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ДИ МЕН ЗИ ЈЕ И УЗРО ЦИ  
ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ У СР БИ ЈИ

Резиме

Србијасеналазиутешкојекономскојкризи.Основни
узроктекризеједефектанконцептпривреднихреформико
јисепримењујеодпочетка2000. годинеикоји једовеодо
екстремно прецењене вредности динара, нагле и претера
нелиберализацијеувоза,пајеоненормноповећанисвеве
ћомценовномконкурентношћусистематскигушиодомаћу
производњу, а посебно извозно оријентисану производњу и
услуге. Тако је привредаСрбије бивала све више захваћена
тзв.„холандскомболешћу“.Узто,иконцептприватизације
имаојеозбиљнеслабости,пајеионзнатнодопринеојача
њуекономскекризе.Утаквимусловимасветскаекономска
кризајесамопојачалаекономскукризууСрбији.Збогсвега
тога,Србијабиморалаштопреусвојитидугорочнустра
тегијупривреднихидруштвенихреформи.
Кључнеречи:димензије,узроци,економскакриза,Србија.

Прет ход на го ди на је, са еко ном ске тач ке гле ди шта би ла 
вр ло не по вољ на, мо гло би се ре ћи – дра ма тич на. На ве ди мо 
са мо основ не по ка за те ље ко ји ће то илу стро ва ти:

• Уме сто ра ни је пла ни ра ног ра ста бру то до ма ћег про-
из во да (БДП) од 7%, зва нич но је пре це њен да је 
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оства ре но сма ње ње од 2,9%, а вр ло ве ро ват но је да је 
пад био осет но ве ћи,

• Ин ду стриј ска про из вод ња је сма ње на за око 12% и 
би ла је за око 15,5% ни жа не го 1998. г. и за чак 52% 
ни жа не го да ле ке 1989. го ди не,

• Тр го ви на на ве ли ко и ма ло је ре ал но сма ње на за око 
12%,

• Обим гра ђе вин ских ра до ва је сма њен за око 30%,
• Сек тор са о бра ћа ја је имао сма ње ње за око 15%,
• Ни у јед ној го ди ни по сле Дру гог свет ског ра та у Ср-

би ји ни је би ло ма ње по вр ши не за се ја но пше ни цом и 
она је ду пло ма ња не го што је би ло 1990. го ди не,

• Из воз ро бе и услу га, из ра жен у еври ма, је сма њен за 
око 17%, а из ра жен у до ла ри ма, пад је из но сио чак 
око 22%,

• Фи зич ки обим уво за опре ме, сма њен је чак за 40%,
• Фи зич ки обим уво за ре про дук ци о ног ма те ри ја ла, 

сма њен је за 16%, 
• Ина че вр ло скром не ин ве сти ци је до дат но су сма ње-

не за чак 25%, 
• На ранг ли сти зе ма ља по кон ку рент но сти при вре де 

Свет ског еко ном ског фо ру ма (на ко јој се на ла зе 133 
зе мље, ко је ску па кре и ра ју пре ко 98% свет ског бру то 
про из во да) Ср би ја је па ла за осам ме ста и на шла се у 
„тре ћој ли ги“, тј. на 93 ме сту,

• Не ли квид ност у при вре ди је до сти гла огром не раз-
ме ре, а број пред у зе ћа чи ји су ра чу ни бло ки ра ни до-
сти гао је го то во 69.000, а њи хо ва укуп на су ма је дра-
ма тич на – чак је до сти гла око 300 ми ли јар ди ди на ра,

• Број не за по сле них ли ца је по ве ћан за око 150.000 и 
до кра ја го ди не је до сти гао 735.000 ли ца,

• И по ред от пи са спољ ног ду га ко ји се од но сно на Ко-
со во и Ме то хи ју (од 550 ми ли о на или 381 ми ли он 
евра), кра јем го ди не он је до сти гао 32,75 ми ли јар ди 
до ла ра, или из ра же но у еври ма 22,787 ми ли јар ди,

• Од нос от пла та по осно ву сер ви си ра ња спољ ног ду-
га пре ма вред но сти из во за ро бе и услу га је до сти гао 
пре ко 40%, а њи хов од нос пре ма бру то до ма ћем про-
из во ду око 11%,
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• Про се чан ни во це на у 2009. г. био је за око 8,6% ви ши 
у од но су на про сек из 2008. го ди не,

• Јав ни дуг је на кра ју ја ну а ра 2010. г. пре шла 10 ми-
лијар ди евра и био је за око 14% ве ћи не го кра јем 
2008. г.,

• Број пред у зе ћа под сте чај ним по ступ ком је до сти гао 
591, 

• Број за по сле них ко ји не при ма ју пла ту до сти гао је 
100.000,

• Бу џет ски де фи цит био је го то во два пу та ве ћи од 
пла ни ра ног и де фи ци та из 2008. го ди не,

• Има ју ћи у ви ду да се број не за по сле них знат но по ве-
ћао, да у пен зи је и пла те ве ли ког бро ја ли ца за мр зну-
те и да је ин фла ци ја би ла ви со ка – жи вот ни стан дард 
огром ног бро ја по ро ди ца и ли ца знат но је сма њен.

• Број си ро ма шних ли ца до сти гао је го то во 700.000 
ли ца, итд.

Зва нич ни ци ис ти чу да је при вре да Ср би је иза шла из 
„ре це си је“, али то ће, евен ту ал но, би ти утвр ђе но тек не где 
у ма ју, јер ће тек та да Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку об ја-
ви ти по дат ке о из но су БДП за пр ви квар тал те ку ће го ди не. 
Ако раст у по след њем квар та лу про шле и у пр вом квар та лу 
ове го ди не бу де, на при мер, са мо по 0,5%, зва нич но и по сма-
тра но ста ти стич ки, мо гло би се ре ћи да је при вре да иза шла 
из ре це си је и зва нич ни ци ће то про гла си ти као ве ли ко до-
стиг ну ће. Ме ђу тим, вр ло је ве ро ват но да ће та да Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку об ја ви ти да је сма ње ње БДП у 2009. год. 
(уме сто са да шње ци фре ко ја је пред но ву го ди ну об ја вље на 
- 2,9%) би ло бар 4-5%. Пре ма то ме, раст БДП од 0,5%, као и 
план ска ци фра од 1,5% за це лу 2010. го ди ну би ће сла ба уте ха, 
ако се зна да ће он би ти за око 3,6% ма њи не го 2008. го ди не. 
Ако се зна да је пре три го ди не би ла при хва ће на Стра те ги ја 
при вред ног раз во ја до 2012. го ди не у ко јој је би ла при хва ће-
на про сеч на сто па ра ста од 7%, про из и ла зи да ће, у слу ча ју 
по ра ста БДП од 1,5%, он у 2010. го ди ни, у од но су на 2008, 
би ти за чак 18% на ни жем ни воу не го што би био да је у 2009. 
и 2010. год. оства ре на сто па ра ста од 7%. Из то га про из и ла-
зи за кљу чак да ће се и у усло ви ма та ко евен ту ал ног али и 
не из ве сног, скром ног, је два ви дљи вог „из ла ска из ре це си је“ 
– при вре да Ср би је на ла зи ти у те шкој кри зи. И уоп ште, го во-
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ри ти да се при вре да на ла зи ла и да са да из ла зи из „ре це си је“ 
пот пу но је не а де кват но и де лу је са мо об ма њи ва ју ће. Би ло би 
до бро да се Ср би ја на ла зи ла и да се још на ла зи са мо у „ре-
це си ји“. За ме не не ма ди ле ме – Ср би ја се у про шлој го ди ни 
на ла зи ла и са да се на ла зи у ду бо кој при вред ној и дру штве ној 
кри зи.

Зва нич ни ци, а и низ ака дем ских еко но ми ста су то ком 
2009. и по чет ком ове го ди не ис ти ца ли да је свет ска еко ном-
ска кри за до ми нан тан фак тор „ре це си је“ у Ср би ји и да је она, 
„за хва љу ју ћи пред у зе тим ме ра ма Вла де“, чак и би ла ма ње 
по го ђе на том ви шом си лом, тј. свет ском еко ном ском кри зом, 
не го мно ге зе мље Евро пе и ван Евро пе и при то ме по ре де пад 
бру то до ма ћег про из во да. Ме ђу тим, као што смо на по ме ну-
ли, вр ло је ве ро ват но да је БДП Ср би је осет ни је сма њен не го 
што је про це нио Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, па сли ка 
тог по ре ђе ња ма ње је по вољ на не го што је при ка зу је ста ти-
сти ка. Уз то, ефек ти ма пред у зе тих ме ра да је се ве ћи зна чај 
не го што то оне за слу жу ју.

На и ме, Ср би ја је има ла три окол но сти ко је су амор-
ти зо ва ле део не га тив них ефе ка та свет ске еко ном ске кри зе. 
Пр во, за хва љу ју ћи по вољ ним кли мат ским усло ви ма по раст 
по љо при вре де, а ти ме и по раст пре храм бе не ин ду стри је и 
ре ла тив но ди на ми чан раст из во за по љо при вред но-пре храм-
бе них про из во да су убла жи ли укуп не не га тив не ефек те свет-
ске еко ном ске кри зе, јер је уче шће тог сек то ра у ства ра њу 
укуп ног БДП ве ће у Ср би ји не го у мно гим зе мља ма за пад не 
Евро пе. Дру го, од нос роб ног из во за и БДП у 2008. го ди ни, 
из но сио је у Ср би ји са мо 22,3%, док је он у Ма ђар ској био 
81,4%, у Сло вач кој 82,6%, Че шкој Ре пу бли ци 76,8%, Сло ве-
ни ји 68,6%, Бу гар ској 60,5% итд1, па је ње го во сма ње ње у 
истом про цен ту знат но ви ше ути ца ло на сма ње ње БДП у тим 
зе мља ма не го што је био слу чај са Ср би јом. Уз то, у из во зу 
Ср би је вр ло је ви со ко уче шће уво зних си ро ви на и ре про дук-
ци о них ма те ри ја ла, а ма ло уче шће до ма ћих утро ша ка, што 
ни је слу чај у мно гим зе мља ма за пад не Евро пе и у број ним 
зе мља ма у тран зи ци ји, па је сма ње ње из во за за исти про це-
нат ма ње ути ца ло на пад БДП не го у тим зе мља ма. Тре ће, 
де ви зни при лив по осно ву до зна ка је сва ка ко био ве ћи од 

1  Wold Eco no mic Fo rum, WoldCometivenessReport2009.
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оче ки ва ног. Он је зва нич но ви ши за два де се так про це на та, 
али је тај раст де лом и по сле ди ца вра ћа ња у бан ке де ви зне 
штед ње по диг ну те кра јем 2008. го ди не. И по ред то га, сти ца-
јем окол но сти ре ла тив на ве ли чи на де ви зног при ли ва по том 
осно ву, у од но су на укуп не де ви зне из дат ке зе мље, је у Ср-
би ји био знат но ве ћа не го у вр ло ве ли ком бро ју европ ских 
зе ма ља, што је, у усло ви ма сма ње ња стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја, би ло од ве ли ког зна ча ја.

Беч ки спо ра зум са ко мер ци јал ним бан ка ма о одр жа ва-
њу кре дит не ак тив но сти њи хо вих афи ли ја ци ја, од но сно бан-
ка ма у Ср би ји ко је су у ве ћин ском вла сни штву тих стра них 
ба на ка има ла је по зи тив не де ви зне ефек те, па су бан ке у Ср-
би ји у 2009. г. ма ње ис пла ти ле ану и те те по осно ву прет ход-
них спољ них ду го ва не го што су до би ле но вих кре ди та.

Од до ма ћих ме ра ко је су де ли мич но до при не ле сти-
ша ва њу па ни ке по ди за ња штед них уло га ста нов ни штва, а 
ка сни је вра ћа њу по диг ну тих де ви зних уло га у бан ке, тре ба-
ло би ис та ћи од лу ку да др жа ва га ран ту је за штед ни улог од 
50.000 евра (уме сто ра ни јих са мо 3.000).

Уз све то, тре ба ло би ис та ћи да су пред у зе те ме ре од но-
сно фи нан сиј ска по моћ при вре ди и бан ка ма у 2009. г. има ле 
за по сле ди цу по ве ћа ње јав ног ду га ко ји је пре шао 10 ми ли-
јар де евра, а то зна чи да ће ста нов ни штво, пре ко по ре за, тај 
по ве ћа ни дуг мо ра ти у овој и на ред ним го ди на ма да сер ви-
си ра.

Нај ва жни ји ин ди ка тор ко јим се слу же зва нич ни ци при 
тврд њи да је при вре да иза шла из ре це си је је сте ве ћи при лив 
сред ста ва у бу џет у ја ну а ру 2010. го ди не. Ме ђу тим, то по ве-
ћа ње ни је на ста ло по осно ву по ве ћа ња при вред не ак тив но-
сти, а ти ме и ра ста ПДВ-а, већ пре све га по осно ву ви ших 
ак ци за за не ке про из во де (ду ван, ал ко хол и сл.) ко је се при ме-
њу ју од по чет ка те ку ће го ди не. С дру ге стра не, зва нич ни ци 
ко ји твр де да Ср би ја из ла зи из „ре це си је“ и еко ном ске кри зе, 
пре ћут ку ју да је, по по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, у ја ну а ру 2010. год. број не за по сле них у од но су на 
де цем бар 2009. г. по ве ћан за чак за 2,9% или за 21.218 и да је 
до сти гао 751.590 ли ца.2 Ка ко се мо же го во ри ти о из ла ску из 
„ре це си је“, ако се и ина че огро ман број не за по сле них та ко 

2  Привреднипреглед, 9.2.2010, стр.
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до дат но дра стич но по ве ћа ва, па они и њи хо ве по ро ди це за-
па да ју у те шку кри зу ко ја ће има ти за по сле ди цу пад тра жње, 
а ти ме и про из вод ње.

Не ки зва нич ни ци са да на ја вљу ју да ће свет ска еко ном-
ска кри за ре ла тив но бр зо про ћи и да ће и због то га, али још 
ви ше због пред у зе тих ме ра и оних ко је ће би ти пред у зе те, 
већ у на ред ној, а по го то ву у 2012. го ди ни би ти оства рен пот-
пу ни опо ра вак при вре де Ср би је. У том по гле ду по себ но се 
ис ти чу они исти пот пред сед ни ци Вла де ко ји су по чет ком ок-
то бра 2008. г. из ја вљи ва ли да свет ска фи нан сиј ска кри за не ће 
по го ди ти Ср би ју, а је дан од њих је чак из ја вио да ће она има-
ти и ко рист од те кри зе, јер ће се, на вод но, стра ни по тен ци-
јал ни ин ве сти то ри пре о ри јен ти са ти са зе мља ма за хва ће них 
кри зом, ве ро ва ли или не, на Ср би ју.3

У ве зи са тим тврд ња ма и обе ћа њи ма зва нич ни ка о бу-
ду ћем ра сту БДП Ср би је, тре ба ло би ис та ћи чи ње ни цу да је 
Ср би ја од по чет ка 2001. го ди не, па до еска ла ци је свет ске еко-
ном ске кри зе, због по гре шног кон цеп та ре фор ми ко ји је имао 
озбиљ ну кон струк ци о ну гре шку - ср ља ла у еко ном ску кри зу. 
На ве ди мо са мо не ко ли ко по ка за те ља ко ји ће то по твр ди ти.

Са мим чи ном при хва та ња аран жман са ММФ о тзв. 
про ду же ном фи нан си ра њу, Ср би ја је мо ра ла при хва ти ти 
кон цепт све о бу хват не и што бр же при ва ти за ци је, знат ну ли-
бе ра ли за ци ју уво за, ли бе ра ли за ци ју ре гу ла ти ве за стра не 
ди рект не ин ве сти ци је, су зби ја ње ин фла ци је по сва ку це ну, 
и сл. Са мо зва ни “ви зи о на ри” еко ном ских ре фор ми су све то 
при хва ти ли и то про гла си ли сво јим де лом. У скла ду са та да-
шњим ве ро ва њем да је нео ли бе ра ли зам крај еко ном ске на у-
ке, ти “ви зи о на ри”, али и број ни ака дем ски еко но ми сти, су 
то ком 2001. го ди не на ро ду Ср би је обе ћа ва ли спек та ку лар не 
при вред не пер фор ман се. Под се ћам да је на јед ном са ве то ва-
њу еко но ми ста одр жа ном кра јем 2001. г. на Еко ном ском фа-
кул те ту, та да шњи ми ни стар за фи нан си је на пи сао и сле де ће: 
“Ср би ја има бо ље усло ве од дру гих зе ма ља, да до 2004. г. по-
ста не кан ди дат за члан ство у ЕУ, а до кра ја 2010. и пу но прав-
на чла ни ца... Ср би ја ће за три го ди не по ста ти ли дер на Бал-
ка ну, а ши ром све та ће се при ча ти о “срп ском чу ду”. Уз то, он 
је обе ћао да ће Ср би ја кроз три го ди не по ста ти зе мља “у ко јој 

3  Де таљ ни је о то ме у Привреднипреглед3 X 2008. стр. 3.
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се отва ра ју нај ин вен тив ни ја и нај ин те ре сант ни ја рад на ме ста 
у овом де лу Евро пе”.4

Та да шњи гу вер нер На род не бан ке Ју го сла ви је је на 
истом са ве то ва њу из ја вио да је “за вр ше на ма кро е ко ном ска 
ста би ли за ци ја”. Он је ис та као као зна чај но до стиг ну ту ли бе-
ра ли за ци ју спољ не тр го ви не и да “ста бил ност де ви зног кур-
са ни је ре зул тат ад ми ни стра тив них од лу ка не го чи сто тр жи-
шних кре та ња и ста ња на де ви зном тр жи шту”. На гла сио је да 
оче ку је да љи раст уво за али да “из воз мо ра да ра сте бр же од 
уво за”. Уз то, по зи ва ју ћи се на не ку еко но ме триј ску ана ли зу, 
на гла сио је да “де ви зни курс уоп ште не ути че на из воз”-5

Пот пред сед ник та да шње Са ве зне вла де и исто вре ме но 
ми ни стар за еко ном ске од но се са ино стран ством проф. др М. 
Ла бус је на истом ску пу обе ћао да ће се, на кон спо ра зу ма 
са Па ри ским и Лон дон ским клу бом по ве ри ла ца о от пи су 2/3 
ду га тим ин сти ту ци ја ма, спољ ни дуг СР Ју го сла ви је сма њи-
ти за 12 на са мо 7 ми ли јар ди до ла ра и да он на кон то га не ће 
пред ста вља ти огра ни ча ва ју ћи фак тор ра ста и раз во ја.6 Сви 
ти “ви зи о на ри”, а по себ но та да шњи ми ни стар за при вре ду и 
при ва ти за ци ју А. Вла хо вић, би ли су под огром ним ути ца јем 
тзв. “Ва шинг тон ског кон сен зу са”, ММФ и по ру ке зе мља ма 
у тран зи ци ји у то вре ме нај по зна ти јег но бе лов ца Мил тона 
Фрид ма на “При ва ти зуј те, при ва ти зуј те и са мо при ва ти зуј-
те”, и обе ћа ва ли су бр зу (за че ти ри го ди не) и све о бу хват-
ну при ва ти за ци ју дру штве них и др жав них фир ми и по том 
осно ву ди на ми чан при вред ни раст и раз вој. 

Да ли због сво јих убе ђе ња или због оп се си је укљу че ња 
СР Ју го сла ви је у ММФ и Свет ску бан ку и до би ја ња кре ди та 
од њих, зва нич ни ци Ср би је су пот пу но иг но ри са ли до бро-
на мер не са ве те до ма ћих и ино стра них еко но ми ста да се не 
при хва те ре цеп ти и “су ге сти је” ММФ, а ме ђу њи ма се ис-
ти чу до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју Џо зеф Шти-
глиц, глав ни “ар хи тек та” сло ве нач ке при вред не ре фор ме, Јо-

4  Ђе лић, Бо жи дар, „Сред њо роч на еко ном ска ви зи ја и глав не смер ни це еко-
ном ске по ли ти ке за 2002“, Економскианали, те мат ски број, 2002.

5  Дин кић, Мла ђен, “Мо не тар на по ли ти ка и ре фор ма бан кар ског си сте ма“, 
Економскианали, те мат ски број, 2002.

6  Ла бус, Ми ро љуб, „Еле мен ти еко ном ске по ли ти ке у 2002“, Економскианали, 
те мат ски број, 2002.
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же Мен ци гер, Све то зар Пе јо вић, Бран ко Ми ла но вић, Јо ван 
Ду ша нић, Ја нез Пра шни кар и др.

При ли ком по се те Бе о гра ду у мар ту 2001. г. Џ. Шти глиц 
је ре као: “По сто је број ни слу ча је ви ко ји по ка зу ју да са ве ти 
ММФ ни су у скла ду са ин те ре си ма зе мље ко јој су упу ће ни. 
За то се мо ра те ди пло мат ски су прот ста ви ти “шок те ра пе у ти-
ма” и “мо не тар ним фун да мен та ли сти ма” из ММФ бра не ћи 
вла сти те ин те ре се. Јер, улог у тран зи ци ји је мно го ве ћи, од 
еко но ми је - у пи та њу је “раз вој це ло куп ног дру штва”7. Кра-
јем те го ди не он је Ср би ји по ру чио “да са ма иза бе ре пут ко-
јим ће ићи, не при ста ју ћи на опро ба не ре цеп те свет ске фи-
нан сиј ске оли гар хи је. Мој са вет је да што пре ус по ста ви те 
вла да ви ну пра ва, из гра ди те све ин сти ту ци је тр жи шне еко-
но ми је и омо гу ћи те јав ни гра ђан ски ди ја лог о еко ном ским 
ре фор ма ма и дру гим кључ ним ства ри ма од ин те ре са за зе-
мљу.8 Има ју ћи у ви ду да је у 2001. г. ва лут ни курс био фик сан 
и да је у усло ви ма вр ло ви со ке ин фла ци је (око 40) по стао ја ко 
ре ал но пре це њен и да је ка мат на сто па би ла вр ло ви со ка, овај 
но бе ло вац је та да ис та као да је “пре це ње на ва лу та и ви со ка 
ка мат на сто па - ре цепт за про паст”.9

Глав ни тво рац сло ве нач ке при вред не ре фор ме проф. др 
Јо же Мен ци гер, је у је сен 2000. г. је по ру чио “сво јим ко ле га-
ма у Ју го сла ви ји да се мно го не осла ња ју на са ве те свет ских 
еко но ми ста”. Да ље он на гла ша ва “На ма су не ки од тих еко-
но ми ста на по чет ку де ве де се тих го ди на пред ла га ли да фик-
си ра мо курс то ла ра, че му смо се од луч но од у пр ли”.10

По зна ти сло ве нач ки еко но ми ста Ја нез Пра шни кар, чи ја 
је спе ци јал ност тран зи ци ја, од но сно при ва ти за ци ја пред у зе-
ћа, при ли ком ак тив ног уче шћа у раз ма тра њу На цр та за ко на 
о при ва ти за ци ји на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду је из-
ја вио “Же лим да ус пе те и ни сам до шао ов де да вам со лим 
па мет, али ни сам си гу ран да сте иза бра ли до бар пут”. Он је 
та да ис та као „да су по ли ти ча ри и вр хун ски еко но ми сти Сло-
ве ни је, по сле све стра не и ду го трај не рас пра ве, по чет ком по-
след ње де це ни је про шлог ве ка, до шли до за кључ ка да тре ба 
од у ста ти од иде је о про да ји дру штве них и др жав них и јав них 

7 Економистмагазин,12.03.2001.
8 Политика, 15. 10. 2001.
9 Политика, 15.10.2001.
10 Данас,12. 10. 2000.
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пред у зе ћа, због њи хо вог убе ђе ња да је ма ло ве ро ват но да ће 
у зе мљу до ћи со лид ни стра ни стра те шки парт не ри и да се 
мо же оче ки ва ти до ла зак шпе ку ла тив ног ка пи та ла од ко га би 
би ло ве ће ште те не го ко ри сти, па, су се због то га од лу чи ли 
за „ин сај дер ску при ва ти за ци ју“.11 Та ње го ва кон ста та ци ја је 
би ла оштро кри ти ко ва на, и ко ли ко се се ћам, био сам је ди ни 
уче сник на том ску пу ко ји је по др жао оце ну проф. др Ј. Пра-
шни ка ра.

Ове и дру ге пре по ру ке прет ход но на ве де них про фе со-
ра са мо зва ни „ви зи о на ри“ еко ном ских ре фор ми, мо жда из 
убе ђе ња а мо жда због „су ге сти ја“ ММФ – ни су при хва ти ли. 
По све му су де ћи за њих је „Про грам ра ди кал них еко ном ских 
ре фор ми у СР Ју го сла ви ји“ ко ји је са чи ни ла гру па „екс пе-
ра та“ Г-17, би ла не што као све то пи смо. Тај про грам је био 
под огром ним ути ца јем та да до ми нант ног нео ли бе ра ли зма 
и тзв. Ва шинг тон ског спо ра зу ма. На рав но да је и ММФ, као 
је дан од уче сни ка у фор му ли са њу Ва шинг тон ског спо ра зу-
ма и ин сти ту ци ја ко је је и по осно ву ка пи та ла и по осно ву 
бро ја ди рек то ра и по осно ву ло ка ци је, би ла под огром ним 
ути ца јем САД и нео ли бе ра ли зма ко ји је та да у њи ма био је-
ди на при хва тљи ва еко ном ска фи ло зо фи ја. Због све га то га 
„ви зи о на ри“ еко ном ских ре фор ми и СР Ју го сла ви ји, и у Ср-
би ји су при хва ти ли мо дел тран зи ци је ко ји је, сем Сло ве ни је, 
у стар ту био на мет нут свим зе мља ма ис точ не и ју го и сточ не 
Евро пе. Они су пот пу но иг но ри са ли чи ње ни цу да је Пољ ска 
бр зо на пу сти ла тај мо дел и на кон то га по сти гла вр ло со лид не 
при вред не пер фор ман се. Та ко ђе су иг но ри са ли ка та стро фал-
не ре зул та те тран зи ци је у Ру си ји и слом при вре де у 1998. г. 
Ни су зна ли или су иг но ри са ли апел ру ских ака де ми ка и ни-
за аме рич ких до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју, као 
што су Ке нет Ероу, Ва си лиј Лен ти јев, Ло ренц Клајн, Ро берт 
Со лоу, Б. Је љч и ну да је на пу сти мо дел тран зи ци је, а та ко ђе 
су же сто ко кри ти ко ва ли мо дел ре фор ми у Ру си ји. Они су ис-
ти ца ли да пре ла зак на истин ску тр жи шну при вре ду зах те-
ва вре ме и да по ку шај да се тај про цес бит но скра ти во ди у 
ка та стро фу. Ови но бе лов ци су у том апе лу на гла ша ва ли да 
је до са да шња по ли ти ка „не ме ша ња др жа ве, ко ја је део шок 

11 Из ла га ње на са ве то ва њу ко је су пре не ле број на днев на сред ства ин фор ми са-
ња, 20. 2. 2001.
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те ра пи је ни је би ла оправ да на“ и да је ну жно да „др жа ва пре-
у зме на се бе основ ну уло гу у еко но ми ји“, као што је слу чај 
у са вре ме ним при вре да ма Швед ске или Не мач ке. На кра ју, 
они ис ти чу да „ис ти ски ва ње др жа ве из при вред ног жи во та и 
тран зи ци је ни је мо гао обез бе ди ти пре лаз ка тр жи шној при-
вре ди – не го ка кри ми нал ној при вре ди... Ко ри сте ћи не ме ша-
ње вла де, кри ми нал ни еле мен ти су по пу ни ли ва кум.12 „Ви-
зи о на ри“ ре фор ми у Ср би ји ве ро ват но ни су зна ли, или су се 
пра ви ли да не зна ју за текст чу ве ног Џе фри ја Сак са об ја вљен 
у „Не за ви сна ја га зе та“ (16.9.1999) у ко ме он при зна је да су ње-
го ви „са ве ти би ли уни вер зал ни за све зе мље у тран зи ци ји, па 
и за Ру си ју и да је би ла ве ли ка гре шка што се при спро во ђе-
њу ре фор ми у Ру си ји ни су узи ма ле ње не спе ци фич но сти“.13

Са мо зва ни „ви зи о на ри“ еко ном ских ре фор ми ни су узи-
ма ли у об зир вр ло за ни мљи ве пред ло ге по зна тог еко но ми сте 
Бран ка Ми ља но ви ћа ко ји је ра дио у Свет ској бан ци и ко је је 
кра јем 2000. из нео (у днев ном ли сту „Да нас“), низ до брих 
пред ло га за тран зи ци ју у Ср би ји, као и низ вр ло ко ри сних 
пред ло га Јо ва на Ду ша ни ћа ко је он из нео у ча со пи су Финан
сије кра јем 2000. и по чет ком 2001. го ди не, па ни апе ле Све-
то за ра Пе јо ви ћа да се СР Ју го сла ви ја кло ни дик та та ММФ.

Са мо зва ни „ви зи о на ри“ еко ном ских ре фор ми у Ср би ји 
су из гле да има ли и ком плекс ни же вред но сти чак и у од но-
су на мла де струч ња ке ММФ и Свет ске бан ке. Под се ћам да 
је шеф „ви зи о на ра“ проф. М. Ла бус на јед ном са ве то ва њу у 
Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти (1992. г.) кон ста то вао 
„по што еко но ми сти со ци ја ли стич ких зе ма ља ма ло зна ју о 
то ме ка ко функ ци о ни шу тр жи шне при вре де, тај по сао тре ба 
пре пу сти ти за пад ним еко но ми сти ма“.14 По во дом то га ста ва 
М. Ла бу са, на истом ску пу проф. др Мар ко Се ку ло вић је кон-
ста то вао „да је нор мал но да за пад ни еко но ми сти ви ше зна ју 
о тр жи шној при вре ди али се по ста вља пи та ње да ли они зна-
ју на шу исто ри ју, на шу тра ди ци ју и мен та ли тет, на ше ре ли-

12 На ве де но пре ма члан ку Јо ван Ду ша нић, „Ју го сло вен ска при вре да на по чет-
ку тре ћег ми ле ни ју ма“ Финансије, бр. 1-2/2001, ко ји је ка сни је у ши рој вер-
зи ји од штам пан у књи зи истог ауто ра ТранзицијауСрбији, Бе о град, 2003.

13 Ibi dem.
14 На ве де но пре ма Мар ко Се ку ло вић, (2009), „Тран зи ци ја у огле да лу кри зе“, 

Збор ник ТранзицијауСрбијииглобалнаекономскакриза, из да ње На уч ног 
дру штва еко но ми ста са Ака де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ски фа кул-
тет у Бе о гра ду, стр. 219.
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гиј ске раз ли ке и не тр пе љи во сти, мо ти ва ци је на шег чо ве ка, 
учи нак по је ди них вр ста сти му лан са итд. Су прот но М. Ла бу-
су, он за кљу чу је „На ша еко ном ска ре фор ма, за то, мо ра би ти 
дје ло на ших еко но ми ста, при че му би стра ни екс пер ти би ли 
ко ри шће ни у уло зи кон сул та на та, са вјет ни ка и сл.”15

Сти ца јем исто риј ских окол но сти проф. М. Ла бус се на-
шао на че лу „ви зи о на ра“ еко ном ских ре фор ми. Има ју ћи у ви-
ду ра ни је на ве де ну ње го ву из ја ву, ра зу мљи во је да су стра ни 
екс пер ти у 2001. па и у 2002. г. вр ло че сто и ду же би ли у 
На род ној бан ци Ју го сла ви је и ни зу дру гих са ве зних и ре-
пу блич ких ин ве сти ци ја. Сти ца јем нео бич них окол но сти М. 
Ла бус по ста је пот пред сед ник Са ве зне вла де и исто вре ме но 
ми ни стар за спољ ну тр го ви ну, иако се том ма те ри јом ни је 
ра ни је ба вио. Он и ње гов са вет ник Бо рис Бе го вић (ко ји се 
пре то га ба вио, пре све га, ур ба ном еко но ми јом) по ста ли су 
„ве ћи ка то ли ци од Па пе“ и ис фор си ра ли су, у ма ју 2001. г. 
на глу и пре те ра ну ли бе ра ли за ци ју уво за па се про сеч на не-
пон де ри са на ца рин ска сто па све ла на са мо 9,4%, док је она у 
то вре ме у Бу гар ској и Ру му ни ји из но си ли пре ко 15%. Сти ца-
јем тих окол но сти, на ва жним функ ци ја ма и ин сти ту ци ја ма, 
до ла зе пот пу но струч но не ком пе тент на ли ца. Ма ги стар, аси-
стент на пред ме ту „При вред ни раз вој“, М. Дин кић по ста је 
гу вер нер На род не бан ке Ју го сла ви је, а чи нов ник не ке не мач-
ке бан ке Ра до ван Је ла шић, по ста је ви це гу вер нер а ка сни је и 
гу вер нер На род не бан ке Ср би је. Или, до цент др Го ран Пи-
тић ко ји се на Еко ном ском фа кул те ту ба вио свет ском еко-
ном ском исто ри јом, по ста је ми ни стар за еко ном ске од но се са 
ино стран ством. Ма ги стар Бо жи дар Ђе лић ко ји се „про сла-
вио“ у ти му Џ. Сак са при кон ци пи ра њу ре фор ми у Ру си ји, 
Пољ ској и Ру му ни ји по ста је ми ни стар за фи нан си је. Аси-
стент у Еко ном ском ин сти ту ту Алек сан дар Вла хо вић, ко ји 
се ра ни је ни је ба вио про бле ма ти ком при ва ти за ци је, по ста је 
ми ни стар за при вре ду и при ва ти за ци ју, а др Ср ба Ан тић, 
струч њак за енер ге ти ку, као пред став ник СРЈ, би ва по слат у 
ММФ. На кра ју, еко ном ски са вет ни ци пре ми је ра З. Ђин ђи ћа 
по ста ју ужа сно про бле ма тич на а струч но пот пу но не ком пе-
тент на ли ца: Ко ле сар и Ја њу ше вић. И што је тра гич но сви 
ти но во пе че ни функ ци о не ри ни су око се бе оку пи ли струч не 

15 Ibi dem.
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ауто ри те те, а са ве те прет ход но на ве де них углед них стра них 
и до ма ћих еко но ми ста су иг но ри са ни. Због све га то га апри
ори се мо гло прет по ста ви ти да кон цепт ре фор ми при вре де 
Ср би је не ће би ти оп ти ма лан и да не ће да ти до бре ре зул та те.

Ка да су кра јем 2001. г. на прет ход но на вод ном на уч-
ном ску пу, са мо зва ни „ви зи о на ри“ из не ли кон цепт ре фор-
ми и ме ре еко ном ске по ли ти ке, а на ро чи то ка да су ис та-
кли да ће ва лут ни курс ди на ра дефацто оста ти фик сан и 
у 2002. г. на том ску пу сам до ка зи вао да ће све то до не ти 
знат но ве ће ште те не го ко ри сти. По себ но сам ис та као сле-
де ће не га тив не по сле ди це:

1) ре кор дан спољ но тр го вин ски де фи цит,
2) сма ње ње ин те ре са за из воз и раст гу би та ка по осно-

ву из во за,
3) све ве ћи про блем ре а ли за ци је до ма ће про из вод ње на 

до ма ћем тр жи шту,
4) сма ње ње ин ду стриј ске про из вод ње,
5) вр ло ди на ми чан раст уво за,
6) успо ра ва ње ди на ми ке ра ста де ви зног при ли ва по 

осно ву из во за услу га и раст де ви зног од ли ва по осно-
ву њи хо вог уво за,

7) сма ње ње ин те ре са ино стра них фир ми да ула жу на 
под руч је Ср би је на ро чи то у фор ми за јед нич ких ула-
га ња, итд.16 

Та да сам по себ но ис та као да ће та по ли ти ка гу ши ти 
до ма ћу про из вод њу, да ће до ћи до фор си ра ња про из вод ње, 
а по себ но из во за са ви со ким са др жа јем уво зних си ро ви на и 
уво зних ре про дук ци о них ма те ри ја ла, од но сно ни ским де ви-
зним ефек том и ни ским са др жа јем до ма ћих ком по нен ти и 
но во ство ре не вред но сти. Ис та као сам да ће за др жа ва ње та да-
шњег ва лут ног кур са и ши ре ње ве ро ва ња да се он мо же ду го 
одр жа ти има ти за по сле ди цу по гре шну ало ка ци ју ре сур са, 
по себ но ка пи та ла, пре све га у про из вод њу за сно ва ну на уво-
зним си ро ви на ма и уво зним ре про дук ци о ним ма те ри ја ли ма, 
што се ка сни је мо же по ка за ти као „про ма ше на ин ве сти ци ја”. 
На кра ју сам ис та као да је по ли ти ка пре це ње не вред но сти 
ди на ра ко ја је при ме ње на у 2001. го ди ни, до не ла мно го ви-

16 Ко ва че вић, Мла ђен, „Ефек ти по сто је ће по ли ти ке ва лут ног кур са и ли бе ра-
ли за ци је уво за“, Економскианали, те мат ски број, ја ну ар, 2002.
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ше ште те не го ко ри сти и да би ње но да ље прак ти ко ва ње ту 
раз ли ку уве ћа ла. Има ју ћи све то у ви ду, сво је из ла га ње сам 
за кљу чио сле де ћом кон ста та ци јом: „С об зи ром на из не то, тј. 
те шку еко ном ску си ту а ци ју зе мље, на ма су по треб ни ве ле-
мај сто ри ко ји ви де три или ви ше по те за уна пред, од но сно 
кре а то ри еко ном ске по ли ти ке, па и по ли ти ке ва лут ног кур са, 
ко ји мо ра ју има ти у ви ду, пре све га ду го роч ни ин те рес дру-
штва и при вре де, што, на жа лост, са да ни је слу чај”17. 

Ово мо је из ла га ње по др жао је је ди но проф. др Љу бо-
мир Ма џар18. Ве ро ват но увре ђен што сам ин ди рект но ре као 
да су на ши са мо зва ни „ви зи о на ри” ре фор ми, ка ко би ша хи-
сти ре кли „па це ри“, та да шњи гу вер нер НБЈ М. Дин кић је на 
та на ша из ла га ња, у вр ло оштром, мо гло би се ре ћи и не при-
стој ном то ну (на ро чи то пре ма свом про фе со ру Љ. Ма џа ру), 
ре а го вао. Ње го ве кон ста та ци је су би ле сле де ће:

„Док сам слу шао кри ти ке, ко је су увек до бро до шле 
уко ли ко су ар гу мен то ва не и за сно ва не на по да ци ма, имао 
сам осе ћај да су оне по не кад пра зна ре то ри ка. Имао сам ути-
сак да се не на ла зим у 2001. го ди ни не го у 1970. или не кој 
дру гој. Ми слим да се ува же не ко ле ге, го спо дин Ко ва че вић 
и го спо дин Ма џар не све сно за ла жу за status quo у це лој еко-
но ми ји, не знам да ли су они све сни шта су ми сли ли кад су 
то из го во ри ли .... За и ста сам за па њен јед ним та квим ста њем 
све сти у 2001. го ди ни”. Он је том при ли ком твр дио „да по-
сто ји огром на ди вер ген ци ја у оце на ма ино стра них еко но ми-
ста и ино стра не јав но сти и на ших еко но ми ста.... и да по сто ји 
раз ли ка у фи ло зо фи ја ма, да кле фи ло зо фи је еко но ми ста ко ји 
се за ла жу за status quo тј. за очу ва ње при вред не струк ту ре 
ка ква је са да и оних ко ји су за ра ди кал но ре струк ту ри ра ње, 
за мо жда те же по те зе, али ко ји ће нам си гур но на сред њи рок 
до не ти до бро”. Он је на кра ју из ра зио оп ти ми зам да ће оства-
ре на еко ном ска ста бил ност би ти ду го роч ног ка рак те ра.19

На оп шту жа лост, при вред не пер фор ман се, из воз и увоз 
су то ком 2002. го ди не би ли су у пот пу ном не скла ду са оп ти-

17 Ко ва че вић, Мла ђен , „Ефек ти по сто је ће по ли ти ке ва лут ног кур са и ли бе ра-
ли за ци је уво за“, Економскианали, те мат ски број, ја ну ар, 2002. стр. 194.

18 Ма џар, Љу бо мир , „По ли ти ка де ви зног кур са, ал тер на ти ве и ди ле ме“,Еко
номскианали, те мат ски број, ја ну ар, 2002.

19 Дин кић, Мла ђан , „Ре пли ка на из ла га ње М. Ко ва че ви ћа и Љ. Ма џа ра“, Еко
номскианали, те мат ски број, 2002. стр. 245–246.
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ми стич ким пла но ви ма Са ве зне и Ре пу блич ке вла де, На род не 
бан ке Ју го сла ви је, ра зних ин сти ту та, на ве де них зва нич ни ка 
и ни за еко но ми ста и тзв. еко ном ских ана ли ти ча ра. Ре зул та ти 
су би ли чак и не по вољ ни ји не го што сам на ја вљи вао. То, ме-
ђу тим, ни је сме та ло зва нич ни ци ма да на ста ве са мо хва ли са-
ње ре зул та ти ма при вред них ре фор ми. У том до ме ну по себ но 
се ис ти цао та да шњи гу вер нер НБЈ, ко ји је чак твр дио да се 
ва лут ни курс не ће ме ња ти на ред них де сет го ди на (!!!), а ка-
сни је на јед ном пред из бор ном ску пу сво је стран ке из ја вио је 
да се он не ће ме ња ти, ве ро ва ли или не, у на ред них педесет 
(под ву као МК) го ди на и да ће он, ваљ да због то га, јед ног да-
на до би ти и Но бе ло ву на гра ду за еко но ми ју (!!!)

То ком 2002, 2003. и 2004. го ди не на пи сао сам низ ра-
до ва у ко ји ма сам до ка зи вао да при хва ће ни мо дел ре фор ми, 
има озбиљ ну кон струк ци о ну гре шку, да је при вре ду гур нуо у 
тзв. „хо ланд ску бо лест”20 и да се сво ди на кон цепт „спр же не 
зе мље”, и да га тре ба што пре на пу сти ти.21 

У 2002. го ди ни по ја ви ла се књи га до бит ни ка Но бе ло ве 
на гра де за еко но ми ју GlobalizationandItsDiscontens,ко ја је 
исте го ди не пре ве де на и у Ср би ји, ко ја же сто ко, вр ло убе-
дљи во кри ти ку је кон цепт нео ли бе ра ли зма ко ји ММФ на ме ће 
зе мља ма ко је ко ри сте ње го ве кре ди те. Ме ђу тим, ни та књи га 
ни је има ла ни ка кав ути цај на зва нич ни ке, од но сно на евен-
ту ал ну про ме ну кон цеп та ре фор ми, по го то ву на кон спо ра зу-
ма са ММФ о тзв. про ду же ном фи нан си ра њу.

На ве ди мо да је у сеп тем бру 2002. го ди не по зна ти сло-
ве нач ки еко но ми ста Иван Риб ни кар, на гла сио сле де ће: „Нај
важнијастварутранзицијиједасенедозволидапропадне

20 Ка да су Хо лан ђа ни сре ди ном пе де се тих го ди на про на шли ве ли ка ле жи шта 
при род ног га са, из воз и де ви зни при лив су на гло по ра сли. До ма ћи гул ден је 
по стао ја ко пре це њен, што је уво зну ро бу и из во зне услу ге чи ни ло це нов но 
све кон ку рент ни јом, а све ви ше ис по ља вао про блем про да је до ма ће ро бе и 
до ма ћих услу га на хо ланд ском тр жи шту. Због све ни жег сте пе на ко ри шће ња 
ка па ци те та, је ди нич ни тро шко ви су би ва ли све ве ћи, што не га тив но од ра-
жа ва на из воз, па су еко но ми сти Хо лан ди је за кљу чи ли да је при вре да ове 
зе мље, због пре це ње не вред но сти на ци о нал не ва лу те по ста ла бо ле сна, па је 
та ко на стао по јам „хо ланд ска бо лест“ при вре де.

21 Ко ва че вић, Мла ђен, „Ну жност на пу шта ња до са да шњег кон цеп та еко-
ном ске по ли ти ке“, Економски анали, те мат ски број, де цем бар, 2002.
Ко ва че вић, Мла ђен, „Ефек ти ре форм ског кон цеп та и еко ном ске по ли ти ке у 
про те кле три и по го ди не“, Збор ник ре фе ра та, Економскианали, те мат ски 
број, април, 2004.
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ниједнопредузеће чијисепроблемимогурешити. У Сло ве-
ни ји је, на при мер, про па ло вр ло ма ло пред у зе ћа. Логикада
светребапочиститикаодаништаневаља,падасеонда
крећеодпочетка–јепогрешна. Сло ве ни ја је спа са ва ла све 
што се спа си ти мо гло. Спро ве ли смо са на ци ју ба на ка. Де лом 
су пред у зе ћа оп ста ла пре ко по мо ћи ба на ка, а де лом су до би-
ја ла сред ства ди рект но од др жа ве. Акопуститедапропадне
свештомислитеданевреди,ондаћемалоштаостати... 
Уко ли ко би по сле тог про па да ња, на сту пи ла ја ка пред у зет-
нич ка ини ци ја ти ва, то би би ло до бро, но то сла бо иде”.22 На 
пи та ње но ви на ра ка ко оце њу је дво го ди шњу по ли ти ку фик-
сног ва лут ног кур са у Ср би ји, он је од го во рио: „Као члан Са-
ве та Цен трал не бан ке Сло ве ни је све вре ме сам ути цао да се 
во ди по ли ти ка флук ту и ра ју ћег ва лут ног кур са, јер смо сма-
тра ли да фиксникурсниједобар и увек смо во ди ли ра чу на да 
неуништимодомаћуиндустријукојаизвози (под ву као МК), 
јер фик сни курс мо же сни зи ти ин фла ци ју, али инфлацијаније
највећезло–већејезлоакоимате20%иливишеод20%не
запослености”23 (под ву као МК).

Иако су при род не пер фор ман се у пе ри о ду 2000–2003. 
го ди не би ле вр ло скром не и у ве ли ком не скла ду са пла но ви-
ма и обе ћа њи ма, та да шњи пр ви за ме ник ге не рал ног ди рек то-
ра ММФ, Ен Кру гер, сре ди ном апри ла 2003. г. је из ја ви ла „да 
ММФ по хва љу је вла сти Ср би је и Цр не Го ре за импресиван 
(под ву као МК) на пре дак ко ји је по стиг нут у про це су ста би-
ли за ци је и спро во ђе њу ре фор ми”. Сре ди ном исте го ди не она 
је из ја ви ла „еко ном ска си ту а ци ја Ср би је и Цр не Го ре на ста-
вља да се по бољ ша ва, уз да ље сма ње ње ин фла ци је, побољ
шање спољнотрговинског дефицита (што је би ла пот пу на 
не и сти на, а под ву као МК).

Иако су ре зул та ти при род них пер фор ман си по себ но у 
сфе ри еко ном ско-фи нан сиј ских од но са СР Ју го сла ви је и Ср-
би је би ли вр ло не по вољ ни и у огром ном не скла ду са обе ћа-
њи ма и пла но ви ма, то ком 2002, 2003. и 2004. г. по ја вљу је се 
низ про јек ци ја и ква зи сту ди ја у ко ји ма се пред ви ђа ју бит на 
по бољ ша ња у овој ви тал ној обла сти. Та ко су у 2002. го ди ни 
струч не слу жбе ММФ кре и ра ле је дан сце на рио одр жи во сти 

22 Ин тер вју Политика, 30.09.2002.
23 Политика, 14.10.2002.
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спољ ног ду га СР Ју го сла ви је за пе ри од 2003-2010. г. По том 
сце на ри ју из воз је у том пе ри о ду тре ба ло да знат но ди на мич-
ни је ра сте од уво за, па би де фи цит те ку ћег ра чу на плат ног 
би лан са био си стем ски сма њи ван. Или, у 2003. го ди ни по ја-
ви ла се „сту ди ја“ КонкурентностпривредеСрбије ко ји је у 
окри љу Џе фер сон ин сти ту та, уз фи нан си ра ње На род не бан-
ке, ура дио на вод но „тим нај бо љих срп ских еко но ми ста“24. И 
у овом ра ду обе ћа не су све тле пер спек ти ве у сфе ри еко ном-
ско-фи нан сиј ских од но са Ср би је са ино стран ством.25

То ком 2003. и 2004. г. та да шњи гу вер нер НБЈ, од но сно 
НБС, М. Дин кић је ви ше пу та ис ти цао да је мо гу ће има ти 
ста би лан ва лут ни курс и раст из во за и да но ва Вла да не ће до-
зво ли ти раст ва лут ног кур са, раст спољ но тр го вин ског де фи-
ци та ни раст ин фла ци је. И но ви пот пред сед ник Вла де Ср би-
је, М. Ла бус је по чет ком 2004. г. из ја вио „да се сви де фи ци ти 
мо ра ју сма њи ти и да те ку ћи де фи цит плат ног би лан са не сме 
пре ћи две ми ли јар де до ла ра.26 

У про ле ће 2004. го ди не но ви ми ни стар за еко ном ске од-
но се са ино стран ством у Вла ди Ср би је, П. Бу ба ло из ја вио је 
да је „при о ри тет тог ми ни стар ства сма ње ње уво за и агре сив-
но по ве ћа ње из во за, уз на ла же ње на чи на да се ре ши кључ ни 
про блем – не до вољ на кон ку рент ност срп ске при вре де у це-
ли ни“. На жа лост, су прот но ис по ље ном оп ти ми зму, у 2004. 
го ди ни до шло је до дра стич ног по гор ша ња у сфе ри еко ном-
ско-фи нан сиј ских од но са са ино стран ством.

По ред све ве ће пре це ње но сти ди на ра, то ком 2003. го-
ди не је, у скла ду са до го во ром са Цр ном Го ром ве за ним за 
ускла ђи ва ње ца рин ских си сте ма, Ср би ја до дат но сма њи ла 
ца рин ске сто пе за низ про из во да, та ко да се про сеч на, не пон-
де ри са на ца рин ска сто па све ла на са мо 7,4%, што је све ску па 
до при не ло еска ла ци ји уво за у 2004. го ди ни.

24 Ту ква ли фи ка ци ју дао је ди рек тор тог Ин сти ту та Аарон Пре снал у про прат-
ном пи сму ко је је слао уз „сту ди ју“, 

25 Де таљ ни је о то ме у мом ра ду „Еко ном ско-фи нан сиј ски од но си Ср би је са 
ино стран ством – Ну жност но ве стра те ги је“ у Збор ни ку ра до ва са са ве то ва-
ња у Кра гу јев цу, ок то бар 2009. Из да ње На уч но дру штво еко но ми ста са Ака-
де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду, Џе фер сон 
ин сти тут (2003), „Кон ку рент ност при вре де Ср би је“, Бе о град.

26 Ла бус, Ми ро љуб, Ин тер вју у ча со пи су Корак, фе бру ар-март 2004, из да ње 
При вред не ко мо ре Ср би је-
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На је ди ном са ве то ва њу ко је је ор га ни зо ва ло На уч но 
дру штво еко но ми ста и Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду (у 
је сен 2004. г.), на мо ју по но вље ну кон ста та ци ју да мо дел ре-
фор ми има вр ло озбиљ ну кон струк ци о ну гре шку, М. Ла бус је 
из ја вио да је „по но сан на ту кон струк ци о ну гре шку”.

У ју ну 2004. го ди не, под окри љем На род не бан ке Ср-
би је ура ђен је рад Одрживост спољног дугаСрбије за пе
риод20042010.године, ко ји је обе ћа вао та ко ђе фан та стич не 
ре зул та те у сфе ри еко ном ско-фи нан сиј ских од но са са ино-
стран ством.27 Ме ђу тим, већ то ком те го ди не ре зул та ти су би-
ли у огром ном не скла ду са тим про јек ци ја ма, па је у де цем-
бру те го ди не усво јен до ку мент под истим на сло вом у ко ме је 
би ло знат но ма ње, али ипак оби ље оп ти ми зма ка да се ра ди 
о нај ва жни јим еле мен ти ма еко ном ско-фи нан сиј ских од но са 
са ино стран ством28 Свет ска бан ка је кра јем 2004. г. про ду ко-
ва ла рад РепубликаСрбија–Програмзаекономскирасти
за по шља ва ње,29 у ко ме су би ла да та два тзв. нор ма тив на сце-
на ри ја. По пр вом, ко ји под ра зу ме ва успе шне при вред не ре-
фор ме, од нос де фи ци та те ку ћег ра чу на плат ног би лан са (без 
до на ци ја) и БДП би у 2008. г. из но сио са мо 7,6%, док би по 
дру гом, ко ји под ра зу ме ва не у спех у при вред ним ре фор ма ма, 
тај од нос из но сио 7,8%, што је, та ко ђе, би ло нео сно ва но, пре-
те ра но оп ти ми стич но.

С об зи ром да је спољ ни дуг вр ло ди на мич но ра стао, у 
ра ду На род не бан ке Ср би је ОдрживостспољногдугаСрбије
упериоду20042010.године, за у зет је став да зе мља не ће за-
па сти у ду жнич ку кри зу са мо ако се бу де до дат но за ду жи ва-
ла, што се у прак си и до го ди ло.

Од тре нут ка ка да је ММФ обе ло да нио да ће да ти „зе-
ле но све тло“ Па ри ском клу бу да от пи ше до дат них 15% ду га, 
та да шњи пот пред сед ник Вла де Ср би је М. Ла бус и та да шњи 
ми ни стар за фи нан си је М. Дин кић су па ли у еуфо ри ју и из не-

27 Де таљ ни је о тим про јек ци ја ма у мо јој увод ној сту ди ји „Еко ном ско-фи нан-
сиј ски од но си Ср би је са ино стран ством – Ну жност но ве стра те ги је“ у збор-
ни ку под истим на сло вом, из да ње На уч ног дру штва еко но ми ста са Ака де-
ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ским фа кул те том у Бе о гра ду, Кра гу је вац, 
Бе о град, ок то бар 2009.

28 На род на бан ка Ср би је, „Одр жи вост спољ ног ду га Ср би је“, јун. На род на бан-
ка Ср би је (2004б), „Одр жи вост спољ ног ду га Ср би је“, де цем бар 2004.

29 Свет ска бан ка, РепубликаСрбија–Програмзаекономскирастизапошља
вање, Из ве штај број 29258 Y, 6. де цем бар 2004.
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ли су низ по лу и сти на и не и сти на ве за них за ви си ну и сте пен 
спољ не за ду же но сти Ср би је. Та ко је у аутор ском тек сту М. 
Ла бус у Политици (10.12.2005) на пи сао сле де ће:

1. „да смо ус пе ли за три го ди не да ре ши мо про блем ду-
го ва зе мље“;

2. „да смо у том пе ри о ду стал но слу ша ли при чу о ’ду-
жнич ком роп ству’ и да је то би ла ли це мер на и нео-
збиљ на при ча ко ја је по ку ша ла да оспо ри не што што 
пред ста вља је дан од нај ве ћих ре зул та та по ли ти ке у 
чи јем сам кре и ра њу уче ство вао то ком ових пет го ди-
на – ре ша ва ње про бле ма спољ ног ду га“;

3. „по сле до дат ног от пи са од 700 ми ли о на до ла ра од 
Па ри ског клу ба, уку пан јав ни спољ ни дуг ће из но-
си ти 9 ми ли јар ди до ла ра, што ће из но си ти 45 % бру-
то до ма ћег про из во да, а ме ђу на род не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је су по ди гле цр ве ну ле стви цу на 60 % 
БДП-а, а ми смо си гур но да ле ко ис под те гра ни це“;

4. „за вре ме ман да та ове вла де оства рен је от пис ду га 
пре ма Лон дон ском клу бу у из но су од 1,6 ми ли јар ди 
до ла ра и до дат ни от пис од стра не Па ри ског клу ба од 
700 ми ли о на до ла ра, што за јед но из но си 2,3 ми ли-
јар де до ла ра“;

5. „упо ре до са тим ка ко др жа ва вра ћа свој дуг, та ко се 
бан ке и пред у зе ћа из при ват ног сек то ра до дат но за-
ду жу ју у ино стран ству, па то одр жа ва наш уку пан 
дуг на истом ни воу, али се ње го ва ком по зи ци ја зна-
чај но ме ња, да не ка жем по бољ ша ва“;

6. „рок за ис пу ње ње усло ва за от пис до дат них 15 % 
ду га пре ма Па ри ском клу бу смо ма ло пре ко ра чи ли, 
али да нас мо же мо да ка же мо да се упор ност ис пла-
ти ла и да смо ус пе ли да про блем спољ ног ду га зе-
мље ре ши мо“.

Пр во на шта би тре ба ло под се ти ти је сте да је на са ве то-
ва њу еко но ми ста, ко је је ор га ни зо ва ло На уч но дру штво еко-
но ми ста кра јем 2001. го ди не, та да шњи пот пред сед ник Са ве-
зне вла де и исто вре ме но ми ни стар за еко ном ске од но се са 
ино стран ством Ла бус из ја вио да ће спољ ни дуг СР Ју го сла-
ви је, на кон от пи са по две тре ћи не ду га од Па ри ског и Лон-
дон ског клу ба по ве ри ла ца, би ти сма њен са око 12 на са мо 7 
ми ли јар ди до ла ра, и да он, у том слу ча ју не ће би ти огра ни ча-
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ва ју ћи фак тор ра ста и раз во ја при вре де-30 Он је та да из ја вио 
да је спољ ни дуг Ср би је при бли жно 11,2 ми ли јар де до ла ра, а 
Цр не Го ре око 820 ми ли о на до ла ра.

Ко ли ко су тврд ње до ма ћих зва нич ни ка и са мо зва них 
„ви зи о на ра“ еко ном ских ре фор ми у Ср би ји, по себ но бив шег 
пот пред сед ни ка Вла де и бив шег ми ни стра фи нан си ја, а са да 
ми ни стра за при вре ду и ре ги о нал ни раз вој, би ле ван вре ме на 
и про сто ра, по ка за ли су сле де ћи по да ци:

1) Уме сто пла ни ра ног осет ног не то сма ње ња спољ ног 
ду га, он је у 2005. го ди ни по ве ћан за ми ли јар ду и 368 ми ли о-
на до ла ра, па је кра јем те го ди не био за 9,7 % ве ћи не го кра јем 
2004. го ди не;

2) И по ред от пи са од око че ти ри ми ли јар ди до ла ра од 
стра не Па ри ског и Лон дон ског клу ба, ко ји је оба вљен у пе-
ри о ду 2001-2004, спољ ни дуг из ра жен и до ла ри ма био је на 
кра ју 2005. го ди не за 42,8 % ве ћи не го 2000, од но сно за 9,7 % 
ве ћи не го кра јем 2004. го ди не; 

3) Из нос спољ ног ду га из ра жен у еври ма у 2005. го ди ни 
је по ве ћан за чак две ми ли јар де и 710 ми ли о на, или за 26,1 %, 
и до сти гао је 13,064 ми ли јар де евра;

4) Ако се пот пу но ис кљу че ефек ти про ме на ин тер ва-
лут них кур се ва, ре ал ни по раст спољ ног ду га Ср би је у 2005. 
у од но су на 2004. го ди ну из но сио је 19%;

5) Кван ти та тив ни од нос спољ ног ду га Ср би је на кра ју 
2005. го ди не и вред но сти из во за ро бе и услу га из те го ди не 
из но сио је 251,1 % и због то га је, пре ма та да шњим кри те ри-
ју ми ма Свет ске бан ке, она оста ла у гру пи ви со ко за ду же них 
зе ма ља.31 

И по ред от пи са око 4,5 ми ли јар ди до ла ра ду га од стра-
не Па ри ског клу ба и Лон дон ског клу ба, спољ ни дуг Ср би је 
од 2002. го ди не вр ло ди на мич но ра сте, а по себ но ра сте спољ-
ни дуг пред у зе ћа и ба на ка. Због то га је, на мо ју ини ци ја ти ву, 
На уч но дру штво еко но ми ста ор га ни зо ва ло два окру гла сто-
ла: у ма ју 2004. г. на те му СпољназадуженостСЦГ–стање,
перспективе,политика и у ма ју 2005. г. на те му Спољназаду

30 Ла бус, Ми ро љуб, „Еле мен ти еко ном ске по ли ти ке у 2002“, Економскианали, 
те мат ски број, 2002, стр. 22.

31 Под се ти мо да је, пре ма та да шњим кри те ри ју ми ма Свет ске бан ке, јед на зе-
мља ви со ко за ду же на ако је тај од нос ве ћи од 220 %.
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женостСрбијеипретњадужничкекризе.32 Уз мо ја увод на 
из ла га ња, на овим ску по ви ма узе ло је уче шће ви ше од два-
де се так углед них еко но ми ста из ове про бле ма ти ке и огром на 
ве ћи на је ис ка за ла ве ли ку за бри ну тост због ве о ма из ра же ног 
ра ста спољ ног ду га и због ре ал не опа сно сти да зе мља бр зо 
упад не у ду жнич ку кри зу.

Због све пре це ње ни је вред но сти ди на ра На уч но дру-
штво еко но ми ста и БК Уни вер зи тет су у 2006. го ди ни ор га-
ни зо ва ли окру гли сто на те му Узроциипоследицеапреција
цијединара, а мој увод ни ре фе рат као и ре фе ра ти проф. Љ. 
Ма џа ра и др Ми ла на Ко ва че ви ћа су об ја вље на у ча со пи су 
Економскамисао бр. 3-4 (2005). Огром на ве ћи на уче сни ка на 
том на уч ном ску пу, из но си ли су кри ти ку по ли ти ке све пре-
це ње ни је вред но сти ди на ра а те шке еко ном ске по сле ди це те 
по ли ти ке, али зва нич не ин сти ту ци је и са мо зва ни „ви зи о на-
ри“ еко ном ских ре фор ми то пот пу но иг но ри шу и на ста вља ју 
да обе ћа ва ју све тле при вред не пер фор ман се Ср би је. На ве ди-
мо са мо не ке од њих.

По чет ком 2006. г. об ја вље на је Стратегијаподстица
њаиразвојастранихулагања33 у ко јој се за на ред них де сет 
го ди на обе ћа ва „На пред на Ср би ја са ни ском сто пом не за по-
сле но сти вишимживотнимстандардом негоуземљамакоје
су недавно примљене уЕвропску унију, брз пораст и удво
стручењеБДПпоглавистановника“(под ву као МК).

У ис тој го ди ни усво је на је Националнастратегијапри
вредногразвојазапериод20062012.г. Је ди ни пред став ник 
еко ном ске на у ке у ти му ко ји је кре и рао ту стра те ги ју, проф. 
др Ју риј Ба јец је обе ћа вао за тај пе ри од про сеч ну сто пу ра ста 
БДП од 7%.34 У фи нал ној вер зи ји те стра те ги је при хва ће но је 
опре де ље ње да ће се у том пе ри о ду оства ри ти про сеч на сто-
па ра ста БДП од 7%, док је ал тер на тив на сто па од 5% озна че-
на као кон зер ва тив на.35

У то вре ме та да шњи ми ни стар за еко ном ске од но се Ср-
би је са ино стран ством М. Па ри во дић, као члан рад не гру пе 

32 Збор ник ра до ва је об ја ви ло На уч но дру штво еко но ми ста са Ака де ми јом еко-
ном ских на у ка и Еко ном ским фа кул те том у Беогрaду, мај 2004. и мај 2005.

33 Об ја вље на у ГласникуРепубликеСрбије (16.03.2006).
34 Привреднипреглед, 03. 07. 2006, стр. 2.
35 Ре пу блич ки за вод за раз вој , НационалнастратегијапривредногразвојаСр

бије20062012,Београд, 2006.
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за из ра ду те стра те ги је, је ви ше пу та из ја вљи вао да би Ср-
би ја за де сет го ди на мо гла до сти ћи percapita до хо дак од чак 
10.000 УС до ла ра (што под ра зу ме ва про се чан го ди шњи раст 
од чак 12%).

Ка да се го во ри о спољ ном ду гу Ср би је, по че так фе бру-
а ра 2006. го ди не био је од не ма лог зна ча ја, ма да не то ли ког 
ка ко су га при ка зи ва ли та да шњи зва нич ни ци, а по себ но та-
да шњи пот пред сед ник Вла де и та да шњи ми ни стар фи нан-
си ја. На и ме, ка да је Борд ди рек то ра ММФ-а за кљу чио да је 
успе шно за вр шен тро го ди шњи аран жман о про ду же ном фи-
нан си ра њу те ин сти ту ци је са СР Ју го сла ви јом, а то је био 
кључ ни пред у слов да Па ри ски клуб по ве ри ла ца от пи ше 15 
% из но са ду га СРЈ ко ји је на њу био књи жен по чет ком 2002. 
го ди не, то је за Ср би ју зна чи ло сма ње ње спољ ног ду га од 653 
ми ли о на до ла ра. По што је она том од лу ком сте кла пра во да 
по ву че по след њу кре дит ну ра ту од ММФ-а (од око 90 ми ли о-
на до ла ра), не то сма ње ње спољ ног ду га би ло је 563 ми ли о на 
до ла ра.

На кон по зи тив не од лу ке Бор да ди рек то ра ММФ-а о 
успе шном за вр шет ку тро го ди шњег аран жма на, ме ђу зва-
нич ни ци ма Ср би је ство ре на је пра ва еуфо ри ја. Та да шњи 
пот пред сед ник Вла де Ср би је Ла бус је у свом аутор ском тек-
сту (Политика,11.2.2006, на гла сио: а) „да је ре шен про блем 
спољ ног ду га Ср би је; б) да је то ве ли ки успех јер за мно ге је 
пре де мо крат ских про ме на тај про блем спољ них ду го ва био 
не ре шив; и в) по но сан сам на ово што смо ура ди ли.“ У том 
аутор ском тек сту он је на пи сао и сле де ће:

• да смо оце ном, од но сно од лу ком ММФ-а, ус пе ли да 
ре ши мо на сле ђе ни про блем спољ ног ду га под чи јим 
те ре том се, ина че, рас па ла прет ход на Ју го сла ви ја;

• да су мно ги сум ња ли да је уоп ште мо гу ће ре ши ти 
про блем спољ ног ду га, а ка да је то по ста ло из глед-
ни је, из ми шље на је не бу ло зна при ча о „ду жнич ком 
роп ству“;

• да нас има мо спољ ни дуг ко ји мо же мо уред но да пла-
ћа мо и ко ји не ће пра ви ти ни ка кве по ли тич ке про-
бле ме за зе мљу у бу дућ но сти.“

Та да шњи ми ни стар фи нан си ја (М. Дин кић) та да је из-
ја вио да је то ве ли ки дан за срп ску еко но ми ју и да је „сва ки 
ста нов ник Ср би је тог да на био за 600 до ла ра ма ње за ду жен 
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не го што је био 2000. го ди не“. Уз то, он на гла ша ва „да је уку-
пан спољ ни дуг Ср би је че ти ри пу та ма њи не го 2000. го ди не, 
од но сно да је ње го во уче шће у дру штве ном про из во ду сма-
ње но са 170 на 43 % (Политика 08.02.2006).

Мно ге тврд ње ових зва нич ни ка су, нај бла же ре че но, би-
ле не и сти ни те. О пот пу ној нео сно ва но сти тврд ње та да шњег 
пот пред сед ни ка Вла де да се прет ход на Ју го сла ви ја сру ши ла 
под те ре том спољ ног ду га Ср би је го во ре, већ ра ни је на ве де-
не, чи ње ни це:

1. спољ ни дуг Ср би је је defacto 1990. из но сио 6,4 ми-
ли јар де до ла ра;

2. из воз ро бе и услу га у тој го ди ни из но сио је око 7 ми-
ли јар ди до ла ра (без ис по ру ка у бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке);

3. бру то до ма ћи про из вод Ср би је у тој го ди ни из но сио 
је око 20 ми ли јар ди до ла ра.

Као што смо ра ни је на ве ли, а с об зи ром на прет ход но 
из не те по дат ке, по стро жим кри те ри ју ми ма ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја Ср би ја је 1990. г. би ла сред ње за-
ду же на, а по бла жим чак и ни ско за ду же на зе мља. 

Вр ло је про бле ма тич на би ла тврд ња та да шњег ми ни-
стра фи нан си ја да је „спољ ни дуг че ти ри пу та ма њи не го 
2000, од но сно да се ње го во уче шће у дру штве ном про из во ду 
сма њи ло са 170 на 43%“. По све му су де ћи проф. др М. Ла бус 
и мр М. Дин кић под спољ ним ду гом, под ра зу ме ва ли са мо 
онај део ду га ко ји је др жа ва узе ла и ко ји се вра ћа пре ко бу џе-
та. Ко ри сте ћи са мо ци фре тог де ла ду га, М. Дин кић је то ком 
2005. и 2006. го ди не ви ше пу та из ја вио да се Ср би ја на ла зи у 
гру пи сред ње  за ду же них зе ма ља и да се при бли жа ва гру пи 
ни ско за ду же них. Те тврд ње ни ко у ме ђу на род ним фи нан сиј-
ским ин сти ту ци ја ма и струч ним кру го ви ма ни је мо гао при-
хва ти ти.

Ако се има у ви ду ра ни је на ве де на Ла бу со ва тврд ња, 
да та кра јем 2001. го ди не - да ће се, на кон от пи са две тре ћи-
не ду га пре ма Па ри ском и Лон дон ском клу бу, спољ ни дуг 
Ср би је и Цр не Го ре све сти на са мо 7 ми ли јар ди до ла ра, а да 
је на кра ју 2005. спољ ни дуг са мо Ср би је из но сио 15,476 ми-
ли јар ди до ла ра и да је она, по кри те ри ју ми ма Свет ске бан ке 
у 2005. го ди ни, би ла у гру пи ви со ко за ду же них зе ма ља, би ла 
је сме шна тврд ња бив шег пот пред сед ни ка Вла де „да и по-
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ред то га што су мно ги сум ња ли да је уоп ште мо гу ће ре ши ти 
про блем спољ ног ду га и да је он за мно ге био не ре шив, он и 
ње го ви са рад ни ци су ус пе ли да то учи не“. На оп шту жа лост, 
от пи си ма у 2002. г., а по себ но от пи сом 15 % ду га пре ма Па-
ри ском клу бу, про блем спољ ног ду га Ср би је ни је био ре шен. 

Ко ли ко је Ла бу со ва тврд ња да је про блем спољ ног ду га 
Ср би је ре шен би ла ван про сто ра и вре ме на, по ка зу ју број не 
оце не ино стра них ком пе тент них ин сти ту ци ја и по је ди на ца, 
а на ве шћу са мо две.

1. Струч ња ци Европ ске бан ке за об но ву и раз вој су у је-
сен 2005. го ди не за кљу чи ли да су нај ве ћи про бле ми Ср би је и 
Цр не Го ре (а то се од но си са мо на Ср би ју) – ви со ка ин фла ци ја 
и ви сок спољ ни дуг, од но сно ви сок из нос ану и те та ко ји тре ба 
обез бе ди ти за сер ви си ра ње тог ду га.

2. Та да шњи шеф ми си је ММФ-а за пре го во ре са Ср би-
јом и Цр ном Го ром Пи ри та Сорoса је 21.12.2005. го ди не из ја-
ви ла да је, по ред ви со ке ин фла ци је, нај ве ћи про блем Ср би је 
ви сок спољ ни де фи цит ко ји се фи нан си ра по ве ћа њем и она-
ко ви со ког ни воа спољ не за ду же но сти. Са мо не ко ли ко да на 
на кон то га, она из ја вљу је да ин фла ци ја и спољ ни дуг оста ју 
пре ви со ки и да је при мар ни из вор за бри ну то сти – от пла та 
спољ ног ду га.

Из све га из ло же ног ја сно је по сто ји огро ман не склад 
из ме ђу обе ћа ња и ствар но сти, а та су ро ва ствар ност је по сле-
ди ца и њи хо вог „ви зи о нар ства“, бо ље ре ћи по гре шног кон-
цеп та при вред них ре фор ми. 

Кра јем ав гу ста и то ком сеп тем бра 2006. г. та да шњи ми-
ни стар за фи нан си је (М. Дин кић) ис ти че да ће се спољ ни дуг 
вр ло бр зо тј. до кра ја те го ди не сма њи ти за 2,5-3,5 ми ли јар де 
до ла ра и при то ме из но си не ке не бу ло зне хи по те зе и тврд-
ње.36 Та ко у не дељ ни ку Време (31.07.2006. г.) он ка же „ка да 
спро ве де мо све што смо на у ми ли и на ја ви ли, „ма ти ра ће мо“ 
све оне ко ји су, по пут ра ди ка ла и нео збиљ них ана ли ти ча ра 
го во ри ли о не ка квој на до ла зе ћој ду жнич кој кри зи. Ср би ја ће, 
у ства ри, уско ро од сред ње за ду же не зе мље по ста ти др жа-
ва са ре ла тив но ни ским спољ ним ду гом. За ме не је, за пра во, 
увек био нај ве ћи иза зов да раз не „вра ча ре“ ко ји веч но про-

36 Кри тич ки осврт на тај не бу ло зни план пи сао сам у ра ду „Спољ ни дуг и 
сте пен спољ не за ду же но сти Ср би је“, Нова српска политичка мисао, бр. 
3-4/2007.
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да ју јав но сти цр не прог но зе мо гу да де ман ту јем у прак си, 
да по стиг нем по зи тив не ре зул та те ко ји су дијаметралнo су-
прот ни од њи хо вих пред ви ђа ња .... пот пу но сам убе ђен да би 
Ср би ја у 2007. го ди ни мо гла да уђе са знат но сма ње ним ни-
во ом спољ ног ду га (Време, 31.08.2006, стр. 12). Он је слич ну 
тврд њу и слич ну ком би на то ри ку из нео у ин тер вјуу за „По ли-
ти ку“ (09.09.2006. стр. 1 и 13), ка да је твр дио да ће се у тој го-
ди ни од нос спољ ног ду га и БДП сма њи ти на са мо 35% и та ко 
ће „Ср би ја по ста ти не са мо јед на од ма ње за ду же них зе ма ља 
у ре ги о ну већ и у Евро пи“.

На ње го ву и оп шту жа лост спољ ни дуг Ср би је је на кра-
ју 2006. го ди не до сти гао 19,606 ми ли јар ди до ла ра те, а чак је 
био за 4,14 ми ли јар ди до ла ра ве ћи не го кра јем 2005. го ди не и 
Ср би ја је по кри те ри ју му Свет ске бан ке, тј. по од но су спољ-
ног ду га и из во за ро бе и услу га у тој и на ред ној го ди ни би ла 
у гру пи ви со ко за ду же них зе ма ља, јер је тај од нос из но сио 
237%.

У раз го во ру са зва нич ни ци ма Ср би је, ко ји су одр жа ни 
у апри лу 2007. го ди не, струч ња ци ММФ су из ја ви ли да су 
три нај ве ћа при вред на про бле ма Ср би је: а) огро ман де фи цит 
те ку ћег ра чу на плат ног би лан са, б) не тран сфор ми сан, гло ма-
зан јав ни сек тор и ц) ви си на спољ ног ду га и сте пен спољ не 
за ду же но сти зе мље. И на кон то га, и по ред на ста вља ња вр ло 
ди на мич ног ра ста и тог де фи ци та и спољ ног ду га, та да шња 
вла да ни шта ни је пред у зе ла да се они об у зда ју.

Кра јем 2007. го ди не глав ни еко но ми ста Европ ске бан ке 
за об но ву и раз вој, је, на ба зи вр ло де таљ них ана ли за, утвр дио 
да се Ср би ја на ла зи у гру пи шест зе ма ља у тран зи ци ји ко је 
ће би ти нај ви ше по го ђе не свет ском фи нан сиј ском кри зом. Не 
знам да ли је, по ред ме не,37 би ло ко ји зва нич ник или ака дем-
ски еко но ми ста или тзв. еко ном ски ана ли ти чар по кло нио и 
нај ма њу па жњу том на ла зу, па је и то у из ве сној ме ри до при-
не ло да љој еска ла ци ји уво за, спољ но тр го вин ског де фи ци та, 
де фи ци та те ку ћег ра чу на плат ног би лан са и спољ ног ду га. И 
као по сле ди ца све га то га, а по себ но због све ве ће пре це ње но-
сти ди на ра, увоз ро бе, спољ но тр го вин ски де фи цит, де фи цит 
те ку ћег плат ног би лан са и спољ ни дуг у 2007. г. и у пр вој 

37 Ко ва че вић, Мла ђен, „Ак ту ел ни про бле ми еко ном ско-фи нан сиј ских од но са 
са ино стран ством“, Збор ник под на зи вом Економскофинансијски односи 
Србијесаиностранством, Еко ном ски фа кул тет, Београд, 2007.
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по ло ви ни 2008. г. на ста вља ју вр ло ди на ми чан раст, али то 
зва нич ни ке Ср би је ни је за бри ња ва ло, јер је, за хва љу ју ћи вр-
ло из ра же ном ра сту но вих кре ди та, те ку ћих тран сфе ра и тзв. 
стра них ин ве сти ци ја, уку пан де ви зни би ланс Ср би је у 2007. 
го ди ни био још увек по зи ти ван, тј. из но сио је пре ко ми ли-
јар ду до ла ра. Зва нич ни ке ни је за бри ну ла чи ње ни ца да је тај 
по зи ти ван де ви зни би ланс био 5,3 пу та ма њи од ре корд ног 
ни воа из 2006. го ди не.

Зва нич не ин сти ту ци је, ре сор ни ми ни стри али и низ 
ака дем ских еко но ми ста су та да ис ти ца ли да је оства рен „сна-
жан“ при вред ни раст од око 7-7,5%.38 Они су за не ма ри ва ли 
чи ње ни цу да се ма те ри јал ни део при вре де, тј. збир ни из нос 
ин ду стри је, по љо при вре де и гра ђе ви нар ства ни је за бе ле жио 
ни сим бо ли чан раст. Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја је оства ри ла 
раст од са мо 3,7%. Пре ма јед ном ис тра жи ва њу,39 у пе ри о ду 
2000-2007. г. – про сеч на сто па ра ста пре ра ђи вач ке ин ду стри-
је Ср би је из но си ла је са мо 0,8% и по том па ра ме тру она је би-
ла тек на 149 ме сту ранг ли сте од 184 зе мље. По том ис тра жи-
ва њу удео тог сек то ра у ства ра њу укуп ног БДП се сма њи ло 
са 18,4% у 2000. г. на са мо 14,2% у 2007. г. и по том про цен ту 
она је на ранг ли сти тог бро ја зе ма ља па ла са 36 на чак 71 
ме сто. У тој го ди ни це ло ку пан по раст БДП био је оства рен 
у сек то ру услу га. На жа лост, тај раст ни је био одр жив и био 
је ви ше вир ту ел на не го ре ал на ствар ност, о че му сам ра ни је 
та ко ђе де таљ ни је пи сао.40

Зва нич не ин сти ту ци је ни су по кла ња ле ни ка кву па жњу 
чи ње ни ци да је од нос те ку ћег ра чу на плат ног би лан са пре-
ма БДП у 2007. го ди ни пре шао 17%, а то ле ран тан ни во је до 
5%. Оне ни су по кла ња ли па жњу чи ње ни ци да је Ср би ја по 
кон ку рент но сти при вре де у тој го ди ни па ла за че ти ри ме ста 
и на шла се на тек 91 ме сту, тј. у „тре ћој ли ги“. Зва нич ни ци 

38 Та кву ква ли фи ка ци ју дао је и глав ни и од го вор ни уред ник Кварталногмо
нитора, бр. 9-10, 2007.

39 Ми ро слав Здрав ко вић, Политика, 19.11.2009. стр. 11.
40 Ко ва че вић, Мла ђен, „Ефек ти ре форм ског кон цеп та и еко ном ске по ли ти ке 

у про те кле три и по го ди не“, Економскианали, те мат ски број, април 2004. 
Ко ва че вић, Мла ђен, „Ста ње и пер спек ти ве при вре де Ср би је“, увод на сту ди-
ја за са ве то ва ње ко је је ор га ни зо ва ло На уч но дру штво еко но ми ста, Ин сти-
тут еко ном ских на у ка и Бан кар ска ака де ми ја, збор ник рaдо ва Стањеипер
спективепривредеСрбије2006. Ко ва че вић, Мла ђен, „Спољ ни дуг и сте пен 
спољ не за ду же но сти Ср би је“, Новасрпскаполитичкамисао, број 3-4, 2007.
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ни су по кла ња ли ни ка кву па жњу чи ње ни ци да је из нос спољ-
ног ду га у тој го ди ни по ве ћан за 6,6 ми ли јар ди до ла ра и да 
је от пла та по осно ву сер ви си ра ња спољ ног ду га у од но су на 
вред ност из во за ро бе и услу га до сти гла 33,4%, а то ле ран тан 
износ је до 25%, а он је до сти гао чак 9,8% БДП. Уз то, из нос 
БДП ко ји се ов де ко ри сти био је ја ко на ду ван, па би уз ко-
рект ни ји ње гов об ра чун, ова ци фра би ла још знат но ви ша, а 
тај про це нат је то ле ран тан ако ни је ви ши од сто пе ра ста БДП 
у ис тој го ди ни. Њих ни је за бри ну ла чи ње ни ца да је број не-
за по сле них ли ца и у тој го ди ни знат но по ве ћан.

И по ред на ве де них и ни за дру гих вр ло не при јат них по-
да та ка, зва нич не ин сти ту ци је, ми ни стри, гу вер нер НБС, на-
ста вља ју да про јек ту ју и обе ћа ва ју ди на ми чан раст БДП и 
жи вот ног стан дар да. На ве ди мо са мо не ке од њих.

У ма ју 2008. го ди не прет ход на Вла да је при хва ти ла 
„Ме мо ран дум о бу џе ту, еко ном ској и со ци јал ној по ли ти ци за 
2009. са про јек ци ја ма за 2010-2011. го ди ну“, у ко ме су про јек-
то ва не вр ло ам би ци о зне при вре ме не пер фор ман се уоп ште, 
а по себ но у сфе ри еко ном ско-фи нан сиј ских од но са са ино-
стран ством.41 Вр ло слич не про јек ци је да те су и у до ку мен ту 
„Стра те ги ја по ве ћа ња из во за Ср би је 2008-2011“, што је по сле-
ди ца чи ње ни це да је тај до ку мент при хва ти ла иста Вла да.42

Но ва Вла да је ис та кла ре ше ност да кроз по ве ћа ње за по-
сле но сти и про дук тив но сти, исто вре ме но по стиг не сна жан 
при вред ни раст од 7% у пе ри о ду 2009-2012., сма ње ње ин фла-
ци је на око 4% до 2012. го ди не, сма ње њем де фи ци та те ку ћег 
ра чу на плат ног би лан са ис под 10% БДП у сред њем ро ку и 
сл.43

У 2008. г. раст БДП је би вао из квар та ла у квар тал све 
скром ни ји, па је у це лој го ди ни оства рен раст од са мо 5,4%. 
То је вр ло скро ман раст ако се зна да је у тој го ди ни на те ри-
то ри ју Ср би је, по осно ву не то те ку ћих тран сфе ра, не то за-
ду жи ва ња у ино стран ству и не то при хо да по осно ву про да је 

41 СлужбенигласникРС, бр. 58, јун 2008.
42 Де таљ ни је у то ме на сај ту http://sr bi ja.gov.rs, мај 2008, као и у мом ра ду „Еко-

ном ско-фи нан сиј ски од но си Ср би је са ино стран ством – ну жност но ве стра-
те ги је“ у Збор ни ку под истим на сло вом ко је је пу бли ко ва ло На уч но дру-
штво еко но ми ста са Ака де ми јом еко ном ских на у ка и Еко ном ским фа кул те-
том у Бе о гра ду, Бе о град, ок то бар 2009.

43 Де таљ ни је на сај ту http://sr bi ja.gov.rs, ју ли 2009.
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имо ви не стра ним ли ци ма, грин филд и бра ун филд ин ве сти-
ци ја, до шло чак 11,5 ми ли јар ди до ла ра. Пре ра ђи вач ка ин ду-
стри ја је у по след њем квар та лу те го ди не за бе ле жи ла чак и 
сма ње ње од око 5%. И што је тра ги ко мич но у та квим усло ви-
ма два пот пред сед ни ка, ма ги стри еко ном ских на у ка М. Дин-
кић и Б. Ђе лић, по чет ком ок то бра 2008. г. ис ти чу да свет ска 
еко ном ска кри за не ће по го ди ти Ср би ју и да ће она чак има ти 
ко ри сти од ње, јер ће се на вод но, по тен ци јал ни ин ве сти то-
ри пре о ри јен ти са ти са зе мља ма за хва ће ним том кри зом – на 
Ср би ју.44 

Скро ман раст БДП у 2008. г. био је пра ћен енорм ним 
по ве ћа њем де фи ци та те ку ћег ра чу на плат ног би лан са (без 
до на ци ја) за чак 37% и он је пре шао 9 ми ли јар ди до ла ра. 
Тај де фи цит је на стао пре све га због ра ста спољ но тр го вин-
ског де фи ци та ко ји је у 2008. г. по ве ћан за 23% и до сти гао је 
ре кор дан ни во од чак 11,25 ми ли јар ди до ла ра. Пр ви пут од 
2000. год. Ср би ја је у 2008. г. за бе ле жи ла не га тив ни укуп ни 
де ви зни би ланс од чак 2,35 ми ли јар ди до ла ра. Из нос спољ ног 
ду га до кра ја 2008. г. је до сти гао 30,7 ми ли јар ди до ла ра а из-
нос до спе лих а не из ми ре них оба ве за по осно ву сер ви си ра ња 
тог ду га до сти гао је чак 2,55 ми ли јар ди евра.45 И по ред то га, 
зва нич не ин сти ту ци је - Вла да, На род на бан ка Ср би је, ми ни-
стри и ма са ака дем ских еко но ми ста и да ље су твр ди ли да је 
Ср би ја сред ње за ду же на зе мља и при то ме узи ма ју пот пу но 
не у по тре бљив кван ти та тив ни од нос спољ ног ду га и БДП у 
те ку ћим це на ма или са мо јав ни дуг. Они су, за не ма ри ва ли 
или су се пра ви ли да не ви де да је и од нос от пла та по осно ву 
сер ви си ра ња спољ ног ду га у 2008. г. до сти гао чак 34,5% из-
во за ро бе и услу га и 10,4% БДП. Да кле, из нос от пла та у тој 
го ди ни био је око два пу та ве ћи од при ра ста и тог на ду ва ног 
БДП.

Не ке зва нич не ин сти ту ци је, низ ми ни ста ра али и ака-
дем ских еко но ми ста су ис ти ца ли да из воз ди на мич но ра сте 
и да кри ти ке да пре це ње ни ди нар гу ши про из вод њу и де сти-
му ли ше из воз не ма ју осно ву.

Со ли дан раст роб ног из во за у пе ри о ду 2000-2008. г. 
ства рао је илу зи ју да је здрав стве но ста ње, од но сно кон ку-

44 Де таљ ни је о то ме Привреднипреглед, 3-5. октобар 2008.
45 Од то га из но са 45,4% се од но си на доц ње на ста ле пре де цем бра 2000. го ди не
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рент ност ин ду стри је и по љо при вре де со лид на и да чак ра сте. 
Ме ђу тим, тај раст је на стао пре све га по осно ву вр ло ни ске 
ста ти стич ке осно ве. На и ме, санк ци је Ује ди ње них на ци ја, 
рас пад зе мље, хи пе рин фла ци ја, де зин ве сти ра ње и ва зду шна 
агре си ја НА ТО-а има ли су за по сле ди цу да је роб ни из воз у 
2000. год. из но сио са мо 25% ни воа из 1990. г. Уз то, у из во-
зу из 2000. год. укљу чен је и из воз у но ве др жа ве на ста ле на 
под руч ју СФР Ју го сла ви је (што, на рав но, ни је био слу чај у 
1990. г.), а и вред ност до ла ра у 2000. г. је би ло осет но ни жа 
не го 1990. г. И по ред тог ра ста у пе ри о ду 2000-2008. г. ни во 
из во за је био вр ло ни зак. Ко ли ко је роб ни из воз Ср би је ни-
зак по ка зу ју ком па ра тив ни по да ци о ква ли та тив ном од но су 
роб ног из во за пре ма БДП. На и ме, пре ма по да ци ма Свет ског 
еко ном ског фо ру ма, у 2008. г. роб ни од нос роб ног из во за Ср-
би је пре ма БДП из но сио је са мо 22,3%, док је у Сло вач кој 
био 82,6%, Ма ђар ској 81,4%, Че шкој Ре пу бли ци 76,8%, Сло-
ве ни ји 68,6%, Бу гар ској 60,5%, Вр ло је слич на сли ка по ре ђе-
ња из во за по јед ном ста нов ни ку. До дај мо да је по кри ве ност 
уво за из во зом па ла ис под 50%. Уз све то, и струк ту ра роб ног 
из во за је би ла и оста ла вр ло не по вољ на, јер у ње му до ми ни-
ра ју ре сурс но ин тен зив ни и рад но ин тен зив ни про из во ди, па 
је по кри те ри ју ми ма Свет ског еко ном ског фо ру ма, Ср би ја по 
ква ли те ту ком па ра тив них пред но сти у 2008. г. би ла тек на 
110, а у 2009. г. на 111. ме сту (од 133 зе мље).

У чи та вом пе ри о ду 2000-2008. г., су прот но про јек ци-
ја ма и обе ћа њи ма ра ни је на ве де них до ма ћих и стра них ин-
сти ту ци ја, зва нич ни ка Ср би је и ни за до ма ћих еко но ми ста, 
оства ре не су вр ло скром не при вред не пер фор ман се, а у сфе-
ри еко ном ско-фи нан сиј ских од но са са ино стран ством ре зул-
та ти су би ли ка та стро фал ни. На ве ди мо не ко ли ко нај ва жни-
јих по ка за те ља. У том пе ри о ду оства рен је вр ло скро ман по-
раст БДП - са мо 52% и пре ма по да ци ма Европ ске бан ке за 
об но ву и раз вој, од 27 зе ма ља у тран зи ци ји са мо су три има ле 
ве ће за о ста ја ње у ње го вом ни воу у од но су на 1989. го ди ну.

Скро ман раст БДП де лом је на стао по осно ву ве ћег 
пре во ђе ња си ве еко но ми је у ле гал не то ко ве, као и уво ђе ња 
ПДВ-а. Због то га, али и због ни за дру гих фак то ра, са пу но 
пра ва се мо же твр ди ти да је из нос БДП у ба зној 2000. г. био 
ве ћи не го што то зва нич на ста ти сти ка по ка зу је, па је и са мим 
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тим ста ти стич ка осно ва би ла ви ша, а ре ал ни раст ма њи од 
зва нич но при ка за ног.

Раст БДП био је пра ћен све ве ћим дис па ри те ти ма у ни-
во и ма раз ви је но сти по ре ги о ни ма и пра жње њем ста нов ни-
штва из мно гих се ла и гра до ва у уну тра шњо сти. 

Упр кос на ве де ном ра сту, број не за по сле них ли ца је од 
кра ја 2008. год. знат но по ве ћан.

Раст БДП био је пра ћен са вр ло скром ним ин ве сти ра-
њем, по го то ву ка да је у пи та њу ин ве сти ра ње у из во зно ори-
јен ти са ну про из вод њу.

И тај раст је ве ли ким де лом био вир ту ел ног ка рак те ра. 
На и ме, он се нај ве ћим де лом за сни вао на ра сту услу га, а по-
себ но тр го ви не, бан кар ства и са о бра ћа ја. Њи хов раст је био 
омо гу ћен огром ним ра стом и све ви шим ни во ом уво за ро бе и 
услу га ко ји је у 2008. г. пре шао чак 26,5 ми ли јар ди до ла ра. Уз 
то, огро ман при лив де ви за по осно ву но вог за ду жи ва ња, до-
зна ка и дру гих те ку ћих тран сфе ра и при ва ти за ци о них при-
хо да, грин филд и бра ун филд ин ве сти ци ја, уз нео прав да ну 
и еко ном ски штет ну огром ну раз ли ку из ме ђу ак тив не и па-
сив не ка мат не сто пе омо гу ћио је вр ло ди на ми чан раст бру то 
до ма ћег про из во да у сек то ру бан кар ства. Ме ђу тим, тај раст 
ни је био за сно ван на здра вим еко ном ским осно ва ма и ни је 
био одр жив.

Као што смо ра ни је ис та кли, у том пе ри о ду у Ср би ји је 
оства ре на де ин ду стри ја ли за ци ја, па је обим у 2008. г. ин ду-
стриј ске про из вод ње био за око 4% ни жи не го у 1998. год. и 
за чак 58% ни жи не го да ле ке 1989. го ди не.

Ста ње у по љо при вре ди је знат но те же не го што сле ди 
ако се њен обим у 2008. и 2009. г. по ре ди са оним из 2000. г. 
На и ме, у 2000. г. кли мат ски усло ви су би ли вр ло не по вољ ни, 
и њен обим био дра стич но сма њен, па је због то га ста ти стич-
ка осно ва би ла вр ло ни ска. С дру ге стра не, у по след ње две 
го ди не кли мат ски усло ви су би ли вр ло по вољ ни, па је због 
то га њен обим био со ли дан, и то, све ску па ка му фли ра вр-
ло те шко ста ње у овом сек то ру. У ка квом се ста њу на ла зи 
овај сек тор, мо жда нај бо ље по ка зу је чи ње ни ца да ни у јед ној 
го ди ни по сле Дру гог свет ског ра та ни је ма ње за се ја но пше-
ни цом не го про шле го ди не и да је из нос по вр ши на под том 
кул ту ром са да ду пло ма њи не го што је био 1991. го ди не.



МлађенКовачевић ДИМЕНЗИЈЕИУЗРОЦИ...

40

Раст је по себ но скро ман ако се зна да је на под руч је 
Ср би је од по чет ка 2001. год., па за кључ но са кра јем 2008. г., 
по осно ву не то за др жа ва ња, не то до зна ка и дру гих те ку ћих 
тран сфе ра, при ва ти за ци о них при хо да и стра них ин ве сти ци-
ја, на под руч је Ср би је сли ло го то во 60 ми ли јар ди до ла ра. 

Због кон цеп та ре фор ми ко ји је имао озбиљ ну кон струк-
ци о ну гре шку ко је се са сто ји од пре це ње не вред но сти ди на-
ра, на гле и пре те ра не ли бе ра ли за ци је уво за и не а де кват ног 
мо де ла при ва ти за ци је, со ци јал не раз ли ке ме ђу ста нов ни-
штвом су до сти гле вр ло ви со ке раз ме ре, што са мо де ли мич-
но по ка зу ју не ки по да ци на ве де ни на по чет ку овог ра да.

Раст БДП био је пра ћен и ни зом дру гих вр ло не по вољ-
ни чи ње ни ца ко је ће осет но огра ни ча ва ти ње го во бу ду ће 
кре та ње. На ве ди мо нај ва жни је.

И по ред от пи са спољ ног ду га пре ма Па ри ском и Лон-
дон ском клу бу од око 4,5 ми ли јар де до ла ра, спољ ни дуг Ср-
би је је на кра ју 2008. г. био за го то во 19 ми ли јар ди до ла ра 
ве ћи не го кра јем 2000. го ди не, а ње гов из нос по јед ном ста-
нов ни ку је по ве ћан са 1,444 на чак 4,150 до ла ра. 

Из нос от пла та по осно ву сер ви си ра ња спољ ног ду га до-
сти гао је у 2008. г. чак 34,5% вред но сти из во за ро бе и услу-
га, од но сно чак 10,4% БДП. Од нос тих от пла та пре ма БДП је 
ре ал но био знат но ве ћи ако се зна да је он ста ти стич ки био 
екс трем но на ду ван. Ко ли ко су те ци фре по ве ћа не по ста је ја-
сно ако се зна да је од нос тих ану и те та пре ма из во зу ро бе и 
услу га у 2001. г. из но сио са мо 3,7%, а пре ма БДП са мо 0,8%46.

И по ред ста ти стич ки екс трем но на ду ва не ве ли чи не 
БДП, од нос де фи ци та те ку ћег ра чу на плат ног би лан са пре-
ма том БДП је по ве ћан са око 5% у 2000. г. на пре ко 17% у  
2008. г.

Су прот но број ним про јек ци ја ма ра ни је на ве де них 
стра них и до ма ћих ин сти ту ци ја, по ко ји ма је из воз тре ба ло 
да ра сте бр же од уво за, у ствар но сти је би ло обр ну то. На и ме, 
у 2008. г. до лар ска вред ност роб ног из во за би ла је 6,66, а уво-
за 6,88 пу та ве ћи не го 2000. г. Ако се из по да та ка за 2008. г. 
ис кљу чи спољ но тр го вин ска раз ме на са Цр ном Го ром, из воз 
ро бе је у тој го ди ни био 5,27, а роб ни увоз 6,82 пу та ве ћи не-
го 2000. г.

46 На род на бан ка Ср би је, Годишњиизвештај2008, Бе о град, 2009.
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Спољ но тр го вин ски де фи цит из ра жен у до ла ри ма, је у 
2008. г. био 7,11 пу та ве ћи, а без раз ме не са Цр ном Го ром, 7,80 
пу та ве ћи не го 2000. г.

При хо ди од из во за услу га су у 2008. г. би ли 9,58 пу та а 
рас хо ди чак 15,53 пу та ве ћи не го 2000. г. Од су фи ци та у раз-
ме ни услу га ко ји је 1990. г. из но сио 999, а у 2001. г. 421 ми-
ли он до ла ра, Ср би ја је у 2008. г. за бе ле жи ла де фи цит од 265 
ми ли о на до ла ра.

Де фи цит у раз ме ни ро бе и услу га у 2008. г. био је осам, 
а без раз ме не са Цр ном Го ром чак 8,75 пу та ве ћи не го 2000. г.

На осно ву на ве де них по да та ка мо же се схва ти ти да је 
Ср би ја од по чет ка 2001. па до кра ја 2008. го ди не по ста ла нар-
ко ман ски за ви сна од при ли ва стра ног ка пи та ла. Уз то, ње на 
при вре да, по себ но ин ду стри ја, и њен роб ни из воз су по ста ли 
вр ло за ви сни од уво зног ре про дук ци о ног ма те ри ја ла. И по 
оба та осно ва Ср би ја је по ста ла вр ло осе тљи ва на уда ре свет-
ске еко ном ске кри зе.

Сви прет ход но на ве де ни по да ци ја сно по ка зу ју да је 
Ср би ја од 2001. г., ср ља ла у вр ло озбиљ ну еко ном ску и ду-
жнич ку кри зу.

За раз ли ку од не ких од „ви зи о на ра“ еко ном ских ре фор-
ми ко ји су ве ро ва ли да свет ска еко ном ска кри за не ће до та ћи 
Ср би ју и да ће она од те кри зе има ти чак и ко ри сти, сре ди-
ном ок то бра те 2008. год. сам, уз кри ти ку тих њи хо вих обе-
ћа ња, до ка зи вао да ће она озбиљ но по го ди ти Ср би ју, и да ће 
по сле ди це, с об зи ром на већ при сут ну еко ном ску кри зу, би-
ти вр ло не по вољ не.47 И за и ста као што смо на по чет ку овог 
ра да ис та кли, свет ска еко ном ска кри за је до дат но по ја ча ла 
еко ном ску кри зу у Ср би ји. Ме ђу тим, тре ба ло би на по ме ну-
ти да је свет ска еко ном ска кри за има ла и не ке по зи тив не по-
сле ди це по Ср би ју. Пр во це не уво зних про из во да у про се ку 
су ви ше сма ње не не го из во зних про из во да из Ср би је. И због 
то га, али не са мо због то га увоз је ви ше сма њен од из во за, па 
спољ но тр го вин ски де фи цит и де фи цит те ку ћег ра чу на плат-
ног би лан са дра стич но сма ње ни. То је, уз све ве ће те шко ће 

47 М. Ко ва че вић, „Трен до ви, ста ње и пер спек ти ве еко ном ско-фи нан сиј ских од-
но са Ср би је са ино стран ством“, Збор ник ре фор ми Економскофинансијски
односиСрбијесаиностранством–Актуелнапитањаиперспективе, Бе о-
град, ок то бар 2008.
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до би ја ња но вих кре ди та у ино стран ству, на ро чи то од стра не 
пред у зе ћа, ре зул ти ра ло у спо ри јем ра сту спољ ног ду га.

Ме ђу тим, бит но је на гла си ти да свет ском еко ном ском 
кри зом са мо де ли мич но мо же мо об ја шња ва ти те шку еко-
ном ску кри зу у Ср би ји. Свет ском еко ном ском кри зом са мо 
де ли мич но а че сто ни нај ма ње не мо же мо об ја шња ва ти по-
ни жа ва ју ћа ме ста Ср би је на ранг ли ста ма зе ма ља по ра зним 
фак то ри ма кон ку рет но сти, по го то ву они ма из 2008. г. Том 
кри зом не мо же мо об ја шња ва ти чи ње ни цу да се Ср би ја на 
ранг ли сти Свет ског еко ном ског фо ру ма по ин тен зи те ту „од-
ли ва мо зго ва“ у ино стран ство, у 2008. год. на ла зи ла на 131, 
а у 2009. на чак 132 ме сту, тј. са мо је јед на зе мља би ла у не-
по вољ ни јем по ло жа ју. Она ни је до при не ла да се Ср би ја и по 
ни зу дру гих еко ном ских и дру гих фак то ра кон ку рент но сти 
на ла зи вр ло ни ско ран ги ра на, што по ка зу ју по да ци у та бе ли 
бр. 1.

Та бе ла бр. 1.
Ме ста Ср би је на ранг ли ста ма фак то ра кон ку рент но сти  

у 2008. и 2009. го ди ни
2008. 2009.

Сте пен до ми на ци је на тр жи шту 131 131
На ци о нал на сто па штед ње 129 130

Ап сорп ци ја са вре ме не тех но ло ги је у 
пред у зе ћи ма

126 125

За шти та ма њин ских ак ци о на ра 132 128
Обим др жав не ре гу ла ти ве у при вре ди 132 129
Ефи ка сност ан ти мо но пол ске по ли ти ке 129 130

Осла ња ње на про фе си о на лан ме наџ мент 118 118
Ин тен зи те ти ло кал не кон ку рен ци је 128 120

Ефи ка сност кор по ра тив них (управ них) 
од бо ра

120 119

Ква ли тет ин фра струк ту ре 119 122
Сте пен об у ча ва ња за по сле них 121 120

Извор:www.weforum.org.9X2009.

На осно ву на ве де них по да та ка у та бе ли 1. ви ди се да 
је нај ве ћа ин фе ри ор ност Ср би је, ка да су у пи та њу фак то ри 
кон ку рент но сти на ла зи, ка ко у сфе ри при вре де та ко у сфе ри 
пра ва и дру гих дру штве них сфе ра. То ука зу је да се део об ја-
шње ња те шке еко ном ске кри зе на ла зи и у дру штве ној кри зи 
и да се те две кри зе ме ђу соб но ис пре пли ћу и са мим тим се 
обе по ја ча ва ју. Не ма спо ра да се Ср би ја на ла зи и у те шкој 
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дру штве ној кри зи ко ја се ис по ља ва пре ко: кри зе вред но сног 
си сте ма, кри зе по ве ре ња, кри зе мо ра ла, кри зе иден ти те та, 
де мо граф ске кри зе, кри зе ле ги ти ми те та Скуп шти не и Вла де, 
кри зе де мо кра ти је, кри зе устав ног и прав ног си сте ма, еко ло-
шке кри зе, кри зе на у ке, кри зе обра зо ва ња, кри зе по ро ди це, 
кри зе умет но сти, кри зе кул ту ре, кри зе штам па них ме ди ја, па 
чак и кри зе цр кве. У та квим усло ви ма ја ча ин тен зи тет со ци-
јал них не ми ра, на си ља и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, па и зло-
чи на. Због све га то га све ве ћи део ста нов ни штва ис по ља ва 
све ве ћи сте пен оту ђе но сти, апа ти ју и не си гур ност, а све ве-
ћи део не за по сле них се све ви ше осе ћа бес по моћ ним, па гу бе 
са мо по у зда ње и са мо по што ва ње, што има те шке еко ном ске и 
дру штве не по сле ди це.

И по ред све ве ће еко ном ске и дру штве не кри зе, Ср би ја 
и ње не нај ва жни је ин сти ту ци је ни су на шли за сход но да кре-
ну у из ра ду стра те ги је еко ном ских и дру штве них ре фор ми 
чи јом ре а ли за ци јом би се за у ста ви ли еска ла ци ја те кри зе и 
ка ко би се еко ном ске и дру штве не пер фор ман се пре о кре ну ле 
у по зи тив ном сме ру. Уме сто то га, Ср би ја је у мар ту 2009. г. 
по сти гла спо ра зум са цен тра ла ма стра них ба на ка ко је има ју 
сво је афи ли ја ци је у на шој зе мљи да не сма њу ју кре ди ти ра ње 
ис под ни воа из 2008. го ди не и оне су то углав ном ис по што ва-
ле. Ср би ја је ус пе ла да обез бе ди по ми ли јар ду до ла ра кре ди та 
од Ки не и Ру си је. Она је ус пе ла да обез бе ди ре ла тив но ви сок 
ни во но вих кре ди та од Европ ске бан ке за об но ву и раз вој, 
Свет ске бан ке и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, а нај ве ћи део 
тих кре ди та би ће ре а ли зо ван у овој и на ред ној го ди ни. И што 
је нај ва жни је – за кљу чи ла је стенд бај аран жман са ММФ по 
осно ву ко га ће, под од ре ђе ним усло ви ма, до сре ди не иду ће 
го ди не по ву ћи 2,9 ми ли јар ди евра, а то га је у про шлој го ди ни 
ре а ли зо ва но 1,11 ми ли јар ди евра. Вла да и дру ге ин сти ту ци-
је су ис ти ца ле и још увек ис ти чу да су то ве ли ки ус пе си и 
да су ти кре ди ти до при не ли да бан кар ски си стем не до жи ви 
ко лапс, са чим се мо же мо сло жи ти. Те ин сти ту ци је обе ћа ва-
ју да ће ре а ли за ци јом ових кре ди та би ти обез бе ђен из ла зак 
зе мље из еко ном ске кри зе, што је на жа лост, са мо те о риј ска 
мо гућ ност. То због вр ло ви со ке ве ро ват но ће да ће се свет ска 
еко ном ска кри за још ду го за др жа ти, а ни је не мо гу ће да кри за 
у Европ ској уни ји до би је још ве ће раз ме ре, што се по ни зу 
осно ва мо ра не по вољ но од ра зи ти на еко ном ско-фи нан сиј ске 
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од но се Ср би је са ино стран ством, а ти ме и на при вре ду и жи-
вот ни стан дард ста нов ни штва.

Ка да је то ком про шле го ди не но во за ду жи ва ње др жа ве 
знат но до би ло на ин тен зи те ту, у јед ном ин тер вјуу по ста вио 
сам пи та ње мо рал ног аспек та тог ола ког за ду жи ва ња, тро ше-
ња ве ли ког де ла тих сред ста ва за ин тер вен ци је на де ви зном 
тр жи шту ра ди од бра не екс трем но пре це ње не вред но сти ди-
на ра или у ци љу кр пље ња ру па у бу џе ту, а сер ви си ра ње пре-
не ти на бу ду ће ге не ра ци је.48 Да ли због то га или не за ви сно 
од то га, пред сед ник Б. Та дић је из ја вио „За ду жу је мо се и то 
је опа сно. Али све што се за ду жи мо, а ко ри сти ће ге не ра ци је 
ко је до ла зе – то је мо рал но“.49

Са том кон ста та ци јом би смо се углав ном мо гли сло жи-
ти, ма да се и ту мо же по ста ви ти пи та ње да ли је, у усло ви ма 
вр ло ви со ког спољ ног ду га и ви со ког сте пе на за ду же но сти 
зе мље, еко ном ски и дру штве но оправ да но до дат но ви со ко 
за ду жи ва ње за по ди за ње не ких обје ка та ко ји не спа да ју у 
на су шне по тре бе, по го то ву ка да је крај ње не из ве сно да ли 
ће и ка да ће свет ска еко ном ска и дру штве на кри за у све ту и 
Ср би ји би ти пре ва зи ђе не. Ме ђу тим, оно што је, при све му 
то ме бит но – је сте чи ње ни ца да кре ди ти до би је ни од ММФ 
у це ли ни, као и део кре ди та Ки не, Ру си је и ме ђу на род них 
ба на ка не ће би ти утро ше ни за ин ве сти ци је, већ за од бра ну 
ви со ко пре це ње ног ва лут ног кур са и бу џет ску по тро шњу и 
у крај њој ин стан ци ће за вр ши ти на ра чу ни ма тај ку на и не то 
уво зни ка, а дуг ће се пре не ти на бу ду ће ге не ра ци је, што је по 
мом ду бо ком убе ђе њу за и ста не мо рал но.

По ред то га, при од лу ка ма о но вим за ду жи ва њи ма у 
ино стран ству тре ба ло би има ти у ви ду и сле де ће не по вољ не 
окол но сти:

1) У из нос спољ ног ду га ни су укљу че не ка ма те ко је се 
мо ра ју ис пла ти ти, а оне ће би ти ви со ке. Ако у на ред-
них пет го ди на из нос спољ ног ду га бу де исти и ако 
про сеч на ка мат на сто па бу де 4% го ди шње, са мо за 
ка ма те би тре ба ли ис пла ти ти 6,6 ми ли јар ди до ла ра;

2) Ср би ја је ушла у 2010. год. са до спе лим а не из ми ре-
ним оба ве за ма по осно ву сер ви си ра ња спољ ног ду га 

48 Политика, 1.11.2009.
49 Политика, 29.11.2009.
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у из но су од 2,30 ми ли јар ди евра, па ће уз нор мал но 
сер ви си ра ње, она то мо ра ти на не ки на чин да ре гу-
ли ше;

3) Ср би ја има уну тра шњи де ви зни дуг од око три ми-
ли јар де евра;

4) Ако се Ср би ја из бо ри за оста нак Ко со ва и Ме то хи је 
у ње ном са ста ву, она ће мо ра ти да при хва ти и ње гов 
спољ ни дуг ко ји ће си гур но би ти знат но ве ћи од 550 
ми ли о на до ла ра (ко ли ко је Свет ска бан ка про шле го-
ди не Ср би ји от пи са ла);

5) Сва ка зе мља ко ја је ви со ко за ду же на, као што је слу-
чај са Ср би јом, ве ли ким де лом гу би су ве ре ни тет у 
во ђе њу еко ном ске али и спољ не по ли ти ке. Као илу-
стра ци ју гу бље ња су ве ре ни те та у во ђе њу еко ном ске 
по ли ти ке, ви ди мо сва ки пут ка да де ле га ци ја ММФ 
до ла зи у Бе о град. Као илу стра ци ју да се са ста ту сом 
ви со ко за ду же не зе мље ве ли ким де лом гу би и су ве-
ре ни тет у во ђе њу спољ не по ли ти ке мо же по слу жи ти 
пре по ру ка чу ве ног са вет ни ка аме рич ког пред сед ни-
ка за без бед ност З. Бже жин ског. На и ме, сре ди ном 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка СФР Ју го сла ви ја 
је, као је дан од ли де ра По кре та не свр ста них зе ма ља, 
че сто у Ује ди ње ним на ци ја ма, за гор ча ва ла жи вот 
пре све га САД али и дру гим раз ви је ним зе мља ма. У 
ци љу ели ми ни са ња тог, са ста но ви шта тих зе ма ља, 
про бле ма, он је на јед ном ску пу у Швед ској ре као 
„Тре ба охра бри ти зе мље Европ ске за јед ни це да на-
ста ве са да ва њем кре ди та Ју го сла ви ји, јер ће по ве ћа-
ње сте пе на ње не за ду же но сти пре ма ино стран ству 
у од ре ђе ном тре нут ку, по слу жи ти као сред ство еко-
ном ског и по ли тич ког при ти ска, што је са мо крат-
ко роч но гле да но штет но за зај мо дав це, а ду го роч но 
ко ри сно за оп шту ствар и по ли ти ку „омек ша ва ња“ 
Ју го сла ви је50. Вр ло је ве ро ват но да та ква ло ги ка ва-
жи и да нас, па се мо же по ста ви ти пи та ње да ли ће 
Ср би ја са да љим по ве ћа њем спољ ног ду га и сте пе-
на спољ не за ду же но сти мо ћи да на ста ви да се та ко 

50 На ве де но пре ма Пре драг Јо ва но вић – Га ври ло вић, „Те рет и ста ње за ду же но-
сти Ср би је“ у ча со пи су Економскианали, те мат ски број, мај 2005, стр. 19.
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енер гич но бо ри за очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је у ње-
ном са ста ву;

6) Не из ве сно је да ли ће се Беч ки спо ра зум одр жа ти у 
овој и на ред ној го ди ни;

7) Због еко ном ске кри зе у Европ ској уни ји и дру гим 
зе мља ма Евро пе, ко ја ће се ве ро ват но за др жа ти и у 
на ред ним го ди на ма, мо гућ но сти ра ста и при ли ва де-
ви за у Ср би ју по осно ву при ва ти за ци је, грин филд и 
дру гих стра них ин ве сти ци ја – вр ло су про бле ма тич-
не;

8) Због еко ном ске кри зе у Евро пи, по ве ћа ће се број на-
ших гра ђа на на раду у ино стран ству ко ји ће оста ти 
без по сла, па је ма ло ве ро ват но да ће се одр жа ти и 
са да шњи из нос до зна ка и дру гих те ку ћих тран сфе-
ра, а мо гућ но сти њи хо вог ра ста су те о риј ске при ро-
де. 

Вла да, На род на бан ка Ср би је, зва нич ни ци и ма са ака-
дем ских еко но ми ста и тзв. еко ном ских ана ли ти ча ра ис ти чу 
да је кре дит ни спо ра зум Ср би је са ММФ ве ли ки успех и да, 
мал те не, пред ста вља спас за Ср би ју. Ме ђу тим, тај аран жман 
има чи тав низ ми ну са.

Ср би ја се са да на ла зи у не кој вр сти за ча ра ног кру га. 
Вла да, Пар ла мент и На род на бан ка су за ро бље ни ци по гре-
шног кон цеп та ре фор ми и ме ра еко ном ске по ли ти ке и ако се 
тај кон цепт и скуп ме ра еко ном ске по ли ти ке до след но на ста-
ве – еко ном ске и со ци јал не по сле ди це би ће ка та стро фал не. С 
дру ге стра не, не ки еко но ми сти, на ро чи то нео ли бе ра ли, ис-
ти чу да је за Ср би ју је ди ни спас да по сту па по дик та ту ММФ 
с обра зло же њем да је ње гов кон цепт сва ка ко бо љи од оно га 
што би ра ди ла са да шња Вла да и да ње го во „зе ле но све тло“ 
за на ред не кре дит не тран ше омо гу ћа ва до би ја ње но вих кре-
ди та од Свет ске бан ке и Европ ске уни је. Ме ђу тим, без об зи-
ра што је ММФ, на кон ком про ми та ци је нео ли бе ра ли зма, од 
2009. г. до ста уме шао сво је „ре цеп те“ ко је на ме ће зе мља ма 
ко је ко ри сте кре ди те од ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти-
ту ци ја, они су и да ље, нај бла же ре че но, вр ло про бле ма тич ни. 
На ве ди мо но ви ја ми шље ња аме рич ких еко но ми ста и јед ног 
аме рич ког ин сти ту та ко ји то по твр ђу ју.

Кра јем про шле го ди не шеф Екс перт ске ко ми си је Ге не-
рал не скуп шти не УН за фи нан сиј ску и мо не тар ну ре фор му 
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Но бе ло вац Џо зеф Шти глиц је, при ли ком по се те Ср би ји, из-
ја вио „Др жа ве по пут Ср би је ко је су скло пи ле стенд бај аран-
жман са ММФ ни су има ле не ке ве ли ке ко ри сти од то га, а то 
се ви ди по ста њу при вре де у тим зе мља ма пре и по сле аран-
жма на са ММФ“. Он да ље ис ти че да „ММФ од тих зе ма ља 
тра жи да се њи хо ве цен трал не бан ке фо ку си ра ју на сма ње ње 
и одр жа ва ње што ни же ин фла ци је, док су фи нан сиј ска ста-
бил ност, раст, раз вој и раст за по сле но сти - за по ста вље ни“51. 

Аме рич ки еко но ми ста про фе сор на Хар вар ду Џејмс 
Гал брајт (син чу ве ног Џо на Ке не та Гал брај та и ро ђе ни брат 
Пи те ра Гал брај та, пр вог аме рич ког ам ба са до ра у Хр ват ској) 
до бро на мер но је про шле го ди не су ге ри сао Хр ват ској да не 
скла па stand-bay аран жман са ММФ и то је обра зло жио сле-
де ћим ре чи ма: „Обра ћа те се за по моћ ин сти ту ци ји ко ја је вр-
ло огра ни че них ин те лек ту ал них ка па ци те та и спо соб но сти и 
ко ја има је дан те исти ре цепт. ММФ ни ка да ни је био то ли ко 
зна ча јан и ва жан као што се пред ста вља, са мо се на мет нуо 
од ре ђе ним ре ги о ни ма, као што је ваш, као не из бе жан и не за-
мен љив, иако ме ђу еко ном ским ин те лек ту ал ци ма не ужи ва 
углед“. Он, на кра ју, ис ти че да ће ме ре ко је ће ММФ тра жи ти 
ис ти ца ти као је ди но мо гу ће у кон крет ној си ту а ци ји, па ће 
усле ди ти ме ре ре за ња и штед ње ко је се увек сво де на ни во 
сма њи ва ња со ци јал них пра ва.52

Сре ди ном про шле го ди не, шеф екс перт ске ко ми си је 
Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја за фи нан сиј ску и 
мо не тар ну ре фор му но бе ло вац Џ. Шти глиц, на за вр шној кон-
фе рен ци ји ове свет ске ор га ни за ци је, пред ло жио је ства ра ње 
но вих ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ко је би би ле 
кон ку рен ти са да до ми нант ним ММФ и Свет ској бан ци ко је 
на ме ћу исте ре цеп те свим ко ри сни ци ма кре ди та ко је оне да ју 
и кон ста то вао да „кад сви ра де по истим ре цеп ти ма, то до во-
ди до де ста би ли за ци је“.53 Он је да ље ис та као да су гло бал не 
ме ђу на род не ин сти ту ци је че сто по ста вља ле кон тра про дук-
тив не усло ве по зајм љи ва чи ма ка пи та ла, што је, са ни зом 
усло вља ва ња, до ве ло до са да шњих гло бал них тра у ма. Он се 
сло жио са ста во ви ма зе ма ља у раз во ју „да по сто је ћи фи нан-

51 НИН, 04.12.2008, стр. 30.
52 НИН, 16. 04.2009, стр. 8.
53 Политика, 27. 06.2009, стр. 3.
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сиј ски си стем фаворизујејачеидаглобислабијенарочитоу
некимусловљавањимаММФ“ (под ву као МК). 

Сре ди ном ок то бра про шле го ди не, про шло го ди шњи 
до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју Пол Круг ман је, 
при ли ком по се те Сло ве ни ји, по хва лио ту нај у спе шни ју зе-
мљу у тран зи ци ји, јер је оста ла до вољ но флек си бил на и ни је 
по кле кла пред дик та том Ва шинг то на, ММФ и дру гих ме-
ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Он је на пре да ва њу 
ис та као да је по ли ти ка ММФ у слу ча ју еко ном ске кри зе у 
зе мља ма Ази је кра јем про шлог ве ка – би ла нео д го ва ра ју ћа, 
па је за кљу чио сле де ће: „Љу ди оче ку ју да ће ММФ са да бо-
ље ре а го ва ти у Ис точ ној Евро пи и да ће усво је не ме ре би ти 
флек си бил ни је. Знам да су љу ди ве о ма раз о ча ра ни на чи ном 
на ко ји ММФ по ку ша ва да спа са ва Ис точ ну Евро пу слич но 
као што је ра дио у Тај лан ду 1997. го ди не“.54 Оно што он ни је 
ис та као је сте чи ње ни ца да је зе мља ма ис точ не Евро пе (осим 
Сло ве ни је и де лом Че шке Ре пу бли ке), укљу чу ју ћи и Ср би ју 
од ММФ и Свет ске бан ке на мет нут кон цепт нео ли бе ра ли зма 
из Ва шинг тон ског кон сен зу са и да је он нај од го вор ни ји за та-
ко те шку си ту а ци ју у ко јој се те зе мље на ла зе. Исти не ра ди, 
тре ба ло би ре ћи да је Ср би ја уз вр ло про бле ма тич них мо ти ва 
то ком 2006. и по чет ком 2007. г. вра ти ла пре о ста ли део кре-
ди та ММФ, али је на ста ви ла по ли ти ку ко ја је до ве ла до све 
пре це ње ни је вред но сти ди на ра, по ли ти ку да ље ли бе ра ли за-
ци је уво за, ин тен зив не про да је пред у зе ћа стра ним ли ци ма 
и по ли ти ку ви со ке ка мат не сто пе, што је, ка ко је Шти глиц 
го во рио, мо ра ло до ве сти до еко ном ске, па и со ци јал не ка та-
стро фе.

Не дав но је пу бли ко ван из ве штај Цен тра за еко ном ска 
и по ли тич ка ис тра жи ва ња из Ва шинг то на ко ји је ве о ма кри-
ти чан пре ма по ли ти ци и ме ра ма ко је на ме ће ММФ зе мља ма 
ко ри сни ца ма ње го вих кре ди та. На и ме, у том Из ве шта ју се 
по ка зу је да тзв. про ци клич на по ли ти ка ММФ у не ким зе-
мља ма, за вре ме кри зе, мо же да иза зо ве још ве ће еко ном ско 
успо ра ва ње. По том Из ве шта ју, про ци клич ни ка рак тер огле-
да се у до ме ну фи скал не или мо не тар не по ли ти ке. Кон крет-
ни је, је дан од ди рек то ра Цен тра и ауто ра Марк Вај сброт ка-
же „На кон што је пре ви ше од де сет го ди на еко ном ска кри за 

54 НИН, 24. 09.2009, стр. 29.
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усме ри ла па жњу све та на гре шке у по ли ти ци ММФ, Фонд 
још пра ви исте гре шке у број ним зе мља ма“. Он да ље ка же: 
„ММФ по др жа ва фи скал не сти му лан се и по ли ти ке екс пан-
зи је у бо га тим зе мља ма, али у зе мља ма с ни ским и сред њим 
до хот ком има са свим дру га чи ји при ступ... Вре ме је да Фонд 
пре и спи та кри те ри ју ме, пред ви ђа ња и еко ном ске ана ли зе 
ко ји ко ри сти при пре по ру ци ма кро е ко ном ске по ли ти ке зе-
мља ма у раз во ју“. На кра ју, ту се ис ти че да је Фонд у не ким 
слу ча је ви ма за сни вао по ли ти ку на су ви ше оп ти ми стич ким 
про це на ма ра ста и да је пот це нио ути цај свет ске ре це си је на 
зе мљу зај мо прим ца, па је у усло ви ма ка да су еко ном ске пер-
фор ман се би ле не по вољ ни је од оче ки ва них, мо рао да умек-
ша ва сво је зах те ве.55 Да је ово по след ње тач но, по ка зу је и 
слу чај Ср би је. На и ме, ми си ја ММФ је кра јем сеп тем бра 2008. 
го ди не за кљу чи ла да Ср би ја има до бре усло ве да у 2009. го-
ди ни оства ри ви со ку сто пу ра ста БДП од 6-7%, да би ка сни је 
ту оче ки ва ну сто пу сма њи вао, а по след ња са ко јом опе ри ше 
је сте -4.

Од 2001. до да нас кри ти ку јем кон цепт ММФ и твр дим 
да он озбиљ ној зе мљи ни је по тре бан и да је Ср би ји до нео 
знат но ви ше ште те од ко ри сти. Он је у знат ној ме ри до при-
нео кон струк ци о ној гре шци или ка ко не дав но Џо зеф Шти-
глиц ре че – „си стем ској гре шци“, због ко је је Ср би ја за па ла 
у нар ко ман ску за ви сност од стра ног ка пи та ла. И баш због 
то га, она са да, због обе ћа них 2,9 ми ли јар ди евра кре ди та ове 
ин сти ту ци је, мо ра во ди ти еко ном ску по ли ти ку по дик та ту 
те ин сти ту ци је. Још јед ном под се ћам да је Но бе ло вац Едвард 
Пре скот пре не ко ли ко го ди на из ја вио сле де ће: „ММФ и Свет-
ска бан ка до но се ви ше ште те не го ко ри сти свет ској при вре ди 
и тре ба ло би их уки ну ти, јер по ли ти ка ових ин сти ту ци ја, ко-
ја се са сто ји од одо бра ва ња све ве ћих зај мо ва зе мља ма у кри-
зи је исто што и да ва ње дро ге чо ве ка за ви сног од ко ка и на“.

До дај мо, да је пре не ко ли ко го ди на Јо же Мен ци гер, у 
јед ном раз го во ру са бе о град ским но ви на ром ре као сле де ће: 
„Оста јем убе ђен да је је дан од нај зна чај ни јих еле ме на та ре ла-
тив но успе шног раз во ја Сло ве ни је – упра во на ше не слу ша ње 
са ве та стра них еко но ми ста и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја“.

55 Привреднипреглед, 7. 10.2009, стр. 8.
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На кра ју, на ве ди мо да је Но бе ло вац Амар ти ја Сен, по-
во дом свет ске еко ном ске кри зе, из ја вио: „да је ММФ-у, Свет-
ској бан ци и оста лим ин сти ту ци ја ма на ста лим у Бре тон вуд-
су – по треб на - ду бо ка ре фор ма“.56 

Вла да Ср би је, не ки зва нич ни ци и ве ли ки број ака дем-
ских еко но ми ста још увек иг но ри ше спољ ни дуг пред у зе ћа, 
по го то ву при ват них. Они че сто узи ма ју са мо јав ни спољ ни 
дуг и ста вља ју га у од нос са вред но шћу БДП у те ку ћим це-
на ма ко ји је, због огром не ин фла ци је, екс трем но на ду ван. Уз 
то, ту на ду ве ну ве ли чи ну БДП у ди на ри ма де ле са екс трем но 
пот це ње ном вред но шћу до ла ра или евра, па га и по том осно-
ву „на ду ва ју“. И на кра ју, ве ли чи ну јав ног ду га де ле са том 
на ду ва ном ве ли чи ном БДП, па до би ју вр ло ни ску ци фру и 
на ба зи ње за кљу че да је Ср би је сред ње за ду же на зе мља. Они 
за не ма ру ју чи ње ни цу да ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је при об ра чу ну сте пе на спољ не за ду же но сти узи ма ју це-
ло ку пан спољ ни дуг. Они не зна ју или се пра ве да не зна ју да 
је у ма ју про шле го ди не ММФ про це нио да ће од нос укуп-
ног спољ ног ду га Ср би је пре ма БДП у 2010. го ди ни до сти ћи 
85,6%, а у 2011. г. чак 90,4%. И у овој ра чу ни ци ко ри шће не су 
пре це ње не и у сва ком слу ча ју на ду ва не ве ли чи не БДП, али 
и та ко до би је ни од но си по ка зу ју да ће Ср би ја у обе го ди не 
би ти ви со ко за ду же на зе мља, јер је кри тич на гра ни ца тог од-
но са 80%. Уз то, ММФ је та да про це нио да ће од нос спољ ног 
ду га пре ма из во зу ро бе и услу га у те ку ћој го ди ни до сти ћи 
302,6%, а у иду ћој 306,2%, па ће Ср би ја и по том осно ву би-
ти ви со ко за ду же на зе мља, јер је кри тич на гра ни ца тог од-
но са 220%.57 Уоста лом, не ко рект но је иг но ри са ти спољ ни 
дуг пред у зе ћа и узи ма ти са мо др жав ни дуг или евен ту ал но 
и спољ ни дуг др жав них пред у зе ћа, па те ве ли чи не ста вља-
ти у од нос са укуп ним БДП или са укуп ним из во зом ро бе и 
услу га у ко ји ма је до при нос при ват них пред у зе ћа вр ло зна-
ча јан. Ка да се го во ри о ду гу др жав них пред у зе ћа или ду гу 
пред у зе ћа за ко ји је га рант др жа ва тре ба ло би увек има ти у 
ви ду мо гућ ност при ме не тзв. су ве ре ни за ци је спољ них ду го-
ва др жав них пред у зе ћа, ко ја под ра зу ме ва да у слу ча ју да она 
за пад ну у не мо гућ ност да их сер ви си ра ју, др жа ва, као га рант 

56 НИН, 26.03.2009, стр. 58-59.
57 www.imf.org./ex ter nal/pubs/ff/scr/2009.
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то ауто мат ски мо ра чи ни ти. Уз све то, по ста вља се пи та ње 
да ли др жа ва сме до зво ли ти да при ват но пред у зе ће ко је за-
пад не у не мо гућ ност сер ви си ра ња сво јих спољ них ду го ва 
због то га по ста не вла сни штво стра них кре ди то ра, по го то ву 
ако оно ви ше вре ди не го што из но си ње гов спољ ни дуг. Да 
је пот пу но нео прав да но, од стра не Вла де Ср би је, зва нич ни ка 
и ни за ака дем ских еко но ми ста, иг но ри са ње спољ них ду го ва 
при ват них пред у зе ћа и при ват них ба на ка, ко је је би ло до-
ми нант но до кра ја 2008. г., по ста ло је ја сно по чет ком 2009. 
г. ка да су зва нич ни ци схва ти ли да мо ра ју ићи у Беч да мо ле 
стра не бан ке ко је има ју афи ли ја ци је у Ср би ји да одр же исти 
ни во кре ди ти ра ња као што је био у 2008. г., јер би, у слу ча ју 
бит ног сма ње ња, по сле ди це би ле вр ло не по вољ не. И на кра ју, 
нај но ви ји слу чај бан кро та при ват них ба на ка у Ислан ду мо ра 
би ти по у ка и по ру ка Ср би ји. На и ме, због ви со ких ка ма та ко је 
су бан ке у Ислан ду ну ди ле, мно ге фир ме и по је дин ци из за-
пад но е вроп ских зе ма ља, па и из Ве ли ке Бри та ни је и Хо лан-
ди је су уло жи ли но вац у исланд ске бан ке. Бан ке су про па ле, 
и у скла ду са те о ри јом нео ли бе ра ли зма, фир ме и гра ђа ни из 
тих зе ма ља су оста ле без тог нов ца. Ме ђу тим, на оп ште из-
не на ђе ње, по себ но екс трем них нео ли бе ра ла, В. Бри та ни ја и 
Хо лан ди ја до но се од лу ку да обе ште те сво ја прав на и фи зич-
ка ли ца ко ја су ште де ла у бан ка ма Ислан да. И, фи на ле те при-
че је - ул ти ма тум В. Бри та ни је и Хо лан ди је др жа ви Ислан ду 
да им ре фун ди ра из нос ис пла ће них сред ста ва и да ће са мо у 
том слу ча ју по др жа ти ње гов ула зак у Европ ску уни ју. Све у 
све му, ка да су у пи та њу сла бе зе мље, зе мље ко је ни су прав-
не др жа ве, као што је слу чај са Ср би јом и Ислан дом, мо гу 
би ти уце ње не и при ну ђе не да сер ви си ра ју и спољ не ду го ве 
при ват них пред у зе ћа. Има ју ћи у ви ду слу чај Ислан да, не би 
тре ба ло ис кљу чи ти мо гућ ност да, у слу ча ју евен ту ал не не-
мо гућ но сти ба на ка и пред у зе ћа да у ве ћој ме ри сер ви си ра ју 
сво је спољ не ду го ве, и Ср би ја бу де уце ње на, тј. да бу де при-
ну ђе на да при хва ти сер ви си ра ње и при ват них ду го ва, ка ко 
би би ла при мље на у члан ство у Европ ској уни ји.

Због све га на ве де ног, крај ње је вре ме да се што пре на-
пу сти опа сна илу зи ја да ће се еко ном ска и дру штве на кри за 
у Ср би ји пре ва зи ћи но вим за ду жи ва њем и да ће се свет ска 
еко ном ска кри за бр зо окон ча ти и да ће и то омо гу ћи ти бр зи 
опо ра вак и ди на ми чан раст при вре де. Уме сто тих опа сних 
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илу зи ја, Пар ла мент би мо рао што пре по ве ри ти ака де ми ја ма 
на у ка и дру гим на уч ним ин сти ту ци ја ма, из ра ду ду го роч не 
стра те ги је при вред них и дру штве них ре фор ми ко ја би се, на-
кон све стра ног раз ма тра ња, у Скуп шти ни при хва ти ла и до-
след но ре а ли зо ва ла.
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MladjenKovacevic

DIMENSIONSANDCAUSESOFTHEECONO
MICCRISISINSERBIA

Sum mary 

Serbiaisinadifficulteconomiccrisis.Themaincausefor
thatcrisisisadefectiveconceptofeconomicreformsthatisap
pliedfromthebeginningof2000thandthatledtoextremelyover
valuedDinarvalue,andsuddenanddrasticliberalizationofex
tremelyexpanded importwith increasingpricecompetitiveness
thatcausestiflingofdomesticproduction,especiallyproduction
that is exportoriented. That is theway how Serbian economy
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wascontaminatedby’’Hollanddisease’’.Theconceptofprivati
zationalsohadseriousweaknessesthatsignificantlycontributed
tostrengtheningtheeconomiccrisis.Globaleconomiccrisis in
thoseconditionshasonlyintensifiedtheeconomiccrisisinSer
bia.Serbiabecauseofallthismusttoadoptalongtermstrategy
ofeconomicandsocialreforms.
Keywords:dimensions,causes,economiccrisis,Serbia.
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