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УВОДНИК
Србија се са светском економском кризом сусрела у 

амбијенту несавладане кризе властите економске, социјалне 
и политичке структуре, која је трајала претходних двадесетак 
година. Негативни финансијски догађаји, који су у свету 
уследили после краха Вол стрита у октобру 2008. године, 
надовезали су се на поремећаје које су Србију опхрвавали 
у текућој транзиционој деценији. Донекле навикли на кризу 
као сплет отежаних услова живота, грађани Србије нису у 
довољној мери уочили нове опасности са којима су се суочили 
Европа и Балкан на светској сцени. Локална и глобална криза 
су се слиле и појачале у један неразговетан и потенцијално 
катастрофалан ток.

Међу стручњацима, пре свега економистима и 
политичарима у сфери економије, мишљења поводом 
наиласка и удара кризе била су и остала дубоко подељена. 
Док су једни оптимистички указивали да криза, из разних 
разлога, неће свом силином погодити Србију, други су 
песимистички истицали могућност да криза најзад докрајчи 
ионако нејаку и крхку српску привреду. Економски реалисти, 
пак, на рационалној платформи нису препознавали само 
стихијне и разорне учинке кризе него и пропуштене потезе 
који су, можда, могли да буду од отсудне помоћи за њено 
ублажавање. Забринути за социоекономску и политичку 
будућност земље у кризној завршници транзиције, неки 
економисти су, такође, разложно критиковали низ предузетих 
мера, најпре са становишта њихове целисходности и исхода.  

Отуда је у економској науци, нарочито у областима њене 
практичне примене, створена једна прилично противречена 
слика. Док једни, са нескривеним ентузијазмом, указују да 
је текућа монетарна и фискална економска политика добра, 
штавише, да је једина могућа, други подвлаче читав низ њених 
рђавих ефеката, прецизно осликавајући недаће у којима се 
земља већ сада налази и, што је још горе, у које тек може да 
западне. Очигледно, није на делу само углађени академски 
спор разномишљеника, пуко теоријско или експертско 
неподударање ставова, већ и коренито разликовање у 
обрасцима сагледавања економске и друштвене стварности 
Србије на почетку друге деценије века.
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По свему судећи, на делу је сучељавање транзиционих 
идеалиста и реалиста, сукоб заступника неолибералне 
парадгиме и њихових доследних критичара. Није реч само о 
различитим него и супротним становиштима о структурном 
карактеру српске привреде, улози економских субјеката, 
природи својинске транформације, функцијама државе 
и политократске сфере, смислу транзиционих реформи, 
начинима и темпу отклањања тешкоћа, али и многим другим 
отвореним а неразрешеним питањима.

У савременој српској економској мисли, наиме, још 
увек није у довољној мери сазрела свест о заблудама и 
грешкама које су проистекле из некритичке и имитативне 
примене неолибералних транзиционих образаца у земљама 
са периферије светског система. Продужетком глобалне 
економске кризе и западањем Србије у додатне тешкоће, 
стварају се услови за другачији тип политекономскe свести о 
потреби реформи другачије врсте, смера и циља.

Предочено је митивисало редакцију часописа 
Национални интерес да се обрати извесном броју 
економиста и стручњака из сродних области, зарад што 
потпунијег сагледавања економске садашњости Србије и 
њених краткорочних и дугорочних перспектива. Одазив 
стручњака је био изненађујуће добар, што сведочи о бар две 
ствари: искреној вољи да се научно заснованим прилозима 
допринесе надилажењу несумњиво тешког социоекономског 
стања у земљи, али и чињеници да критички оријентисани 
економски експерти још увек немају довољно медијских 
могућности за испољавање властитих становишта.

Редакција часописа Национални интерес је успела да 
у интензивној сарадњи са ауторима прилога, у релативно 
кратком тромесечном периоду, састави тематски фокусиран и 
конзистентан број. Пријем и обрада текстова су вршени од 25. 
октобра 2009. до 25. фебруара 2010. године. Критичком суду 
читалаца се, дакле, препушта садржај броја који је у целини 
посвећен економској кризи у њеним изразито локалним, али 
и глобалним аспектима. Надамо се да ће наведени подаци, 
бројни увиди и налази, те истанчане анализе и разнолике 
аргументације, садржане у ауторским текстовима, допринети 
бољем разумевању социоекономских и других околности 
које Србија још увек није превазишла.
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* Ре дов ни члан Ака де ми је еко ном ских на у ка и са рад ник Ин сти ту та за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду

МлађенКовачевић*

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.
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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 



МлађенКовачевић ДИМЕНЗИЈЕИУЗРОЦИ...

44

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.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.1153

51

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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DIMENSIONSANDCAUSESOFTHEECONO
MICCRISISINSERBIA

Sum mary 

Serbiaisinadifficulteconomiccrisis.Themaincausefor
thatcrisisisadefectiveconceptofeconomicreformsthatisap
pliedfromthebeginningof2000thandthatledtoextremelyover
valuedDinarvalue,andsuddenanddrasticliberalizationofex
tremelyexpanded importwith increasingpricecompetitiveness
thatcausestiflingofdomesticproduction,especiallyproduction
that is exportoriented. That is theway how Serbian economy



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.1153

53

wascontaminatedby’’Hollanddisease’’.Theconceptofprivati
zationalsohadseriousweaknessesthatsignificantlycontributed
tostrengtheningtheeconomiccrisis.Globaleconomiccrisis in
thoseconditionshasonlyintensifiedtheeconomiccrisisinSer
bia.Serbiabecauseofallthismusttoadoptalongtermstrategy
ofeconomicandsocialreforms.
Keywords:dimensions,causes,economiccrisis,Serbia.
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* Ре дов ни про фе сор, Београдска пословна школа

ЈованБ.Душанић*

СВЕТ СКА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА  
КАО ИЗ ГО ВОР ЗА ПО ГРЕ ШНУ  

ДО МА ЋУ ЕКО НОМ СКУ ПО ЛИ ТИ КУ

Резиме

Данаскадасесрпскапривреданалазиуколапсунаша
политичкаиекономскауправљачкаелитасвеекономскепро
блеметретирајукаопоследицусветскекризе,аозбиљнија
анализанашеекономскезбиљепоказуједајекатастрофал
ностањеусрпскојпривредипоследица,пресвега,погрешне
економскеполитике,асветскаекономскакризасамојеубр
зала и заоштрила неизбежно суочавање са суровом исти
номдарачунизанеодговоранрад,преиликасније,обавезно
стижунанаплату.
Кључнеречи:криза,долар,деривати,спекулације

Ве ћи на ауто ра ка ко у Ср би ји та ко и у све ту ак ту ел ну 
гло бал ну еко ном ску кри зу тре ти ра ју као по сле ди цу за ко ни-
тих ко ле ба ња при вред них ци клу са ко ји су свој стве ни ка пи-
та ли зму „каоштосуземљотресисвојственигеологијиЗе
мље“ од но сно „каопрехладаилигрипуорганизму“, те да се 
основ ни узро ци ме ња ју од јед не до дру ге кри зе. Та ко се и ак-
ту ел на свет ска кри за тре ти ра као по сле ди ца сло ма тр жи шта 
стам бе них кре ди та у САД ко ји је иза зван де ре гу ла ци јом фи-
нан сиј ских тр жи шта и бан кар ског си сте ма. Са по ја вом пр вих 
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на зна ка свет ске еко ном ске кри зе пот пред сед ни ци еко ном-
ског де ла срп ске вла де из но си ли су оп ти ми стич ке про це не 
од то га да ће нас свет ска кри за за о би ћи до то га да она пред-
ста вља на шу раз вој ну шан су. Да нас ка да је срп ска при вре-
да у ко лап су вла ди ни еко ном ски „екс пер ти“ све еко ном ске 
про бле ме тре ти ра ју као по сле ди цу свет ске еко ном ске кри зе, 
а за ка та стро фал но ста ње срп ске при вре де не са мо да се не 
осе ћа ју кри вим, не го са по но сом ис ти чу ка ко су аде кват ним 
ме ра ма успе шно од го во ри ли на кри зу и бит но ума њи ли ње не 
не га тив не по сле ди це, та ко да је пад бру то до ма ћег про из во да 
(БДП-а) у Ср би ји знат но ма њи чак и од мно гих зе ма ља ко је 
су раз ви је ни је од нас. 

У пр вом де лу овог ра да ука за ћу на основ ни узроч ник 
свет ске еко ном ске кри зе,1 а у дру гом де лу тек ста ћу по ку ша-
ти да по ка жем ка ко су не у те ме ље не и да ле ке од исти не обе 
го ре на ве де не тврд ње: да је ка та стро фал но еко ном ско ста ње 
срп ске при вре де по сле ди ца свет ске кри зе, те да је вла да сво-
јим ме ра ма успе шно ре а го ва ла на кри зу.

Светскаекономскакриза–MadeinUSA
Сма трам да ак ту ел на свет ска еко ном ска кри за ни је кон-

јунк тур на, од но сно да не при су ству је мо са мо јед ном у ни зу 
за ко ни тих при вред них ци клу са ко ји ће про ћи без не ких ве-
ћих по сле ди ца „као прехладаилигрипуорганизму“ не го да 
се ов де ра ди о мно го озбиљ ни јој си стем ској кри зи, ко ја озна-
ча ва за вр ше так јед ног исто риј ски зна чај ног хе ге мо ни стич ког 
ци клу са САД ко ји је свој успон за по чео у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка, а вр ху нац до сти гао са за вр шет ком два свет ска ра та 
у XX сто ле ћу (ко ји ни су во ђе ни на те ри то ри ји САД и у ко ји-
ма су ње ни кон ку рен ти до жи ве ли огром на рат на ра за ра ња). 

Из Дру гог свет ског ра та САД су иза шле као хе ге мо ни-
стич ка си ла на вој ном, по ли тич ком и еко ном ском по љу и би-
ле у ста њу да од лу чу ју ће ути чу на кре и ра ње свет ског устрој-
ства пре ма соп стве ним ин те ре си ма. Та кву хе ге мо ни стич ку 
по зи ци ју САД су од мах упо тре би ле за из град њу по сле рат-
не ар хи тек ту ре но вог еко ном ског по рет ка (ко ји ће од го ва ра-

1 У овом тек сту раз ма тра мо еко ном ске аспек те гло бал не кри зе, а о то ме да ли 
је она пре вас ход но еко ном ска де таљ ни је у књи зи: Јо ван Б. Ду ша нић, Долар
скаалхемијаиказиноекономија, БПШ, Бе о град, 2009. 
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ти ње ним хе ге мо ни стич ким ин те ре си ма), а у чи је те ме ље је 
угра ђе на „кон струк ци о на“ гре шка чи је по сле ди це су да нас 
очи глед не. Дру ги свет ски рат је још тра јао, а под до ми нант-
ним ути ца јем САД ство ре ни су те ме љи по сле рат ног уре ђе ња 
ме ђу на род них еко ном ских од но са. На кон фе рен ци ји у аме-
рич ком ме сту Бре тон Вуд су (BrettonWoods) 1944. го ди не, до-
не та је од лу ка о осни ва њу Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
(ММФ) и Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој (са да шње 
Свет ске бан ке). Аме рич ка на ци о нал на нов ча на је ди ни ца – 
до лар по стао је свет ски но вац, а Аме рич ка цен трал на бан ка 
(FederalReserveSystem), га ран то ва ла је кон вер ти бил ност до-
ла ра у зла то. 2

 Про блем се не би по ја вио да су САД еми то ва ле до лар 
у оби му за ко је су има ли по кри ће у зла ту. Али они ни су мо-
гли да одо ле ис ку ше њу да (зло)упо тре бе мо гућ ност ко ја им се 
пру жи ла, те да увоз ре ал них ре сур са (ма те ри јал них до ба ра) 
из дру гих зе ма ља по кри ва ју до ла ри ма еми то ва ним без аде-
кват ног по кри ћа. Ка да фран цу ски пред сед ник Де Гол, кра јем 
60-их го ди на про шлог ве ка, по ку ша ва да фран цу ске др жав не 
ре зер ве из до ла ра кон вер ту је у зла то, ис по ста вља се да је са-
мо око 5% еми то ва них до ла ра по кри ве но злат ним ре зер ва-
ма. Убр зо по сле то га САД (1971. го ди не) јед но стра но уки да-
ју кон вер ти бил ност до ла ра за зла то. Па пир је за ме нио зла то, 
од но сно до лар од штам пан на па пи ру (без ре ал ног по кри ћа) и 
да ље је оп стао као свет ски но вац, јер су то САД, због сво је 
еко ном ске, по ли тич ке и вој не мо ћи, мо гле да на мет ну оста-
ли ма.

Та ко смо до шли у си ту а ци ју у ко јој се чи ни ло да су 
САД на по кон ус пе ли да про на ђу ча роб ну фор му лу за ви ше-
ве ков не без у спе шне по ку ша је ал хе ми ча ра да ство ре бо гат-
ство „ни из че га“. Аме ри кан ци су са да мо гли јед но став ним 
„штам па њем“ до ла ра да до ла зе до огром них ре ал них ма те-
ри јал них до ба ра из це ло га све та. Не по сред но по сле Дру гог 
свет ског ра та САД су ову мо гућ ност ко ри сти ле у ма њој ме-

2 „На мет нут је до лар а са њим и хе ге мо ни ја САД. Аме рич ки ру ко во-
ди о ци мо гли су да чи не шта су хте ли, јер су то дру ги пла ћа ли. Ка-
да си ту а ци ја по ста не те шка, они јед но став но уни ла те рал но про ме не 
пра ви ла игре. Ово ста ње од лич но илу стру је слав на из ја ва Џо на Ко-
не ли ја, аме рич ког ми ни стра фи нан си ја – До лар је на ша мо не та а ваш 
про блем“. (Le Mond di plo ma ti que, 37/08)



ЈованБ.Душанић СВЕТСКАЕКОНОМСКАКРИЗАКАО...

58

ри, али ка ко „апе тит до ла зи то ком је ла“ ни су мо гли одо ле ти 
ис ку ше њу да оства ру ју огром ни про фи ти „ни из че га“. Да би 
по ве ћа ва ни апе ти ти мо гли би ти за до во ље ни САД су (ко ри-
сте ћи сво ју по ли тич ку, вој ну и еко ном ску си лу) пред у зи ма-
ле ак тив не ме ре ка ко би ши ри ле зо ну ко ри шће ња аме рич ког 
до ла ра, би ло (1) пре ко но вих те ри то ри је или (2) пре ко но вих 
ин стру ме на та по сло ва ња на фи нан сиј ском тр жи шту. Та кво 
ши ре ње је сте и је дан од глав них раз ло га про це са ко ји на зи-
ва мо гло ба ли за ци јом.

Кроз про цес гло ба ли за ци је до ла зи до уни шта ва ња на-
ци о нал них еко ном ских струк ту ра (на ци о нал ни про из во ђа чи са 
свим њи хо вим спе ци фич но сти ма се или уни шта ва ју или ку пу ју, а 
за тим уни фи ци ра ју под во ђе њем под „ме ђу на род не стан дар де“) и 
пот чи ња ва њу свет ске при вре де ин те ре си ма свет ске оли гар-
хи је3 и круп ног тран сна ци о нал ног ка пи та ла (по сфе ри де ло-
ва ња, а по по ре клу у осно ви аме рич ког). 

На еко ном ском пла ну ши ром све та се про по ве да и на 
си лу на ту ра док три на нео ли бе рал ног тр жи шног фун да мен-
та ли зма, ко ја се ба зи ра на спор ној прет по став ци да сло бод но 
тр жи ште, као са мо ре гу ли ра ју ћи си стем, сна гом сво је „не ви-
дљи ве ру ке“ ефи ка сно рас по де љу је ре сур се и оси гу ра ва на-
ро ди ма све та ста бил ност, мир и бла го ста ње. Дру гим ре чи ма, 
ова док три на се сво ди ла на гло ри фи ка ци ју тр жи шта и ели-
ми ни са ње на ци о нал не др жа ве и ње ног над зо ра над еко но ми-
јом. Ка да се (кра јем 80-их и по че так 90-их го ди на про шлог 
ве ка) уру шио и блок со ци ја ли стич ких зе ма ља, до лар се про-
ши рио и на ове те ри то ри је, те на кон то га но вих те ри то ри ја 
за да ље ши ре ње ско ро да ви ше и не по сто ји, а ка ко је укуп на 

3 Ка да го во ри мо о свет ској оли гар хи ји ми под тим пој мом, јед но став но 
ре че но, под ра зу ме ва мо ве о ма сло же ну и ра зно род ну све у куп ност круп-
них тран сна ци о нал них (и њи ма пот чи ње них) кор по ра ци ја и ба на ка, 
на уч них, кон сул тант ских и прав них ин сти ту ци ја ко је их оп слу жу ју, 
ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја ко је ра де у њи хо вом ин те ре-
су, те ра зних фор мал них и не фор мал них ор га ни за ци ја ко је ути чу на 
фор ми ра ње јав ног мње ња. Без об зи ра на сву ње ну аморф ност свет ска 
оли гар хи ја у прак си де лу је ве о ма ко ор ди ни ра но због јед но став не чи-
ње ни це да је по ве зу је исти еко ном ски ин те рес – сло бод но кре та ње 
тран сна ци о нал ног ка пи та ла и пот чи ња ва ње сво јим ин те ре си ма при-
вре да што ве ћег бро ја зе ма ља у ци љу ства ра ња мак си мал ног про фи-
та. Због то га би би ло по гре шно об ја шња ва ти де ло ва ње свет ске оли-
гар хи је ра зним те о ри ја ма за ве ре или ак тив но сти ма не ких са тан ских 
си ла не го об јек тив ним еко ном ским ин те ре сом круп ног ка пи та ла.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.5580

59

ко ли чи на ма те ри јал них ак ти ва огра ни че на, на сту па пе ри од 
ин тен зив ног ства ра ња но вих ак ти ва са ко ји ма се тр гу је на 
фи нан сиј ским тр жи шти ма. 

Обим фи нан сиј ских ак ти ва у од но су на ма те ри јал не ак-
ти ве стал но ра сте и до сти же за бри ња ва ју ће раз ме ре. У по-
след њој че твр ти про шлог сто ле ћа по ја вљу ју се но ве фи нан-
сиј ске ак ти ве – та ко зва ни фи нан сиј ски де ри ва ти или из ве де-
не хар ти је од вред но сти (као што су фју чер си, оп ци је), чи ја се 
вред ност из во ди (де ри ви ра) не са мо из вред но сти ма те ри јал-
них (на при мер, си ро ви на – наф та, ме та ли, жи та ри це и слич-
но) не го и фи нан сиј ских ак ти ва. Ако фи нан сиј ске ак ти ве на 
тр жи шту ка пи та ла (ак ци је, об ве зни це) и има ју не ку ве зу са 
ре ал ним ка пи та лом, ак ти ве са тр жи шта фи нан сиј ских де ри-
ва та пред ста вља ју чи сту вир ту ал ну над град њу над ре ал ном 
ба зом.

 За тра ди ци о нал не хар ти је од вред но сти (ак ци је, об ве-
зни це) че сто се ка же да пред ста вља ју па пир ни или фик тив ни 
ка пи та лом, а фи нан сиј ски де ри ва ти фик тив ни ка пи тал дру-
гог сте пе на4 ко ји са сво је стра не озбиљ но де фор ми ше фор-
ми ра ње це на ма те ри јал них ре сур са. То од лич но илу стру је 
огром но ко ле ба ње це на на тр жи шту си ро ви на. Њи хо ве це не 
не од ре ђу је по ну да и тра жња на промпт ном тр жи шту си ро-
ви на, не го це не на тр жи шту де ри ва та где се тр гу је ко ли чи-
на ма ко је не ко ли ко пу та пре ма шу ју укуп ну ко ли чи ну тих 
ре сур са у це лом све ту. Стал но се по ве ћа ва тра жња за ре сур-
си ма ко ји фи зич ки и не по сто је у том оби му, а ни ти за њи-
ма у тим ко ли чи на ма по сто је по тре бе у ма те ри јал ној сфе ри. 
Све ви ше се гу би ве за из ме ђу ре ал них ма те ри јал них ак ти ва и 
вир ту ел них фи нан сиј ских тр жи шта ко ја спе ку лан ти ма до но-
си огром не про фи те. Фи нан сиј ски де ри ва ти су по ста ли иде-
а лан ин стру мент ути ца ја на кре та ње тр жи шних це на ко ји ма 
се по ве ћа ва ла про фи та бил ност спе ку ла тив них опе ра ци ја на 
фи нан сиј ском тр жи шту. Спе ку лан ти свој рас ту ћи ка пи тал 
по но во ула жу на фи нан сиј ска тр жи шта (где је про фи та бил-
ност знат но ве ћа не го у ре ал ном сек то ру) и та ко се ства ра ма-

4 На фи нан сиј ском тр жи шту по след њих го ди на до ла зи до ве о ма со-
фи сти ци ра них фи нан сиј ских ино ва ци ја и на тр жи шту се по ја вљу је 
ве ли ка ко ли чи на не са мо дво сте пе них (де ри ва ти) не го и тро сте пе них 
(де ри ва ти де ри ва та), че тво ро сте пе них и ви ше сте пе них фи нан сиј-
ских ак ти ва.
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са фи нан сиј ских ак ти ва, ко ја је по вред но сти не ко ли ко пу та 
ве ћа од вред но сти ре ал ног сек то ра еко но ми је. Та раз ли ка се 
стал но по ве ћа ва ла и на ду ва ва ла „ба лон“.5

Ви со ка про фи та бил ност спе ку ла ци ја на фи нан сиј ском 
тр жи шту до ве ла је до то га да је по ста ло не рен та бил но ин ве-
сти ра ти у ре ал ни сек тор еко но ми је, по го то во у САД где су и 
нај ве ће мо гућ но сти ула га ња на фи нан сиј ском тр жи шту, а ин-
ве сти ци је у ре ал ни сек тор не а трак тив не ка ко због ску пе рад-
не сна ге та ко и огром них ула га ња ка ко би се ис по што ва ли 
ви со ки еко ло шки стан дар ди. Огром не ко ли чи не нов ца од ли-
ва ју се из про из вод ње и ка пи тал се пре у сме ра ва из ре ал ног у 
фи нан сиј ски сек то ра при вре де или се се ли у дру ге зе мље са 
јеф ти ном рад ном сна гом (и ма лих со ци јал них пра ва) и где се 
не мо ра ула га ти у еко ло ги ју. 

Због то га је у САД по след њих де це ни ја ве о ма из ра жен 
про цес де ин ду стри ја ли за ци је и про из вод ња се пре ба цу је у 
дру ге др жа ве, пре све га, на Да ле ки ис ток где је це на рад не 
сна ге и са да чак 35 пу та ма ња не го у САД. Вре ме ном су Аме-
ри кан ци овај ре ги он пре тво ри ли у сво ју фа бри ку, а се бе у чу-
до ви шног по тро ша ча.6 Уво зе ћи огром ну ко ли чи не ро ба САД 
ства ра и ве ли ки спољ но тр го вин ски де фи цит ко ји по кри ва ју 
еми си јом до ла ра и до лар ских хар ти ја од вред но сти, ко је са 
сво је стра не до брим де лом ап сор бу ју исте те зе мље ко је због 
ве ли ког из во за ро ба у САД, оства ру ју су фи цит спољ но тр го-
вин ског би лан са, по ве ћа ва ју ћи соп стве не де ви зне ре зер ве ко-

5 „Вред ност тран сак ци ја над фи нан сиј ским де ри ва ти ма, ка ко се дис-
крет но на зи ва мо дер на спе ку ла ци ја, по ве ћа на је са ма ње од хи ља ду 
ми ли јар ди до ла ра по чет ком 80-их на ми ли он и че ти ри сто ти не хи ља-
да ми ли јар ди до ла ра, два де сет и пет го ди на ка сни је, што је по раст 
у од но су 1 пре ма 1.400.“ (Бо не – Ра до вић, „Жр тве ни ја рац са Ал па“, 
НИН, 07.05.2009)

6 Нуриел Рубини, про фе сор Штер но ве по слов не шко ле у Њу јор ку, је дан од 
рет ких еко но ми ста ко ји је пред ви део са да шњу свет ску кри зу, не дав но је 
(21.01.2010) на Азиј ском еко ном ском фо ру му у Хонг Кон гу из нео по да так 
да за јед но 2,2 ми ли јар де Ки не за и Ин ди ја ца кон зу ми ра ју са мо ше сти ну 
по тро шње 300 ми ли о на Аме ри ка на ца. Дру гим ре чи ма, по тро шња јед ног 
Аме ри кан ца 44 пу та ве ћа не го по тро шња јед ног Ин ду са или Ки не за. (Ви-
де ти: http://www.ro u bi ni.com/ro u bi ni-mo ni tor/258312).   
Са да шња си ту а ци ја ве о ма је слич на си ту а ци ји ко ја је по сто ја ла при 
кра ју бри тан ске им пе ри је, ка да је Ма хат ма Ган ди ре као: кадабими
трошиликаоВеликаБританијаондабиИндија,сасвојимогромним
становништвом,брзокаоскакавципојелацеосвет.
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је опет др же, до брим де лом, у до ла ри ма или их пла си ра ју у 
до лар ске хар ти је од вред но сти. 

Али са де ин ду стри ја ли за ци јом рад на ме ста су се та-
ко ђе се ли ла из САД и код Аме ри ка на ца ви ше не до ла зи до 
зна чај ни јег ра ста пла та. Про сеч не пла те у САД већ ду ги низ 
го ди на стаг ни ра ју (та ко су у пе ри о ду 2000-2007. го ди на пла-
те ра сле по го ди шњој сто пи од са мо 0,01%) па су љу ди при-
си ље ни да се за ду жу ју, по го то во што су мно ги из да ци осет но 
по ра сли (тро шко ви здрав стве них услу га у истом пе ри о ду по-
ра сли су за 68%). Еко но ми ја САД је и по стро је на на ве ли кој 
и бр зо ра сту ћој по тро шњи и без ве ли ке по тро шње она не би 
мо гла да функ ци о ни ше на на чин ка ко је то чи ни ла де це ни ја-
ма пре то га, те је би ло те шко прет по ста ви ти да би се Аме ри-
кан ци јед но став но по ми ри ли са огра ни ча ва њем сво је ве ли ке 
и стал но рас ту ће по тро шње.

Би ло је нео п ход но до дат но сти му ли са ти по тро шњу што 
је чи ње но на раз не на чи не, а пре све га пре ко јеф ти них и ла ко 
до ступ них кре ди та ко ји су се ну ди ли гра ђа ни ма САД. Већ 
три де це ни је по сто ји тен ден ци је стал ног сни же ња ка мат не 
сто пе од стра не цен трал не бан ке САД. Ка мат на сто па цен-
трал не бан ке САД по ка зу је стал ну тен ден ци ју сма ње ња од 
по чет ка 80-их го ди на про шлог ве ка (ка да је из но си ла ско ро 
20%) да би у ју ну 2003. го ди не по сте пе но до шла до 1% и на 
том ни воу се за др жа ла ви ше од го ди ну да на). Осим јеф ти ним 
кре ди ти ма ве ли ка по тро шња ста нов ни штва је у ве ли кој ме ри 
под сти ца на и ве о ма „ли бе рал ним“ усло ви ма под ко ји ма су се 
кре ди ти одо бра ва ли, а што се ле по мо же ви де ти на при ме ру 
хи по те кар них кре ди та ко ји су и би ли је дан од „оки да ча“ ак-
ту ел не кри зе. 

У САД је 1977. го ди не до нет CRA за кон (CommunityRe
investmentAct)7 ко ји је имао за циљ све о бу хват ни је обез бе ђе-
ње кре дит них по тре ба гра ђа на. Овај за кон је до жи вео мно ге 

7 По ред овог за ко на (по го то во по сле аманд ма ни ма на ње га до не тим 
сре ди ном 90-их го ди на про шлог сто ле ћа) хи по те кар ној кри зи у САД 
до при не ла је и од лу ка из 1999. го ди на ко јом је уки нут GSA за кон 
(GlassSteagallAct) из 1933. го ди не и из бри са на раз ли ка из ме ђу по-
слов них и ин ве сти ци о них ба на ка, те уве де на пот пу на ли бе ра ли за-
ци ја ко ја је по слов ним бан ка ма до зво ли ла да се ба ве бер зан ским опе-
ра ци ја ма, чи ме су омо гу ће не до дат не не кон тро ли са не спе ку ла ци је. 
Та ко је ство ре на кли ма за на ста нак со фи сти ци ра них фи нан сиј ских 
ин стру ме на та, ко ји ни су ни шта дру го не го оп кла да, од но сно коц ка-
ње у ка зи ну.
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про ме не и аманд ма не (1989, 1992, 1994) ко ји ма су бан ке би-
ле охра бри ва не да одо бра ва ју кре ди те гра ђа ни ма са ни ским 
и сред њим при хо ди ма ка ко би и ови сло је ви ста нов ни штва 
обез бе ди ли се би „кров над гла вом“. Го ди не 1995. до нет је мо-
жда и нај зна чај ни ји аманд ман на овај за кон ко јим је омо гу-
ће на та ко зва на се кју ри ти за ци ја стам бе них кре ди та и про да ја 
хар ти ја од вред но сти ство ре них по том осно ву. 

Из ме ње ном фи нан сиј ском ре гу ла ти вом у САД омо гу-
ће но је бан ка ма да одо бра ва ју и гра ђа ни ма (ко ји не ис пу ња-
ва ју стан дард не бан кар ске кри те ри ју ме кре дит не спо соб но-
сти) та ко зва не саб прајм (subprime)8 кре ди те уз про мен љи ве 
ка мат не сто пе. Ови кре ди ти су че сто одо бра ва ни и без би ло 
ка квог уче шћа зај мо прим ца (при узи ма њу кре ди та) и са зна-
чај ним грејс пе ри о ди ма вра ћа ња (од ло же ни по че так от пла те 
кре ди та). Те ме ре као и кон стант но сма ње ње ка мат них сто па 
до ве ли су до огром ног ра ста хи по те кар них кре ди та ко ји у 
пе ри о ду по сле 2000. го ди не бе ле же про се чан го ди шњи раст 
од 10%. Број вла сни ка не крет ни на у САД кон стант но је ра-
стао и 2005. го ди не до сти гао ско ро 70% укуп не по пу ла ци је. 
Све до сре ди не 90-их го ди на про шлог ве ка це не не крет ни на 
су ра сле са мо у ви си ни сто пе ин фла ци је, да би оне у пе ри о ду 
1998-2006. го ди на по ра сле за око 150%,9 што је на ово тр жи-
ште при ву кло ве ли ки број спе ку ла на та. То је би ло под стак-
ну то и по ре ском ре гу ла ти вом ко јом је у овој обла сти уки нут 
по рез на ка пи тал ну до бит.

У усло ви ма стаг на ци је пла та у САД, те зна чај ног по-
ра ста це на хра не и наф те, 2007. го ди не до ла зи до озбиљ них 
по те шко ћа при от пла ти из у зет но ве ли ког бро ја хи по те кар-
них кре ди та. По го то во што су знат но по ра сле и ка ма те на ове 
кре ди те са 4% у 2005. го ди ни на 20% кра јем 2007. го ди не.10 
Уку пан из нос хи по те кар них кре ди та у САД (пре ма мар тов-
ском – 2009 – из да њу TheWallStreetJournal) пре ма шио је из-
нос од 10.000 ми ли јар ди до ла ра. Због не мо гућ но сти от пла те 

8 Саб прајм (дру го ра зред ни) кре ди ти се одо бра ва ју кли јен ти ма са ло-
шим кре дит ним реј тин гом, од но сно они ма ко ји има ју ни ска и не ре-
дов на при ма ња и ло шу кре дит ну исто ри ју (ка шње ње у от пла ти ра ни-
ји узе тих кре ди та). Због то га су ка мат не сто пе ви ше не го у слу ча ју 
„при ме“ кли је на та ко ји има ју до бар кре дит ни реј тинг.

9 Tho mas Wo od, Meltdown, Reg nery Pu blis hing, 2009.
10 Re ne Ri col, Rapportsurlacrisefinancièreauprésidentdalarépublique, 

sep tem bre 2008.
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кре ди та, хи по те кар ни ду жни ци се исе ља ва ју из ку ћа и ста но-
ва ко ји се ну де на про да ју, те на тр жи шту до ла зи до па да це-
на не крет ни на. У исто вре ме, спе ку лан ти ма сов но на пу шта ју 
ово тр жи ште, што до дат но оба ра це ну не крет ни на. Са мо за 
не ко ли ко ме се ци кра јем 2007. го ди не це не не крет ни на у САД 
су па ле за 17,5%, а у не ким са ве зним др жа ва ма (Фло ри да) чак 
и за 50%.

Али ово је са мо је дан (мо же се ре ћи, ма њи) део про бле-
ма. Мно го ве ћи про блем ле жи у чи ње ни ци да је вр ше на та ко-
зва на се кју ри ти за ци ја тих стам бе них кре ди та и про да ја хар-
ти ја од вред но сти ство ре них по том осно ву. Та ко су про бле-
ма тич ни стам бе ни кре ди ти (одо бра ва ни гра ђа ни ма ко ји ни су 
кре дит но спо соб ни) кон вер то ва ни, од но сно „препаковани“ у 
хар ти је од вред но сти ко је су би ле пла си ра не на фи нан сиј ском 
тр жи шту. Кроз ве о ма сло жен про цес се кју ри ти за ци је (у ко ји 
је укљу чен ве ли ки број ба на ка, ин сти ту ци о нал них ин ве сти-
то ра, кон сал тинг ку ћа, мар ке тин шко-ре клам них аген ци ја, 
бро кер ско-ди лер ских фир ми, реј тинг аген ци ја, оси гу ра ва-
ју ћих ку ћа итд) вр ши се и та ко зва но по бољ ша ње ква ли те та 
(„опле ме ња ва ње“)кре ди та у од но су на ква ли тет ба зич не ак-
ти ве на ко јој се он за сни ва. 

Кључ ну уло гу у овом про це су има ле су две фе де рал на 
(са ве зне) ква зи др жав не кор по ра ци је Фа ни Меј (FannieMae) 
и Фре ди Мек (FredieMac)11 ко је су ку по ва ле кре ди те од ба-
на ка и вр ши ле њи хо во „пре па ки ва ње“ у хар ти је од вред но-
сти ко је се пла си ра ју на фи нан сиј ска тр жи шта. У исто вре ме 
про да ју ћи те кре ди те, бан ке (уме сто да че ка ју при лив сред-
ста ва по осно ву от пла те хи по те кар них кре ди та у скла ду са 
ду го роч ним ро ко ви ма до спе ћа) од мах до би ја ју но вац за одо-
бре не кре ди те и на ба зи тог при ли ва мо гу по но во да одо бра-
ва ју но ве кре ди те. То је отва ра ло спи ра лу све но вих и но вих 
кре ди та и до ве ло до ве ли ке кре дит не мул ти пли ка ци је, а са 
дру ге стра не от куп и „пре па ки ва ње“ тих но вих кре ди та бр зо 
су уве ћа ва ли ма су хар ти ја од вред но сти еми то ва них на ба зи 
хи по те кар них кре ди та. 

По ред то га, про да јом хи по те кар них кре ди та бан ке се 
осло ба ђа ју кре дит ног ри зи ка (ри зи ка на пла те кре ди та), те и 

11 Ма да су при ва ти зо ва не 1970. го ди не, оста ле су у бли ској ве зи са ад ми-
ни стра ци јом САД и би ле од др жа ве из да шно спон зо ри са не. 
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не мо ра ју да во де ра чу на ко ме одо бра ва ју хи по те кар не кре-
ди те по што ће ри зик на пла те пре не ти на куп ца тих кре ди та, 
а то су углав ном би ли Фа ни Меј и Фре ди Мек ко ји су чи ни ли 
пре ко 70% се кун дар ног тр жи шта не крет ни на у САД. Фа ни 
Меј и Фре ди Мек су тај ри зик („пре па ки ва ју ћи“ кре ди те у 
хар ти је од вред но сти) са се бе бр зо пре но си ли и дис пер зо ва-
ли на куп це хар ти ја од вред но сти еми то ва ним на ба зи хи-
по те кар них кре ди та, по го то ву што ове хар ти је кроз про цес 
„опле ме ња ва ња“ од нај ве ћих реј тинг аген ци ја би ва ју ви со ко 
оце ње не (нај че шће ААА) и још од нај ве ћих оси гу ра ва ју ћих 
ку ћа (обич но нај ве ће ме ђу њи ма AIG – AmericanInternational
Group,Inc.) оси гу ра не од ри зи ка. Про да јом хар ти ја од вред-
но сти Фа ни Меј и Фре ди Мек ку пу ју од ба на ка но ве кре ди те, 
„пре па ки ва ју“ их у хар ти је од вред но сти и „опле ме ње не“ их 
про да ју по це лом све ту и та ко се спи ра ла на ста вља и огром-
ни хи по те кар ни „ба лон“ ства ра из ва зду ха, а ри зик ло ших 
(„ток сич них“) кре ди та пре нет је ши ром све та (на све вла сни-
ке хар ти ја од вред но сти еми то ва них на ба зи ових кре ди та).

По што су це не не крет ни на кон стант но ра сле у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, а сам про цес „пре па ки ва ња“ и „опле-
ме ња ва ња“ одо бре них бан кар ских кре ди та је био ве о ма ком-
пли ко ван за раз у ме ва ње и по што су (ка ко ор ги нал не, та ко и 
пре па ко ва не) хар ти је од вред но сти од стра не реј тинг аген ци-
ја ви со ко оце њи ва ни, а од оси гу ра ва ју ћих ку ћа и оси гу ра ва-
ни од ри зи ка, ство ре но је уве ре ње да се ра ди о ква ли тет ним 
не ри зич ним хар ти ја ма од вред но сти ко је но се ви со ке при но-
се. Ви со ки при но си уз кон стан тан раст тр жи шне вред но сти 
ових хар ти ја има ли су за по сле ди цу да сви има о ци ових хар-
ти ја од вред но сти у сво јим би лан си ма ста ња еви ден ти ра ли 
раст ак ти ве, а у би лан си ма успе ха ве ли ке про фи те. 

Књи же ње ви со ких не ре а ли зо ва них про фи та (крах хи-
по те кар ног тр жи шта по ка зао је да је раст ак ти ва био, у ве-
ли кој ме ри„ на ду ван“, те да ис ка зи ва ни – и по де ље ни – про-
фи ти ни су ни по сто ја ли), са сво је стра не пред ста вља ли су 
го ди на ма ра ни је (све до кра ха хи по те кар ног тр жи шта) осно-
ву за да љи раст це на ак ци ја ин ве сти то ра ко ји по се ду ју та кве 
хар ти је од вред но сти, али и ис пла ту ве ли ких ме на џер ских 
бо ну са, те по ве ћа них ди ви ден ди. У исто вре ме и ве ли кој ве-
ћи ни гра ђа на (ко ји су тра ди ци о нал но ула га ли у раз не вр сте 
фи нан сиј ских ак ти ва) та ко ђе се но ми нал но уве ћа ва ло бо гат-
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ство и оно је би ло све ви ше скло но ка по ве ћа ној по тро шњи. 
На кра ју и др жа ва је има ла ве ће при хо де од опо ре зи ва ња због 
стал ног по ве ћа ња имо ви не, при хо да и по тро шње. Та ко је све 
за хва тио оп ти ми зам као ма сов на ши зо фре ни ја, ко ји је у пот-
пу но сти за ма глио сли ку успе шно сти по сло ва ња свих су бје-
ка та у овом кру гу, где је огром ни „ба лон“ на пум пан ре ал но 
„ни из че га“ да вао при вид ну сли ку при вред ног ра ста.

У усло ви ма јеф ти них кре ди та и ве ли ког ра ста вред но-
сти фи нан сиј ских ак ти ва до шло је до бр зог па да штед ње и 
по ве ћа ња за ду жи ва ња ста нов ни штва, од но сно ста нов ни штво 
је ви ше тро ши ло не го што су би ла ње го ва укуп на при ма ња. 
Ство рен је та ко зва ни „ефе кат бо гат ства“ због стал ног ра ста 
вред но сти фи нан сиј ске ак ти ве са ко јом су рас по ла га ла до ма-
ћин ства, што је код њих ства ра ло ла жан осе ћај бла го ста ња и 
„ту пио“ сти му лан се ка штед њи. По ред то га, у усло ви ма јеф-
ти них кре ди та и бр зо рас ту ће вред но сти фи нан сиј ске ак ти ве 
под сти ца на је ма сов на спе ку ла ци ја на фи нан сиј ском тр жи-
шту, што је све ви ше „пре гре ја ва ло“ ово тр жи ште и до дат но 
„на ду ва ва ло“ ба лон. Узи ма ју ћи јеф ти не кре ди те и ула жу ћи 
та сред ства у хар ти је од вред но сти на фи нан сиј ском тр жи-
шту би ло је мо гу ће оства ри ти зна чај ну за ра ду. Брз раст вред-
но сти фи нан сиј ске ак ти ве и ви со ки при но си на ула га ња на 
фи нан сиј ском тр жи шту до ве ли су до то га да тра ди ци о нал ни 
ин стру мен ти штед ње (штед ни уло зи у бан ка ма, кон зер ва тив-
ни пен зи о ни фон до ви и слич но) бр зо гу бе на по пу лар но сти и 
на фи нан сиј ском тр жи шту до ла зи до ма сов ног при ли ва сред-
ста ва ма лих ин ве сти то ра.

Исто ри ја ра ни јих бер зан ских кри за по ка зу је да упра-
во ма сов на по ја ва на фи нан сиј ском тр жи шту ма лих и не ква-
ли фи ко ва них ин ве сти то ра озна ча ва по след њу фа зу у ра сту 
тр жи шта, те да се ве ли ки и ква ли фи ко ва ни ин ве сти то ри са 
тог тр жи шта та да по вла че.12 Ка да пре гре ја ност фи нан сиј ског 

12 На ову те му у ли те ра ту ри се че сто на во ди је дан по у чан при мер из 1929. го-
ди не. Те го ди не је та да зна ме ни ти ми ли јар дер Џон П. Мор ган рас про дао сву 
сво је ак ци је ко је је по се до вао, не по сред но пре па да њи хо вих це на на бер зи. 
Због то га је по зван на са слу ша ње пред ко ми си ју Кон гре са САД. Чла но ве 
ко ми си је је ин те ре со ва ло да ли је Џон П. Мор ган рас по ла гао не ким ин сај-
дер ским ин фор ма ци ја ма ко је је мо гао да ис ко ри сти, те да све сво је ак ци је 
про да не по сред но пред ве ли ки пад њи хо вих це на на бер зи. Џон П. Мор ган 
је чла но ви ма ко ми си је об ја снио да се он на тај ко рак од лу чио по сле јед ног 
ус пут ног раз го во ра са улич ним чи ста чем обу ће чи је услу ге он го ди на ма ко-
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тр жи шта по ста не очи глед на сви по ку ша ва ју да про да ју сво је 
фи нан сиј ске ак ти ве што до во ди до бр зог и ве ли ког па да њи-
хо ве вред но сти, сло ма фи нан сиј ског тр жи шта и ду бо ке свет-
ске еко ном ске кри зе.

Где је из лаз из еко ном ске кри зе ? У тра же њу из ла за из 
ве ли ке еко ном ске кри зе са ко јом смо се да нас су о чи ли тре ба 
да по ђе мо од основ них узроч ни ка ко ји су до кри зе и до ве ли 
и ко је је по треб но ели ми ни са ти. То зна чи, пре све га, да је 
нео п ход но на пу сти ти до лар као свет ску ре зер вну ва лу ту и 
оне мо гу ћи ти еми то ва ње свет ског нов ца без ре ал ног по кри ћа. 
У исто вре ме нео п ход но је да до ђе до „из ду ва ва ња“ ба ло на, 
те да се оне мо гу ћи ти ње го во по нов но „на ду ва ва ње“ ка ко би 
уме сто вир ту ел не има ли еко но ми ју ре ал них вред но сти. Због 
ду би не ове еко ном ске кри зе, али и због от по ра моћ них (у пр-
вом ре ду, САД), ко ји су до са да има ли при ви ле го ва ну по зи-
ци ју и ко је се не же ле од ре ћи, не ре ал но је оче ки ва ти да ће то 
би ти ура ђе но у крат ком вре мен ском ро ку и без ве ћих от по ра.

Већ не ко ли ко го ди на при сут на је тен ден ци ја да мно ге 
зе мље ко је има ју зна чај ни је ре зер ве у до ла ри ма по ку ша ва ју 
да га се „ре ше“. То чи не до ста опре зно и по ступ но јер уко-
ли ко би по ку ша ле да се у крат ком ро ку „ота ра се“ до ла ра, 
ње гов курс би вр то гла во пао и ре зер ве тих зе ма ља би се у 
том од но су ре ал но обез вре ди ле. Ки на (ко ја има огром не де-
ви зне ре зер ве од пре ко 2.000 ми ли јар ди до ла ра) се већ го ди-
на ма по сте пе но осло ба ђа до ла ра ку пу ју ћи за ње га све што се 
ку пи ти мо же. По след њих го ди на она у мно гим зе мља ма по 
све ту (на ро чи то у Афри ци) ку пу је ве ли ка на ла зи шта наф те 
и дру гих при род них бо гат ста ва. По ред то га, од раз ви је них 
зе ма ља све ви ше за ку пљу је мо дер не тех но ло ги је и на ба вља 
са вре ме ну тех ни ку. Та ко на при мер, не дав но је Ки на ку пи ла 
ве ли ки број ави о на у Евро пи, при че му је ко ри сти ла ве о ма 
ин те ре сант ну схе му. Ави о не је ку пи ла на кре дит, а као сред-
ство обез бе ђе ња пла ћа ња у за лог је да ла до лар ске хар ти је од 
вред но сти ко је је има ла у свом порт фе љу. На тај на чин Ки на 

ри сти. Јед но га ју тра док му је чи стио обу ћу улич ни чи стач је упи тао Џ. П. 
Морганa за ми шље ње ка ко ће се кре та ти це на ак ци ја не ке ком па ни је, при-
знав ши му да је он не дав но ку пио не што ње них ак ци ја. Од ла зе ћи у офис Џон 
П. Мор ган је од лу чио да исто га да на рас про да све сво је ак ци је, јер је убе ђен 
да „каданаберзудолазиуличничистачобуће,професионалацнематушта
датражиисатогатржиштетребаодмаходлазити.“
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је ус пе ла за не ко ли ко го ди на да сво је ре зер ве (ко је су би ле 
ско ро 100% у до ла ри ма) ди вер зи фи ку је та ко да са да ско ро 
по ло ви ну сво јих ре зер ви др же у зла ту или дру гој ва лу ти (на 
при мер, евру). 

Шта ће за ме ни ти до лар као свет ску ва лу ту, оста је да 
се ви ди. Не ки пред ла жу по вра так злат ном стан дар ду, не ки 
ства ра њу са свим но ве ме ђу на род не над на ци о нал не ва лу те 
(ка ко је то пред ла гао Кејнс још у Бре тон Вуд су 1944, ука-
зу ју ћи на опа сност при хва та ња на ци о нал не ва лу те САД за 
свет ску ре зер вну ва лу ту), а не ки исто вре ме но пред ла жу по-
сто ја ње не ко ли ко ја ких ре ги о нал них ва лу та (евро, ру бља, ју-
ан и слич но). 

Бу ду ћа еко но ми ја мо ра да бу де еко но ми ја ре ал них вред-
но сти. До ње се мо ра до ћи „из ду ва ва њем“ огром ног ба ло на 
вир ту ел не еко но ми је, при че му ће до бар део фи нан сиј ских 
ак ти ва да „ис па ри“. По треб но је от пи са ти све „ло ше“ ак ти ве 
и из ба ци ти из би лан са „вред но сти“ ко је у су шти ни то и ни су. 
Али то у исто вре ме зна чи да ће мно ги оста ти са мно го ма-
њим вред но сти ма ак ти ва од оних са ко ји ма су ра чу на ли да 
рас по ла жу. Ко ли ка је вред ност њи хо вих ку ћа ко ји ма су це не 
стр мо гла во па ле, ко ли ка је вред ност њи хо вих фи нан сиј ских 
порт фе ља ка да су се бер зан ски ин дек си „об ру ши ли“, ко ли ки 
су њи хо ви пен зи о ни ра чу ни чи ја су сред ства пен зи о ни фон-
до ви пла си ра ли на фи нан сиј ска тр жи шта – са мо су не ка од 
бол них пи та ња ко ја се би мно ги по ста вља ју и по ку ша ва ју да 
из ра чу на ју сво је на гло оси ро ма ше ње. Уз то мно ги су оста ли 
и без по сла, а оста лим за по сле ним се сма њу ју пла те. По сле 
де це ни ја ка да се из го ди не у го ди ну све ви ше и ви ше тро ши-
ло, са да је по треб но сма њи ва ти по тро шњу.13 Све то ће има ти 
ве ли ке ду го роч не им пли ка ци је (и то не са мо еко ном ске).

Из ло жи ли смо, по на шем ми шље њу, основ не узро ке ак-
ту ел не еко ном ске кри зе и да ли на зна ке мо гу ћих ме ра ко ји ма 
би се они ели ми ни са ли. Бу ду ћи да се ра ди о гло бал ној кри зи 
и пред у зе те ме ре би та ко ђе тре ба ло да бу ду гло бал не, од-
но сно на гло бал ном ни воу би се мо ра ле пред у зе ти ме ре ко-
је би до ве ле до пре ва зи ла же ња кри зе. Ме ђу тим, на не дав но 
одр жа ном Са ми ту Г-8, те Са ми ту Г-20 (по све ће ним гло бал ној 

13 Ка ко се кри за не би про ду би ла, упо ре до са сма ње њем по тро шње у САД, 
тре ба ло би да до ђе до по ве ћа ња по тро шње у Ки ни, али то не ће би ти ла ко 
оства ри ти.
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кри зи) ни је би ло мо гу ће уса гла си ти је дин стве ни став о то ме 
ка ко са вла да ти кри зу, те су ме ре бор бе са кри зом пре пу ште-
не по је ди нач ним на ци о нал ним др жа ва ма. То ни су ус пе ле да 
учи не ни др жа ве ко је су ре ги о нал но ин те гри са не, као што је 
то слу чај са ЕУ. О по је ди нач ним ан ти кри зним ме ра ма во де-
ћих европ ских др жа ва (В. Бри та ни ја, Фран цу ска и Не мач ка) 
пи сао сам ра ни је,14 а са да бих се крат ко освр нуо на ан ти кри-
зне ме ре у САД ко ја је и ге не ра тор гло бал не еко ном ске кри зе.

Још у то ку пред из бор не кам па ње Ба рак Оба ма је ис ти-
цао да је основ ни узрок кри зе ве ли ка де ре гу ла ци ја фи нан сиј-
ске сфе ре и пот пу но осла ња ње на тр жи ште, те је на го ве стио 
ве ће ан га жо ва ње др жа ве ка ко би се кри за пре ва зи шла. Ме-
ре ко је се пред у зи ма ју сво де се на огром но (до са да ви ше од 
1.000 ми ли јар ди до ла ра) „упум па ва њем“ све жег нов ца, ка ко 
би се спа си ле ве ли ке аме рич ке ком па ни је из (ве ћим де лом) 
фи нан сиј ског и (ма њим де лом) ре ал ног сек то ра, те сма ње-
ње ка мат них сто па, ка ко би се до дат но под ста кла по тро шња. 
По што је ак ту ел на кри за про у зро ко ва на упра во ви шком нов-
ца и ни ским ка мат ним сто па ма, те шко да ре ше ње мо же да 
бу де оно што је био из вор про бле ма. Због то га су ове ме ре 
не ло гич не и има ће учи нак сли чан оно ме ко ји се по сти же га-
ше њем по жа ра бен зи ном. 

Ме ђу тим, са ста но ви шта ин те ре са САД (бар што се ти-
че крат ко роч них, а ви де ће мо ка ко ће то из гле да ти у ду го роч-
ној пер спек ти ви) ове ме ре су ло гич не и има ју за циљ да се 
(до дат ним „упум па ва њи ма“) не до зво ли зна чај ни је „из ду ва-
ва ња“ ба ло на, јер би то има ло огром не по сле ди це, пре све га, 
по САД и ње не гра ђа не, ма да нас свет ска оли гар хи ја и ње ни 
ком пра до ри15 ши ром све та убе ђу ју да је то у ин те ре су свих 

14 http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/pa ke ti-an ti kri znih-me ra-naj zna-
caj ni jih-dr za va-eu.html 

15 Пор ту гал ска им пе ри ја на Ис то ку по чи ва ла је на до ма ћим по сред ни-
ци ма зва ним comprados. Кад су 1842. го ди не Бри тан ци до би ли опи-
јум ски рат про тив Ки не за, исто су та ко про на шли до ма ће «струч
њакезаварварскапитања», ко ји су го во ри ли пиџиненглески, да им 
во де по сло ве на ло кал ном ни воу. Оно по че му су се ови љу ди из два-
ја ли је сте пре зир ко је су га ји ли пре ма сво ме на ро ду, ње го вој кул ту ри 
и исто ри ји. По ста ја ли су ко смо по ли те и не кри тич ки су при хва та ли 
све што је до ла зи ло од стра не ко ло ни за то ра. Упор но по на вља ју ћи да 
се у зе мљи ни шта до бро не мо же да ура ди «без спољ них при ти са ка» 
ши ри ли су де фе ти зам у соп стве ном на ро ду и афир ми са ли по да нич ки 
мен та ли тет, те за го ва ра ли ста ра тељ ство над соп стве ним на ро дом, а 
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јер је при вре да САД „ло ко мо ти ва“ свет ске еко но ми је, ко ја се 
мо ра спа ша ва ти по сва ку це ну, те да ће она по том (бр зо опо-
ра вље на) цео свет по ву ћи пу тем про спе ри те та.16 Као што сам 
ра ни је већ на гла сио, „из ду ва ва њем“ огром ног ба ло на нај ве-
ћи део вир ту ел не еко но ми је ће да ис па ри. Услу ге (пре свих, 
фи нан сиј ске) ће пр ве да стра да ју у вре ме „из ду ва ва ња“ ба-
ло на, а у САД је ве ћи на за по сле них упра во у овом сек то ру. 

Сма тра се да ће око 50% сек то ра услу га да „ис па ри“, ка ко 
због сма ње ња оби ма по сла та ко и зна чај ног па да це на ко је су 
би ле, у ве ли кој ме ри, на ду ва не. У усло ви ма ве ли ке еко ном-
ске кри зе ма ло ко ме би у до ско ра шњем оби му мо гле да бу ду 
до ступ не фан та стич но ску пе ме ди цин ске, адво кат ске, мар ке-
тин шке, кон сал тинг, спорт ске и мно ге дру ге услу ге, а да не 
го во ри мо о огром ној су пер струк ту ри услу га из гра ђе ној на 
фи нан сиј ским спе ку ла ци ја ма.

Ове ан ти кри зне ме ре има ју за да так да што пре „за кр пе 
ба лон“ и да се, уз не ке ко зме тич ке ко рек ци је, по но во ра ди по 
ста ром, док се не про на ђе не ко но во – ал тер на тив но ре ше ње 
за еко ном ску хе ге мо ни ју САД, по што је до лар ској ал хе ми ји 
до шао крај. Уко ли ко се у то ме успе (што ни је ис кљу че но, а на 
то упу ћу ју и на зна ке да је кри за за у ста вље на – ба лон је ус-
пео да бу де „за кр пљен“ пре не го што је до кра ја „из ду ван“) 
он да ће „за кр пље ни ба лон“ по но во по че ти да се на ду ва ва и 
на ње му ће се у ско рој бу дућ но сти по ја ви ти но ва „ру па“ или, 
што је ве ро ват ни је, до ћи ће до та квог пу ца ња ко ји ће има ти 
не са гле ди ве по сле ди це по цео свет.

се бе ну ди ли за по сред ни ке – стручњакезаварварскапитања.
16 Ова ар гу мен та ци ја ме под се ћа на јед ну анег до ту ко ју сам слу шао 70-

их го ди на про шлог ве ка. Учи те љи ца, сли ко ви то на при ме ру же ле-
знич ке ком по зи ци је, де ци об ја шња вао аван гард ну уло гу Са ве за ко-
му ни ста. Ло ко мо ти ва је Са вез ко му ни ста, пут нич ки ва го ни су рад ни 
на род, сем по след њег ва го на у ко ме су не при ја те љи на ро да (ди си-
ден ти, кри ти ча ри, оста ци по ра же них сна га – јед ном реч ју коч ни ча ри 
дру штва) ко ји стал но по ста вља ју „кли по ве у точ ко ве“. На сле де ћем 
ча су ма ли Пе ри ца, све ле по по но ви, на гла ша ва ју ћи да Са вез ко му ни-
ста – аван гар да рад нич ке кла се, свом сна гом (као ло ко мо ти ва) ву че 
це ло дру штво у про спе ри тет и све тлу бу дућ ност, ле по ре че и ко се 
на ла зи у по след њем ва го ну, али на учи те љи чи но пот пи та ње – шта би 
би ло да не по сто је коч ни ча ри ? – он, уме сто да ка же да би мно го бр же 
сти гли у све тлу бу дућ ност, ре че: Ка ко нас они из ло ко мо ти ве без гла-
во во зе, да не ма оних из зад њег ва го на ко ји ко че сви би бр зо оти шли 
у п(ро ва ли ју) м(рач ну). 
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Далинасисторијанечемуучи?
 Ин те ре сант но је да при раз ма тра њу ак ту ел не свет ске 

еко ном ске кри зе две чи ње ни це ни су пред мет озбиљ ни јих ис-
тра жи ва ња. Пр во, епи цен три обе ве ли ке еко ном ске кри зе би-
ли у САД, ода кле се кри за про ши ри ла на оста ли део све та и 
дру го, еко ном ска по ли ти ка ко ја је до ве ла до ових кри за за-
сни ва ла се на ве ро ва њу у ап со лут ну ефи ка сност „не ви дљи-
ве“ ру ке тр жи шта, од но сно са мо ре гу ли шу ћег laissezfaire тр-
жи шта.

По зна ти аме рич ки еко но ми ста Џон Ке нет Гал брајт је 
1955. го ди не на пи сао књи гу „Великикрах1929године“17ко ја 
се од та да не пре кид но об ја вљу је у ве ли ким ти ра жи ма и сма-
тра се кла сич ним еко ном ским бест се ле ром. На по чет ку књи-
ге Џ. К. Гал брајт ци ти ра део из по след њег обра ћа ња на ци-
ји 30-ог пред сед ни ка САД (1923-1929) Кал ви на Ку ли џа пред 
Кон гре сом у де цем бру 1928. го ди не (са мо пар ме се ци пред 
бер зан ски крах), у ко ме он из ме ђу оста лог ка же: „Ни један
КонгресуисторијиСАД,анализирајућистањенације,није
сесуочиосатакоизванреднимперспективама,каоштоје
тослучајсада.Мисеналазимоупериодунајдужегпериода
процвата.“Пред сед ник је уве ра вао кон гре сме не да они као 
и це ла на ци ја мо гу„сазадовољствомоценитисадашњост
исаоптимизмомгледатиубудућност.“На су прот јед ној од 
нај древ ни јих аме рич ких тра ди ци ја, он је ре шио да све за-
слу ге не при пи ше са мо сво јој ад ми ни стра ци ји, ис ти чу ћи да
„главниизвортаквогогромногблагостањајестерадиност
икарактерамеричкогнарода.“

У на став ку Џ. К. Гал брајт пи ше: „Једнучињеницуудва
десетимгодинамамораоједаприметичакиКулиџ.Онаје
удиректнојвезисаамеричкимнародом,очијемкарактеру
говорисахвалоспевима.Упоредосапозитивнимкарактери
стикама,америчкомнародујетакођесвојственанеумерена
тежњабрзомбогаћењуузулагањеминималнихнапора.Пр
воснажносведочанствотецртекарактерадемонстрира
но јеуФлоридисредином1920ихгодинакада једошлодо
правог бума некретнина.Флоридска грозница имала је све
елементекласичногспекулативногбалона.“Џ. К. Гал брајт је 
пред ви део да до кри зе слич не оној из 30-их го ди на мо же да 

17 John Ken neth Gal bra ith, TheGreatCrash1929,New York, 1955.
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до ђе пи шу ћи да „шансенапонављањеспекулативнихоргија
суприличновелике.Никонесумњадајеамеричкинародкао
иранијеподложанспекулативнимактивностима.“ На кра ју 
Џ. К. Гал брајт, из ме ђу оста лог, кон ста ту је: „Друштво,којеје
преокупираноискључивопитањимабогаћења,имаприлично
мрачнеперспективе.“

Еко ном ска по ли ти ка ко ја је до ве ла до обе ве ли ке еко-
ном ске кри зе би ла је уте ме ље на на ве ро ва њу у ап со лут ну 
ефи ка сност „не ви дљи ве“ ру ке тр жи шта, од но сно са мо ре-
гу ли шу ћег laissezfaire тр жи шта. Чи ни ло се да је кри за из 
30-их го ди на про шлог ве ка рас пр ши ла илу зи ју ли бе рал ног 
ка пи та ли зма о функ ци о ни са њу „не ви дљи ве“ ру ке тр жи шта, 
али је по след ња laissezfaireин кар на ци ја – нео ли бе ра ли зам 
до вео до ак ту ел не свет ске кри зе.18

Но бе ло вац Џо зеф Сти глиц свој текст (јул 2008) под на-
сло вом „Крај неолиберализма“19 по чи ње сле де ћим ре чи ма: 
„Светнијебиомилосрданпреманеолиберализму,томбућ
куришуидеја,базираномнапретпоставцифундаментали
стадатржиште,каосаморегулирајућисистем,ефикасно
расподељујересурсеиодличнослужиинтересимадруштва.
Управотајтржишнифундаментализамлежиуосновите
черизма,реганомикеитакозваног„Вашингтонскогдогово
ра“ињеговеоријентацијенаприватизацију,либерализацију
инезависностцентралнебанкекојаконцентришесвојупа
жњуискључивонаинфлацију.Четвртвеказемљеуразвоју
сусемеђусобнотакмичилеинеуспесисуочигледни:земље
које су сепридржавалеполитикенеолиберализмаизгубиле
сутрку…“На кра ју Џ. Сти глиц за кљу чу је: „Неолиберални
тржишнифундаментализамјеувекбиополитичкадоктри

18 По ред мно го за јед нич ког, раз ли ка из ме ђу кла сич ног ли бе ра ли зма и 
нео ли бе ра ли зам огле да се у то ме што је ли бе ра ли зам био иде о ло ги ја 
на ци о нал не бур жо а зи је ко ја је ин си сти ра ла на прин ци пи ма ин ди ви-
ду ал них сло бо да и вла да ви ни пра ва на ни воу на ци о нал не др жа ве, 
би ла до не кле уко ре ње на у соп стве ном на ро ду, те ни је мо гла да бу де 
пот пу но ин ди фе рент на на со ци јал ну за шти ту соп стве ног на ро да. С 
дру ге стра не, но си оц нео ли бе рал не иде је је сте тран сна ци о нал на бур-
жо а зи ја, ко ја ни је уко ре ње на у со ци јал ним струк ту ра ма на ци о нал-
них дру шта ва и фор ми ра по себ но над на ци о нал но дру штво – свет ску 
оли гар хи ју, ко ја ин си сти ра са мо на еко ном ској ефи ка сно сти и ин ди-
фе рент на је на пра вед ност, до сто јан ство, со ци јал ну од го вор ност, за-
шти ту при ро де и слич но.

19  http://www.projectsyndicate.org
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науслужбиодређенихинтереса.Оннијеникадабиопотвр
ђенуекономскојтеорији.Садајејаснодаганијепотврди
ланиисторијскапракса.Извлачењепоукаизтогаможеда
будезрачаксветлостимеђузгуснутимоблацимакојисусе
надвилинадглобалномекономијом.“

Ме ђу тим, пи та ње је да ли је крај нео ли бе ра ли зма и крај 
иде је о са мо ре гу ли шу ћем laissezfaire тр жи шту или ће се ова 
иде ја по ја ви ти и не кој но вој ин кар на ци ји. Мно ги ауто ри20 у 
све ту сма тра ју да је фа ши зам ди рек тан и ну жан про из вод ли-
бе рал ног ка пи та ли зма. Та кав си стем ор га ни за ци је дру штва 
(у ко јем про фит, ка пи тал и тр жи ште по ста ју ци ље ви са ми за 
се бе) чо ве ка, са свим ње го вим до та да шњим функ ци ја ма, и 
тач но од ре ђе ним ме стом у дру штву, сво ди на рад као ро бу, и 
не ми ло срд но и бру тал но га из ме шта из до та да шњег по ло жа-
ја ко ји му је пру жао са мо по што ва ње, си гур ност и со ци јал ни 
ста тус. Исти ауто ри сма тра ју да је сло бод но тр жи ште са мо 
до ве ло до мо но по ла, с јед не стра не, те да је, с дру ге стра не, 
у рас ту ре ном и ато ми зи ра ном дру штву хро нич ни страх од 
не из ве сно сти ути цао на пси хич ку не ста бил ност љу ди, што 
је ди рект но гур ну ло ма се у на руч је фа ши зма. 

Српскапривредапреизбијањасветске
економскекризе

Ако ана ли зи ра мо еко ном ску по ли ти ку и по гле да мо ре-
зул тат ко ји су у Ср би ји по стиг ну ти до из би ја ње свет ске еко-
ном ске кри зе (сре ди на 2008) го ди не, ла ко ће мо за кљу чи ти да 
се у по гре шној еко ном ској по ли ти ци кри ју фун да мен тал ни 
узро ци ко лап са срп ске при вре де, а свет ска еко ном ска кри за 
их је са мо по ка за ла у ја сни јем све тлу. Но ве вла сти су убр зо 
по сле „срп ске ок то бар ске ре во лу ци је“ (2000. го ди не) еуфо-
рич но ну ди ли ви зи ју са вре ме не де мо крат ске Ср би је у ко јој ће 
у крат ком пе ри о ду (за го ди ну-две) до ћи до еко ном ског про-
спе ри те та и осет ног ра ста стан дар да ста нов ни штва. У том 
ци љу ор га ни зо ва ни су ка ра ва ни („Србијанадобромпуту“,
„Поносна Србија“) – са ста вље ни од вла ди них еко ном ских 
„екс пе ра та“ и „естрад них“ ака дем ских еко но ми ста – ко ји су 

20 Ви де ти: Карл По ла њи, Великатрансформација, Фи лип Ви шњић, Бе-
о град, 2003. 
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кр ста ри ли гра до ви ма Ср би је, а „не за ви сна“ сред ства ин фор-
ми са ња све му то ме да ва ли су огром ну ме диј ску пот по ру. 

Не ве ро ват но, али исти ни то, они су ту еуфо ри ју за сни-
ва ли на еко ном ским те о ри ја ма (неокласична), стра те ги ја ма 
(неолибералнашоктерапија) и по ли ти ка ма (Вашингтонски
договор) ко је су се, у по след њој де це ни ји ХХ ве ка, сву да у 
све ту по ка за ле из у зет но не у спе шним – у свим др жа ва ма 
где су при ме њи ва не (европ ске пост со ци ја ли стич ке и зе мље 
Ла тин ске Аме ри ке). Еко ном ска по ли ти ка у Ср би ји од 2000. 
го ди не во ђе на је на прин ци пи ма Вашингтонског догово
ра21 – нео ли бе рал ног про гра ма ра ди кал них еко ном ских ре-
фор ми (раз ра ђе ном од стра не ММФа,Светскебанкеиад
министрацијеСАД–МинистарствафинансијаиUSAIDa) 
чи ји су основ ни еле мен ти: ста би ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја и 
при ва ти за ци ја. Уме сто да се по све те из град њи аде кват не ин-
сти ту ци о нал не ин фра струк ту ре за тр жи шну при вре ду, ус по-
ста вља њу вла да ви на пра ва и ства ра њу оп ти мал них усло ви 
за кон ку рен ци ју, на ши ре фор ма то ри су ак це нат ста ви ли на 
ста би ли за ци ју, ли бе ра ли за ци ју и при ва ти за ци ју.22 

 Ста би ли за ци ју су, углав ном, све ли на ста би лан курс 
ди на ра, од но сно по ли ти ку пре це ње ног кур са ди на ра ко ја 
»по ску пљу је« до ма ћу ро бу на ино стра ном тр жи шту и де сти-
му ли ше из воз, а под сти че увоз по што стра на ро ба по ста је 
»јеф ти ни ја«. У та квој си ту а ци ји ско ро да би ло ка кав из воз 
по ста је не рен та би лан, а увоз еко ном ски ве о ма атрак ти ван, 

21  Вашингтонскидоговор у су шти ни пред ста вља „ле по упа ко ва ни“ ко-
ди фи ко ван про грам еко ном ског нео ко ло ни ја ли зма ко ји се ре а ли зу је 
у ин те ре су круп ног ка пи та ла (пре све га, ве ли ких тран сна ци о нал них 
ком па ни ја) ко ји има огром ну фи нан сиј ску моћ и на сто ји да у си ро ма-
шним зе мља ма об ли ку је по ли тич ки и ме диј ски про стор и усме ра ва 
еко ном ску по ли ти ку пре ма сво јим ин те ре си ма, те оне мо гу ћи сва ку 
кри ти ку. Ви де ти де таљ ни је књи гу: Јо ван Б. Ду ша нић: Washington
consensus – кодификовани програм економског неоколонијализма,
Бе о град, 2007.

22 Тре ба ло је да ре фор ме бу ду кон ци пи ра не и спро ве де не од стра не 
аутен тич не на ци о нал не ели те у ин те ре су др жа ве и ве ћи не ње них 
гра ђа на, а не од оних ко ји ће при хва ти ти (већ го то ве) про гра ме раз-
ра ђе не у ино стран ству и ко ји ће, при спро во ђе њу тих про гра ма, по-
ла зи ти и од по ли тич ко-ко њук тур них об зи ра (очу ва ња вла сти, до дво-
ра ва ња свет ским моћ ни ци ма и слич но), те лич них и ин те ре са свет ске 
оли гар хи је или но во на ста ле до ма ће оли гар хи је (са ста вље не, до брим 
де лом, и од по лу кри ми нал них и кри ми нал них де ло ва дру штва и ко-
рум пи ра них ви со ких др жав них чи нов ни ка).
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што до во ди до ра ста спољ но тр го вин ског де фи ци та и »гу ше-
ња« до ма ће про из вод ње. 

Ра ди кал ном ли бе ра ли за ци јом ко ја је спро ве де на од мах 
на по чет ку ДОС-ове вла сти до при не ла је до дат ном »гу ше њу« 
до ма ће про из вод ње по што је про сеч на уво зна ца рин ска сто-
па све де на на јед но ци фре ну (про сеч не уво зне ца рин ске сто пе 
сма ње не су, у крат ком ро ку, са 14,5 на са мо 4,5 од сто), а уки-
ну та су и го то во сва ван ца рин ска огра ни че ња. 

Ста би ли за ци ја и ли бе ра ли за ци ја, ка ко су спро во ђе не у 
Ср би ји, до ве ли су до »гу ше њем« до ма ће про из вод ње и оба-
ра ња вред ност на ших пред у зе ћа ко ја, у усло ви ма ма сов не 
при ва ти за ци је, пре ла зе у ру ке но вих вла сни ка по из у зет но 
ни ским це на ма, па су, јед ним де лом, у пра ву и они ко ји го во-
ре о рас про да ји др жав не имо ви не. По ред то га, на ши ре фор-
ма то ри су се опре де лио за мо дел при ва ти за ци је про да јом у 
ко ме се оства ре ни при хо ди, углав ном, не ко ри сте за при вред-
ни раз вој не го за те ку ћу бу џет ску по тро шњу. 

По гле дај мо са да ка кви су ре зул та ти за бе ле же ни у Ср-
би ји до из би ја ње свет ске еко ном ске кри зе (сре ди на 2008) го-
ди не, во ђе њем ова кве еко ном ске по ли ти ке. До та да је ве ћи на 
др жав не (дру штве не) имо ви не је рас про да на и нај а трак тив-
ни ји део (та ко зва но „породично сребро“) је пре шао у ру ке 
стра на ца, а спољ ни дуг (и по ред от пи са од 4,7 ми ли јар ди до-
ла ра) зна чај но је по ве ћан. Ср би ја је за бе ле жи ла де ви зни при-
лив од пре ко 30 ми ли јар ди до ла ра са мо по осно ву при ва ти-
за ци о ни при хо да и но вих за ду жи ва ња у ино стран ству.23 При-
бли жно исти из нос при ли ва за бе ле жен је по осно ву де ви зних 
до зна ка (гра ђа на) из ино стран ства. Тај при лив је, уме сто у 
раз вој при вре де, нај ве ћим де лом био усме рен у по тро шњу. У 
свим го ди на ма од 2001. по тро шња је у Ср би ји ве ћа од БДП-а 
(јед но став но ре че но ви ше тро ши мо не го што ства ра мо). Та ко 
је у 2006. го ди ни по тро шња би ла за не ве ро ват них 35% ве-
ћа од БДП-а.24 Др жа ва се го ди на ма по на ша као се о ски бе ћар 
ко ји ни шта озбиљ но не ра ди и жи ви од то га што рас про да је 

23 Спољ ни дуг, ко ји је кра јем 2000. го ди не из но сио ма ње од 11 ми ли јар ди до ла-
ра (и по ред от пи са 4,7 ми ли јар ди до ла ра) већ је у 2008. го ди ни до сти гао 30 
ми ли јар ди до ла ра.

24 Мла ђен Ко ва че вић, „Ре ал не и вир ту ел не еко ном ске пер фор ман се Ср би је у 
пе ри о ду 2000-2007. го ди не“ Збор ник:Текућапривреднакретања,економ
скаполитикаиструктурнепроменеуСрбији2007/2008., На уч но дру штво 
еко но ми ста и Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2008.
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оче ви ну (при ва ти за ци ја) и за ду жу је се код ком ши ја (ино кре-
ди ти). 25 

 Про блем на ших ре фор ма то ра са сто ји се и у то ме што 
они не схва та ју да се раз вој не мо же под ста ћи ве ћом по тро-
шњом, по го то во не по тро шњом ро ба из уво за, као што је то 
слу чај у Ср би ји. Ис ку ство зе ма ља ко је су успе шно мо дер ни-
зо ва ле сво је при вре де по ка зу је да су они ра ди ли су прот но 
– под сти ца ли су штед њу. Је дан од ва жни јих еле ме на та успе-
шног раз во ја Ја па на (по сле Дру гог свет ског ра та) и зе ма ља 
Ју го и сточ не Ази је (по след њих де це ни ја) је сте стра те ги је 
раз во ја ко ја се осла ња ла на мар љи вост гра ђа на, ма лу лич ну 
и за јед нич ку по тро шњу и ви со ку сто пу штед ње. По ред то-
га, раст се по спе ши вао и под це њи ва њем вред но сти до ма ћег 
нов ца, за шти том до ма ћих про из во ђа ча, до брим обра зов ним 
си сте мом и по сти за ње кон сен зу са кроз пре по зна ва ње ко лек-
тив ног ин те ре са. Слич ним мо де лом раз во ја Ки на по след ње 
две де це ни је 85% ин ве сти ци ја фи нан си ра из до ма ће штед ње 
(15% от па да на стра не ин ве сти ци је) и го ди на ма бе ле жи дво-
ци фре не сто пе ра ста. 

Али у Ср би ји „ма ли ин те рес да под сти чу штед њу има ју 
ов да шњи ре фор ма то ри и ми си о на ри. По ве ћа ње штед ње код 
си ро ма шног и у све му по тре би тог на ро да не мо же се из ве сти 
без ја ча ња на ци о нал ног ду ха, без круп не др жав не ви зи је, без 
сна же ња на ци о нал ног са мо по у зда ња. Да кле, без не ког об ли-
ка на ци о на ли зма, А срп ски на ци о на ли зам је кључ ни ба ук у 
иде о ло ги ји ов да шњих ре фор ма то ра и ми си о на ра, као што је 
бор ба про тив ње га кључ ни раз лог њи хо вог по сто ја ња“.26 О 
ка квој др жав ној ви зи ји и сна же њу на ци о нал ног са мо по у зда-
ња мо же да се го во ри ка да пр ви на из бор ној ли сти «За европ-
ску Ср би ју – Бо рис Та дић» у ли сту По ли ти ка (23.03.2007) ка-
же да „Ни ка кав за вет пре да ка, ни ка ква оба ве за за по том ство 
не мо гу да оправ да ју то што ће чо век про тра чи ти свој жи вот 
она ко ка ко тра же пре ци или она ко ка ко он ми сли да ће тра-
жи ти по том ци. Ми не ма мо пра во ни због че га, по на вљам, ни 
због че га, да љу ди ма угро жа ва мо нор ма лан, си гу ран, бо љи 

25 Ова ква „бе ћар ска еко но ми ја“ осло ње на је на са мо три пот пор на сту ба – три 
ПС: про да ј сво ји ну, по зајм љуј сву да и по тро ши све (или јед но став ни је три П: 
про дај-по зај ми-по тро ши).

26 Сло бо дан Ан то нић, Елита,грађанствоислабадржава, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2006.
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жи вот... Це ла исто ри ја је са зда на на не прав да ма, увек су ја чи 
тла чи ли сла би је... Ми смо су о че ни са тим праг ма ти змом ве-
ли ких си ла или праг ма ти змом мо ћи ко ји је у ста њу да на мет-
не ме ђу на род не од но се.“

Као што смо већ ис та кли ве ли ком спољ но тр го вин ском 
ли бе ра ли за ци јом и по ли ти ком пре це ње ног кур са ди на ра де-
сти му ли ше се из воз, а под сти че увоз и »гу ши« до ма ћа про из-
вод ња. Спољ но тр го вин ски де фи цит ко ји је у Ср би ја до 2000. 
био ма њи од 2 ми ли јар де до ла ра го ди шње у пр вој по ло ви ни 
2008. го ди ни из но си ме сеч но ви ше од јед не ми ли јар де до ла-
ра,27 а ин ду стриј ска про из вод ња у 2007. го ди ни је за 4% ма ња 
не го 1998. го ди не – у вре ме еко ном ских санк ци ја. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср-
би је го ди шњи раст БДП-а кре тао се у пе ри о ду 2001-2007. го-
ди на од 2,5 до 8,4% што је на ни воу про се ка дру гих зе ма ља 
у тран зи ци ји. Пре ма по да ци ма Европ ске бан ке за об но ву и 
раз вој (www.ebrd.com), у пе ри о ду 2000-2007. го ди на, од 29 зе-
ма ља у тран зи ци ји – 14 зе ма ља је има ло ви ши, а 3 зе мље 
сли чан раст БДП као Ср би ја. Ова кав раст БДП-а је ви ше не го 
скро ман,28 има ју ћи у ви ду: из у зет но ни ску ста ти стич ку осно-
ву са ко је се стар то ва ло по сле ве ли ког па да БДП-а у 90-им 
го ди на ма (због рас па да зе мље, огром них из да та ка ве за них 
за ра то ве во ђе не у окру же њу и при хват сто ти на хи ља да из-
бе гли ца, уни шта ва ња при вре де нео прав да ним еко ном ским 
санк ци ја ма и НА ТО агре си јом итд), ве ли ких де ви зних при-
ли ва (кроз при ва ти за ци ју и но ва за ду же ња), те ски да ње еко-
ном ских санк ци ја и нор ма ли за ци је од но са са све том. 

Мно го бо љи по ка за тељ успе шно сти еко ном ске по ли ти-
ке од ра ста БДП-а је сте по да так о бро ју за по сле них, а пре ма 
зва нич ним по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку број 

27 Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку спољ но тр го вин ски де-
фи цит из но сио је у 2001. го ди ни 2,54 ми ли јар де до ла ра, 2002 – 3,54, 2003 
– 4,72, 2004 – 7,23, 2005 – 5,98, 2006 – 6,74, 2007 – 9,73 и 2008. го ди ни 11,90 
ми ли јар ди до ла ра.

28 По ред то га, и са ма струк ту ра ра ста БДП-а по ка зу је да са 80% у том ра сту 
уче ству ју сек то ри тр го ви не, са о бра ћа ја и фи нан сиј ског по сре до ва ња – сек-
то ри ко ји се по сво јој при ро ди на ја вља ју мо то ри ма ра ста и са мим тим не 
обез бе ђу ју ста би лан ду го ро чан и одр жив еко ном ски раст. Ци ник би ре као: 
ма да је до ма ћа про из вод ња до брим де лом «угу ше на», БДП ра сте из го ди не 
у го ди ну јер ве ли ке ко ли чи не уво зних ро ба тре ба до ве сти (раст са о бра ћа ја), 
про да ти (раст тр го ви не), а ста нов ни штву ма сов но одо бра ва ти кре ди те да би 
се уво зна ро ба мо гла ку по ва ти (раст фи нан сиј ског сек то ра).
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за по сле них у Ср би ји је 2007. го ди не (2,002.344) и у ап со лут-
ном из но су ма њи не го 2001. го ди не (2,101.668). 

Исти на да је ин фла ци ја од 40%, ко ли ко је из но си ла у 
2001. го ди ни, у на ред ним го ди на ма сма њи ва на и у 2007. го-
ди ни све де на је на око 10%. Ме ђу тим, те шко је сма тра ти и то 
не ким успе хом по што се Ср би ја на ли сти Свет ског еко ном-
ског фо ру ма,29 са чи ње ној по ви си ни ин фла ци је у 2007. го ди-
ни, на ла зи на не слав ном 124. ме сту од укуп но 131 ран ги ра не 
зе мље.

Суочавањесрпскапривредасасветском
економскомкризом

 И по ред нео д го вор не еко ном ске по ли ти ке, си ту а ци-
ја у Ср би ји пред из би ја ње свет ске еко ном ске кри зе ни је из-
гле да ла (на пр ви – по вр шан – по глед) ло ша и та кво ста ње 
мо гло је да се на ста ви и сле де ћу го ди ну-две (пре о ста ја ла је 
још про да ја Те ле ко ма, ЕПС-а, Га ле ни ке, ЈАТ-а, Аеро дро ма, 
оси гу ра ва ју ћих ку ћа, вој не имо ви не ...), а он да би на сту пио 
пе ри од ка да се не би има ло шта про да ва ти, а због бр зо ра сту-
ћег спољ њег ду га ни до дат но за ду жи ва ти у ино стран ству и 
та да би не ми нов но до шао крај ла год ном бе ћар ском жи во ту. 
Свет ском фи нан сиј ском кри зом са мо је до при не ла да се већ 
са да (а не кроз го ди ну-две) су о чи мо са не ми нов ном су ро вом 
ре ал но шћу срп ска при вре да ко ја је ре зул тат, пре све га, по-
гре шне еко ном ске по ли ти ке ко ју го ди на ма спро во де на ши 
ре фор ма то ри. Због гло бал не еко ном ске кри зе, при ва ти за ци-
ја пре о ста ле имо ви не пред ста вља ће пре чин рас про да је не го 
про да је, уко ли ко уоп ште бу де за ин те ре со ва них ку па ца за њу. 
То по твр ђу је и не дав на не у спе ла при ва ти за ци ја ЈАТ-а.

Ма ко ли ко то на пр ви по глед из гле да ло па ра док сал но, 
ста ње срп ске при вре де у мо мен ту из би ја ња свет ске еко ном-
ске кри зе је те же не го 2000. го ди не, и то не са мо што је, у ме-
ђу вре ме ну, др жа ва (рас)про да ла огром ну имо ви ну, до дат но 
се за ду жи ла у ино стран ству и по тој осно ви огро ман при лив 
де ви зних сред ства усме ри ла, пре све га, у те ку ћу по тро шњу, 
без зна чај ни јег ефек та на при вред ни раст. Раз лог то ме на ла зи 
се и у сле де ћем. Пр во, по сле па да јед ног не у спе шног ре жи-

29  World Eco no mic Fo rum (2007), GlobalCompetitivenessReport, New York and 
Ge ne va
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ма по сто ја ла је ве ли ка на род на енер ги ја ко ја се мо гла ка на-
ли са ти ка истин ској мо дер ни за ци ји Ср би је, а ко ју је те шко 
спро ве сти уко ли ко се за њу не мо же да при до би је ве ли ки део 
соп стве них гра ђа на ко ји ће би ти убе ђен да се ре фор ме спро-
ве де у њи хо вом ин те ре су.30 Дру го, крај XX и по че так XXI ве-
ка био је пе ри од ди на мич не свет ске еко ном ске кон јунк ту ре 
и екс пан зи је, а са да се свет ска при вре да на ла зи у озбиљ ној 
еко ном ској кри зи, што ће се не по вољ но од ра зи ти и на срп-
ску при вре ду. И тре ће, по гре шном по ли ти ком тран зи ци је не 
са мо да је про пу ште но дра го це но вре ме не го су учи ње на и 
озбиљ на по гор ша ња у мно гим сег мен ти ма на ше при вре де. 

Свет ска еко ном ска кри за до бро је до шла на шим ре фор-
ма то ри ма ко ји по ку ша ва ју да све еко ном ске про бле ме срп ске 
при вре де об ја шња ва ју ис кљу чи во њо ме и та ко за се бе при-
ба ве ла жни али би. Са да, на по чет ку 2010. го ди не, вла ди ни 
еко ном ски «ре фор ма то ри» нас убе ђу ју да је свет ска еко ном-
ска кри за иза нас, да нам пред сто ји пе ри од опо рав ка, те да 
је, за хва љу ју ћи аде кват ним ме ра ма ко је су они бла го вре ме но 
пред у зе ли, срп ска при вре да за бе ле жи ла ма њи пад не го мно-
ге дру ге – па чак и мно го раз ви је ни је од Ср би је – зе мље. 

Ме ђу тим, кра јем 2009. го ди не гру па сло ве нач ких еко но-
ми ста на че лу са проф. др Ја не зом Пра шни ка ром ура ди ла је 
јед но оп се жно ис тра жи ва ње о по сле ди ца ма еко ном ске кри зе 

30 Ако по гле да мо са мо не ке при ме ре зе ма ља ко је су по сле Дру гог свет-
ског ра та из вр ши ле ве о ма успе шно мо дер ни за ци је сво јих др жа ва мо-
же мо ви де ти да су на чи ни ре фор ми са ња би ли бит но раз ли чи ти од 
јед не до дру ге зе мље, те да су на че лу мо дер ни за ци је сво јих др жа ва 
би ли ка ко де мо крат ске (Лу двиг Ер хард у Не мач кој или Џа ва хар лал 
Не хру у Ин ди ји) та ко и ауто ри тар не лич но сти (Сал ва до ре Пи но че у 
Чи леу или Денг Сја о пинг у Ки ни). Њи хо ве вла да ви не би ле су по мно-
го че му бит но раз ли чи те, а не ки од њих по је ди нач но мо гу се окри-
вљи ва ти због мно гих ства ри, али им је сви ма би ло за јед нич ко то да 
су би ли др жав ни ци, у пра вом сми слу ре чи, ко ји су во ле ли и до бро 
по зна ва ли соп стве ни на род и др жа ву, те да су се осло ни ли на аутен-
тич ну на ци о нал ну ели ту са ко јом су раз ра ди ли ор ги нал ну стра те ги-
ју (ме ђу соб но по ве за них ме ра еко ном ског, прав ног и по ли тич ког ка-
рак те ра) ко јом су до сти за ли по ста вље ни циљ мо дер ни за ци је сво јих 
др жа ва. Сви већ спо ме ну ти ре фор ма то ри, као и но си о ци успе шних 
мо дер ни за ци ја у дру гим зе мља ма, има ли су ши ро ку по др шку сво га 
на ро да, по што ре фор ме не мо гу ус пе ти уко ли ко за њих не мо же те да 
при до би је те ве ли ки део соп стве них гра ђа на ко ји ће би ти убе ђен да 
се ре фор ме спро ве де у њи хо вом ин те ре су, а не у ин те ре су круп ног 
ка пи та ла и уског сло ја до ма ћих ком пра до ра. 
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на по је ди не зе мље и ан ти кри зним ме ра ма по је ди них вла да.31 
Ауто ри на во де да је нај о збиљ ни ја по сле ди ца гло бал не кри зе 
био из не над ни ко лапс свет ске тр го ви не, ко ји се до го дио из-
ме ђу тре ћег квар та ла 2008. и дру гог квар та ла 2009. го ди не. 
Пад свет ске раз ме не био је мно го ве ћи од па да БДП-а. Због 
то га су гло бал ном кри зом нај ви ше би ле по го ђе не зе мље ко-
ји су ве ли ки из во зни ци и про из во ђа чи ро ба „са мо гућ но сти 
од го ђе не по тро шње“ („postponeablegoods“) – трај них по тро-
шних и ин ве сти ци о них до ба ра. Из по да та ка о ре це си ји ко је 
они на во де ви ди мо да је пад БДП-а у дру гом квар та лу 2009. 
у од но су на прет ход ну го ди ну из но сио у Не мач кој 7,1%, у 
Швед ској 7,0%, а у Ср би ји 3,5% и Ма ке до ни ји 1,4%. 

Не ће би ти да су срп ски еко ном ски „екс пер ти“ би ли 
мно го успе шни ји, у убла жа ва њу по сле ди ца свет ске еко ном-
ске кри зе, од еко ном ских екс пе ра та вла да Не мач ке и Швед-
ске, а да су ве ће уме ће, чак и од на ших, по ка за ли вла ди ни 
еко ном ски функ ци о не ри Ма ке до ни је, а на ро чи то Ал ба ни је 
(ко ја је за бе ле жи ла пад БДП-а од са мо 0,7%). Ве ли ки из во зни-
ци и про из во ђа чи ро ба „са мо гућ но сти од го ђе не по тро шње“ 
(Не мач ка и Швед ска) су због то га има ли ве ћи пад БДП-а од 
зе ма ља (Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја) ко је ма ло из во зе и 
ско ро не про из во де трај на по тро шна и ин ве сти ци о на до бра.

Мно го бо љи по ка за тељ успе шно сти еко ном ске по ли ти-
ке од ра ста БДП-а је сте по раст бро ја (не)за по сле них, а у Ср-
би ји је у про шлој го ди ни до шло до до дат ног па да (ви ше од 
100.000) бро ја за по сле них (са 1.999.476 на 1.889.085). Днев ни 
лист Политика (28.01.2010) на пр вој стра ни до но си текст под 
на сло вом „Од300.000Нишлијарадисвега43.000“ где у под-
на сло ву пи ше да „од43.000запослених5.000радиупроиз
водњи,а38.000примаплатеизбуџета.“ То зна чи да у про из-
вод њи ра ди ма ње од 2% од укуп ног бро ја ста нов ни ка Ни ша, 
јед ног од нај ве ћих гра до ва у Ср би ји. Мо же мо прет по ста ви-

31 Pra šni kar, J., Re dek, T and Ko man, M. 2009. “How are dif fe rent ca pi ta list 
systems co ping with the cur rent cri sis?” In Pra šni kar, J. (ed): Howaredif
ferentcapitalistsystemscopingwiththecurrentcrisis? Lju blja na: Ča snik 
Fi nan ce, pp. 9-42. 

 Pra šni kar, J., Do ma de nik, P. and Ko man, M. 2009. “Be ha vi or of Firms 
in Ma ce do nia, Mon te ne gro and Slo ve nia af ter De sin te gra tion of For mer 
Yugo sla via.” Pa per pre sen ted at the 2009 Con fe ren ce on Com pa ra ti ve 
Analysis of En ter pri se Da ta, Tokyo, Oc to ber 2-4, 2009.
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ти ка ква је си ту а ци ја у ма њим гра до ви ма истог тог ни шког 
ре ги о на и о ка квом се без на ђу љу ди та мо на ла зе. Не дељ ник 
НИН(11.02.2010) пи ше да је по чет ком фе бру а ра у оп шти ни 
Цр на Тра ва (истог тог ни шког ре ги о на) ро ђе на пр ва бе ба по-
сле 18 ме се ци. 

Из све га до са да ре че ног ја сно је да ка та стро фал но 
ста ње у срп ској при вре ди по сле ди ца, пре све га, по гре шне 
еко ном ске по ли ти ке ко ју го ди на ма спро во де вла ди ни еко-
ном ски „екс пер ти“, а свет ска еко ном ска кри за са мо је убр-
за ла и за о штри ла не из бе жно су о ча ва ње са су ро вом исти ном 
да „бе ћар ска еко но ми ја“ не мо же ду го да тра је и да увек има 
тра ги чан за вр ше так.

GLOBALECONOMICCRISISAS
EXCUSEFORTHEWRONGDOMESTIC

ECONOMICPOLICY

Sum mary 

Today,whenSerbianeconomyisincollapse,ourpolitical
andeconomicelitemanagingalleconomicproblemsastheresult
of theworldcrisis,andanalysisofoureconomicrealityshows
thatcatastrophicsituationinSerbianeconomyisconsequenceof
wrongeconomicpolicy,andthattheglobaleconomiccrisisjust
acceleratedtheinevitableconfrontationwithcrueltruththatthe
accounts for ours irresponsiblework, sooner or later,must be
paid.
Keywords:crisis,Dollar,derivative,speculation.
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Ре зи ме

Методи и инструменти економске науке не успевају
даобјаснециклична кретањапривредеи избијања великих
економских криза.Шта је у питању?Више економиста је
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рађенихипрецизнихеконометријскихметодаимодела.Ме
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даекономијанеможедабуде„чистаекономија“,какосује
звалипредставницилозанскешколеекономскемисли,одно
снонеможедабудеискључивоегзактнанаукапоугледуна
физику,хемијуитд.Економија јестенаука,алињенкарак
тер,методициљ,зависеодизражавањаинтересавладају
ћихсоцијалнихгрупа.
Кључнеречи:неокласичнаекономскамисао,светскаеконом

скакриза,тржишнапривреда,конкуренција

УВОД
Свет ска еко ном ска кри за  ко ја је из би ла у дру гој по ло-

ви ни пр ве де це ни је два де сет пр вог ве ка са мо је још јед ном 
по ка за ла ци ви ли за циј ски кон ти ну и тет кон тро верз но сти тр-
жи шне при вре де од ње ног на стан ка до да нас. Кон тро верз-
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но сти су оста ле исте. Ме ња ли су се са мо по јав ни об ли ци из-
ра жа ва ња тих кон тро верз но сти кроз раз не об ли ке при вред-
них ци клу са и еко ном ских кри за. Без тр жи шне при вре де и 
кон ку рен ци је се не мо же, а исто вре ме но та иста тр жи шна 
при вре да и кон ку рен ци ја иза зи ва ју ци клич на кре та ња у при-
вре ди и еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе. Еко ном ској на у ци 
стал но се при го ва ра за што не мо же да пред ло жи ме ре ко је ће 
да  спре че из би ја ње кри зе. За де вет на е сти век и пр ву по ло-
ви ну два де се тог ве ка, оправ да ње је мо гло да се на ђе. Ме то-
ди и ин стру мен ти еко ном ске на у ке ни су успе ва ли да об ја сне 
ци клич на кре та ња при вре де и из би ја ња ве ли ких еко ном ских 
кри за. Али, шта је у пи та њу са да? Ви ше еко но ми ста је до би-
ло Но бе ло ву на гра ду за фор му ли са ње мно гих, вр ло раз ра-
ђе них и пре ци зних еко но ме триј ских ме то да и мо де ла. Ме-
ђу тим, кри за се опет по ја ви ла. То је са мо још је дан до каз да 
еко но ми ја не мо же да бу де „чи ста еко но ми ја“, ка ко су је зва ли 
пред став ни ци ло зан ске шко ле еко ном ске ми сли, од но сно не 
мо же да бу де ис кљу чи во ег закт на на у ка по угле ду на фи зи ку, 
хе ми ју итд. Еко но ми ја је сте на у ка, али њен ка рак тер, ме тод и 
циљ, за ви се од из ра жа ва ња ин те ре са вла да ју ћих со ци јал них 
гру па. На и ме, о че му се ра ди?

1.Економскилиберализами(нео)класична
теорија

Тр жи шна при вре да и кон ку рен ци ја пред ста вља ју ци-
ви ли за циј ску те ко ви ну. Еко но ми сти ма мо же да се при го-
во ри да раз вој ци ви ли за ци је по сма тра ју кроз еко ном ски 
де тер ми ни зам. Ме ђу тим, оно што не мо же да се спо ри, 
не мо гу се спо ри ти ре чи чу ве ног Ада ма Сми та ко је је 
на пи сао дав не 1776. го ди не у сво јој књи зи „Бо гат ство 
на ро да“.1 У по ме ну тој књи зи Адам Смит ка же:”На ша ве-
че ра не за ви си од до бре во ље ме са ра или пи ва ра, већ 
од њи хо вог во ђе ња ра чу на о соп стве ним ин те ре си ма.” 
Ме сар ће про да ти до бро ме со за ве че ру не што се ра ду-
је ужи ва њу куп ца док за ве че ром је де ње го во ме со, већ 
што же ли и на да се да тај исти ку пац и су тра до ђе код 
ње га по ме со, а не да иде код кон ку рен ци је. Па иако ку-
пац оде код кон ку рен ци је про у ча ва ће за што је оти шао 

1 Smit, A. (1952) Bogatstvonaroda,Zagreb,„Kultura“, str. 58.
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код кон ку рен ци је. Ако кон ку рен ци ја, да на шњом тер ми-
но ло ги јом ре че но, има бо љу тех но ло ги ју, наш ме сар ће 
по ве ћа ти део свог про фи та ко ји ће да уло жи у ку по ви ну 
још бо ље тех но ло ги је за про из вод њу ме са. На пр ви по-
глед ко би по ми слио да на ша ве че ра за ви си од про из во-
ђа ча тех но ло ги је за пре ра ду ме са. Али, не тре ба мно го 
еко ном ске про ниц љи во сти и за кљу чи ти да ће се про из-
во ђа чи тех но ло ги је за пре ра ду ме са утр ки ва ти у уса вр-
ша ва њу сво јих тех но ло шких ре ше ња јер ће ме са ри увек 
ку по ва ти ква ли тет ни ја и но ва тех но ло шка ре ше ња. Да-
кле, тр жи шна при вре да и кон ку рен ци ја су та“не ви дљи ва 
ру ка“ Ада ма Сми та ко ја про из во ђа че кон стант но во де ка 
мак си ми зи ра њу про фи та и као та кви пред ста вља ју спи-
ри тус мо венс раз во ја и уса вр ша ва ња тех но ло ги је. Та ко 
се по чет ком осам на е стог ве ка до шло до ин ду стриј ске 
ре во лу ци је.

До ин ду стриј ске ре во лу ци је до шло је за хва љу ју ћи упо-
тре би ма ши на у про из вод њи. Ма ши не су омо гу ћи ле да до-
та да шња огра ни че на про из вод ња пре ра сте у ма сов ну про из-
вод њу. Нај пре су тех но ло шке ино ва ци је у Ен гле ској убр за ле 
тех ни ку тка ња (1733.). Пред крај осам на е стог ве ка у Ен гле-
ској отво ре но је бли зу 150 фа бри ка тек сти ла. Про на ла зак 
пар не ма ши не (1769) ко ју је раз ра дио и па тен ти рао Џејмс Ват 
ство рио је по гон ску ма ши ну не за ви сну од ге о граф ских и ат-
мос фер ских усло ва. Уз убр за ни успон ма шин ске ин ду стри је 
усле дио је и на пре дак у ме та лур ги ји,  и у раз во ју то пи о ни ца 
гво жђа. То је до ве ло до бр жег раз во ја ру дар ства. Ре во лу ци ју 
у до ме ну по мор ског са о бра ћа ја озна чи ла је из град ња пр вог 
па ро бро да 1807. го ди не. Но ви под стрек на прет ку ин ду стри је 
до не ла је пар на ло ко мо ти ва ко ју је Џорџ Сти вен сон па тен-
ти рао 1814. го ди не. За хва љу ју ћи ве ли ким про на ла сци ма и 
њи хо вој бр зој при ме ни у ин ду стри ји, Ен гле ска је по ста ла 
глав ни про из во ђач ма ши на, тек сти ла, че ли ка, угља и ра зних 
дру гих про из во да. 

За ова ко брз тех но ло шки и при вред ни раз вој еко но-
ми сти ско ро свих та да шњих шко ла и пра ва ца, са не знат ним 
раз ли ка ма2, сма тра ли су да је за слу га при вред ног си сте ма  

2 У суштини током деветнаестог и почетком двадесетог века постављени су 
темељи класичне и неокласичне, односно либералне и неолибералне теорије 
економске мисли.
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еко ном ског ли бе ра ли зма ко ји је ап со лут но до ми ни рао у та-
да шњем при вред ном жи во ту.

Еко ном ски ли бе ра ли зам је мо рао да до би је и сво је те-
о риј ско уте ме ље ње. По шло се су од три основ на те о риј ска 
по сту ла та:

1. При вре да по слу је у усло ви ма пер фект не кон ку рен-
ци је;

2. При вре да по слу је у усло ви ма пу не за по сле но сти;
3. При вре ди ни је по треб на ни ка ква ин тер вен ци ја у 

обла сти еко ном ске по ли ти ке од стра не др жа ве.
Сва ки чо век рас по ла же бар јед ним од фак то ра про-

из вод ње, рад ном сна гом, зе мљом или ка пи та лом и као 
хо мо са пи јенс рас по ло жи ве фак то ре про из вод ње упо-
тре би ће на нај ра ци о нал ни ји на чин ко ји ће му омо гу-
ћи ти мак си ми зи ра ње про фи та. То зна чи да је не мо гу ћа 
по ја ва не за по сле но сти. Ни не рав но те же у ма кро е ко ном-
ским про пор ци ја ма ни су мо гу ће јер ра ци о нал но по на ша ње 
при вред них су бје ка та и пер фект но функ ци о ни са ње роб них 
и фак тор ских тр жи шта сва ку та кву не рав но те жу ауто мат ски 
от кла ња ју. Нео кла сич на те о ри ја оче ку је фор ми ра ње рав но-
те жних це на на роб ним тр жи шти ма и тр жи шти ма фак то ра 
про из вод ње. Ако су ис пу ње ни усло ви пер фект не кон ку рен-
ци је, га ран то ва на је оп шта рав но те жа у при вре ди ко ја не зах-
те ва ин тер вен ци ју еко ном ске по ли ти ке.

Усло ви пер фект не кон ку рен ци је на роб ним тр жи шти-
ма су: хо мо ге ност про из во да, огро ман број про да ва ца и ку па-
ца ко ји не мо гу по је ди нач но да ути чу на це не, ин фор ма ци је 
су пер фект не (сви зна ју све по дат ке о тра же ним и по ну ђе-
ним про из во ди ма), сви има ју јед на ке мо гућ но сти пред ви ђа-
ња та ко да ни ко не мо же да стек не кон ку рент ску пред ност 
на осно ву нат про сеч но до бре ан ти ци па ци је бу дућ но сти. Ула-
зак но вих пред у зе ћа у од ре ђе ну гра ну је сло бо дан и зах те ва 
ни ске тро шко ве. Ни ко не сти че ком пе те тив не пред но сти на 
ба зи тех но ло ги је или бли зи не тр жи шта по што су у нео кла-
сич ном мо де лу тех но ло ги ја и про стор на уда ље ност ег зо ге ни 
фак то ри. Не са мо да су про из во ди хо мо ге ни и де љи ви не го су 
и тро шко ви про из вод ње, од но сно при но си, кон стант ни.

На тр жи шту нов ца и ка пи та ла по сто ји јед на ка ин фор-
ми са ност свих ак те ра и не ма мо рал ног ха зар да. На тр жи шту 
рад не сна ге по сто ји пер фект на кон ку рен ци ја, ни ко не мо же 
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да тра жи и до би је ве ћу пла ту од рав но те жне на тр жи шту 
(ина че оста је не за по слен), рад на сна га је хо мо ге на и пер фект-
но мо бил на (по за ни ма њу и про стор но).

Иако је ова ко по ста вљен те о риј ски мо дел пер фект не 
кон ку рен ци је пред ста вљао иде ал но-тип ски мо дел ко ји је ег-
зи сти рао са мо у уџ бе ни ци ма, он је ипак да вао ка кво – та кво 
те о риј ско об ја шње ње ре ал но сти еко ном ског ли бе ра ли зма де-
вет на е стог ве ка и по чет ка два де се тог ве ка до Пр вог свет ског 
ра та, ре ал но сти у ко јој  ни је по сто ја ла ско ро ни ка ква ин тер-
вен ци ја др жа ве у обла сти еко ном ске по ли ти ке. Ме ђу тим, тр-
ку за мак си ми зи ра њем про фи та и но ва тех но ло шка от кри ћа 
ви ше ни шта ни је мо гло да за у ста ви.

1.Штаседогодило1930.и1931?
 По сле Пр вог свет ског ра та на сту пи ла је „но ва ера“. 

Функ ци је др жа ве у при вре ди би ле су огра ни че не. Сма ње но 
је опо ре зи ва ње и уло га др жа ве сво ди ла се на за шти ту при-
ват не сво ји не. Ви со ка при вред на ак тив ност би ла је ре зул тат 
пре ла ска са рат не на мир но доп ску при вре ду. Ме ђу тим, пред-
став ни ци при ват ног пред у зет ни штва сма тра ли су да је та-
ква при вред на ак тив ност ре зул тат „но ве ере“, тј. вра ћа ња на 
усло ве сло бод не кон ку рен ци је и огра ни че не уло ге др жа ве. 
Њи хо ве оце не де ман то ва ла је Ве ли ка еко ном ска кри за ко ја је 
по че ла 1929. го ди не. 

У раз до бљу од 1923. до 1929. го ди не у САД је про сеч-
на над ни ца ин ду стриј ског рад ни ка по са ту би ла по ве ћа на за 
8%. Исто вре ме но, про фит кор по ра ци ја по рас тао је за 62%, а 
ис пла ће не ди ви ден де за 64%, при оп штем по ра сту на ци о нал-
ног до хот ка од 21%. По ве ћа ни на ци о нал ни до хо дак се не сра-
змер но мно го ко ри стио за при ват ну аку му ла ци ју. По тро шња 
је за о ста ја ла. Због то га је аку му ла ци ја, уме сто у про из вод-
њи, за вр ша ва ла на тр жи шту ак ци ја. По че ла је шпе ку ла тив на 
тр ка на ду ва ва ња вред но сти ак ци ја и ла ког бо га ће ња. Вред-
ност ак ци ја ра сте на свим бер за ма, по себ но на нај ве ћој од 
њих – Њу јор шкој. По сто ја ла је пра ва по ма ма ку па ца за ку по-
ви ну ак ци ја ка ко би се на тај на чин обо га ти ли. Ве ћи на ових 
ку по ви на вр ше на је на кре дит, што зна чи да је ку пац у мо-
мен ту за кљу че ња уго во ра пла ћао са мо део це не за ку пље не 
хар ти је (око 10-15 од сто), а за оста так це не је до би јао кре дит 
од бан ке или бер зан ског тр гов ца, уз исто вре ме но за ла га ње 
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тих хар ти ја за обез бе ђе ње тог кре ди та. У вре ме до спе ло сти 
кре ди та, ако је це на хар ти ја би ла ви ша од ку пов не, ку пац је 
мо гао да те хар ти је про да и вра ти кре дит и уз то за ра ди на 
ра зли ци, а ако је це на би ла ни жа, он да је пре пу штао хар ти је 
за ло го прим цу (кре ди то ру) да их про да и ти ме на ми ри сво-
је по тра жи ва ње. Све ово је узе ло то ли ко ма ха да су ак ци је 
ку по ва не по знат но ви шим це на ма од њи хо ве ствар не вред-
но сти у мо мен ту ку по ви не. Овим су ство ре ни “фи нан сиј ски 
ме ху ри”, од но сно на пра вљен је шпе ку ла тив ни бум на бер зи, 
због ра ста це на ак ци ја услед не ре ал них оче ки ва ња ку па ца 
тих хар ти ја, да ће те хар ти је ка да про да и вра ти кре дит уз то 
да за ра ди на ра зли ци из ме ђу ку пов не и про дај не це не ак ци ја, 
а не због ствар ног про фи та ком па ни ја чи је су то би ле ак ци је.

У пр вој по ло ви ни два де се тих го ди на про шлог ве ка у 
САД, куп ци су за ра ђи ва ли на ра зли ци из ме ђу ку пов не и про-
дај не це не ак ци ја, али не због ви со ких те ку ћих про фи та већ 
због ве ли ких про фи та из Пр вог свет ског ра та. Ка да су по тро-
ше ни про фи ти из Пр вог свет ског ра та а ни су ства ра ни но ви 
јер се ни је ула га ло у но ве ин ве сти ци је већ у штед њу и фи-
нал ну по тро шњу. Та ква ула га ња не са мо што ни су до но си ла 
но ве про фи те већ су ума њи ла и прет ход не про фи те из Пр вог 
свет ског ра та због че га су фир ме од ла зи ле у гу бит ке. 

Све че шћи су би ли слу ча је ви ка да је у вре ме до спе ло-
сти кре ди та про дај на це на ак ци ја би ла ни жа и кре ди тор их 
про да вао по ни жој це ни од ку пов не, да би ко ли ко то ли ко на-
ми рио сво је по тра жи ва ње. Исто вре ме но, због ула га ња ве ли-
ког бро ја ак ци ја, по ве ћа ва ла се но ми нал на вред ност фир ме, 
а по ве ћа ва ли се и гу би ци фир ме. Кад се ово схва ти ло на ста-
ла је пра ва па ни ка ме ђу ак ци о на ри ма и де сио се бер зан ски 
крах. Тр жи ште ак ци ја је до жи ве ло ко лапс. Ти ме је ство рен 
тзв. „цр ни ок то бар” 1929. го ди не. 

Бан ке на сто је да по ми ре су прот ста вље не ин те ре се ште-
ди ша и по зајм љи ва ча. Ште ди ше же ле сло бо дан  при ступ нов-
цу и то за крат ко вре ме. Зај мо да ва лац же ли по ве ре ње: не ће 
да ри зи ку је да му се из не на да за тра жи от пла та. Бан ке обич-
но за до во ља ва ју же ље обе стра не: де по нен ти има ју при ступ 
свом нов цу кад год же ле, а нај ве ћи део нов ца ко ји се по ве ри 
бан ка ма иде у ду го роч не кре ди те. То функ ци о ни ше за то што 
се по ву че ни но вац ма ње-ви ше до пу ња ва но вим де по зи ти ма, 
па су бан ци по треб не са мо скром не ре зер ве нов ца у го то ви ни 
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да би ис пу ни ла да та обе ћа ња. Ме ђу тим, по не кад – че сто са мо 
на осно ву пу ке гла си не –ве ли ки број де по не на та исто вре ме-
но по ку ша ва да по ву че но вац из јед не или ви ше ба на ка. Та ко 
бан ка из ко је де по нен ти хо ће да по ву ку но вац оста је без го-
то вог нов ца ко јим под ми ру је зах те ве и мо же да про пад не чак 
и ако је гла си на би ла ла жна. Да ствар бу де го ра, “ју риш” на 
бан ку мо же да бу де за ра зан. Ако де по нен ти јед не бан ке из гу-
бе но вац, ве ро ват но ће се унер во зи ти и де по нен ти дру ге бан-
ке, што по кре ће лан ча ну ре ак ци ју. А мо же да бу де и ши рих 
еко ном ских по сле ди ца: док пре жи ве ле бан ке по ку ша ва ју да 
при ку пе кеш об у ста вља ју ћи одо бра ва ње кре ди та, на ста је за-
ча ра ни круг у ко ме на ва ле на бан ке иза зи ва ју слом кре дит ног 
тр жи шта, због ко га дру ге фир ме про па да ју, а то опет ства ра 
но ве про бле ме за бан ке и та ко да ље. Ско ро сви уче сни ци тр-
жи шта хар ти ја од вред но сти, укљу чу ју ћи и про фе си о нал не 
(по пут Џо на Рок фе ле ра) и струч ња ке (по пут Ир ви на Фи ше ра, 
чу ве ног про фе со ра еко но ми је на Је лу) пре тр пе ли су огром-
не гу бит ке. Вр ху нац је до стиг нут 1933. го ди не, до ка да су 
кур се ви из гу би ли око 85 од сто сво је вред но сти у од но су на 
по ла зну 1929. го ди ну. Раз би је не су све илу зи је но си ла ца кон-
цеп ци је „но ве ере“. То је оно што се до го ди ло 1930. и 1931. и 
због че га је Ве ли ка де пре си ја би ла дра ма тич на. 

Ве ли ка еко ном ска кри за је уз др ма ла по сто је ћа еко-
ном ска уче ња ко ја су у осно ви по ла зи ла од усло ва пот пу не 
кон ку рен ци је. Ства ра се те о ри ја мо но по ла и не пот пу не кон-
ку рен ци је. Ме ђу тим, ауто ри мо но по ла и не пот пу не кон ку-
рен ци је, Сра фа, Џо а на Ро бин сон, Чем бер лен итд., мо но по-
ле ана ли зи ра ју ис кљу чи во са ста но ви шта про це са раз ме не 
и њи хо ву по ја ву сво де на не са вр ше ност тр жи шта. Они не 
уви ђа ју да „ви дљи во-не ви дљи ва ру ка“ Ада ма Сми та, пре ко 
кон стант не те жње за мак си ми зи ра њем про фи та во ди ка тех-
но ло шком раз во ју и пред ста вља ју ци ви ли за циј ски спи ри тус 
мо венс исто риј ске ну жно сти на ста ја ња мо но по ла и не пот пу-
не кон ку рен ци је као по јав ног об ли ка уну тра шње ло ги ке раз-
во ја та квог на чи на про из вод ње. Ту ну жност уви ђа Џон Мај-
нард Кејнс (John Maynard Keynes, 1883-1946). Он ка же: „Док 
би се, пре ма то ме, про ши ре ња функ ци ја вла де ко ја со бом 
до но си за да так ускла ђи ва ња скло но сти ка по тро шњи с под-
стре ком за ин ве сти ра ње чи ни ли пу бли ци сти де вет на е стог 
ве ка или са вре ме ном аме рич ком фи нан си је ру као стра хо ви-
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та по вре да ин ди ви ду а ли зма, - ја га, на про тив, бра ним и као 
је ди но мо гу ће сред ство да се из бег не уни ште ње по сто је ћих 
при вред них об ли ка у њи хо вој це ли ни и као услов успе шног 
де ло ва ња ини ци ја ти ве по је ди на ца“3. Др жа ва је до би ла ква-
ли та тив но но ву, усме ра ва ју ћу уло гу у на ци о нал ној при вре ди. 
Она по ста је ак ти ван чи ни лац у по кре та њу и одр жа ва њу ре-
про дук ци о них про це са. Еко ном ски ли бе ра ли зам и ли бе рал-
на др жа ва пре ра ста ју у др жав ни ин тер вен ци о ни зам и др жав-
ни ка пи та ли зам.

Ана ли зом раз до бља из ме ђу 1923. и 1929. го ди не, пе ри о-
да пред Ве ли ку еко ном ску кри зу, Кејнс је до шао до за кључ ка 
да у ме ђу соб ном ути ца ју из ме ђу скло но сти ка по тро шњи и 
под сти ца ја за ин ве сти ци је до ла зи до не пот пу ног ко ри шће ња 
аку му ла ци је и опа да ју ћег оби ма спон та ног ин ве сти ра ња. По-
што скло ност к по тро шњи не мо же зна чај но да се из ме ни, за-
ча ра ни круг мо же да се пре ва зи ђе са мо др жав ном ин тер вен-
ци јом, а јав ни из да ци да до пу не не до во љан обим при ват ног 
ин ве сти ра ња и ти ме обез бе де при вре ђи ва ње на ни воу пу ног 
ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Све ово је ути ца ло да 
пред сед ник Ру звелт у окви ру тзв. по ли ти ке „Но вог до го во ра” 
ини ци ра до но ше ње број них за ко на у Кон гре су, са пре вен тив-
ном и кон трол ном функ ци јом. Реч је чу ве ним за ко ни ма – За-
кон о хар ти ја ма од вред но сти (1933.) и За кон о тр го ви ни хар-
ти ја ма од вред но сти (1934.). 

2.Глобализацијаивеликаекономскакризa
2007.године

“Кључ на реч – гло ба ли за ци ја, је у осно ви не пре ки ну та 
и об на вља ју ћа тен ден ци ја ка пи та ли зма, још од XV ве ка, да 
уста но ви и одр жи сво је го спод ство, да га про стор но про ши ри 
на це ло куп ни свет и да га, на осно ва ма бес ко нач не аку му-
ла ци је ка пи та ла, учи ни ве чи тим. За ‘Ве ли ке хе ге мо не’, то је 
кон ти ну ум бор бе за оп ста нак, ко ји до но си и на уч ни и ху ма-
ни про грес али и хе ге мо ни ју и вла да ви ну мо ћи и си ле. Не ма 
ту мно го но вог за ових пет ве ко ва – од XV ве ка - от ка ко се 
ка пи та ли зам уста но вио и ус по ста вио сво ју гло бал ну до ми на-
ци ју, ко ло ни јал ну или, да нас, пост ко ло ни јал ну”.4 

3 John Maynard Keynes, Општа теорија запослености, камате и новца, 
Београд, “Култура”, 1956, стр. 401.

4 Миомир Јакшић, Глобализацијаиповлачењедржаве, за време глобализације 
Дом културе ‘’Студентски град’’, Београд, 2003. година, стр. 97.
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Да нас мо же да се пи ше о но вом „ба у ку“ ко ји кра јем 
XX ве ка и по чет ком XXI ве ка, кру жи пла не том. То је „ба-
ук“ гло ба ли за ци је. И тај „ба ук“, као и онај о ко ме су пи са ли 
Маркс и Ен гелс, иза зи ва раз ли чи та ре а го ва ња го то во свих 
зна чај ни јих на уч них, идеј них, кул тур них, дру штве них и по-
ли тич ких стру ја ња и кре та ња у Евро пи и све ту.

Гло ба ли за ци ја је дра ма тич но уз др ма ла по сто је ћи ци ви-
ли за циј ски по ре дак. Та реч је дра ма тич но обе ле жи ла дух 
вре ме на на по чет ку но вог ми ле ни ју ма. Гло ба ли за ци ја ни-
ко га не оста вља рав но ду шним. 

Да на шње вре ме сим бо ли зу је реч „гло ба ли за ци ја“. Гло-
ба ли стич ка кре та ња су из у зет но сна жна, пра ве но ву ма пу 
све та и под се ћа ју на кре та ње за хук та ле ма ши не. Ме ђу тим, 
прав ци кре та ња те ма ши не су не пред ви дљи ви као да их од-
ре ђу је не ки не ви дљи ви ре жи сер ко ји ре жи ра ју ћи дра му да-
на шње епо хе ву че мно ге кон це на ших сва ко днев них жи во-
та. Али, и по ред све га то га, од го вор на пи та ње: шта је гло-
ба ли за ци ја, пред ста вља ве ли ку ениг му. Око од го во ра на то 
пи та ње во де се мно ги спо ро ви у ко ји ма до ла зе до из ра жа ја 
ди ја ме трал но су прот на ста но ви шта.

Прет ход но по ме ну те и на ред не по де ле у ве зи са гло ба-
ли за ци јом ве ћи ном су из ра же не у чу ве ној Хел до вој кла си-
фи ка ци ји на “Хи пер гло ба ли сте”, “Скеп ти ке и Тран сфор-
ма ци о ни сте”,5 као и у де ли ма З. Ба у ма на,6 М. Ца стел са,7 У. 
Бец ка,8 и А. Ги ден са.9

На јед ном по лу су они ко ји у њој ви де но ве хо ри зон те 
чо ве чан ства и нај зад про на ђе ни пут у ово зе маљ ски „рај ски 
врт“. Гло ба ли за ци ја је по пут ре ке ко ју ни шта и ни ко не мо же 
да за у ста ви.

„У окви ру са вре ме не ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род-
них еко ном ских од но са, основ ни ме тод и ин стру мент гло ба-
ли за ци је пред ста вља ју спо ра зу ми ко ји су за кљу че ни на Мо-

5 Хелд, Д. Демократија и глобални поредак, Београд, “Филип 
Вишњић”, 1997. стр. 67.

6 Bauman, Z. (1998) Globalization, the Huamn Consequences,New 
York, Columbia University Press; (1999)InSearchofPolitics,Cam-
bridge Polity Press. pp. 265.

7 Castells, M. (2000) EndofMillenium,Oxford, Blackwell, pp. 45.
8 Beck, U. (1999) WorldRiskSociety,Cambridge Polity Press; (2000) 

What is Globalization, Cambridge Polity Press, pp. 89.
9  Giddens, A. (1998) TheThirdWay,Cambridge Polity Press, pp 60. 
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не тар ној и фи нан сиј ској кон фе рен ци ји одр жа ној ју ла 1944. 
го ди не у Бре тон Вуд су.“10

На овој кон фе рен ци ји од лу че но је да се осну ју Ме ђу на-
род ни мо не тар ни фонд и Ме ђу на род на бан ка за об но ву и раз-
вој. Ове две ин сти ту ци је тре ба ло је да обез бе де ме ђу на род ну 
мо не тар ну и фи нан сиј ску са рад њу: пр ва у обла сти ме ђу на-
род них пла ћа ња, а дру га у обла сти сред њо роч ног и ду го роч-
ног фи нан си ра ња. ММФ и Свет ска бан ка су нај ва жни је ин-
сти ту ци је због то га што су  то ком по след ње две де це ни је би ле 
у цен тру ве ли ких еко ном ских зби ва ња у све ту, укљу чу ју ћи 
фи нан сиј ске кри зе и тран зи ци ју ра ни јих со ци ја ли стич ких зе-
ма ља ка тр жи шним еко но ми ја ма. 

Они ко ји су са зва ли кон фе рен ци ју у Бре тон Вуд су, има ли 
су на уму по ме ну ту гло бал ну де пре си ју из три де се тих го ди-
на 20. ве ка. Бри тан ски еко но мист Џон Мај нард Кејнс, ко ји ће 
ка сни је би ти кључ ни уче сник у Бре тон Вуд су, по ну дио је об-
ја шње ње кри зе и од го ва ра ју ћи  ком плет ре це па та за из ла зак из 
ње. По Кеј нсу, од су ство до вољ не агре гат не тра жње об ја шња ва 
узро ке еко ном ског па да. Од го ва ра ју ће ма кро е ко ном ске по ли ти-
ке вла де мо гу да сти му ли шу агре гат не тра жње. У слу ча је ви ма 
ка да се мо не тар на по ли ти ка по ка же као не е фек тив на, вла де се 
осла ња ју на фи скал ну по ли ти ку, пу тем по ве ћа ња свог тро ше-
ња или пу тем сма њи ва ња по ре за.

По сле Ве ли ке еко ном ске кри зе  и по сле Дру гог свет-
ског ра та, Кон грес САД се ста рао да се не по но ве гре шке из 
вре ме на Ве ли ке кри зе. Усво јен је си стем про пи са и га ран ци ја 
ко је су обез бе ди ле за штит ну мре жу за фи нан сиј ски си стем. 
И све је до ста до бро функ ци о ни са ло.

Ален Грин спен, гу вер нер аме рич ке цен трал не бан ке 
(ФЕД) то ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка,  сма трао је 
да је при вре да кроз тех но ло шку ре во лу ци ју (а по го то во раз-
вој Ин тер не та),  за ко ра чи ла у но ву зо ну про дук тив но сти у 
ко јој је мо гу ће из бе ћи ци клич не кри зе.

Сви уоби ча је ни зна ци пре гре ва ња еко но ми је – ве ли-
ки раст це на не крет ни на, бер зан ских ак ци ја, си ро ви на, као 
и огро ман де фи цит те ку ћег би лан са, до би ли су но во об ја-

10 Стојановић. И., (2003), Глобализација и структурне промене у привреди,
у: зборник радова са међународног научног скупа о теми: „Радикалне 
промене у предузећима и привреди у условима глобализације“, Мегатренд 
универзитет примењених наука, Београд, стр. 366.
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шње ње и пре ста ли да се сма тра ју про бле мом. У том и та квом 
“уни вер зу му” на мо не тар ним вла сти ма је да си сте му обез бе-
ђу је до вољ но нов ца, ка ко би кре ди ти не сме та но те кли пре ма 
по тро ша чи ма. У цен тру овог мо де ла је гра ђа нин ко ји се све 
ви ше за ду жу је и све ви ше тро ши. Фи нан сиј ски сек тор је но-
ве иде је до че као ра ши ре них ру ку, па је уз по моћ јеф ти ног 
нов ца још јед ном по ме ре на гра ни ца грам зи во сти – от по че ло 
је одо бра ва ње хи по те кар них кре ди та и кре дит но не спо соб-
ним ду жни ци ма.

Основ но по чет но опре де ље ње ММФ за сни ва ло се на 
са зна њу да тр жи шта че сто не функ ци о ни шу до бро. Ка да тр-
жи шта не функ ци о ни шу до бро то мо же да до ве де до огром не 
не за по сле но сти. ММФ је био осно ван с уве ре њем да је по треб на 
ко лек тив на ак ци ја на гло бал ном ни воу да би се одр жа ла еко-
ном ска ста бил ност. 

То ком го ди на свог по сто ја ња, ММФ се зна чај но про ме-
нио. За сно ван на из вор ном уве ре њу да су тр жи шта че сто ло ше 
функ ци о ни са ла, ММФ се са да из ко ре на про ме нио и уз иде о-
ло шку остра шће ност уз ди же иде ју о тр жи шној пер фект но-
сти. За сно ван и на ве ро ва њу да је по тре бан ме ђу на род ни при-
ти сак на зе мље да во де екс пан зив ни је еко ном ске по ли ти ке, као 
што су по ве ћа ње по тро шње, сма њи ва ње по ре за или сни жа ва-
ње ка мат них сто па, да би се сти му ли са ла при вре да — да нас је 
су прот но. ММФ обез бе ђу је сред ства из сво јих фон до ва са мо 
ако се зе мље ан га жу ју у по ли ти ка ма као што је сма њи ва ње де-
фи ци та, по ве ћа ње по ре за или по ве ћа ње ка мат них сто па, по ли-
ти ка ма ко је во де у ре це си ју.

Нај дра ма тич ни је про ме не у тим ин сти ту ци ја ма де си-
ле су се то ком ра них осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
у вре ме ка да су Ро налд Ре ган у САД и Мар га рет Та чер у Ује-
ди ње ном Кра љев ству, про по ве да ли иде о ло ги ју сло бод ног тр-
жи шта. ММФ и Свет ска бан ка су по ста ле но ве ми си о нар ске 
ин сти ту ци је кроз ко је су иде је  и иде о ло ги ја сло бод ног тр жи-
шта и тр жи шног фун да мен та ли зма, на ме та не си ро ма шним зе-
мља ма, а  ко је су нај че шће има ле  ве ли ке по тре бе за зај мо ви ма 
и до на ци ја ма. Ми ни стри фи нан си ја си ро ма шних зе ма ља су 
би ли спрем ни на раз не уступ ке, са мо да до би ју фи нан сиј ска 
сред ства.

Осно ва Bret ton Wo ods плат фор ме би ла је сна га САД 
и њи хов ин те рес у ја ча њу при вре да остат ка све та и њи хо-
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ва иму ни за ци ја у од но су на ко му ни зам, као и да се спу та ва 
Со вјет ски Са вез. Да нас ка да се го во ри о ре фор ми ММФ цен-
трал на уло га САД је су шти на про бле ма. Фи нан сиј ска кри за 
ко ја је по че ла 2007. го ди не, по ка за ла је шта се де ша ва ка да 
га рант фи нан сиј ског си сте ма под лег не сво јој кри зи. Има ју ћи 
у ви ду ова кав ток до га ђа ја ја сно је да ако САД и мо гу да ре ше 
фи нан сиј ску кри зу ко ју су иза зва ли, дру ги ће са ми сно си ти 
ње не по сле ди це. Дав но је је дан аме рич ки ми ни стар фи нан-
си ја ре као: „до лар је на ша ва лу та, а ваш про блем“. Дру ги ма 
не ће би ти ла ко да ре ше фи нан сиј ску кри зу у сво јим при вре-
да ма док њу код се бе не ре ше САД.11

Про ме не то ком ра них осам де се тих го ди на два де се тог ве-
ка, у вре ме ка да су Ро налд Ре ган у САД и Мар га рет Та чер у 
Ује ди ње ном Кра љев ству, про по ве да ли иде о ло ги ју сло бод ног 
тр жи шта, до би ле су сво је те о риј ско, прак тич но па и иде о ло-
шко уте ме ље ње у “Ва шинг тон ском кон сен зу су” ко ји је био 
фор му ли сан 1990. го ди не. У ства ри то је би ло де сет пре по ру-
ка из Ва шинг то на, од ММФ и Свет ске бан ке, ко је су се од но си ле 
на зе мље Ла тин ске Аме ри ке. То су сле де ће пре по ру ке: фи скал на 
ди сци пли на; пре у сме ра ва ње јав них рас хо да; по ре ска ре фор ма; 
ли бе ра ли за ци ја фи нан сиј ских тр жи шта; је дин стве ни де ви зни 
курс утвр ђен на те ме љу кон ку рент ских од но са; спољ но тр-
го вин ска ли бе ра ли за ци ја; отво ре ност пре ма стра ним ула га-
њи ма; при ва ти за ци ја; оп шта де ре гу ла ци ја свих дру штве них 
и др жав них, а по себ но при вред них то ко ва и фи нан сиј ских 
тр жи шта и ја сна вла снич ка пра ва. Нај ва жни је пре по ру ке од-
но си ле су се на фи скал ну и мо не тар ну ди сци пли ну, ли бе ра-
ли за ци ју спољ не тр го ви не и ин ве сти ци ја, и на све о бу хват ну 
при ва ти за ци ју и де ре гу ла ци ју. 

Са др жај и на зив кон цеп та по ста ли су кон тро верз ни. 
John Wil li am son12 ука зу је ка ко ње го ве пре по ру ке ни су са др-
жа ле сло бод но кре та ње ка пи тал них ула га ња, мо не та ри зам, 
“еко но ми ку по ну де”, ми ни мал не по ре зе и кон цепт та ко зва-
не “ми ни мал не др жа ве”. Та ква до пу на кон цеп та раз во ја, пре-
ма Wil li am so nu, по сле ди ца је нео кон зер ва тив них про гра ма 

11 Видети: Оскар Ковач, Узроци и могући концепти решавања светске
финансијске кризе, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/uzroci-i-moguci-
koncepti-resavanja-svetske-finansijske-krize.html

12 Williamson J., TheEconomicOpeningofEasternEurope, Institute for Inter-
national Economics, Washington DC, May 1991
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Мар га рет Та чер и Ро нал да Ре га на. Са дру ге стра не, ма кро е-
ко ном ска ди сци пли на, ста бил ност, при ва ти за ци ја, тр жи шна 
еко но ми ја и сло бод на тр го ви на, пред ста вља ју до дир не еле-
мен те с нео ли бе рал ним еко но ми сти ма оку пље ни ма у дру-
штву Mont Pel le rin и са иде ја ма Мил то на Fri ed man na и Fri e-
dric ha von Hayeka.

Фи скал на стро гост, при ва ти за ци ја и ли бе ра ли за ци ја 
тр жи шта13 пред ста вља ју  три но се ћа “сту ба” Ва шинг тон ског 
кон сен зу са и глав не еко ном ске де тер ми нан те са вре ме не гло-
ба ли за ци је то ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на 20. ве-
ка.

Пре ма Ва шинг тон ском кон сен зу су, раст се оства ру је кроз 
ли бе ра ли за ци ју, од но сно “осло ба ђа ње” тр жи шта. При ва ти за-
ци ја, ли бе ра ли за ци ја и ма кро е ко ном ска ста бил ност тре ба да 
ство ре кли му за при вла че ње ин ве сти ци ја, укљу чу ју ћи и оне 
из ино стран ства. Те ин ве сти ци је ге не ри шу раст. Стра ни би-
знис до но си са со бом тех нич ку екс пер ти зу и при ступ стра-
ним тр жи шти ма, ства ра ју ћи но ве мо гућ но сти за за по шља ва-
ње.

За хва љу ју ћи гло ба ли за ци ји, ко ри сте ћи јеф ти ну рад ну 
сна гу у це лом све ту пре ко мул ти на ци о нал них ком па ни ја и 
јеф ти не си ро ви не, аме рич ка при вре да је оства ри ва ла ви со ке 
про фи те, али исто вре ме но и пре струк ту и ра ла сво ју при вре ду. 
Ин ду стри ју је пре се ли ла у не раз ви је не зе мље са јеф ти ном рад-
ном сна гом и јеф ти ним си ро ви на ма а у САД се раз ви ја ју пре-
те жно услу жне де лат но сти. 

Ви со ки про фи ти као и по сле Пр вог свет ско ра та на шли 
су се на де ре гу ли са ном бан кар ском и фи нан сиј ском тр жи шту. 
На тај на чин пре ма Штрај сле ру14 ство ре на је осно ва са да шње 
кри зе фи нан сиј ских тр жи шта јер од 2000. го ди не у це лом 
све ту ви ше се ште ди не го ин ве сти ра. “Аме рич ке бан ке 65 
до 75 од сто свет ских фи нан сиј ских ви шко ва има ју у фор ми 
штед ње. А шта са том штед њом ра де? Шпе ку ли шу на фи-
нан сиј ским тр жи шти ма, што, из ме ђу оста лог, зна чи тра же ње 

13 Џозеф Е. Стиглиц, Противуречностиглобализације,SBM-x, Београд, 
2004. стр. 170.

14  Ерих Штрајслер, Аустријскиексперт:САДочекује10до15година
стагнације, “Штандард”, Беч 17. 09. 2008. http://www.kim.sr.gov.yu/
cms/item/news/rs.html?view=story&id=6003&sectionId=8
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про фи та на ра чун дру гих, јер се ре ал но ни шта не про из во-
ди”, на гла ша ва Штрај слер.15 

Исто вре мен про блем је зна чај но за о штри ло то што 
упра во нај но ви ја тех но ло шка ре во лу ци ја у обла сти ра чу на-
ра, софт ве ра, или ин тер не та за ин ве сти ци је ни је би ла баш 
пре ви ше зах тев на, а и чи ње ни ца је да се и у ком пју тер ској 
тех но ло ги ји у по след њих 4 до 5 го ди на ни је зна чај ни је на-
пре до ва ло у по гле ду но вих ре ше ња ко ја би на шла при ме ну у 
ма сов ној про из вод њи и про да ји. С дру ге стра не пред ви ђа ња 
аме рич ких фи нан сиј ских ана ли ти ча ра го во ре да је већ до-
шло до па да по тро шач ке по тро шње, и сма њи ва ње бро ја рад-
них ме ста где би кор по ра ци је сма њи ле гу бит ке, што сва ка ко 
про ду бљу је ре це си ју. Да ју се зај мо ви под ло шим усло ви ма и у 
ле то 2007. го ди не, на Вол стри ту је об ја вљен крах аме рич ког 
хи по те кар ног тр жи шта. 

Да кле, шта се за пра во де си ло и на осно ву че га Круг ман 
пра ви па ра ле лу из ме ђу Ве ли ке еко ном ске кри зе 1929. и 1930. 
го ди не са еко ном ском кри зом 2007. и 2008. го ди не? Круг ман 
из вла чи вр ло чврст за кљу чак и кон ста ту је: „... лу до ва ли смо 
као да је 1929. – а са да је до шла 1930. Ак ту ел на фи нан сиј ска 
кри за за пра во је „ап деј то ва на” вер зи ја ју ри ша на бан ке од 
пре три ге не ра ци је.”16  

3.Неокласичнамисао,глобализацијаици
кличнакретањаупривреди

Са да у усло ви ма гло ба ли за ци је за нео кла сич ну те о ри-
ју ја вља ју се но ви и још ве ћи про бле ми. Не ка да шње ма ну-
фак ту ре пре ра сле су у оли го по ле и мо но по ле, пр во у на ци-
о нал ним, а по том по ја вом тран сна ци о нал них ком па ни ја и у 
ме ђу на род ним окви ри ма. Усло ви за пер фект ну кон ку рен ци ју 
по треб ни за функ ци о ни са ње (нео)кла сич ног мо де ла при вре-
де не по сто је. Да кле, у усло ви ма им пер фект не кон ку рен ци је, 
мо но по ла и еко но ми је оби ма, струк ту ра ме ђу на род не раз ме-
не не мо же ви ше да се по сма тра на ни воу на ци о нал них др жа-
ва. Пред у зе ћа има ју мо но пол ску сна гу и сте че не по зи ци је не 
са мо на до ма ћем  већ и гло бал ном тр жи шту. До ми ни ра ју ће 
тр жи шне струк ту ре су оли го пол ске. Про из во ди су ди фе рен-
ци ра ни и хе те ро ге ни, ин фор ма ци је су аси ме трич не, по сто је 

15  Исто.
16  Pol Krugman, TheNewYorkTime, 21. mart 2008
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ин тер не и екс тер не еко но ми је оби ма, ула зак но вих фир ми у 
не ку гра ну је те жак и скуп, од лу ке се до но се у усло ви ма не из-
ве сно сти. Оли го по ли су по ста ли глав ни но си о ци ино ва ци ја. 
Ино ва ци је ства ра ју аси ме трич не ин фор ма ци је ко је су из вор 
мо но пол ског по ло жа ја и мо но пол ске рен те. Свет ска при вре да 
се са да не ши ри ко ло ни јал ним осва ја њи ма не го тран сна ци о-
на ли за ци јом. Са мо по сто ја ње тран сна ци о нал них ком па ни ја 
је до во љан до каз не функ ци о ни са ња нео кла сич ног мо де ла.

Ме ђу тим, иако је на вод ни лек за стаг фла ци ју (оп шта 
де ре гу ла ци ја и ли бе ра ли за ци ја, Ва шинг тон ски кон сен сус 
итд) ко ји је на ђен у окви ру нео кла сич не те о ри је и при ме њен 
то ком “ре гу ла тор них ре фор ми” Мар га рет Та чер и Ра нал да 
Ре га на, до вео до еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе 2007. го ди не, 
нео кла си ча ри  кри зу у ре ал ном и фи нан сиј ском сек то ру уоп-
ште не при зна ју, али и ка да по ста ну бол но очи глед не, од го-
вор нео кла си ча ра је да су оне не из бе жне, па чак и ко ри сне. У 
нео кла сич ној те о ри ји не рав но те же у ма кро е ко ном ским про-
пор ци ја ма на вод но ни су ни мо гу ће јер ра ци о нал но по на ша ње 
при вред них су бје ка та и пер фект но функ ци о ни са ње роб них и 
фак тор ских тр жи шта сва ку та кву не рав но те жу ауто мат ски 
от кла ња ју. Ме ђу тим, не во ља је у то ме што Чо век  ко ји је та-
ко ђе при вред ни су бјект, не мо же као хо мо са пи јенс да се 
по на ша на нај ра ци о нал ни ји на чин ко ји ће му омо гу ћи-
ти мак си ми зи ра ње про фи та у не ра ци о нал ном окру же њу 
им пер фект не кон ку рен ци је ка да пред у зе ћа има ју мо но пол-
ску сна гу и сте че не по зи ци је не са мо на до ма ћем  већ и гло-
бал ном тр жи шту и ка да до ми ни ра ју оли го пол ске тр жи шне 
струк ту ре.

На те о риј ском пла ну рас кид са све ма ње успе шним по-
ку ша ји ма да се нео кла сич на те о ри ја учи ни упо тре бљи вом 
за по че ли су Di xit и Sti glitz17 још 1977. го ди не у ра ду о мо-
но по ли стич кој кон ку рен ци ји и оп ти му му ди вер зи фи ка ци је 
про из во да. Ду го се о њи хо вим те о риј ским ста во ви ма ћу та-
ло. Са мо је Па ул Круг ман18 на тој осно ви још 1979 об ја снио 
фе но ме не агло ме ра ци је и про стор ног раз ме шта ја про из вод-
ње. У ка сни јим ра до ви ма он је об ја снио и по кре тач ке сна ге 

17 Dixit, A.K. and J.E Stiglitz.. “Monopolistic competition and optimum product 
diversity,” American Economic Review 67, 1977, 297-308. 

18 Krugman, P.. Increasing returns, monopolistic competition and international 
trade, Journal of International Economics, 9. 1979,  469-479. 
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кон цен тра ци је, од но сно раз ме шта ја про из вод ње у гло бал ним 
раз ме ра ма на ре ла ци ји се вер-југ и њи хо ве про ме не.

Ана ли зи ра ју ћи ста ње у еко ном ској на у ци, по себ но у 
ма кро е ко но ми ји, Круг ман19 је иден ти фи ко вао мно ге ње не 
сла бо сти због ко јих се ак ту ел на фи нан сиј ска кри за у САД и 
у це лом све ту ни је на вре ме пред ви де ла и спре чи ла што и да-
нас о на чи ну ње ног ре ша ва ња у еко ном ској на у ци и по ли ти ци 
по сто је ди ја ме трал но су прот ни ста во ви. Круг ман сма тра да 
ака дем ска еко но ми ја је си сте ме ствар них при вре да за ме ни ла 
са сво јим пре кра сним мо де ли ма за сно ва ним на не по сто је ћој 
еко но ми ји: ра ци о нал ном по на ша њу про из во ђа ча и по тро-
ша ча и пер фект ној кон ку рен ци ји. Ствар је још го ра ка да је 
реч о фи нан сиј ским кри за ма. Ду го вла да ју ћи мо дел (Ca pi tal 
As set Prin cing Mo del, CAPM) не са мо да је пре тен до вао да 
омо гу ћи из бор оп ти мал ног порт фо лиа, не го и да од ре ди це не 
фи нан сиј ских де ри ва та, по тра жи ва ња у од но су на по тра жи-
ва ња. Про блем је, на рав но, у то ме што и ова те о ри ја по ла зи 
од ра ци о нал ног ин ве сти то ра ко ји ра ци о нал но ускла ђу је при-
нос и ри зик и од чвр стог уве ре ња да фи нан сиј ска тр жи шта 
пер фект но функ ци о ни шу, што зна чи да це ну фи нан сиј ске ак-
ти ве не по гре ши во фор ми ра ју на осно ву свих рас по ло жи вих 
ин фор ма ци ја. И у овој обла сти, као и у ре ал ном де лу при-
вре де, ове прет по став ке не по сто је. По себ но Круг ман за ме ра 
што се рав но те жна це на од ре ђе не фи нан сиј ске ак ти ве из во ди 
из од но са са це на ма оста ле фи нан сиј ске ак ти ве без ика кве 
ве зе са ста њем и кре та њи ма у ре ал ном де лу при вре де. Ка-
да све ове прет по став ке ни су ис пу ње не фор ми ра ју се „ба ло-
ни“, на осно ву не ре ал них оче ки ва ња, „на ду ва них“ це на фи-
нан сиј ске ак ти ве чи је пу ца ње озна ча ва по че так фи нан сиј ске 
кри зе. Због ме ђу соб не по ве за но сти фи нан сиј ских тр жи шта 
у све ту, по го то ву ако кри за из би је у зе мљи ре зер вне ва лу те, 
од но сно у САД она се бр зо про ши ру је на чи тав свет.

Закључнаразматрања
Ка да је у пи та њу из ла зак из свет ске еко ном ске и фи-

нан сиј ске кри зе, по сле све га са да би мно ги пред ло жи ли да се 
тре ба вра ти ти Кеј нсо вом др жав ном ин тер вен ци о ни зму. Ме-

19 Krugman, P. “How Did Economists Get it so Wrong?”, The New York 
Times, September 6, 2009. 
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ђу тим, свет ска при вре да се са да не ши ри ви ше ко ло ни јал ним 
осва ја њи ма не го тран сна ци о на ли за ци јом по сло ва ња и раз ме-
шта њем про из вод ње тран сна ци о нал них пред у зе ћа. Свет ску 
при вре ду у ко ло ни јал но вре ме кон тро ли са ле су ко ло ни јал не 
си ле а са да тран сна ци о нал не ком па ни је, та ко да Кеј нсов др-
жав ни ин тер вен ци о ни зам на на ци о нал ном ни воу не би мно го 
по мо гао. Не ким зе мља ма мо же да по мог не. Нај бо љи при мер 
је Ки на. Ки на је са чу ва ла свој еко ном ски и мо не тар ни су ве-
ре ни тет.. Има оних ко ји ка жу да је Ки на кри ва за кри зу због 
ве ли ког су фи ци та тр го вин ског би лан са, од но сно де фи ци та 
САД. На ве де на тврд ња је ап со лут но не тач на. Де ин ду стри ја-
ли за ци јом сво је при вре де (аме рич ке тран сна ци о нал них ком-
па ни ја су ди рект ним ин ве сти ци ја ма у не раз ви је не зе мље где 
је јеф ти ни ја рад на сна га и оста ли фак то ри про из вод ње, из ме-
сти ли сво ју ин ду стри ју из САД и сво је ста нов ни штво оста-
ви ли без по сла) САД су са ме то иза зва ле и бу ду ћи да им је 
остао пре те жно сек тор услу га, вр ло им је су жен ма не вар ски 
про стор да при ме ном кла сич них кеј нси јан ских ме ра фи скал-
не и мо не тар не ма кро е ко ном ске по ли ти ке, из ве ду зе мљу из 
кри зе. 

За раз ли ку од САД, оби ла то ко ри сте ћи рад ну сна гу као 
јеф тин фак тор про из вод ње и ино стра ни ка пи тал, ин ве сти-
ра ју ћи у но ве тех но ло ги је, Ки на је са чу ва ла соп стве ни еко-
ном ски и мо не тар ни су ве ре ни тет, и бла го вре ме но пред у зе ла 
кеј нси јан ски про грам сти му ла тив них ме ра ко ји је и у од но су 
на ње ну при вре ду ве ћи од про гра ма би ло ко је зе мље, укљу-
чу ју ћи САД.

На по чет ку кри зе ки не ске по слов не бан ке су зна чај но 
по ја ча ле кре ди ти ра ње пред у зе ћа и ста нов ни штва, за тим је 
по кре нут из у зет но ши рок про грам ин ве сти ра ња у ин фра-
струк ту ру, а по себ но је при ме њен је дан ве о ма ши рок со ци-
јал ни про гра ма са тран сфер ним пла ћа њи ма. Тран сфер ним 
пла ћа њи ма се на не ин фла то ран на чин кре и ра до ма ћа тра жњу 
и одр жа ва раст про из вод ње и за по сле но сти. 

Про грам раз во ја ин фра струк ту ре дао је под сти цај у 
оби му од 2-3% бру то до ма ћег про из во да и ве о ма је до бро ло-
ци ран у обла сти где ће до не ти ви сок при нос. У окви ру со ци-
јал них про гра ма Ки на је про ши ри ла об у хват здрав стве ног 
оси гу ра ња на до да них 400 ми ли о на ста нов ни ка. Тран сфер-
на пла ћа ња при ма 75 ми ли о на љу ди са ни ским при ма њи ма . 
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Пен зи је су по ве ћа не за ви ше стру ко ве ћи про це нат од ин фла-
ци је20. Про це на је да ће због успе ха ових по ли ти ка Ки на ме-
ђу пр вим зе мља ма да пре бро ди по сле ди це еко ном ске кри зе и 
ре це си је у све ту. Ње не бан ке не ма ју кон та ми ни ра ну фи нан-
сиј ску ак ти ву а ње на пред у зе ћа и ње но ста нов ни штво има-
ју вр ло ни ску сто пу за ду же но сти. Док је дуг ста нов ни штва 
у САД 100% го ди шњег бру то до ма ћег про из во да, у Ки ни је 
све га 20%.

Мно ги ауто ри су твр ди ли да се Ки на за ро би ла са ве ли-
ким ре зер ва ма до ла ра ко је су по сле ди це ње ног тр го вин ског 
су фи ци та у од но су на САД. Ме ђу тим Ки на је на шла до бар 
на чин за њи хо во ко ри шће ње. Укуп не стра не ин ве сти ци је у 
све ту 2008. го ди не опа ле су за око 20%, док су ди рект не ин-
ве сти ци је Ки не у ино стран ство удво стру че не21. О че му се 
ра ди? Ки на ин ве сти ра ви шак сво јих до ла ра. Док је про се-
чан из нос ки не ских ин ве сти ци ја у ино стран ство у де це ни ји 
1990-1999. из но сио 2,3 ми ли јар де до ла ра, оне су у 2007. већ 
до сти гле 24,8 ми ли јар ди до ла ра а у 2008. се оце њу је да су до-
сти гле 40,7 ми ли јар ди до ла ра. Чак и не ка ки не ска пред у зе ћа 
пре се ља ва ју сво ја рад но-ин тен зив не про из вод ње у зе мље са 
јеф ти ни јим ло ка ци ја ма као што су Ви јет нам и Афри ка.

По ста вља се пи та ње мо же ли се фи нан сиј ска кри за, 
по чев од ње них узро ка, па и за јед нич ка ре це си ја от кло ни ти 
ме ра ма по је ди нач них зе ма ља или гло бал ни про бле ми тра же 
гло бал на ре ше ња? Тим по во дом ако се ра ди о гло бал ним ре-
ше њи ма, на ме ћу се две вр сте пи та ња. Пр во је: ко ји су бјек ти 
кре и ра ју гло бал на ре ше ња и дру го: ко је еле мен те нео п ход но 
гло бал но ре ше ње мо ра да са др жи?

При од го во ру на прет ход на пи та ња тре ба се под се ти ти 
ра ни јих ана ли за и чи ње ни це да је др жав ни ин тер вен ци о ни-
зам из ву чен из ве ћи не, пре те жно не раз ви је них при вре да, и 
за ви си од ста ња у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма. Са да 
је у пот пу но сти ја сно да су тран сна ци о нал не фир ме до каз 
не функ ци о ни са ња нео кла сич ног мо де ла. Про блем је што у 
свет ској при вре ди не по сто је од го ва ра ју ће сви ма за јед нич ке 

20 Lardy, N.R. “China’s Role in the Origin and Response to the Global Re-
cession,” Speeches,Testimony,Papers, Peterson Institute for International 
Economics 12/ 02/2009.

21 Davies, K. “While global FDI falls, China’s outward FDI doubles,” ColumbiaFDI
perspectives, No. 5, May 26, 2009.
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ин сти ту ци је у ко ји ма би се, у ин те ре су свих, фор му ли са ле 
по ли ти ке и за јед нич ке ин тер вент не ме ре. Ка да уме сто то га 
ин сти ту ци ја ма упра вља ју ма ле гру пе пре те жно нај ра зви-
је ни јих зе ма ља, ко је пред у зи ма ју ме ре не во де ћи ра чу на о 
ефек ти ма тих ме ра на оста ли свет, свет ска кри за не са мо да 
се не ре ша ва већ се и по гор ша ва.

Да кле вра ћа ње Кеј нсо вом др жав ном ин тер вен ци о ни-
зму би ло би са свим ло гич но да у ме ђу вре ме ну у тр ци за мак-
си ми зи ра њем про фи та про це си гло ба ли за ци је ни су знат но 
ума њи ли зна чај на ци о нал них при вре да. На и ме раз ви је не тр-
жи шне при вре де су у на сто ја њу да до ђу до јеф ти ни јих фак то-
ра про из вод ње, ин си сти ра њем на оп штој де ре гу ла ци ји свих 
тр жи шта, фи нан сиј ских тр жи шта и тр жи шта ро ба, тр жи шта 
рад не сна ге, пре ко ди рект них ин ве сти ци ја тран сна ци о нал-
них ком па ни ја у не раз ви је не при вре де, сво је при вре де пре-
те жно де ин ду стри ја ли зо ва ле за др жа ва ју ћи нај ви ше сек тор 
услу га. Исто вре ме но, раз ви је не тр жи шне при вре де су ве ћи-
ном оста ле за тво ре не за при лив ро ба, услу га и рад не сна ге из 
не раз ви је них при вре да. Шта се де си ло? Са де ре гу ли са ним и 
ли бе ра ли зо ва ним тр жи шти ма уз при су ство тран сна ци о нал-
них ком па ни ја, не раз ви је не при вре де су из гу би ле део еко ном-
ског и мо не тар ног су ве ре ни те та, а са мим тим и мо гућ ност да 
ме ра ма др жав ног ин тер вен ци о ни зма у обла сти мо не тар не и 
фи скал не ма кро е ко ном ске по ли ти ке ути чу на из ла зак сво јих 
при вре да из кри зе. Да кле, за ви се од оздра вље ња раз ви је них 
тр жи шних при вре да и то пре све га при вре де САД чи ја ва лу-
та је ре зер вна ва лу та мно гих не раз ви је них при вре да.

На кра ју, мо же ли еко но ми ја као на у ка да бу де „чи ста 
еко но ми ја“?

Ве ћи на еко но ми ста при ме њу је ме то до ло ги је ис тра жи-
ва ња еко но ми је као на у ке, као уна пред де фи ни са ни оквир 
из дру гих на у ка, ве ћи ном из ма те ма ти ке и ста ти сти ке. Ме-
то до ло ги је ис тра жи ва ња се не раз ви ја ју кроз ана ли зу са ме 
еко но ми је као на у ке. Ко ри сте ћи зва нич не по дат ке, би ло за 
из во ђе ње за кљу ча ка, би ло за соп стве не про ра чу не ра зних 
еко ном ских по ка за те ља, еко но ми сти по ста ју „убе ђи ва чи“ ко-
ји ре то рич ки, у за ви сно сти од по тре ба и на ру чи ла ца, убе ђу ју 
циљ не гру пе пу бли ке у ис прав ност од ре ђе них ме ра еко ном-
ске по ли ти ке. За хва љу ју ћи раз во ју тех но ло ги је у мно гим ко-
му ни ка ци о ним сред стви ма на уч но зна ње ви ше ни је сво ји на 
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спе ци фич них на уч них за јед ни ца већ је сво ји на свих за ин те-
ре со ва них.22 Ка да је еко но ми ја у пи та њу та да су сви за ин те-
ре со ва ни. Та за ин те ре со ва ност по себ но до ла зи до из ра жа ја 
у раз до бљи ма еко ном ске кри зе. Ста нов ни штво је за ин те-
ре со ва но јер је за бри ну то због ло ши јег жи вот ног стан дар-
да, гу бље ња по сла и ло ши јег ква ли те та жи во та. Но си о ци 
еко ном ске вла сти и уоп ште јав них функ ци ја, за бри ну ти су 
због очу ва ња вла сти у пр вим на ред ним из бо ри ма. Еко но-
ми сти ко ји се ба ве еко но ми јом као на у ком, на ла зе се из ме-
ђу на ков ња и че ки ћа. За бри ну ти за соп стве ну ег зи стен ци ју, 
че сто баш као пра ви „убе ђи ва чи“, ма ни пу ли шу по да ци ма, 
ма те ма тич ким и ста ти стич ким ме то да ма, да би оправ да ли 
ме ре еко ном ске по ли ти ке ко је спро во де но си о ци еко ном ске 
вла сти, чак и он да ка да је са свим очи глед но да еко ном ско 
ста ње не од го ва ра њи хо вим „убе ђи вач ким“ ста во ви ма.

Еко но ми ја као на у ка не тре ба при вред ни жи вот да 
при ла го ђа ва сво јим мо де ли ма и „убе ђи вач ким“ ста во ви-
ма, већ сво јим еко ном ским ин стру мен ти ма да про у ча ва сам 
при вред ни жи вот. 
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stry…Economyisasciencewithcharacter,methodsandgoals
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СнежанаГрк*

ДЕ СТРУК ТИВ НА НА ЦИ О НАЛ НА 
ЕКОНО МИ ЈА И ПО ЛИ ТИ КА УДАЉАВА 

СР БИ ЈУ ОД ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ1

Ре зи ме

Националнаекономијаиполитикаулазеутурбулент
нораздобље.Интернаиекстернастабилностземљеидаље
ћебитинеизвесна,иподсталномконтроломмеђународних
експерата. Економски модел базиран на високој државној
потрошњи, увозу и задуживању у иностранству је неодр
жив.Акосетајмоделвеомабрзонепромениуследићекрах
економскогсистемауСрбији.Акорупцијаикриминалкоји
владају на овим просторима удаљиће Србију од Европске
уније.
Кључнеречи: националнаекономијаиполитика,економска

криза,незапосленост,кредити,спољнидуг,из
воз,корупција,Европскаунија.

1.Увод
Кра јем 2008. го ди не су се по че ли ја че на зи ра ти обри-

си ре це си је ко ја ће уз др ма ти еко но ми ју Ср би је у го ди на ма 
ко је до ла зе. Ди мен зи је кри зе у Ср би ји су по че ле по при ма ти 

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град

1 Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту СрбијаиЕвропаекономскеана
лизеипрогнозе, еви ден ци о ни број 149038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.   
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ве ли ке раз ме ре због во ђе ња по гре шне еко ном ске по ли ти ке. 
Њен да љи сце на рио раз во ја је до ста сло жен. Ши ре де ло ва ње 
гло бал не еко ном ске кри зе и пре са хле ин ве сти ци је ко јих је у 
Ср би ји све ма ње до ве ле су зе мљу на иви цу еко ном ског кра-
ха. То би се и до го ди ло да ни су при ско чи ле у по моћ ме ђу на-
род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је уба ци ва њем ве ли ких из но са 
кре ди та у Ср би ју. Али, зе мља је из ву че на из про бле ма са мо 
на ве о ма кра так рок. Ин тер на и екс тер на ста бил ност зе мље 
и да ље ће би ти не из ве сна, и под стал ном кон тро лом ме ђу на-
род них екс пе ра та. Прог но зе ко је да ју пред став ни ци вла сти у 
Ср би ји, да ће др жа ва у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не иза ћи из 
ре це си је, уоп ште не ма ју уте ме ље ње.

Из ла зак из кри зе не ће би ти ни лак ни брз. Успо ра ва ње 
при вред ног ра ста и раст не за по сле но сти про бле ми су са ко-
ји ма се срп ске вла сти те шко бо ре. Срп ска при вре да је у атро-
фи ра ном ста њу. Еко ном ско тки во Ср би је се ра за ра због не ли-
квид но сти и не кон ку рент но сти на ме ђу на род ном тр жи шту, 
као и због ко руп ци је, кри ми на ла, мо но по ли за ци је и тај ку ни-
за ци је зе мље. Успо ра ва ње при вред ног ра ста у Ср би ји пре ра-
сло је у кри зу на тр жи шту ра да. Си ту а ци ја на тр жи шту ра да 
мо гла би се у на ред ном раз до бљу још ви ше по гор ша ти, због 
ве ли ког бро ја ста нов ни штва ко је ће оста ти без за по сле ња. То 
ће ди рект но ути ца ти на ши ре ње си ро ма штва.

Енер ги ју оних по је ди на ца ко ји истин ски же ле да спа-
се на ци о нал ну еко но ми ју тре ба ка на ли са ти ка урав но те же њу 
си сте ма од но сно са мом ње го вом по сто ја њу  - ка ко се он још 
ви ше из ну тра не би уру шио. Раз лог за ова кво раз ми шља ње 
ле жи у чи ње ни ци да да нас жи ви мо да ле ко од са вр ше ног си-
сте ма, јер је иде о ло ги ја сло бод ног тр жи шта ство ри ла та кав 
тип при вре де и дру штва у ко јем је про фит по стао при мар ни 
циљ. Сло бод но тр жи ште је до ве ло до ве ли ке еко ном ске не си-
гур но сти рад ни ка, јер је чо век као по је ди нац по стао нај о бич-
ни ја ро ба. То је про из ве ло уве ћа ва ње бро ја си ро ма шних као 
и оних ко ји се ве ли ком бр зи ном при бли жа ва ју гра ни ци си ро-
ма штва. Оно што ће до дат но за ком пли ко ва ти си ту а ци ју је сте 
да ће си ро ма шни по ста ти још си ро ма шни ји, а бо га ти још бо-
га ти ји. Та из ра же на по ла ри за ци ја ста нов ни штва ће по ве ћа ти 
кри ми нал. А ако кри за ду же по тра је со ци јал ни и по ли тич ки 
не ми ри су не за о би ла зни. Ра ди то га је нео п ход на др жав на ин-
тер вен ци ја, јер је фак тор кри зе у Ср би ји ге не ри сан из ну тра. 
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То зна чи да др жа ва мо ра ре а го ва ти ка ко се не би це ло куп на 
ар хи тек ту ра фи нан сиј ског и еко ном ског си сте ма до ве ла у то-
тал ну дис хар мо ни ју. То би има ло по ли тич ке ре пер ку си је.

Ве ли ка опа сност је об ма њи ва ти на ци ју при ча ма о бр-
зом ула ску Ср би је у Европ ску уни ју,  ка ко то обе ћа ва ју “екс-
перт ске ели те”. Ра ди то га што је Ср би ја брод ко ји плу та по 
још увек не мир ним во да ма, ко је мо гу тај брод да од гур ну 
вре мен ски ја ко да ле ко од Европ ске уни је. Ствар ност је до ста 
су ро ва, па илу зи ја о бо љем жи во ту са ско рим ула ском у Уни-
ју мо же да бу де ја ко опа сна, по го то во ка да је нај те жи др жав-
ни и  дру штве ни про блем – еко ном ска по ли ти ка.

Мо дел на ко јем се те ме љи во ђе ње еко ном ске по ли ти ке 
и вал фи нан сиј ске кри зе оште тио је еко ном ско тки во зе мље 
оста вља ју ћи иза се бе ду го трај не по сле ди це. Са да је пут до 
Европ ске уни је још те жи. Осим усло ва ко је Евро па по ста вља 
ство ре но је још ви ше на го ми ла них уну тра шњих про бле ма, 
ко ји не ће мо ћи бр зо и ла ко да се пре ва зи ђу, упр кос на сто ја-
њи ма моћ них оли гар ха и свет ских фи нан сиј ских ин сти ту ци-
ја да по ка жу све ту ка ко је овај про стор под њи хо вом кон тро-
лом. Нај те жи по раз за Ср би ју ће пред ста вља ти гу би так ње не 
еко ном ске не за ви сно сти и по ли тич ког су ве ре ни те та.

2.ЕкономскасценаСрбије
Еко ном ска сце на Ср би је по ста је мрач на због из у зет но 

ло ших ма кро е ко ном ских и еко ном ских пер спек ти ва, не до-
стат ка про из вод ње, ду го ва др жав них фир ми, за ста ре ле ин-
фра струк ту ре, ве ли ке не за по сле но сти и си ро ма штва. Срп-
ска при вре да је у до ста те шкој си ту а ци ји, јер зе мља “гр ца” 
у де ви зним кре ди ти ма2, а но во на ста ла гло бал на еко ном ска и 
фи нан сиј ска кри за са мо је де ли мич но до при не ла да ду би на 
кри зе у Ср би ји по при ми ве ће ди мен зи је – ра ди то га што је 
до ма ћа при вре да и пре из би ја ња гло бал не кри зе већ би ла у 
кри зи. 

Љу ди у Ср би ји не жи ве у ста бил ном окру же њу, по што 
мно го шта у ње му не функ ци о ни ше (суд ство, не до гра ђе но за-

2 “Гр ца ју ћи у де ви зним кре ди ти ма, Ср би ја са Ле то ни јом и Есто ни јом спа да 
у три фи нан сиј ски нај у гро же ни је др жа ве Евро пе.” Из вор: Фајненшелтајмс 
(по зи ва се на мар тов ски из ве штај Bre ton -Vud ин сти ту ци је и де ло ве из по-
вер љи вог из ве шта ја ММФ-а од мар та 2009. го ди не), до ступ но 06. април 
2009. го ди не.
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ко но дав ство, ад ми ни стра тив не пре пре ке, не си гур ност ула га-
ња, ко руп ци ја, кри ми нал, би ро кра ти ја, по ли тич ке на год бе). 
Из ра же ни су кон флик ти ин те ре са, јер се не по шту ју за ко ни 
о њи хо вом спре ча ва њу. Пра во су ђе је у Ср би ји под ути ца јем 
из вр шне вла сти. Че сто се по ку ша ва из ма ни пу ли са ти при-
ме на За ко на о јав ним на бав ка ма. Раз лог за ово на ла зи се у 
чи ње ни ци да су мно ги гра ди ли ка ри је ре на по сло ви ма из те 
обла сти без ика кве кон тро ле. Нај ве ћи про блем је што не по-
сто ји истин ска во ља за при ме ну тог за ко на, а за то је нај ви ше 
од го вор на власт у зе мљи.

Оче ки ва ња ко ја је да ла вла да Ср би је по ста ла су из не-
ве ре на, јер по ли тич ке пар ти је кре и ра ју  еко ном ску по ли ти ку. 
Због то га се и при ва ти за ци ја од ви ја ла на ве о ма про бле ма ти-
чан на чин, па су ве ли ке фир ме и ком па ни је од стра те шког 
на ци о нал ног зна ча ја пре шле у ру ке стра на ца и до ма ћих оли-
гар ха, чи је по ре кло нов ца се ни је кон тро ли са ло.

 Због по гре шне еко ном ске по ли ти ке ка ква се во ди у 
Ср би ји, а и због не сре ђе ног при вред ног ам би јен та, еко ном-
ске ви бра ци је се ре флек ту ју из у зет но не по вољ но на ма кро-
е ко ном ске по ка за те ље3 - пад при вред не ак тив но сти од но сно 
пад ин ду стриј ске про из вод ње,4  пад бру то до ма ћег про из во-
да (БДП), ин фла ци ју,5 сла бље ње на ци о нал не ва лу те, све ве ћи 
број не за по сле них,6 на ра ста ју ће си ро ма штво, нај ни же пла те 

3 Са свим је си гур но да ће по да ци о са да шњем ста њу ма кро е ко ном ских 
по ка за те ља, ка да их бу де мо има ли, ука зи ва ти на до дат но по гор ша ње 
у од но су на оне с кра ја про шле го ди не и пр вог квар та ла 2010. го ди не.

4 У 2009. го ди ни у од но су на 2008. го ди ну оства рен је пад ин ду стриј ске про-
из вод ње од 12,1 од сто. Ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји у де цем бру 2009. 
го ди не би ла је ма ња за 1,3 од сто у од но су на де цем бар 2008. го ди не, а у од-
но су на про сек 2008. го ди не би ла је ма ња за 1,7 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.01.2010. го ди не).

5 Це не на ма ло у Ср би ји у 2009. го ди ни су у про се ку по ве ћа не за 10,1 од сто у 
од но су на про сек прет ход не го ди не. Це не на ма ло ро ба и услу га у ја ну а ру 
2010. го ди не у про се ку су би ле ве ће за 0,8 од сто у од но су на прет ход ни ме-
сец. У ја ну а ру 2010. го ди не у од но су на исти ме сец 2009. го ди не це не на ма ло 
су по ве ћа не за 8,0 од сто.

 Тро шко ви жи во та у 2009. го ди ни су у про се ку по ве ћа ни за 8,6 од сто у од-
но су на про сек прет ход не го ди не. Тро шко ви жи во та у ја ну а ру 2010. го ди не 
у од но су на прет ход ни ме сец у про се ку су би ли ви ши за 0,6 од сто. У ја ну-
а ру 2010. го ди не у од но су на исти ме сец 2009. го ди не тро шко ви жи во та су 
по ве ћа ни за 4,8 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 
12.02.2010. го ди не).

6 У Ср би ји је у мар ту 2009. го ди не би ло не за по сле них 830.391 осо ба, од но сно 
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у ре ги о ну,7 рас ту ћи бу џет ски де фи цит,8 спољ но тр го вин ски 
де фи цит9 и по че так от пла те спољ них ду го ва. 

 По ред то га пред у зе ћа су у до ста те шкој си ту а ци ји, 
због ду го ва ко ји их гу ше. А про блем се и да ље укруп ња ва, 
јер је не ли квид ност срп ских фир ми по при ми ла алар мант не 
раз ме ре и пре ти да пот пу но бло ки ра фи нан сиј ске то ко ве10 у 
при вре ди. Број не ли квид них пред у зе ћа се сва ко днев но по ве-
ћа ва. По што пред у зе ћа не ма ју но вац на ра чу ни ма због за сто-

сто па не за по сле них је би ла 22,8 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

7 Про сеч на пла та у Ср би ји, из ра же на у еври ма, нај ма ња је у ре ги о ну. Про-
сеч на пла та у Ср би ји пре ра чу на то у европ ску ва лу ту из но си 329,05 евра. 
У Ма ке до ни ји она је 330,83 евра, Бо сни и Хер це го ви ни 394,5 евра. У Цр ној 
Го ри она из но си 456 евра, а у Хр ват ској 724,13 евра, док је у Сло ве ни ји 935,11 
евра. (Извори: Др жав ни за во ди за ста ти сти ку, до ступ но 16.01. 2010. го ди не.) 
Да про сеч на пла та у Ср би ји бу де нај ни жа у ре ги о ну ути ца ло је сла бље ње на-
ци о нал не ва лу те у про се ку 15,4 од сто у 2009. го ди ни. Али и то што је до шло 
до ја ча ња ку не у Хр ват ској, док Бо сна и Хер це го ви на не ма пли ва ју ћи курс, 
не го ва лут ни од бор, па је кон вер ти бил на мар ка ве за на за евро. 

 Ина че, у Ср би ји су за ра де без по ре за и до при но са но ми нал но ра сле у 2009. 
го ди ни, та ко да су у од но су на 2008. го ди ну би ле ве ће за 8,8 од сто. Ре ал но, 
за ра де су би ле ве ће за 0,2 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до-
ступ но 25.01.2010. го ди не). Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у Ср би ји 
ис пла ће на у де цем бру 2009. го ди не у од но су на про сеч ну за ра ду без по ре за 
и до при но са ис пла ће ну у но вем бру 2009. го ди не но ми нал но је би ла ве ћа за 
16,5 од сто, а ре ал но је би ла ве ћа за 16,6 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, до ступ но 25.01.2010. го ди не).

8 Ср би ја је на кра ју 2009. го ди не има ла бу џет ски де фи цит од 93,8 ми ли јар ди 
ди на ра. При хо ди су би ли 619,4 ми ли јар ди, а рас хо ди 713,2 ми ли јар де ди на-
ра. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 08. фе бру ар 2010. го ди не). 

 Де фи цит бу џе та Ср би је у ја ну а ру 2010. го ди не из но сио је 1,5 ми ли јар ди ди-
на ра. При хо ди су би ли 49,3 ми ли јар де, а рас хо ди 50,8 ми ли јар ди ди на ра. 
(Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 08. фе бру ар 2010. го ди не). 

9 Ср би ја је у раз до бљу ја ну ар-де цем бар 2009. го ди не има ла спољ но тр го вин-
ски де фи цит од 7,24 ми ли јар де до ла ра, што је 39,2 од сто ма ње не го у истом 
раз до бљу прет ход не го ди не. Де фи цит из ра жен у еври ма из но сио је 5,19 ми-
ли јар ди, што чи ни сма ње ње од 35,6 од сто у од но су на исто раз до бље прет-
ход не го ди не. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.01.2010. 
го ди не).

10 Од укуп но 425.000 ре ги стро ва них прав них ли ца у Ср би ји бло ки ра но је око 
15 од сто или 66.438, са укуп ним из но сом од 261 ми ли јар ду ди на ра. Од укуп-
ног из но са бло ка да нај ве ћи део од но си се на прав на ли ца, и то 75 од сто на 
ма ла, не раз вр ста на и сред ња пред у зе ћа, док се на пред у зет ни ке од но си са мо 
пет од сто укуп ног из но са бло ка да. Пре ма ду жи ни тра ја ња бло ка да, пре ко 
67 од сто је бло ки ра но ду же од јед не го ди не, а 36 од сто ду же од три го ди не. 
(Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 27. 01.2010. го ди не).
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ја на пла те она књи же огром не гу бит ке и ни су у мо гућ но сти 
да ис пла ћу ју за ра де укљу чу ју ћи и ви со ке сто пе по ре за и до-
при но са као и оста ле да жби не сво јим за по сле ним рад ни ци-
ма. Ре зул тат та квог ста ња је сте от пу шта ње рад ни ка. Тек ће 
у вре ме ну ко је до ла зи срп ска при вре да осе ти ти су но врат, уз 
но ва ве ли ка от пу шта ња рад ни ка, а све под пла штом свет ске 
еко ном ске кри зе. 

 Кри за ко ја је за хва ти ла ре ал ни сек тор, још мно го ра-
ни је, то ком 2009. и ове го ди не се од ра зи ла и на бан кар ски 
сек тор, ко ји је по чео да би ва су здр жан при одо бра ва њу кре-
ди та. Ова кво по на ша ње бан кар ског сек то ра је ра зу мљи во јер 
је ве ли ки ри зик ула га ња у до ма ћу при вре ду, ко ја је у огром-
ним те шко ћа ма. Уче шће из во за у бру то до ма ћем про из во ду 
је ја ко ма ло. Ово је по сле ди ца по ли ти ке кур са и не до след не 
ли бе ра ли за ци је. 

По ли ти ка кур са ди на ра ка ква се во ди ла по го до ва ла је 
уво знич ким ло би и ма. Уво зни ци су про фи ти ра ли за хва љу ју-
ћи пре це ње ном ди на ру. За пра во, та кав курс је про мо ви сао 
уво зне ро бе а ни је од го ва рао до ма ћим из во зни ци ма, и оте жа-
вао је по зи ци ју они ма ко ји су кре дит но за ду же ни.

Зна ча јан фак тор  ко ји је имао деј ство на ја ча ње до ма-
ће ва лу те то ком 2008. го ди не, а на ро чи то у пр вој по ло ви ни 
те го ди не, би ло је сна жно за ду жи ва ње кор по ра тив ног сек то-
ра у ино стран ству. То је по ве ћа ло по ну ду де ви за на срп ском 
тр жи шту. Али, 2010. го ди не и на ред них го ди на на зна чај но 
за ду жи ва ње у ино стран ству се те же мо же ра чу на ти. Ве ћи-
на ино стра них оба ве за ко је до спе ва ју мо ра ће да се ре фи нан-
си ра ју на до ма ћем тр жи шту, а то ће по ве ћа ти по тра жњу за 
стра ним ва лу та ма.

 Курс ди на ра ће 2010. го ди не би ти су о чен са ве ли ким 
иза зо ви ма. Ра ди то га што ста би лан курс ди на ра пре ма евру 
пр вен стве но за ви си од кон ти ну и ра ног при ли ва де ви за из 
ино стран ства – а ње га ће би ти да ле ко ма ње не го што је то 
би ло у про те клим го ди на ма. 

Цен трал на бан ка ће се на ћи пред ве ли ким иза зо ви ма. 
Ти иза зо ви су – ка ко од бра ни ти курс ди на ра и ка ко обез бе-
ди ти до вољ ну ли квид ност ба на ка ка ко би оне мо гле кре ди-
ти ра ти пред у зе ћа и др жа ву. Про блем је у то ме што по ве ћа ње 
ко ли чи не ди на ра на тр жи шту ру ши курс ди на ра, док по вла-
че ње ди на ра с тр жи шта, бра ни курс али сма њу је ли квид ност. 
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Сма ње ну ли квид ност и не до ста так ка пи та ла на тр жи шту 
бан ке углав ном ком пен зи ра ју по ве ћа њем ка мат них сто па.

Вла ди Ср би је сто је на рас по ла га њу са мо две мо гућ но-
сти.  Једнамогућност је да она на ста ви са де фла тор ном по-
ли ти ком очу ва ња кур са. И нај ве ро ват ни је је да ће се вла да 
опре де ли ти за ту ал тер на ти ву, јер је за тра жи ла по моћ од Ме-
ђу на род ног мо не тар ног фон да (ММФ).11 

Ло ша стра на по ли ти ке очу ва ња кур са је сте да ће то 
иза зва ти још ве ће про бле ме у при вре ди, ве ли ки број бан кро-
та пред у зе ћа, а са мим тим и гу бит ка рад них ме ста. Друга
могућност је да се из вр ши ко рек ци ја ди на ра. У том слу ча ју 
пао би жи вот ни стан дард ста нов ни штва, по ве ћа ле би се ра те 
кре ди та, али би до бар део рад них ме ста био са чу ван. 

На рав но, не за ви сно од то га ко ји мо дел се ода бе ре, прет-
по став ка ње го ва успе ха је сте ре ба ланс др жав ног бу џе та, зна-
чај но сма ње ње по тро шње јав ног сек то ра и ко ре ни та про ме на 
ма кро е ко ном ске по ли ти ке, пр вен стве но по ли ти ке из во за. Из-
воз тре ба да бу де ге не ра тор при вред ног ра ста. Али, у еко ном-
ској кри зи до ње га ни је мо гло до ћи јер је ре це си ја зах те ва ла 
сни жа ва ње из во зних це на, а гу би ци су по кри ве ни от пу шта-
њем рад ни ка и па дом кур са ди на ра.

Ка кво ће кре та ње има ти на ци о нал на ва лу та од но сно да 
ли ће би ти мо гућ но одр жа ва ње ње не ста бил но сти нај ви ше 
ће за ви си ти од оби ма де ви зних ре зер ви12, али и од екс пан зи-
је из во за, јер не ће би ти у до вољ ном оби му кре ди та из ино-
стран ства ко ји ма ће мо ћи да се одр жа ва ста бил ност ди на ра. 

11 ММФ и вла сти Ср би је по сти гли су кра јем мар та 2009. го ди не спо ра зум о 
stend baj аран жма ну од 2,9 ми ли јар ди евра, ко ји ће тра ја ти до сре ди не апри ла 
2011. го ди не. Исто та ко, до го во ре но је да се ште ди на свим ни во и ма у др жа ви. 
Пре ма ре ви зи ји аран жма на из но вем бра 2009. го ди не, де фи цит бу џе та 
за 2010. го ди ну тре ба ло би да бу де че ти ри од сто бру то до ма ћег про из во-
да, пла те и пен зи је би ће за мр зну те, уз пре у зе ту оба ве зу вла де да за поч не 
ре фор му пен зиј ског си сте ма и сма њи број за по сле них у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји за ви ше од 8.000 љу ди.     
Ср би ја је кра јем 2009. го ди не по ву кла дру гу тран шу кре ди та од ММФ-а 
у из но су од око 350 ми ли о на евра, чи ме је укуп ни из нос по ву че них сред-
ста ва до сти гао 1,13 ми ли јар ди евра.     
Ми си ја ММФ-а сти гла је 8. фе бру а ра 2010. го ди не у Бе о град на раз го во ре 
са пред став ни ци ма вла де Ср би је по во дом тре ће ре ви зи је кре дит ног stend baj 
аран жма на.

12 Де ви зне ре зер ве су кра јем ја ну а ра 2010. го ди не из но си ле 16,63 ми ли јар де до-
ла ра од но сно 11,93 ми ли јар де евра. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 
16.02.2010. го ди не).
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На рав но, под усло вом да ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је не бу ду бла го на кло не пре ма Ср би ји као до са да. Ме ђу-
тим, ка да се од не ко га кон стант но оче ку је по моћ, за уз врат се 
мо ра не што и да ти.

3.Уводудужничкоропство
Ср би ји су по треб на огром на фи нан сиј ска сред ства због 

ста ња у ко јем се на ла зи ње на при вре да. Не ке зе мље су ве о-
ма осе тљи ве на при вред на кре та ња ка ква су са да у Ср би ји. 
Сто га су њи хо ве бан ке по себ но опре зне при кре ди ти ра њу у 
срп ску при вре ду. Чак и ако ре ски ра ју да уло же но вац од но-
сно да ју за јам за срп ску при вре ду, ло гич но је да це на по зај-
ми це бу де ви со ка као и усло ви кре ди ти ра ња. Сви ин тер ни и 
екс тер ни фак то ри су ге ри шу да ће кре ди ти из ино стран ства 
би ти огра ни че ни или ако их бу де би ће ве о ма ску пи, а до ма-
ћих из во ра ће би ти све ма ње или их ви ше не ће би ти, па ће се 
си ту а ци ја на еко ном ској сце ни Ср би је још ви ше по гор ша ва-
ти, од но сно кри за ће се ин тен зи ви ра ти.

 Екс тер на ста бил ност зах те ва за о крет са до ма ће по-
тро шње на раст пред во ђен екс тер ним фак то ри ма, али до ра-
зум ног ни воа. Сто га озбиљ но тре ба да за бри ња ва по да так да 
ве ли ком бр зи ном ра сте спољ ни дуг зе мље.13

Тре нут но је нај ве ћи про блем за зе мљу дуг при ват ног 
сек то ра. Овај про блем ду га при ват ног сек то ра мо ра да се ре-
ши ре про гра мом. Ако се то не ура ди, од но сно ако бан ке поч-
ну да на пла ћу ју сво је ду го ве, по сле ди це по са му при вре ду би 
би ле ка та стро фал не. До шло би до да љег гу ше ња при вре де. 
Да би се убла жи ле не га тив не по сле ди це, уко ли ко ком па ни је 
не мо гу да вра те дуг – др жа ва мо ра да им при ско чи у по моћ. 
За то др жа ва мо ра да ис по шту је до го вор са ММФ-ом, од но-
сно да ис пу ни све усло ве ко је јој по ста ви Фонд, јер са мо на 
тај на чин мо же да убе ди по слов не бан ке да не сма њу ју обим 
кре ди та пред у зе ћи ма.

13 Спољ ни дуг Ср би је у де цем бру 2009. го ди не из но сио је 22,79 ми ли јар ди евра, 
при че му је дуг јав ног сек то ра био 7,23 ми ли јар де евра, а при ват ног сек то ра 
15,56 ми ли јар ди евра. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 16.02. 2010. 
го ди не). У раз до бљу од 2000. до кра ја 2009. го ди не спољ ни дуг је по рас тао за 
11,13 ми ли јар ди евра. То зна чи да се за про те клих де вет го ди на спољ ни дуг 
Ср би је удво стру чио.
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Фи ли ја ле за пад них ба на ка у ис точ ној Евро пи, укљу-
чу ју ћи и оне у Ср би ју, мо гле би у до глед ној бу дућ но сти да 
из гу бе 160 ми ли јар ди до ла ра у ви ду не на пла ти вих ду го ва.14 
Про бле ми ре ги је ду бо ко су по ве за ни с остат ком Евро пе, јер 
су до ма ће бан ке у вла сни штву ма тич них ба на ка из ЕУ, па 
ре ше ње кри зе у ко јој се на ла зи Ср би ја ле жи ис кљу чи во у ко-
ор ди ни ра ном од го во ру Европ ске уни је и ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја-15

 Па ипак, ста ње у Ср би ји на го ве шта ва не из бе жне 
ду жнич ке про бле ме, ко ји ће у раз до бљу ко је до ла зи по ста-
ти још из ра же ни ји. Ово сто га што не га тив не еко ном ске де-
тер ми нан те има ју ди рект не ефек те на спо соб ност зе мље да 
от пла ћу је ду го ве. У ства ри, спо соб ност зе мље да от пла ћу је 
ду го ве за ви си од сте пе на за ду же но сти, сто пе ра ста, при ли ва 
ди рект них стра них ин ве сти ци ја и при хо да од при ва ти за ци је. 
Тре нут но ста ње у Ср би ји је та кво да је сто па за ду же но сти 
ви со ка, сто пе ра ста да ле ко од по треб них, ди рект на стра на 
ула га ња за не ма ри ва, а при хо ди од при ва ти за ци је вр ло скром-
ни, па због то га спо соб ност от пла те ду го ва дра стич но опа да. 
За то ће глав ни про блем еко но ми је у го ди на ма ко је до ла зе, а 
ко ји ће та ко ђе има ти нај ве ћи ути цај на при вред на кре та ња у 
Ср би ји, би ти на чин ре ша ва ња сер ви си ра ња спољ ног ду га. Не 
сме се за не ма ри ва ти ни при су ство про бле ма курс ног ри зи ка, 
због за ду жи ва ња до ма ћег кор по ра тив ног сек то ра у стра ним 
ва лу та ма. 

 Ср би ја мо ра да учи ни све ка ко би убла жи ла ду жнич-
ку кри зу од но сно не мо гућ ност от пла те свог спољ ног ду га – 
јер је из ве сно да ће има ти те шко ће да сер ви си ра дуг. 

 Ма ла еко но ми ја Ср би је већ је ушла у зам ку ду жнич ке 
кри зе. Ако се про ду жи фи нан сиј ска кри за, то би мо гло до ве-

14  Из вор: Фајненшелтајмс, по зи ва се на мар тов ски ин тер ни из ве штај Bre ton-
Vud ин сти ту ци је (до ступ но 07.04.2009. го ди не). “Са из у зет ком Ру си је, ре ги-
он цен трал не и ис точ не Евро пе ове го ди не тре ба да ре про гра ми ра при спе ли 
спољ ни дуг од 413 ми ли јар ди до ла ра и ис фи нан си ра 84 ми ли јар де до ла ра 
де фи ци та по те ку ћем ра чу ну” – то су у мар ту из ра чу на ли екс пер ти ММФ-а. 
Ме ђу тим, ре ги он је у фи нан сиј ској ду би о зи од око 186 ми ли јар ди до ла ра. 
А за кр пље ње ду би о зе на ис то ку Евро пе, ММФ из сво јих из во ра мо же да 
из дво ји са мо 81 ми ли јар ду до ла ра. Сто га Bre ton-Vud ин сти ту ци ја сма тра да 
око 105 ми ли јар ди до ла ра тре ба да обез бе ди Европ ска уни ја и зе мље кре ди-
то ри.

15  Ср би ја је кра јем фе бру а ра 2009. го ди не тра жи ла од Европ ске уни је од но сно 
Европ ске ко ми си је и од Свет ске бан ке но вац због ја ча ња бу џе та. 
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сти до још сна жни јег па да БДП16-а, и уз оста ле до га ђа је ко ји 
има ју ди рект не ефек те на раст ри зи ка зе мље мо гло би до ћи 
до ве ли ких ду жнич ких про бле ма, бу ду ћи да јав ни дуг про-
цен ту ал но ра сте у БДП-у. 17

 Ко ли ко је бу џет ски де фи цит и про цен ту ал но уче шће 
ду га у бру то до ма ћем про из во ду др жа ве озби љан про блем 
го во ре и нај но ви је ин фор ма ци је да у зам ку ду жнич ке кри зе 
упа да ју и не ке др жа ве ко је су у еуро зо ни.18 

16 Ре ал ни пад БДП у тре ћем квар та лу 2009. го ди не, у од но су на исто раз до-
бље 2008. го ди не, из но сио је 2,3 од сто.  У пр вом и дру гом квар та лу 2009. 
го ди не ре ал ни пад БДП је био 4,2 од сто. Ме ђу тим, ре ал ни пад бру то до-
ма ћег про из во да за де вет ме се ци 2009. го ди не, у по ре ђе њу са истим раз до-
бљем прет ход не го ди не, из но сио је 3,5 од сто.    
Нај ве ћи до при нос не га тив ној сто пи ра ста БДП-а, од 2,3 од сто, у тре ћем 
квар та лу 2009. го ди не има ли су: сек тор пре ра ђи вач ке ин ду стри је, сек тор 
тр го ви не и сек тор гра ђе ви нар ства. Убла жа ва њу па да БДП до при не ли су: 
сек тор са о бра ћа ја, сек тор фи нан сиј ског по сре до ва ња и сек тор оста лих услу-
га. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

17 Јав ни дуг Ср би је је на кра ју ја ну а ра 2010. го ди не био 10,07 ми ли јар ди евра, 
што је 30,5 од сто бру то до ма ћег про из во да. На кра ју про шле го ди не, јав ни 
дуг је био 9,85 ми ли јар ди евра, што зна чи да је то ком ја ну а ра 2010. го ди не 
по ве ћан за око 216 ми ли о на. На кра ју 2008. го ди не јав ни дуг Ср би је био је 
8,78 ми ли јар ди евра, што је би ло 25,6 од сто БДП-а. (Из вор: Ми ни стар ство 
фи нан си ја, до ступ но 16.02.2010. го ди не).

18 Свет ске бер зе се пла ше да ће због бу џет ског де фи ци та и пре за ду же но сти 
Пор ту га ла, Ир ске, Грч ке и Шпа ни је, не ке од ових зе ма ља би ти при си ље не 
да бан кро ти ра ју или се од рек ну је дин стве не ва лу те – еура.

Бу џет ски де фи цит у 2009. го ди ни и прог но за ду га за 2010. го ди ну

 Држа ве Бу џет ски де фи цит
(% БДП-а, 2009)

Дуг (% БДП-а)
ПРОГНОЗА ЗА 2010.

 Грчка 12,7 % 124,9 %
 Ирска 11,7 % 82,9 %

 Шпани ја 11,4 % 66,3 %
 Порту гал 9,3 % 84,6 %

 Францу ска 8,4 % 82,5 %
 Итали ја 5,1 % 116,7 %
 Немач ка 3,2 % 76,7 %

 просек еуро зо не 6,9 % 84,0 %
Извор:GRAPHICNEWS,доступно12.02.2010.

 У про бле му је и Ве ли ка Бри та ни ја ко ја ни је у евро зо ни. Бу џет ски де фи цит у 
2009. го ди ни у Ве ли кој Бри та ни ји из но сио је 12,6 од сто, а прог но за је да ће у 
2010. го ди ни дуг у овој др жа ви  би ти 80,3 од сто бру то до ма ћег про из во да.                     

 Уго вор из Ма стрих та по ста вља пла фон од 3 од сто БДП-а за бу џет ски де фи-
цит, док јав ни дуг не сме да пре ла зи 60 од сто БДП-а.
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 Да др жа ва Ср би ја не би упа ла у још ве ћу зам ку – ко ја 
би је мо гла од ве сти ди рект но у ду жнич ко роп ство, јер но вим 
за ду жи ва њем под не по вољ ним усло ви ма мо ра да ре фи нан си-
ра њем вра ћа ка ма те на дуг – кре а то ри ма кро е ко ном ске по ли-
ти ке мо ра ју да про ме не мо дел, ко ји очи глед но ни је дао до бре 
ре зул та те.

 Сто па ра ста бру то до ма ћег про из во да ко ја је из но си ла 
5,4 од сто у Ср би ји у раз до бљу од 2000-те до кра ја 2008. го ди-
не за сни ва ла се на тр го ви ни, од но сно уво зу ту ђих про из во-
да, ту ђег нов ца, на и ме ту ђој мо ћи, а не на ства ра њу вла сти-
тих но вих и до дат них вред но сти. Ка да је до шло до ре це си је 
у Евро пи и све ту, би ло је ра зу мљи во да раст БДП-а за сно ван 
на по тро шњи ту ђе хра не, тех ни ке, нов ца не мо же би ти тра-
јан. Још јед ном се по твр ди ло да је сва ки раст ко ји се те ме љи 
на ту ђој фи нан сиј ској и ма те ри јал ној мо ћи вр ло ри скан тан, а 
во ђе ње та кве по ли ти ке то тал но по гре шно. Не га тив не по сле-
ди це во ђе ња по гре шне по ли ти ке су те шке и њи хо ва ре флек-
си ја на еко ном ску сце ну Ср би је ће би ти ду го трај на.

У го ди на ма ко је сле де Ср би ја мо ра ти да на ђе из во ре до-
дат них сред ста ва за фи нан си ра ње бу џе та, кроз при хо де од 
при ва ти за ци је, по ве ћан при лив по ре за или но во за ду жи ва-
ње. У про тив ном, пла те свих оних ко ји за ви се од бу џе та и 
пен зи је мо ра ће да бу ду знат но сма ње не. За са да је из ве сно да 
ће је ди ни из вор фи нан си ра ња бу џе та би ти но во за ду жи ва ње, 
по што ће при хо да од при ва ти за ци је би ти ја ко ма ло.

Исто вре ме но при ват ни ин ве сти то ри, а на ро чи то они из 
ино стран ства, су по ста ли ве о ма оба зри ви због ви со ког сте-
пе на ри зич них ула га ња. Ср би ја има нај ло ши ји кре дит ни реј-
тинг у од но су на зе мље у ре ги о ну. Она је у зо ни не га тив ног 
оче ки ва ња кре дит ног реј тин га19, као нај ло ши ја од свих зе ма-
ља у цен трал ној и ис точ ној Евро пи. 

19  Ме ђу на род на аген ци ја за про це ну кре дит не спо соб но сти зе ма ља “Фич реј-
тингс” ре ви ди ра ла је из гле де Ср би је за 2009. го ди ну и уме сто као ста бил не 
опи са ла их је као не га тив не. (Извор:BiBiSi). Аген ци ја са се ди штем у Лон-
до ну свр ста ла је Ср би ју у но ву, ни жу ка те го ри ју, пре све га због ви со ког те-
ку ћег бу џет ског де фи ци та и ве ли ке по тре бе за спољ ним фи нан си ра њем да 
би мо гли да се от пла ћу ју ве ли ки при ват ни ду го ви. Та ко ђе и ме ђу на род на 
аген ци ја “StandardendPur” свр ста ла је Ср би ју у ка те го ри ју са нај го рим кре-
дит ним реј тин гом у ре ги о ну. Ср би ја са оце ном BB- има нај го ри кре дит ни 
реј тинг у ре ги о ну. (Извор:Агенцијa“StandardendPur”,ја ну ар 2009. го ди не).
Ме ђу тим, аген ци ја “StandardendPur”по бољ ша ла је 2. де цем бра 2009. го ди-
не кре дит ни реј тинг Ср би је са BB- на VV ста бил ни. (Извор:Министарство
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Бу ду ћи да је Ср би ја оце ње на као зе мља у ко ју ни је по-
жељ но ин ве сти ра ти, њој са мо спо ра зум са ММФ-ом по ма же 
да по ша ље сиг нал све ту од но сно по тен ци јал ним ин ве сти то-
ри ма да је зе мља под кон тро лом Фон да, што јој је до не кле 
га ран ци ја да мо же да тра жи кре ди те и код дру гих кре ди то ра. 
Раз у ме се, др жа ва ће кре ди те до би ја ти уз ве ли ке те шко ће, 
по што се фи нан си је ри при бо ја ва ју ри зи ка ула га ња у зе мљу 
у ко јој вла да ју ве ли ка ко руп ци ја и кри ми нал – из у зев оних 
ин ве сти то ра ко ји у та квом ам би јен ту ви де соп стве ни ин те-
рес. Да кле, око сни цу еко ном ске по ли ти ке у 2010. го ди ни ће 
пред ста вља ти спро во ђе ње аран жма на са Ме ђу на род ним мо-
не тар ним фон дом. 

4.Држава–безконцептадруштвениходноса

По ли тич ка ели та у Ср би ји се по на ша ве о ма ко мот но 
или бо ље ре ћи нео д го вор но, по што не ма во ље да се ре фор-
ми ше јав ни сек тор, а то је основ ни циљ тран сфор ма ци је ка 
тр жи шној при вре ди; не ма озбиљ не ре фор ме при вред не ре-
гу ла ти ве, та ко да је по слов ни ам би јент до ста лош; а не ма ни 
скло но сти да се при вред на по ли ти ка за сни ва на пра ви ли ма, 
а не на ар би трар ним од лу ка ма. Вла да ви не пра ва у Ср би ји не-
ма из по ли тич ких раз ло га. При ват ни сек тор је мо но по ли сан 
ис кљу чи во због бли ске ве зе из ме ђу по слов них љу ди, углав-
ном сум њи вих ква ли те та, и оних на вла сти. 

финансијаРепубликеСрбије,до ступ но 03.12.2009. го ди не). Ка ко се на во ди: 
“оце на је да та на осно ву ста бил них из гле да да су спољ ни при ти сци са ко ји ма 
се Ср би ја су о ча ва осла бље ни, а да ће се у скла ду са про гра мом са ММФ-ом 
бу џет ска кон со ли да ци ја по ја ви ти у сред њо роч ном пе ри о ду”.(Извор:Бета,
до ступ но 03.12.2009. го ди не). Ме ђу на род на аген ци ја за утвр ђи ва ње реј тин га 
“DaniBredstrit” об ја ви ла је 3. де цем бра 2009. го ди не да је Ср би ја за др жа ла 
реј тинг DB5a за зе мље са ви со ким ри зи ком по сло ва ња. Кри те ри ју ми “Dan
iBredstrita” у од ре ђи ва њу реј тин га зе мље су: по ли тич ки ри зик, по слов ни 
ри зик, ма кро е ко ном ски ри зик и спољ ни ри зик. Ри зич ност је по де ље на у се-
дам ни воа од DB1 што се сма тра нај ма њим ри зи ком до DB7 као нај ве ћим 
ри зи ком. Сва ки ни во је да ље по де љен у че ти ри квар та ла (од ′а′до ′d′ ) где 
озна ка ′а′ пред ста вља не што ма њи ри зик не го ′b′ ,док озна ка ′d′ пред ста вља 
нај ве ћи ри зик у да том ни воу. У ре ги о ну и да ље нај ве ћи реј тинг има Сло ве-
ни ја (DB2c), а за њом сле де Грч ка (DB3c), Хр ват ска и Ма ђар ска (DB3d), Бу-
гар ска, Ру му ни ја и Ал ба ни ја (DB4a), Ма ке до ни ја (DB4b). Ни жи реј тинг од 
Ср би је у ре ги о ну има са мо БиХ (DB6a). (Извор:Beta,до ступ но 04.12.2009. 
го ди не).
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Ко руп ци ја је та мо где има нај ви ше нов ца и где су нај-
ве ћа дис кре ци о на овла шће ња. Спре ге по ли тич ких стра на ка 
и тај ку на су под окри љем вла сти. Ме ђу стран ка ма на вла сти 
и опо зи ци је као да по сто ји пре ћу тан до го вор да се та кав си-
стем очу ва што ду же, јер се очи глед но фи нан си ра ју из истих 
из во ра.

По ли тич ке стран ке у Ср би ји глав ни су из вор ко руп ци-
је. Сум њи ви на чин фи нан си ра ња по ли тич ких пар ти ја, тај-
ност фи нан си ра ња, јав не на бав ке, не тран спа рент ност тро-
ше ња нов ца по ре ских об ве зни ка, по ста вља ње ис кљу чи во 
стра нач ки по доб них на јав не по ло жа је, при ти сак вла да ју ћих 
струк ту ра на пра во су ђе, као и не по сто ја ње или бло ка да ин-
сти ту ци ја, до при не ли су оце ни да Ср би ја већ три го ди не за-
ре дом стаг ни ра у бор би про тив ко руп ци је. То по твр ђу је по-
да так Транспаренсиинтернешенел-ако ји је об ја вио ин декс 
пер цеп ци је ко руп ци је за 2009. го ди ну.20

У из ве шта ју21 Транспаренсиинтернешенел-аСр би ја је 
оце ње на ин дек сом ко руп ци је 3,5 и за у зе ла је 83. ме сто ме ђу 
180 зе ма ља (два ме ста бо ље не го 2008. го ди не). Али, тре ба 
да за бри ња ва што се Ср би ја и да ље на ла зи ме ђу зе мља ма ко-
је има ју зна чај не про бле ме са ко руп ци јом22. Ср би ји дру штво 
чи не Сва зи лед, Три ни дад и То ба го, Ел Сал ва дор и Гва те ма-
ла. 

Бо ље од Ср би је пла си ра ла се Сло ве ни ја (26. ме сто, са 
ин дек сом пер цеп ци је ко руп ци је 6,6), Хр ват ска (66. ме сто, са 
ин дек сом 4,1), Цр на Го ра (69. ме сто, са ин дек сом 3,9), Ма ке-
до ни ја (71. ме сто, са ин дек сом 3,8), а ло ши ја је је ди но Бо сна 
и Хер це го ви на ко ја је за у зе ла 99. по зи ци ју, са ин дек сом пер-
цеп ци је ко руп ци је 3,0.

Пре ма ис тра жи ва њи ма, нај ви ше ко руп ци је у Ср би ји 
има у фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, здрав ству, гра ђе-
ви нар ству и ур ба ни зму и фи нан си ра њу ин фра струк тур них 

20 Ин декс ко руп ци је до 5,0 ука зу је да је ко руп ци ја озби љан си стем ски про блем 
у др жа ви. Ин декс ко ји пре ла зи 5,0 од сто по ка зу је да је ко руп ци ја у др жа ви 
под но шљи ва. Зе мље чи ји је ин декс 1,0 го во ри да су оне огре зле у ко руп ци ји.

21 Из ве штај Транспаренсиинтернешенела об ја вљен је 18. но вем бра 2009. го-
ди не.

22 Иза Ср би је на ла зи се Ал ба ни ја (95. ме сто) са ин дек сом пер цеп ци је ко руп ци-
је 3,2.
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про је ка та. По ред то га, ско ро сви по сло ви ко ји се фи нан си ра ју 
из бу џе та ску пљи су због ко руп ци је за 20 до 30 од сто.

Ин те ре сант но је за па зи ти да на ја вље но сма ње ње бро-
ја чи нов ни ка за 14.000 је сте ва жно али ни је су штин ско јер 
цео би ро крат ски апа рат ће би ти ја ко ма ло сма њен. И да ље 
ће оста ти 26 ми ни стар ских ка би не та у ко ји ма се на ла зе пар-
тиј ски ка дро ви, по моћ ни ци ми ни ста ра, са вет ни ци и се кре та-
ри це. Ста ти стич ки по да ци23 за и ста за бри ња ва ју, јер то ли ку 
би ро кра ти ју ко ју има ма ла и си ро ма шна Ср би ја не ма ни јед на 
дру га зе мља на све ту. Све на го ве шта ва да ће љу ди ко ји ма 
је мо гућ ност за ко руп ци ју нај до ступ ни ја и ко ји има ју нај ве-
ћу моћ у Ср би ји и нај ви ше тро ше др жав ни но вац са мо ма ло 
би ти “до так ну ти” у про це су ра ци о на ли за ци је и от пу шта ња 
пре ко број них чи нов ни ка.

Ин фор ма ци ја да су сви по сло ви ко ји се фи нан си ра ју из 
бу џе та ску пљи ра ди ко руп ци је тре ба ла би не ко га у др жа ви 
да за бри не. Нај но ви ји по да так о ин дек су пер цеп ци је ко руп-
ци је су ге ри ше да се ра ди о те шком си стем ском про бле му у 
Ср би ји. И док се не што истин ски не ура ди на пла ну ис ко ре-
њи ва ња ко руп ци је - од но сно док власт у др жа ви не пре ду зме 
ме ре ко ји ма би се “раз вр гла” спре га кри ми на ла, по ли ти ке, 
при вре де и пра во су ђа - Ср би ја не ће мо ћи да на пре ду је, а по-
го то во не да се укљу чи у европ ске ин те гра ци је.

 По ред то га, коч ни ца за укљу чи ва ње у европ ске ин-
те гра ци је је сте, као што је већ ре че но, еко ном ска по ли ти ка. 
Вла да Ср би је је мо ра ла на вре ме аде кват ним ме ра ма да сма-
њу је бу џет ски де фи цит, а не да че ка по моћ и са ве те екс пе ра та 
из  ММФ-а.  Ова ко је зе мља за па ла у још ве ћи про блем, јер је 
бу џет да ле ко сла би ји не го што се оче ки ва ло да ће би ти. 

 Бу ду ћи да до ма ћи екс пер ти ни су спо соб ни или не же-
ле да са ми аде кват ним ме ра ма сма њу ју бу џет ске из дат ке, јер 
се и са ми по на ша ју ве о ма ра сип нич ки, по ку ша ће да се за-
кла ња ју иза зах те ва ММФ-а ко ји, раз у ме се, не ће до зво ли ти 
по ве ћа ње де фи ци та. То зна чи да до би је ни но вац од ММФ-а 
др жа ва ће мо ра ти упо тре би ти на раз вој не про јек те, а не као 

23 Ср би ја има 26 ми ни стар ста ва, 250 по сла ни ка, 102 ре гу ла тор на те ла, 67 др-
жав них се кре та ра, 112 по моћ ни ка ми ни ста ра и 52 спе ци јал на са вет ни ка (по-
да ци за бе ле же ни на дан 04.10. 2009. го ди не).
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до са да на пре гло ма зну др жав ну ад ми ни стра ци ју. До ова квог 
ста ња је до ве ло за до во ља ва ње прох те ва ли де ра стра на ка, 
па се ад ми ни стра ци ја не кон тро ли са но и енорм но  уве ћа ва-
ла.

Не ра зум но је и ја ко нео д го вор но од пред став ни ка др-
жа ве Ср би је да јав но го во ре о по тре би сма ње ња јав не по-
тро шње, а они са ми ра си па ју но вац по ре ских об ве зни ка. За 
др жа ву и власт ко ја тре ба да бу де со ци јал но од го вор на за-
бри ња ва ју ће је што гу би по ве ре ње на ро да, јер на род уоп ште 
не зна ко ли ко је нов ца др жа ва за и ста по тро ши ла и ко ли ко се 
ми ли о на још увек тро ши под ве лом “др жав не тај не”.

Ако Ср би ја не сма њи по рез на до хо дак и до бит и пред у-
зет ни ци ма не по мог не да по слу ју из вла сти те аку му ла ци је, а 
не из ску пих кре ди та, и ако се на ста ви са ве ли ком јав ном по-
тро шњом, он да ће кри за у ко ју је Ср би ја већ при лич но ушла 
има ти ра зор но деј ство. По тро шња се мо ра сма њи ти ра ди то-
га што би за ду жи ва ње без штед ње би ло са мо про лон ги ра-
ње про бле ма, што не би да ло ре ше ње на ду жи рок, већ са мо 
огром не про бле ме бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Ср би ју не ће спа-
си ти крат ко роч не ан ти ре це сиј ске ме ре, бу ду ћи да су то тек 
ме ре крат ког до ме та ко је не мо гу на до ме сти ти не по сто ја ње 
кон цеп та при вред них и со ци јал них од но са. У ства ри, крат ко-
роч не ан ти ре це сиј ске ме ре ни су до вољ не за ду би ну срп ског 
ду жнич ко-по ве ри лач ког про бле ма из ко га Ср би ја не ће иза ћи 
ла ко. Из ду жнич ког роп ства се из ла зи те шко и ду го, а мо жда 
и ни ка да. Са да шње екс перт ске ели те ове зе мље не схва та ју 
ду би ну про бле ма. Или мо жда схва та ју – али по што екс пер-
ти ко ји во де зе мљу са ми не ма ју спо соб но сти да то пре ва зи ђу 
за кла ња ју се иза са ве та екс пе ра та ММФ-а, ко ји по не кад ни су 
нај бо љи по што не шти те ин те ре се ма лих др жа ва, и не ува жа-
ва ју раз ли чи то сти и спе ци фич но сти од ре ђе не зе мље. 

Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд се по ста вио као не за о-
би ла зна ин сти ту ци ја у од ре ђе ној ре ги ји у да ва њу лек ци ја у 
ко ји ма је у кон крет ној си ту а ци ји као је ди но мо гућ но ре ше ње 
ис кљу чи во оно ко је на ло же ње го ви екс пер ти. На и ме, ако је 
еко ном ска кри за у зе мљи - та да екс пер ти ММФ-а ви де ре ше-
ње у но вом сма ње њу со ци јал них пра ва и про кла му ју да на род 
тре ба “сте за ти ка иш”, ка ко би се  по мо гло да се ве ли ке фир ме 
из ву ку из кри зе не због њих са мих не го на вод но због оп штег 
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бла го ста ња у дру штву. При че му у тим пред ло зи ма Фон да 
уоп ште ни су за га ран то ва ни со ци јал на пра ва и со ци јал на си-
гур ност рад ни ка. Зна чи, они игра ју на со ци јал ну ком по нен ту 
али на ште ту рад ни ка. Ка кав сце на рио мо же про из ве сти игра 
“сте за ња ка и ша” код ста нов ни штва? 

Ме ре ко је вла да бу де мо ра ла пред у зи ма ти, ве за не за 
сте за ње ка и ша уз са гла сност ММФ-а,  нај дра стич ни је ће 
по го ди ти сред њи слој ста нов ни штва, ко ји ће по че ти да се 
сма њу је уз тен ден ци ју ње го вог не ста ја ња. По ла ри за ци ја ста-
нов ни штва на си ро ма шне и бо га те ће би ти из у зет но ве ли ка. 
“Си ро ма шни, да би спа си ли се бе, мо ра ће спа ша ва ти и бо га-
те”.24  Ево за што.

Због стра ха да ће из гу би ти рад на ме ста у по чет ку ће 
рад ни ци при ста ја ти и на сма њи ва ње пла та, скра ћи ва ња рад-
не не де ље и сл. Исто вре ме но, ви со ки слој бан ка ра и тај ку на 
ко ји су бли ски вла сти пре у зи ма ће др жав ну моћ, ко ри сте ћи 
је за ис пу ња ва ње соп стве них ин те ре са. Кри ми нал и ко руп-
ци ја ће да ра сту, јер др жа ва не ма по лу ге мо ћи да се то ме су-
прот ста ви због то га што је суд ство у ру ка ма ма лог бро ја моћ-
ни ка на вла сти. Али јед ног мо мен та гра ни ца из др жљи во сти 
тр пље ња од стра не рад ни ка ће екс пло ди ра ти и до ћи ће до 
штрај ко ва ве ли ких раз ме ра. Та да  “бо га те ше фо ве про па лих 
фир ми и ком па ни ја тре ба сме ни ти, а не им да ти но ву шан-
су” за пре жи вља ва ње. По сле ди це овог нај ло ши јег сце на ри ја 
мо ра ли би да сно се и пар тиј ски моћ ни ци, ко ји би до ве ли до 
ње га.

Слу ша ју ћи са ве те ме ђу на род них екс пе ра та (ко ји раз у-
ме се има ју сво је ин те ре се у овој ре ги ји) до ма ћи екс пер ти гу-
ра ју зе мљу у про бле ме ко ји ће до ве сти до гу бит ка еко ном ске 
не за ви сно сти и по ли тич ког су ве ре ни те та.

То тал но су не ра зум ни са ве ти ко је да ју струч ња ци 
ММФ-а оси ро ма ше ним зе мља ма, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, у 
ко ји ма они на ла жу да, ми мо про це ду ре ЕУ и Европ ске цен-
трал не бан ке и отво ре ног про ти вље ња “бри сел ске фа ми ли-
је”, уни ла те рал но про гла се евро сво јом ва лу том.25 Су ге сти-

24 Ja mes K. Gal bra ith (2008), ThePredatorState:HowConservativesAbandoned
theFreeMarketandWhyLiberalsShouldToo, Kin dle Edi tion.

25 “Евро као зва нич ну ва лу ту из ван “бри сел ске фа ми ли је” ко ри сте Мо на ко, 
Сан Ма ри но и Ва ти кан – пре ко спо ра зу ма скло пље них са Фран цу ском и 
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је ко је до ла зе од ММФ-а ре зул тат су уви ђа ња чи ње ни це да 
Ср би ја не ће мо ћи да пла ти при спе ле ду го ве, а то ће има ти 
ве ли ке по сле ди це на за пад не кре ди то ре. Екс пер ти ММФ-а 
пред ла жу Ср би ји да уве де еуро, а без ис пу ња ва ња прет ход но 
по треб них кри те ри ју ма за та кав чин а ко ји су мо ра ле да ис-
пу не зе мље чла ни це ЕУ. 

 Европ ска цен трал на бан ка се про ти ви на ова кав на-
чин “ула ску на ма ла вра та” у евро зо ну оних зе ма ља ис точ не 
и сред ње Евро пе ко је не ис пу ња ва ју за то пред ви ђе не кри те-
ри ју ме. У Бри се лу (Bru xel les) се зах те ва да кан ди да ти за ула-
зак у евро зо ну тре ба прет ход но да за до во ље стрикт не кри те-
ри ју ме ко ји се од но се пр вен стве но на од го ва ра ју ћи ни зак ни-
во ин фла ци је, бу џет ског де фи ци та, јав ног ду га, ста бил но сти 
ва лу те и сл. До дат но је по ја ча на бо ја зан Европ ске цен трал не 
бан ке, због фи нан сиј ске кри зе ко ја пре ти ста бил но сти евра, 
па је за бра ни ла уво ђе ње европ ске ва лу те у зе мља ма ко је ни су 
чла ни це Уни је. 

 Сто га је не ра зу ман пред лог екс пе ра та ММФ-а да се у 
Ср би ји уве де евро, ко ји је већ ду же вре ме па ра лел на ва лу та 
са на ци о нал ном – а све у ци љу да се убла жи кри за у зе мљи.

Да су у Ср би ји еко но ми ја и фи нан си је у дис хар мо ни ји 
по твр ђу је и кон ста та ци ја, ко ја се на ла зи у ин тер ном из ве шта-
ју ММФ-а,26 да Ср би ја “гр ца у де ви зним кре ди ти ма” и да је 
она нај у гро же ни ја др жа ва у Евро пи. Ово до дат но оправ да ва 
страх ме ђу чла ни ца ма Европ ске уни је.

Упра во је ММФ, али тек у апри лу 2009. го ди не, из нео 
цр не прог но зе о то ме да “ис точ ној Евро пи пре ти еко ном ски 
слом и по вла че ње нов ца из ба на ка, и ако се не про на ђу ре ше-
ња за ре це си ју, кри за ће по тра ја ти ду же не го што се ми сли-
ло”. Про па да ње еко но ми ја у по је ди ним зе мља ма (ми сли се и 
на Ср би ју) ис точ не Евро пе иза зва ће до ми но ефе кат и за по-
сле ди цу ће има ти још је дан вал про па сти ба на ка. По чет ком 
2010. го ди не по че ле су да се об и сти њу ју ове су мор не прог но-
зе. У Бри се лу су озбиљ но за бри ну ти за евро јер Грч ка, Шпа-

Ита ли јом, чла ни ца ма ЕУ са ко ји ма су тра ди ци о нал но бли ске. Из ван евро 
зо не, еуро као ва лу ту ко ри сти Цр на Го ра, док је ра ни је ко ри сти ла не мач ку 
мар ку. Цр на Го ра не ма прав ни аран жман са ЕУ ко ји би до зво ља вао та кву 
упо тре бу ва лу те”.  (Из вор: Рој терс, до ступ но 07. април 2009. го ди не).

26  Ин тер ни из ве штај ММФ-а је на пи сан у мар ту 2009. го ди не.
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ни ја, Пор ту гал и Ир ска тре нут но пред ста вља ју опа сност за 
евро зо ну. Ка да би евро као сво ју ва лу ту при хва ти ле и зе мље 
ко је су ду бо ко у кри зи по сле ди це на еуро зо ну би би ле не са-
гле ди ве. Фи нан сиј ски ко лапс у овим зе мља ма у знат ној ме ри 
би осла био еуро ко ји је за јед нич ка ва лу та у мо не тар ној уни-
ји са укуп но 16 чла ни ца Европ ске уни је. Све сни те чи ње ни-
це у Бри се лу се же сто ко про ти ве пред ло зи ма ко је је по ну-
дио ММФ зе мља ма ко је су из ван еуро зо не и још увек из ван 
Европ ске уни је.

5.УдаљавањеСрбијеодЕвропскеуније
У же љи да што пре по ста не чла ни ца “ве ли ке фа ми ли-

је”, Ср би ја је зах тев за кан ди да ту ру за члан ство у ЕУ слу-
жбе но под не ла кра јем де цем бра 2009.27 го ди не. Не ко ли ко да-
на пре то га уки ну те су ви зе за ула зак у ЕУ гра ђа ни ма Ср би је, 
Цр не Го ре и Ма ке до ни је. Па ипак, ре ак ци ја у Евро пи би ла 
је ско ро не за па же на. То је по сле ди ца про ти вље ња европ ске 
јав но сти иде ји о даљ њем про ши ре њу Уни је. Чак су не ки ви-
со ки зва нич ни ци28 у Бри се лу на гла си ли, а то су по ли тич ки 
ста во ви ко ји пре вла да ва ју у 27 др жа ва ЕУ, да је Ср би ја пре-
ра но под не ла зах тев за кан ди да ту ром за члан ство, те да при-

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

28 Бив ши не мач ки ми ни стар спољ них по сло ва  Јо шка Фи шер упо зо рио је гра-
ђа не Ср би је сво јим ко мен та ром у днев ном ли сту Данас да се не за ва ра ва-
ју на ја ва ма сво јих по ли ти ча ра пре ма ко ји ма Ср би ју оче ку је при сту па ње 
Европ ској уни ји 2014. го ди не. Та ко ђе, Фи шер је још ре као да је Ср би ја пре-
ра но под не ла зах тев за кан ди да ту ру за члан ство. Ње го во је ми шље ње да 
европ ски чел ни ци у овом тре нут ку има ју мно го ва жни јих и ве ћих про бле ма 
ко ји ма се мо ра ју ба ви ти, док у њи хо вим др жа ва ма пре вла да ва ми шље ње да 
је вре ме за за у ста вља ње ши ре ња Уни је, на кон при је ма Хр ват ске и Ислан да.  
“ЕУ је не фор мал но од лу чи ла на кон при је ма Хр ват ске и Ислан да на пра ви ти 
стан ку у при је му но вих чла ни ца.” (Из вор: Национал, 12/1/2010.)
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ма ње но вих чла ни ца не би до не ло бо љи так Уни ји. Чел ни ци 
у Ср би ји мо ра ју да схва те да је до шло до “европ ског за мо ра 
про ши ре њем”. То је по твр ђе но и у јед ном до ку мен ту из 2008. 
го ди не где се ја сно ста вља до зна ња да кри те ри јум за при јем 
не ће би ти са мо спрем ност но ве чла ни це за члан ство, не го и 
про це на спрем но сти Европ ске уни је да је ап сор бу је.

Са да је ја ко ма ла ве ро ват но ћа да ће Уни ја би ти спрем на 
да ап сор бу је Ср би ју, јер Ср би ја има низ озбиљ них не ре ше-
них про бле ма. Нај ва жни ји ме ђу њи ма су пи та ње Ко со ва, а 
ко је се од но си на де фи ни са ње спољ них гра ни ца Ср би је, за-
тим не ре ше на пи та ња с Ха шким су дом, те по тре ба да се у 
Ср би ји спро ве ду ко ре ни те уну тра шње ре фор ме. Ово мо ра 
би ти те ме љан и ду го тра јан по сао, ко ји не ће мо ћи да се ре ши 
за још де се так го ди на.

Но, нај ва жни је је да Ср би ја не под лег не при ти сци ма и 
уце на ма ве ли ких си ла, ко је би је мо гле још ви ше уда љи ти од 
ње ног ула ска у Европ ску уни ју, и у евро а тлан ске ин те гра ци-
је. Ср би ја не би сме ла да бу де та лац за оства ри ва ње лич них 
ин те ре са ве ли ких си ла.29 

Ср би ја мо ра да се окре не за јед нич кој бу дућ но сти са зе-
мља ма це лог за пад ног Бал ка на. То зна чи да мо ра да ми сли на 
еко ном ску бу дућ ност и про спе ри тет.

По ве ћа ње кон ку рент но сти на ци о нал не при вре де мо ра 
би ти при о ри тет. Пред у зе ћа ће се мо ра ти при ла го ди ти сма ње-
ној до ма ћој по тро шњи. Она ре ше ње мо ра ју тра жи ти у по ве-
ћа њу кон ку рент ске спо соб но сти на ме ђу на род ном тр жи шту, 
јер до ма ћа пред у зе ћа углав ном ни су ме ђу на род но кон ку-

29 Ру си ја ко ри сти Ср би ју да пре ко ње по ша ље по ру ку Аме ри ци. Ја сан сиг нал 
је по слао ру ски ам ба са дор при НATO Дми триј Ро го зин из ја вив ши да ће ула-
ском у ту ор га ни за ци ју Ср би ја ауто мат ски при зна ти не за ви сност Ко со ва и 
да ће то исто би ти при мо ра на и да учи ни Ру си ја. Ме ђу тим, исто ри ја Ју го-
сла ви је, па и Ср би је, нас упо зо ра ва на сум њи ву по др шку Ру си је. По те зи ко је 
је она до са да пред у зи ма ла ни су во ди ли ка ин те ре си ма Ср би је, не го соп-
стве ним ин те ре си ма. Ру си ја има соп стве не ин те ре се у Ср би ји. Уоста лом и 
из Fo ru ma za bez bed nost упо зо ра ва ју да је Ру му ни ја већ при хва ти ла ра кет ни 
штит а да се пре го ва ра са Бу гар ском. Да кле, то је по ли тич ки при ти сак на Ру-
си ју јер НATO раз ме шта ра кет ни штит бли же Ру си ји, а све са ци љем да се и 
она укљу чи у за јед нич ку бор бу са САД и НА ТО пре ма Ав га ни ста ну, Ира ну 
и Се вер ној Ко ре ји. За Ср би ју би би ло му дри је да се и она укљу чи у НА ТО и 
по ста не са став ни део евро а тлан ских ин те гра ци ја, у ко ји ма су САД и европ-
ске др жа ве.
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рент на. То ће пред ста вља ти ве ли ки иза зов, ко ји ће ићи те же 
због ло шег ста ња у ко јем се на ла зе пред у зе ћа, пре све га због 
сла бе ка пи тал не опре мље но сти, не до стат ка основ них ка-
па ци те та, усме ре но сти на не кон ку рент но до ма ће тр жи ште, 
пре за ду же но сти. 

На ци о нал ној еко но ми ји је по треб на хит на и сна жна ин-
тер вен ци ја др жа ве ка ко би се сма њио бу џет ски де фи цит и 
по бољ ша ла кон ку рент ност. По да ци Свет ског еко ном ског фо-
ру ма ка жу да је Ср би ја на ли сти кон ку рент но сти 133 зе мље 
на за до ва ла са 85. на 93 ме сто. 30

Да би за у зе ла бо љу по зи ци ју на ранг ли сти кон ку-
рент но сти Ср би ја мо ра да по пра ви ан ти мо но пол ско за ко-
но дав ство и да по бољ ша др жав ну упра ву. Та ко ђе, да би се 
по пра ви ла кон ку рент ност, глав ни за да так др жа ве у сек то ру 
пред у зе ћа мо ра би ти ње на ин тер вен ци ја усме ре на пре ма за у-
ста вља њу не га тив них трен до ва и спа ша ва њу рад них ме ста у 
крат ком ро ку, и по кре та њу при вре де Ср би је у сред њем ро ку. 
А да би се ус пе ло у ово ме мо ра да се ме ња до са да шњи мо дел 
при ва ти за ци је.

 При ва ти за ци ја ко ја се до са да спро во ди ла ба зи ра на је 
на по гре шном мо де лу. Мно ги су ку по ва ли пред у зе ћа из се би 
зна них раз ло га, не во де ћи ра чу на о рад ним ме сти ма, а по не-
кад им је то слу жи ло и за пра ње нов ца. По ка за ло се у огром-
ном бро ју слу ча је ва да вла сни ци при ва ти зо ва них пред у зе ћа 
ни су у ста њу да њи ма упра вља ју, и да не ма ју пред у зет нич ке 
спо соб но сти. То су до бро зна ли ис ко ри сти ти мо но по ли сти 
на срп ском тр жи шту. Ако са да др жа ва за и ста бу де же ле ла 
да по пра ви при вред ну струк ту ру, по сло дав ци ма ће би ти по-
треб но зна ње, од но сно до бар упра вљач ки ме наџ мент, јер ће 
се во ди ти ве ли ка бор ба из ме ђу њих за по нов но осва ја ње тр-
жи шта.

 Та ко ђе, за са да шњу си ту а ци ју при вред не струк ту ре 
од го во ран је и бан кар ски сек тор. На и ме, пре ди мен зи о ни ран 
бан кар ски сек тор у Ср би ји го ди на ма је фи нан си рао до ма ћа 
пред у зе ћа, чи ји је упра вљач ки ме наџ мент био не ком пе тен-

30  Хр ват ска се на ла зи на 72. ме сту, Цр на Го ра на 62, Сло ве ни ја на 37, Ма ке до-
ни ја на 84, и Бо сна и Хер це го ви на на 109. ме сту. (Из вор: Свет ски еко ном ски 
фо рум, до ступ но 08.09.2009. го ди не.)
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тан. Због то га и бан ке сно се те рет од го вор но сти за ства ра ње 
не кон ку рент не при вред не струк ту ре. Пре за ду же ност у сек-
то ру пред у зе ћа је сте по сле ди ца ве ли ког оби ма кре ди та и не-
за др жи ве кре дит не екс пан зи је до ма ћих ба на ка у про те клом 
раз до бљу. Од са да ви ше не би сме ле да се фи нан си ра ју не кон-
ку рент не при вред не струк ту ре.

 Да би се спа си ла на ци о нал на еко но ми ја др жав на ин-
тер вен ци ја је нео п ход на. Али ово га пу та на ци о нал ни ин те-
ре си мо ра ју би ти из над пар тиј ских ин те ре са и ин те ре са по-
је ди на ца и оли гар ха. То зна чи да др жа ва не сме да спа ша ва 
она пред у зе ћа ко ја не ма ју пер спек ти ву по ве ћа ња кон ку рент-
но сти и ра ста на сред њи рок. Дру гим ре чи ма, др жа ва мо ра 
да ин тер ве ни ше код оних пред у зе ћа и ком па ни ја ко је има ју 
шан се да по ве ћа ју сво ју кон ку рент ност. Др жав ним ин тер-
вен ци ја ма је по треб но де ло ва ти на по ве ћа ње ка пи та ла то јест 
ка пи тал не опре мље но сти и упра вљач ких ка па ци те та то јест 
зна ња и тех но ло ги је. Ње не ин тер вен ци је би тре ба ле би ти у 
сек то ру енер ги је, но вих тех но ло ги ја, хра не од но сно зе ле них 
тех но ло ги ја, и услу га у здрав стве ном ту ри зму, ко је ства ра-
ју ви ше до дат не вред но сти. Ула га ње у зе ле не тех но ло ги је 
ће би ти нај бр же рас ту ћи сек тор при вре де. Исто та ко, мо ра 
се кре и ра ти но ва ин ду стриј ска по ли ти ка уз по моћ др жав не 
од но сно вла ди не ин тер вен ци је. Та но ва по ли ти ка мо ра би ти 
пра ће на по ре ском и фи скал ном по ли ти ком.

Да кле, ин тер вен ци ја др жа ве је по треб на ка ко би се сти-
му ли сао но ви ци клус при вред ног ра ста и ка ко се не би до-
го дио још ве ћи гу би так по ве ре ња ме ђу на род не за јед ни це у 
спо соб ност вла сти и до ма ћих екс пе ра та да при вре ду Ср би-
је усме ре ка уз ла зној пу та њи. Пред став ни ци вла сти у зе мљи 
мо ра ју би ти спрем ни да про ме не свој смер де ло ва ња ка ко се 
не би фи нан сиј ска, со ци јал на и по ли тич ка кри за про ду би ла, 
и ти ме још ви ше уда љи ла Ср би ју од Европ ске уни је.

Закључак
Пред став ни ци вла сти у Ср би ји ола ко да ју прог но зе да 

ће др жа ва у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не иза ћи из еко ном ске 
ре це си је. Та кав оп ти ми зам не ма уте ме ље ње због еко ном ских 
де тер ми нан ти ко је су за бри ња ва ју ће. То ком 2010. го ди не још 
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де се ти не хи ља да љу ди из гу би ће по сао. Тро шко ви жи во та ће 
би ти ве ћи, јер ће це на га са, елек трич не енер ги је, као и ве ли-
ки број по тро шач ких ро ба и услу га по ра сти, па ће жи вот ни 
стан дард гра ђа на би ти знат но ни жи не го у прет ход ном раз-
до бљу. Нај ве ро ват ни је је да се не ће у пр вој по ло ви ни го ди не 
сни жа ва ти ка мат не сто пе, а усло ви за одо бра ва ње кре ди та 
ће би ти стро жи ји, па ће по ште ни део ста нов ни штва све те же 
би ти са ти. А страх од гу бит ка по сла ства ра страх од гла ди, 
бе де и си ро ма штва, што до во ди до кри зе мо ра ла.

Ако до ђе до па да по тро шње усле ди ће пад др жав них по-
ре ских при хо да, па ће по тре бан но вац др жа ва мо ра ти обез бе-
ди ти пу тем да љег за ду жи ва ња у ино стран ству. Због то га ће 
срп ски спољ ни дуг до сег ну ти ве ли ке раз ме ре. Све ово на во-
ди на за кљу чак да ће ве о ма бр зо до са да шњи мо дел еко ном ске 
по ли ти ке мо ра ти да до жи ви крах, јер се ви ше не ће мо ћи ба-
зи ра ти на ви со кој др жав ној по тро шњи, уво зу и за ду жи ва њу 
у ино стран ству. Зна чи, др жа ва мо ра да се су о чи до кра ја са 
ни зом ре фор ми ако за и ста же ли обез бе ди ти ду го роч ни при-
вред ни раст. Ме ре ко је др жа ва мо ра пред у зе ти тре ба фо ку си-
ра ти на сма ње ње по ре ских и не по ре ских оп те ре ће ња при вре-
де и ста нов ни штва, по кре ну ти при ва ти за ци ју ка ко би се на 
тај на чин ре шио про блем не е фи ка сно сти у фир ма ма ко је су у 
др жав ном вла сни штву, али и спро ве сти ре ви зи ју до са да шње 
при ва ти за ци је (бу ду ћи да су у ве ћи ни слу ча је ва у по сед фир-
ми и пред у зе ћа до шли љу ди са ве о ма сум њи вим мо рал ним 
спо соб но сти ма и нов цем ко ји је сте чен ра зно ра зним кри ми-
нал ним рад ња ма), и осми сли ти ме ре за по кре та ње но вог ин-
ве сти ци о ног ци клу са у при вре ди. Ако се др жа ва не ухва ти 
у ко штац са овим што је на ве де но, ве ли ки број ком па ни ја ће 
би ти су о чен са по слов ним про бле ми ма. Дру гим ре чи ма, ако 
др жа ва не обез бе ди ста бил не из во ре фи нан си ра ња за до ма ћу 
при вре ду та да ће број не ком па ни је би ти при мо ра не да на-
ста ве спро во ди ти ра ди кал не ме ре по слов не по ли ти ке по пут 
от пу шта ња рад не сна ге, а у ци љу сма ње ња тро шко ва. 

Др жа ва са да не ма до вољ но ма не вар ског про сто ра и мо-
ра ве о ма бр зо да се об ра чу на са ко руп ци јом и кри ми на лом 
и да пре ду зме ме ре за из ла зак из при вред не кри зе, што не ће 
би ти ни ма ло јед но став но. Вре ме на за гу бље ње ви ше не ма, 
јер по ред ре ша ва ња ин тер них про бле ма, мо ра ју се ре ша ва ти 
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и екс тер ни про бле ми, као и ис пу ни ти сви зах те ви и кри те ри-
ју ми ко је је по ста ви ла Европ ска ко ми си ја зе мља ма бу ду ћим 
чла ни ца ма Уни је. Ср би ја је кре ну ла пу тем пре ма Европ ској 
уни ји, али тре ба ће још до ста вре ме на да до ње стиг не. 
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POLITICSKEEPSSERBIAAWAYFROMTHE

EUROPEANUNION

Sum mary
Nationaleconomyandpoliticsareenteringaturbulentpe

riod.Internalandexternalstabilityofthecountrywillcontinue
tobeuncertain,underaconstantsupervisionofinternationalex
perts.The economicmodel based on a high state consumption,
importandforeigndebtisunsustainable.Unlessitischangedat
averyshortnotice,thecrashoftheeconomicsysteminSerbiais
inevitable.Besidesthat,corruptionandcrime,prevailinginthis
region,willkeepSerbiaawayfromtheEuropeanUnion.
Key words: national economy and politics, economic crisis,
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ruption,EuropeanUnion.
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УТИ ЦАЈ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ НА  
ЗЕ МЉЕ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ - ЧЛА НИ ЦЕ ЕУ

Ре зи ме:

У 2009. го ди ни на вр ши ло се две де це ни је од па да Бер
лин ског зи да и по чет ка тран зи ци је бив ших со ци ја ли стич ких 
зе ма ља. За ве ћи ну ових зе ма ља тран зи ци о ни ход по му ка ма 
ни је био лак, али су 2004. и 2007. го ди не, не ке од нај у спе шни
јих зе ма ља по ста ле чла ни це Европ ске уни је. То је по твр да 
да су ове зе мље, за ре ла тив но крат ко вре ме, ус пе ле да се 
при ла го де зах те ви ма и кри те ри ју ми ма Европ ске уни је. При
сту па ње ЕУ, је „пре ко но ћи“ зна чај но по пра ви ло стан дард 
ве ћи не ста нов ни ка ових но во при мље них чла ни ца. Сла вље и 
опи је ност чи ње ни цом да при па да ју за јед ни ци европ ских де
мо крат ских на ро да је де ли мич но спла сну ло, ка да се схва ти
ло да члан ство у ЕУ, осим зна чај них пред но сти, под ра зу ме ва 
и ве ли ка од ри ца ња. 

До ла зак стра ног ка пи та ла је до нео и дру га чи ја пра ви ла 
по на ша ња. Тран зи ци ја је за крат ко вре ме до ве ла до оштре 
по ла ри за ци је, на ма ли број ве о ма бо га тих и вр ло моћ них по
је ди на ца и ве ћи број па у пе ри зо ва них гра ђа на, ко ји су на пор но 
ра ди ли да би за др жа ли рад но ме сто и при стој на при ма ња. 
У екс трем но ло шем по ло жа ју су се на шли тран зи ци о ни гу
бит ни ци, ко ји су из гу би ли ра ни је по зи ци је и рад на ме ста. Ди
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на мич ни раз вој ових зе ма ља је вре ме ном ма лак са вао, а не за
до вољ ство рад ни ка је би ло све гла сни је. 

Гло бал на и ве о ма те шка еко ном ска кри за, по свој при
ли ци, ве о ма те шко ће по го ди ти ову гру па ци ју зе ма ља, што 
ни је нео че ки ва но, има ју ћи у ви ду, да је стра ни ка пи тал у 
ови ма зе мља ма имао кључ ну уло гу у под сти ца њу укуп ног 
при вред ног раз во ја. С об зи ром да се и раз ви је не зе мље та
ко ђе на ла зе у ве о ма озбиљ ној кри зи, са свим је из ве сно да ће 
при лив стра ног ка пи та ла у на ред них не ко ли ко го ди на би ти 
озбиљ но сма њен. Осим то га, због по ли ти ке очу ва ња рад них 
ме ста, ком па ни је из раз ви је ни јих зе ма ља ће нај пре за тва ра
ти фи ли ја ле у дру гим зе мља ма. Да је кри за у овим зе мља ма 
ствар ност, по твр ђу ју и зах те ви за по моћ ММФа и Свет ске 
бан ке, ко ји нпр. у слу ча ју Ма ђар ске из но си чак 26,5 ми ли јар ди 
до ла ра. 

С об зи ром да се и Ср би ја на ла зи у слич ној по зи ци ји, као 
и да озбиљ но апли ци ра за члан ство у ЕУ, у реферaту ће би
ти ана ли зи ра ни нај ва жни ји аспек ти про те клог раз во ја ових 
зе ма ља и Ср би је, по сле ди це деј ства те ку ће еко ном ске кри зе, 
као и пред ло зи ме ра за ње но ефи ка сно са вла да ва ње.
Кључ не ре чи: кри за, тран зи ци ја, ефек ти раз во ја, прог но зе

Увод
Де сет бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља су 1. ма ја 2004. 

го ди не и 1. ја ну а ра 2007. го ди не по ста ле чла ни це Европ ске 
уни је. За пет на е стак го ди на оне су, са ма ње или ви ше успе ха, 
про шле тр но вит пут тран зи ци је. Са вла ђи ва ње тран зи ци о не 
кри зе, обез бе ђе ње ма кро е ко ном ске ста бил но сти и спро во-
ђе ње круп них струк тур них ре фор ми је био те жак за да так, 
с об зи ром да су ове зе мље ви ше де це ни ја из гра ђи ва ле кру ти 
би ро крат ски си стем др жав ног со ци ја ли зма, у ко ме ни су по-
сто ја ле тр жи шне ин сти ту ци је ко је функ ци о ни шу у зе мља ма 
Европ ске уни је. 

Да ли су ове зе мље ус пе ле? Пре две го ди не, од го вор ве-
ћи не би био без сум ње по твр дан, с об зи ром да су оне оства-
ри ле свој нај ва жни ји циљ, де фи ни сан као ула зак у Европ ску 
уни ју. Ана ли за нај ва жни јих пер фор ман си раз во ја ових де-
сет зе ма ља,1 по твр ђи ва ла је да се ра ди о еко но ми ја ма ко је 

1 Savic Lj. Collapse of the serbian industrialization – mesage for the future, (2007). 
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оства ру ју ве о ма ди на ми чан при вред ни раз вој, те ме ље ном на 
стра ном ка пи та лу и ве о ма бр зом ра сту из во за. Та очи глед на 
пред ност у пе ри о ду успо на, је са на стан ком еко ном ске кри зе 
по ста ла коч ни ца раз во ја, због че га је ве ћи на ових зе ма ља бр-
зо и дра ма тич но осе ти ла не га тив не ефек те те ку ће еко ном ске 
кри зе. 

Еуфо ри ја ми ли о на гра ђа на Сред ње и Ис точ не Евро пе о 
бо љем жи во ту, на кон ула ска у ЕУ, је де ли мич но спла сну ла и 
пре по чет ка те ку ће еко ном ске кри зе. Но ва тр жи шна пра ви-
ла су би ла не ми ло срд на. Европ ски сан се оства ри вао за узак 
слој бо га тих љу ди, док је ве ћи на мо ра ла ве о ма на пор но да 
ра ди. Еко ном ска кри за је до ве ла до гу бит ка хи ља да рад них 
ме ста, што је за ми ли о не рад ни ка из ових зе ма ља, отво ри ло 
но ви још не при јат ни ји фронт. 

Те ку ће про це не о ду би ни кри зе и ње ном тра ја њу су ве-
о ма раз ли чи те. Али сви се углав ном сла жу да ће она ве о ма 
же сто ко, ако не и нај ви ше, по го ди ти упра во зе мље Сред ње и 
Ис точ не Евро пе и За пад ног Бал ка на, ко ме при па да и Ср би ја. 
Има ју ћи то у ви ду, у овом ра ду ће мо по ку ша ти да оце ни мо 
(не га ти ван) ути цај те ку ће еко ном ске кри зе на раз вој де сет зе-
ма ља у тран зи ци ји, ко је су да нас чла ни це Европ ске уни је. 
Упо ре до са тим про це ни ће мо и не га тив не ефек те кри зе на 
раз вој Ср би је, уз на по ме ну да би Ср би ја, због не а де кват ног 
мо де ла тран зи ци је, за па ла у кри зу, чак и да ни је би ло свет ске. 
У ра ду ће де таљ но би ти ана ли зи ра не и пред у зе те ме ре за ње-
но бр же са вла да ва ње. 

Рад се са сто ји из че ти ри це ли не. У пр вом де лу се оце-
њу ју ефек ти гло бал не еко ном ске кри зе, у дру гом се раз ма-
тра њен ути цај на раз вој де сет зе ма ља у тран зи ци ји, ко је су 
чла ни це ЕУ (Бу гар ска, Че шка, Есто ни ја, Ле то ни ја, Ли тва-
ни ја, Ма ђар ска, Пољ ска, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Сло вач ка), у 
тре ћем де лу ће би ти ана ли зи ра на кри за раз во ја срп ске ин ду-
стри је, ко ја је не ми нов но и без свет ске еко ном ске кри зе во ди-
ла кри зи раз во ја укуп не при вре де, и на кра ју у че твр том де лу 
ће би ти де таљ но ана ли зи ра не гло бал не ме ре за са вла ђи ва ње 
те ку ће еко ном ске кри зе, са по себ ним освр том на про грам ак-
ци ја ко ји је усво јен апри ла ме се ца 2009 го ди не, на Са ми ту 

International conference „Contemporary Challenges of Theory and Practice in 
Economics“ – Economic Policy and the Development of Serbia, the Faculty of 
Economics, Belgrade, pp. 169-179.
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у Лон до ну, гру па ци је 19 нај ра зви је ни јих зе ма ља све та и ЕУ, 
по зна тих под на зи вом Г-20.

Гло бал на ре це си ја  
– узро ци и по сле ди це

Те ку ћа еко ном ска кри за се нај пре ја ви ла у САД, а за тим 
се вр ло бр зо про ши ри ла на све де ло ве све та. Ја чи на и ду би-
на кри зе је мно го ве ћа, не го што се у по чет ку про це њи ва ло. 
Мно ги сма тра ју да је ово нај те жа кри за у ко јој се на шао свет 
од вре ме на ве ли ке Еко ном ске де пре си је из три де се тих го ди-
на XX ве ка. Кри за је нај пре по го ди ла хи по те кар но тр жи ште 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Де си ла се као ре зул тат 
ло ше про це не кре дит них мо гућ но сти аме рич ког ста нов ни-
штва2. Ме ха ни зам функ ци о ни са ња хи по те кар ног тр жи шта је 
био до ста јед но ста ван. Ве ли ки број аме рич ких гра ђа на, ко ји 
ни су има ли стан, али ни фи нан сиј ских мо гућ но сти да га ку-
пе, ола ко се за ду жи вао код ба на ка, узи ма ју ћи, ка ко се њи ма 
чи ни ло, по вољ не стам бе не кре ди те. Га ран ци ја за кре дит је 
био стан или ку ћа ко ји су на ме ра ва ли да ку пе. Кре дит но оп-
те ре ће ње је у по чет ку от пла те би ло ре ла тив но ни ско, да би 
се са про те ком вре ме на уве ћа ва ло. За ми шље ни ме ха ни зам је 
у по чет ку до бро функ ци о ни сао, јер су чак и гра ђа ни сла бог 
фи нан сиј ског ста ња ку по ва ли ку ће и ста но ве, а бан ке и хеџ 
фон до ви су сти ца ли огром не про фи те. Чи ни ло се да су сви 
на до бит ку. Као ре зул тат ви со ке тра жње, сва ко днев но су ни-
ца ли број ни фон до ви ко ји су ну ди ли све ви ше ку ћа и ста но ва, 
чи ји бо ни тет ни ко ни је кон тро ли сао. Тр жи ште не крет ни на 
је про цве та ло. Исто вре ме но, на се кун дар ном тр жи шту це не 
ак ци ја хеџ фон до ва и ба на ка су вр то гла во ра сле. У са вре ме-
ном гло ба ли зо ва ном све ту, због ви со ких про фи та ко је су до-
но си ле ак ци је ових фон до ва и очи глед но на ив ног ве ро ва ња 
у сна гу и ви тал ност аме рич ке при вре де, али и од го вор ност 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја САД, ак ци је ових фон до ва и ба-

2 Fernando Lopez D’Aleksandro у кратком историјском прегледу криза, 
упућује на познате ставове Пола М. Свизија, који је детаљно објаснио 
механизам манипулације финансијским инструментима, којима се ствара 
шпекулативни „непостојећи“ новац, који је у крајњој линији довео до 
пуцања пренадуваног финансијског балона. http:/www.balkanmagazin.net/
kolumna/novosti_i_politika/ekonomska_kriza_u_sjedinjenim_državama.xtml
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на ка су ма сов но ку по ва не ши ром све та. Ти ме је прак тич но 
цео свет уву чен у кри зу ко ја је тре ба ла би ти са мо аме рич ка.

Пр ви зна ци кри зе су се де си ли 2007. го ди не. Ве о ма ма ли 
број љу ди је та да раз у мео шта ће се де си ти за са мо го ди ну да-
на. Је дан од рет ких ко ји је при лич но до бро пред ви део те ку ћу 
еко ном ску кри зу је био по зна ти не мач ки про фе сор еко но ми је 
Макс Оте.3 Ни ти је аме рич ка при вре да по се до ва ла про јек то-
ва ну сна гу и ви тал ност, ни ти су хи по те кар ни кре ди ти би ли 
та ко по вољ ни. Вр ло бр зо се ис по ста ви ло да ве ли ки број кли-
је на та ни је био спо со бан да вра ћа узе те кре ди те. Фон до ви у 
по чет ку ни су би ли у па ни ци, јер су ве ро ва ли да ће про да јом 
хи по те ке, од но сно ку ћа и ста но ва, мо ћи ла ко да по кри ју на-
ста ле гу бит ке. Про блем је еска ли рао ка да 9 ми ли о на љу ди 
ни је мо гло да вра ћа кре ди те, због че га се на тр жи шту по ја-
ви ло исто то ли ко ку ћа и ста но ва, за ко је је по сто ја ла ве о ма 
сла ба тра жња. Ин ве сти ци о ни фон до ви су ма сов но бан кро-
ти ра ли. Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва је по ку ша ла 
да спа си нај ве ће игра че на хи по те кар ном тр жи шту, от ку пом 
не на пла ти вих по тра жи ва ња и кон та ми ни ра них хар ти ја од 
вред но сти. Др жа ва је ти ме по ста ла вла сник де ла ка пи та ла 
по ср ну лих фон до ва и ба на ка, што ни је за у ста ви ло кри зу. Са 
хи по те кар ном кри зом, ра сла је и кри за по ве ре ња у уку пан 
фи нан сиј ски си стем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Нај пре 
су па ле це не хи по те кар них ак ци ја, јер су ве ли ки игра чи из 
це лог све та, прак тич но пре ко но ћи хте ли да се осло бо де „па-
пи ра“ ко ји су убр за но гу би ли вред ност. Осе ка на хи по те кар-
ном тр жи шту је до ве ла до кри зе ли квид но сти у це ло куп ном 
фи нан сиј ском си сте му, због че га су дра ма тич но по че ле да па-
да ју и це не ак ци ја на бер за ма ши ром САД. Због гу би та ка ко је 
су пре тр пе ле ве ли ке бан ке и по је дин ци из ЕУ, Ја па на, Ру си је 
и Ки не, кри за се ве о ма бр зо пре не ла на цео свет. Сва ко днев-
но су па да ли во де ћи ин дек си на бер за ма ши ром све та. 

Због оп ште не си гур но сти, кон трак ци је фи нан сиј ских 
сред ста ва и гу би та ка ко ји су на ста ли на хи по те кар ном, од-
но сно фи нан сиј ском тр жи шту, еко ном ска кри за је ве о ма бр зо 
сма њи ла ни во ме ђу на род не тр го ви не и стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја, због че га је нај пре до шло до те шко ћа у по сло ва-

3 Ote M, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009.
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њу, а за тим и до бан крот ста ва4 ве ли ких свет ских ба на ка, ин-
ве сти ци о них фон до ва и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва. И по ред 
пред у зе тих дра стич них ме ра за ње но об у зда ва ње, кри за се 
из фи нан сиј ског пре ли ла на ре ал ни сек тор при вре де. Нај пре 
је сна жно за хва ти ла ауто мо бил ску ин ду стри ју, а ка сни је се 
про ши ри ла на ско ро све де лат но сти. Од три ве ли ка свет ска 
про из во ђа ча ауто мо би ла, чи је се се ди ште на ла зи у Де тро и ту, 
ка ко са да ства ри сто је, из гле да да ће те ку ћу еко ном ску кри-
зу је ди но пре жи ве ти Форд. Као не дав но Крај слер и Џе не рал 
Мо торс5 је про гла сио бан крот ство. Аме рич ка вла да је от ку-
пи ла 60 од сто, а Ка над ска 12,5 од сто ак ци ја, што је Џе не рал 
Мо тор су пру жи ло дру гу шан су да пре жи ви. Овај 100 го ди на 
стар про из во ђач ауто мо би ла га си 21 хи ља ду рад них ме ста и 
пре ки да са рад њу са 2.600 ди ле ра. Уку пан дуг ГМ-а из но си 
173 ми ли јар де до ла ра, а вред ност имо ви не ком па ни је се про-
це њу је на око 82 ми ли јар де до ла ра. На ци о на ли за ци ја ГМ-а, 
ка ко ка жу из др жав не ад ми ни стра ци је, је при вре ме на и вла-
да САД има на ме ру да ком па ни ји про да свој удео, ка да она 
бу де про фи та бил на. По свој при ли ци то се не ће ско ро де си-
ти, јер пр во бит на фи нан сиј ска ин јек ци ја, „те шка“ 20 ми ли-
јар ди до ла ра, очи глед но ни је да ла оче ки ва не ре зул та те. План 
но ве ре ор га ни за ци је пред ви ђа ула га ње до дат них 30 ми ли јар-
ди до ла ра вла де САД и 9,5 ми ли јар ди до ла ра вла де Ка на де.

Услед еко ном ске кри зе, у по след њем квар та лу 2008. 
го ди не, свет се по сле пе ри о да успо на у по след њој де це ни ји, 
су о чио са успо ра ва њем ра ста ГДП-а и ин ду стриј ске про из-
вод ње. По ср та ње свет ске при вре де је на ста вље но и у 2009., а 
сва је при ли ка да ће ре це си ја ве ро ват но би ти на ста вља на и у 
2010. го ди ни. Пре ма про це на ма Европ ске ко ми си је6, свет ски 
ГДП у 2009 го ди ни ће за бе ле жи ти пад од -1,4 од сто, док екс-
пер ти ове ин сти ту ци је за 2010. го ди ну пред ви ђа ју опо ра вак, 
од но сно раст свет ског ГДП-а од 1,9 од сто. Прог но зе Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да су слич на пред ви ђа њи ма Европ ске 
ко ми си је, при че му ММФ7 за 2009. го ди ну прог но зи ра пад 

4 Lehman Brothers је прва од три највеће банке које су банкротирале. Америчка 
влада је национализовала највећу осигуравајућу компанија на свету AIG, 
као и две највеће хипотекарне институције Fannie Mae и Freddie Mac.

5  http://www.capital.ba/bankrotstvo-gm-dovodi-državu-na-kormilo-kompanije/ 
(Accessed 03.6.2009)

6  European Commission, Economic Forecast, Spring 2009, p. 11
7 IMF,(2009), World Economic Outlook, Crisis and recovery, April 2009, p.10.
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свет ског аут пу та од -1,3 од сто, а за 2010. го ди ну прог но зи ра 
раст од та ко ђе 1,9 од сто. Про це не ЕБРД-а, о кре та њу ГДП-а 
у 2009. го ди ни, у окви ру 30 зе ма ља са ко ји ма ова бан ка са ра-
ђу је, су не ко ли ко пу та знат но ме ња не. Chi ef Eco no mist EBRD 
Erik Ber glof8 је нај пре у но вем бру 2008. го ди не прог но зи рао 
раст од 2,5 од сто, у ја ну а ру 2009. го ди не, сто па ра ста је сма-
ње на на 0,1 од сто, док је у про ле ће те ку ће 2009. го ди не, Бер-
глоф прог но зи рао пад од -2,4 од сто.

Та бе ла 1 
Ме ђу на род но окру же ње – ре а лан раст БДП-а

го ди шње про ме не (%) ле то 2009 прог но зе
2005 2006 2007 2008 2009 2010

САД 2,9 2,8 2,0 1,1 -2,9 0,9
Ја пан 1,9 2,0 2,4 -0,7 -5,3 0,1

Ази ја (без Ја-
па на)

8,3 9,1 9,7 6,9 3,3 5,6

 од че га Ки на 10,4 11,7 13,0 9,0 6,1 7,8
ЦИС 6,7 8,4 8,5 5,6 -3,8 1,4

 од че га Ру си ја 6,4 7,7 8,1 5,6 -3,8 1,4
Ла тин ска Аме-

ри ка
4,6 5,4 5,6 4,2 -1,6 1,6

Суб-Са хар ска 
Афри ка

5,6 6,5 6,6 5,2 2,5 3,5

Свет 4,5 5,1 5,1 3,1 -1,4 1,9
Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009, стр. 11.

 Пре ма прог но за ма Европ ске ко ми си је, нај ве ћи пад 
ГДП-а у 2009. го ди ни ће за бе ле жи ти Ја пан (не га тив на сто па 
и у 2008. го ди ни од -0,7 од сто), док ће нај ви шу сто пу ра ста 
ГДП-а , иако за тре ћи ну ни жу у од но су на де це ниј ски про-
сек, оства ри ти Ки на. Пре ма про це ни Европ ске ко ми си је, по-
зи тив ну сто пу ра ста ГДП-а, у 2009. го ди ни, осим Ази је (ис-
кљу чу ју ћи Ја пан), има ће и Суб са хар ска Афри ка, док се за све 
оста ле зе мље, од но сно ре ги о не прог но зи ра ју ви ше или ни же 
не га тив не сто пе ра ста ГДП-а. За зе мље Ју го и сточ не Евро пе 
и Ру си ју, Европ ска ко ми си ја је пред ви де ла иден тич ну сто пу 
па да ГДП-а од -3,8 од сто, док је за САД прог но зи ран пад од 
-2,9 од сто. Оче ки ва ни пад ГДП-а у Европ ској уни ји ће из но-
си ти -4 од сто, док се у окви ру евро зо не оче ку је ма њи пад, 
од но сно -2 од сто. 

У окви ру 5 нај ве ћих зе ма ља ЕУ, нај ве ћи пад ГДП-а од 
-5,5 од сто се пред ви ђа за Не мач ку, не га тив на сто па ра ста од 
-4 до -4,5 од сто се прог но зи ра за Ита ли ју и Ве ли ку Бри та ни-

8 www.ebrd.com/new/pressrel/2009/090127.htm 
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ју, док ће Фран цу ска и Шпа ни ја, по свој при ли ци за бе ле жи ти 
не што уме ре ни ји пад ГДП-а од -3 од сто. За 2010. го ди ну је 
прог но зи ран опо ра вак че ти ри од пет нај ве ћих зе ма ља ЕУ, док 
се оче ку је да Шпа ни ја и у 2010. го ди ни за бе ле жи не га тив ну 
сто пу ра ста ГДП-а од -1 од сто.

У Го ди шњем из ве шта ју Европ ске ко ми си је за 2009. го-
ди ну се пред ви ђа и пад из во за од чак -12,5 од сто, као и укуп-
них ин ве сти ци ја за -10,5 од сто. Оче ку је се и пад за по сле но сти 
од -2,5 од сто, што зна чи да ће 8,5 ми ли о на љу ди ши ром ЕУ 
оста ти без по сла. И по ред прог но зи ра ног опо рав ка при вред-
ног ра ста, у 2010. го ди ни, пред ви ђа се да ље сма ње ње укуп не 
за по сле но сти за -1,5 од сто. На кон из ра же не тен ден ци је ви ше-
го ди шњег сма ње ња сто пе не за по сле но сти у ЕУ, у овој и сле-
де ћој го ди ни оче ку је се раст, та ко да ће сто па не за по сле но сти 
у 2010. го ди ни по но во би ти дво ци фре на, од но сно 10,9 од сто, 
док се за зе мље евро зо не пред ви ђа сто па не за по сле но сти од 
чак 11,5 од сто. Нај ве ћи раст не за по сле но сти би ће у Есто ни ји, 
Ир ској, Ли тва ни ји, Ле то ни ји и Шпа ни ји.

Због ре це си је, од но сно кон трак ци је при вред них ак-
тив но сти, на ни воу ЕУ пред ви ђа се зна чај но сма ње ње сто пе 
ин фла ци је, ко ја ће у 2009. го ди ни из но си ти све га 0,9 од сто. 
Су прот но овим тен ден ци ја ма, сто па ин фла ци је у бал тич ким 
зе мља ма и Бу гар ској ће би ти ду пли ра на. Као од го вор на ра-
сту ћу еко ном ску кри зу ЕУ је при пре ми ла ве о ма ам би ци о зан 
план (Euro pean Eco no mic Re co very Plan) по ве ћа ва ња др жав не 
по тро шње и јав них ин ве сти ци ја у ци љу бр жег при вред ног 
опо рав ка и очу ва ња рад них ме ста, што ће де фи цит др жав-
ног бу џе та у зе мља ма ЕУ у 2009. го ди ни по ве ћа ти на чак 6 
од сто ГДП-а, што је зна чај но по ве ћа ње у од но су на 2,3 од сто 
у 2008. го ди ни.

Та бе ла 2 
Глав ни по ка за те љи, ле то 2009 прог но зе – ЕУ

го ди шње про ме не (%) ле то 2009 прог но зе
2005 2006 2007 2008 2009 2010

БДП 2,0 3,1 2,9 0,9 -4,0 -0,1
Ин ве сти ци је 3,6 6,2 5,4 0,1 -10,5 -2,9

Не за по сле ност (а) 8,9 8,2 7,1 7,0 9,4 10,9
Ин фла ци ја (б) 2,3 2,3 2,4 3,7 0,9 1,3

Др жав ни дуг (% 
БДП-а)

62,7 61,3 58,7 61,5 72,6 79,4

Из вор: Eco no mic Fo re cast, Spring 2009 .Euro pean Com mis sion, стр. 3
(а) про це нат рад не сна ге (б) ин декс по тро шач ких це на, но ми нал не 

про ме не
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Ово је дво стру ко ви ше од 3 од сто, пред ви ђе них тзв. ма-
стрихтским кри те ри ју ми ма. Де фи цит др жав ног бу џе та у 2009. 
го ди ни, ис под 3 од сто ГДП-а, оства ри ће са мо 6 зе ма ља, док ће у 
2010. де фи цит др жав ног бу џе та до сти ћи и чи та вих 7 од сто. Исто-
вре ме но, уку пан др жав ни дуг ће по ра сти на 79,4 од сто ГДП-а, што 
зна чи да се ЕУ при бли жа ва гра ни ци ви со ке за ду же но сти.

Сла бље ње пер фор ман си раз во ја  
зе ма ља у тран зи ци ји – зна ци кри зе

Из ме ђу 10 бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља Сред ње и 
Ис точ не Евро пе, да нас зе ма ља у тран зи ци ји и чла ни ца ЕУ, 
увек су по сто ја ле зна чај не раз ли ке. Три бал тич ке зе мље 
(Есто ни ја, Ла тви ја и Ли тва ни ја) су пред ња чи ле у бр зи ни 
пред у зе тих ре фор ми. Ви ше град ска гру па зе ма ља, ко јој мо-
же мо при кљу чи ти и Сло вач ку, се тре ти ра као гру па ци ја нај-
у спе шни јих зе ма ља у тран зи ци ји. Ру му ни ја и Бу гар ска су 
по след ње при мље не у ЕУ, што би мо гло зна чи ти да су се оне 
нај спо ри је опо ра ви ле од тран зи ци о не кри зе, у ко јој су се на-
ла зи ле све ове зе мље у по след њој де це ни ји XX ве ка.

Ове за кључ ке по твр ђу ју и по да ци о сто па ма ра ста 
ГДП-а. У пе ри о ду 1992-2004. ме ђу пет нај у спе шни јих зе ма-
ља у тран зи ци ји, нај ви шу про сеч ну сто пу ра ста ГДП-а од 4,4 
од сто је има ла Пољ ска, за тим Сло ве ни ја 3,2 од сто, Ма ђар ска 
3,0 од сто, док је Че шка за бе ле жи ла не што уме ре ни ји раст од 
2,1 од сто. Ру му ни ја је оства ри ла скром ну сто пу ра ста ГДП-а 
од 1,6 од сто а Бу гар ска ни ску сто пу ра ста од све га 0,9 од сто. 
Нај спо ри ји раст ГДП-а у овом пе ри о ду су оства ри ле бал тич-
ке зе мље у тран зи ци ји - Ле то ни ја 0,5 од сто а Ли тва ни ја са мо 
0,3 од сто. 

Ка ко по ка зу ју број не сту ди је9 ва жан ути цај на при вред-
ни раст су има ли: по чет ни усло ви, спро ве де не струк тур не ре-
фор ме, од но сно из град ња тр жи шних ин сти ту ци ја, као и ефи-
ка сна еко ном ска по ли ти ка, ко ја мо же да обез бе ди нео п ход ну 
ма кро е ко ном ску ста бил ност при вре де. На стар ту тран зи ци је, 
зна чај но ме сто су има ли по чет ни усло ви,10 али су ма кро е ко-
ном ска ста би ли за ци ја и на пре дак у тр жи шно ори јен ти са ним 

9 Mervar A., (2002), Ekonomski rast i zemlje u tranziciji, Privredna kretanja i eko-
nomska politika 92/2002., Zagreb, str. 79.

10 De Melo M. at al, (1996), Paterns of Transition from Plan to Market, The World 
Bank Economic Review, 10(3), pp. 397-424
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ре фор ма ма ре ла тив но бр зо не у тра ли са ли не га тив не ефек те 
по чет них (не по вољ них) усло ва, што се на ро чи то од но си ло 
на бал тич ке зе мље. Не ки су по чет не усло ве пре це њи ва ли, а 
не ки су сма тра ли да они не ма ју би тан зна чај, али су се сви 
углав ном сла га ли да су они има ли уде ла у по чет ној тран зи-
ци о ној ре це си ји, као и да про то ком вре ме на њи хов ути цај 
зна чај но сла би.

Та бе ла 3 
Бру то до ма ћи про из вод,  

го ди шње про ме не у про цен ти ма, стал не це не
1992-

04
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска 0,9 6,2 6,3 6,2 6,0 -1,6 -0,1
Че шка 2,1 6,3 6,8 6,0 3,2 -2,7 0,3

Есто ни ја - 9,2 10,4 6,3 -3,6 -10,3 -0,8
Ле то ни ја 0,5 10,6 12,2 10,0 -4,6 -13,1 -3,2

Ли тва ни ја 0,3 7,8 7,8 8,9 3,0 -11,0 -4,7
Ма ђар ска 3,0 4,0 4,1 1,1 0,5 -6,3 -0,3
Пољ ска 4,4 3,6 6,2 6,6 4,8 -1,4 0,8

Ру му ни ја 1,6 4,2 7,9 6,2 7,1 -4,0 0,0
Сло ве ни ја 3,2 4,3 5,9 6,8 3,5 -3,4 0,7
Сло вач ка - 6,5 8,5 10,4 6,4 -2,6 0,7

Из вор: Euro pean Com mis sion , Eco no mic Fo re cast, Spring 2009, str. 53,
55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У пе ри о ду 2005-2007. го ди на, нај ди на мич ни ји раст 
ГДП-а су оства ри ле бал тич ке зе мље. Ле то ни ја је у све три 
го ди не бе ле жи ла дво ци фре не сто пе ра ста (12,2 од сто у 2006.), 
Есто ни ја у јед ној, док је раст ГДП-а у Ли тва ни ји био из ме ђу 
8-9 од сто. Ме ђу пет зе ма ља Сред ње Евро пе, нај ди на мич ни-
ји раст ГДП-а је има ла Сло вач ка, а нај скром ни ји Ма ђар ска. 
У окви ру тре ће гру пе, ко ја је по след ња при мље на у ЕУ, раст 
ГДП-а Ру му ни је је био из ме ђу 4-8 од сто, а Бу гар ске око 6 
од сто. Пр ви зна ци ре це си је су нај пре за хва ти ли Ма ђар ску11, 
што се ве о ма до бро уоча ва и из ско ро че тво ро стру ког па да 
сто пе ра ста ма ђар ског ГДП-а у 2007. го ди ни. И не ке дру ге 
зе мље (Есто ни ја, Ли тва ни ја, Ру му ни ја и Че шка) су ушле у 
пе ри од опа да ју ћих сто па ра ста ГДП-а, али је то сма ње ње би-
ло знат но уме ре ни је, не го у Ма ђар ској. Че ти ри од 10 зе ма-

11 Ministry for National development and Economy, (2009), Overview of the current 
situation and prospects of the Hungarian economy, http://www.nfgm.gov.hu 
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ља (Ли тва ни ја, Пољ ска, Сло ве ни ја и на ро чи ти Сло вач ка) су 
и у 2007. го ди ни на ста ви ле тен ден ци ју ви ше го ди шњег ра ста 
ГДП-а. 

У 2008. го ди ни, же сто ка ре це си ја, са не га тив ним сто-
па ма ра ста, је нај пре за хва ти ла Ле то ни ју и Есто ни ју, док је 
ве ћи на оста лих зе ма ља за бе ле жи ла озби љан пад сто па ра-
ста ГДП-а. Је ди но је Ру му ни ја оства ри ла им пре сив ну сто пу 
ра ста од чак 7,1 од сто. Пре ма прог но за ма Европ ске ко ми си-
је, али и дру гих ре ле вант них свет ских ин сти ту ци ја (ММФ, 
ИБРД, ЕБРД....) свих 10 зе мља ће у 2009. го ди ни има ти не га-
тив не сто пе ра ста ГДП-а. Са нај ду бљим па дом, од но сно са 
нај же шћом еко ном ском кри зом у 2009. го ди ни, су о чи ће се 
три бал тич ке зе мље, за ко је се пред ви ђа пад ГДП-а из ме ђу 
-10 и -13 од сто. Не што уме ре ни ји пад ГДП-а се прог но зи ра 
за Ма ђар ску -6,3 од сто и Ру му ни ју -4 од сто. Ако се оства-
ре прог но зе, те ку ћа еко ном ска кри за ће нај ви ше по го ди ти 
ових пет зе ма ља, док ће оста лих пет та ко ђе пре тр пе ти зна-
ча јан пад ГДП-а, али ће он би ти знат но уме ре ни ји. По свој 
при ли ци нај ма њу ште ту од те ку ће еко ном ске кри зе ће има ти 
Пољ ска. Пре вла да ва ње кри зе је прог но зи ра но за 2010. го ди-
ну, што се не од но си и на три бал тич ке зе мље, Ма ђар ску и 
Бу гар ску, ко је ће и у 2010. го ди ни бе ле жи ти не га тив не сто пе 
ра ста, при че му ће пад ГДП-а, би ти знат но ма њи не го 2009. 
го ди не.

Ви сок раст ГДП-а ових 10 зе ма ља, је из ме ђу оста лог, 
био ре зул тат вр ло ди на мич ног ра ста из во за. У нај ве ћем бро ју 
зе ма ља, то ком по след њих не ко ли ко го ди на оства ри ва не су 
дво ци фре не сто пе ра ста из во за. Ула ском у ЕУ, ове зе мље су 
по ста ле вр ло атрак тив не за дис ло ка ци ју про из вод них по го на 
из раз ви је ни јих „ста рих“ чла ни ца. Про из во ди и услу ге но вих 
фа бри ка из но во при мље них чла ни ца ма ЕУ, су нај ве ћим де-
лом пла си ра ни на ши ре тр жи ште ЕУ.

Из воз Есто ни је и Ле то ни је, на кон ве о ма ви со ких сто па 
ра ста у 2005. го ди ни, од пре ко 20 од сто, је по след њих го ди-
на до жи вео стр мо глав пад, да би у 2008. го ди ни за бе ле жио и 
не га тив не сто пе од -1,1 од сто, од но сно -1,3 од сто. У Ру му ни ји 
и Ли тва ни ји у 2008. у од но су на 2007. го ди ну, оства рен је зна-
ча јан раст из во за, док је оста лих шест зе ма ља има ло знат но 
сма ње ње, али не и не га тив не сто пе ра ста из во за. За свих 10 
зе ма ља, Европ ска ко ми си ја је у 2009. го ди ни, прог но зи ра-
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ла дра стич но дво ци фре но сма ње ње из во за, што је по сле ди-
ца па да тра жње за про из во ди ма и услу га ма из ових зе ма ља, 
про у зро ко ва ним ре це си јом на њи хо вим глав ним из во зним 
тр жи шти ма, од но сно у раз ви је ни јим зе мља ма ЕУ. Бла ги опо-
ра вак из во за у 2010. го ди ни се пред ви ђа за 8 зе ма ља, док ће 
уме ре но сма ње ње из во за, од но сно не га тив не сто пе ра ста и 
да ље би ти при сут но у Сло ве ни ји и Ли тва ни ји.

Та бе ла 4 
Из воз (до бра и услу ге) – го ди шње про цен ту ал не про ме не

1992-
04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска - 8,5 8,7 5,2 2,9 -11,1 2,2
Че шка 9,9 11,6 15,8 14,9 6,9 -11,6 0,7

Есто ни ја - 20,9 11,6 0,0 -1,1 -14,1 0,4
Ле то ни ја - 20,2 6,5 10 -1,3 -12,9 0,5

Ли тва ни ја - 17,7 12,0 4,3 11,3 -15,1 -0,2
Ма ђар ска 12,6 11,3 18,6 15,9 4,6 -11,9 0,8
Пољ ска 10,9 8,0 14,6 9,1 5,8 -11,0 0,2

Ру му ни ја 11,2 7,6 10,4 7,9 19,4 -16,9 0,6
Сло ве ни ја 3,8 10,6 12,5 13,8 3,3 -11,8 -0,3
Сло вач ка - 10,0 21,0 13,8 3,2 -10,2 0,2

Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 
53,55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У пе ри о ду 1992-2004. го ди на, сто па не за по сле но сти, у 
10 ЕУ зе ма ља, се кре та ла из ме ђу 6,5 од сто у Ру му ни ји и 15 
од сто у Бу гар ској и Пољ ској. Као ре зул тат ве о ма ди на мич ног 
раз во ја, те ме ље ног на огром ном при ли ву стра ног ка пи та ла и 
спек та ку лар ном ра сту из во за, у свих 10 зе ма ља, не за по сле-
ност је знат но сма ње на. У 6 зе ма ља нај ни жа сто па не за по сле-
но сти је би ла у 2008. го ди ни, а у три бал тич ке зе мље и Ма-
ђар ској, до њи пик је оства рен 2007. го ди не. Нај ни жу сто пу 
не за по сле но сти од 4,3 од сто је има ла Ли тва ни ја 2007. го ди не, 
а нај ви шу Пољ ска од 17,8 од сто у 2005. го ди ни. У 2008. го ди-
ни сто па не за по сле но сти се кре та ла од 4,4 од сто у Че шкој и 
Сло ве ни ји, до 7,8 од сто у Ма ђар ској.

Иако се у свим прог но за ма про це њу је да ће еко ном ска 
кри за зна чај но спла сну ти у 2010. го ди ни, то се на жа лост не 
од но си на кре та ње за по сле но сти, од но сно не за по сле но сти, 
јер се у 9 од 10 зе ма ља прог но зи ра раст не за по сле но сти и 
у 2010. го ди ни. Је ди ни се за Ру му ни ју пред ви ђа бла го сма-
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ње ње не за по сле но сти. Да ће очу ва ње рад них ме ста и раст 
за по сле но сти би ти те шко оства ри во у на ред них не ко ли ко го-
ди на, ве о ма сли ко ви то по твр ђу је и чи ње ни ца да је пла ни ра на 
сто па не за по сле но сти у 2010. го ди ни, у ве ћи ни зе ма ља за ко је 
рас по ла же мо са по да ци ма, чак знат но ви ша не го у пе ри о ду у 
ко ме се де си ла тран зи ци о на ре це си ја. За што је то та ко? Од го-
вор је при лич но јед но ста ван. У прет ход ном пе ри о ду стра ни 
ин ве сти то ри су због ни жих над ни ца, по ре за и ра зних дру гих 
олак ши ца, ма сов но се ли ли сво је фа бри ке у зе мље у тран зи-
ци ји, што је ве о ма по вољ но де ло ва ло на њи хов уку пан раз вој, 
из воз и за по сле ност. Због еко ном ске кри зе, ко ја је по го ди ла 
све чла ни це ЕУ, вла де ових зе ма ља су очу ва ње рад них ме-
ста ис та кле као пр во ра зре дан циљ. Ако је тре ба ло сма њи ва-
ти број за по сле них рад ни ка, то се нај пре чи ни ло у пре ко гра-
нич ним фи ли ја ла ма, што је не ми нов но до ве ло до ре це си је и 
по ра ста бро ја не за по сле них у зе мља ма у тран зи ци ји

Та бе ла 5 
Сто пе не за по сле но сти – де фи ни ци ја Еуростата

1992-
04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска 15,1 10,1 9,0 6,9 5,6 7,3 7,8
Че шка - 7,9 7,2 5,3 4,4 6,1 7,4

Есто ни ја - 7,9 5,9 4,7 5,5 11,3 14,1
Ле то ни ја 13,2 8,9 6,8 6,0 7,5 15,7 16,0

Ли тва ни ја 9,9 8,3 5,6 4,3 5,8 13,8 15,9
Ма ђар ска 8,1 7,2 7,5 7,4 7,8 9,5 11,2
Пољ ска 15,0 17,8 13,9 9,6 7,1 9,9 12,1

Ру му ни ја 6,5 7,2 7,3 6,4 5,8 8,0 7,7
Сло ве ни ја - 6,5 6,0 4,9 4,4 6,6 7,4
Сло вач ка - 16,3 13,4 11,1 9,5 12,0 12,1
Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 53, 

55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У пр вој де це ни ји тран зи ци о ног раз во ја, 6 зе ма ља је 
има ло уме рен и ре ла тив но при хва тљив ни во де фи ци та тр-
го вин ског би лан са. Је ди но је тр го вин ски де фи цит Ле то ни је 
(за оста ле зе мље не рас по ла же мо са по да ци ма) био знат но 
из над про се ка ове гру па ци је зе ма ља. Од 2005. до 2007. го-
ди не, а у не ким зе мља ма и до 2008. де фи цит тр го вин ског 
би лан са се ра пид но по ве ћа вао. Због сма ње ња при ли ва стра-
них ди рект них ин ве сти ци ја и оте жа ног за ду жи ва ња у ино-
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стран ству, знат но је ре ду ко ван увоз, а услед опа да ња тра жње 
озбиљ но је сма њен и из воз, што је зна чај но обо ри ло уку пан 
ни во спољ но-тр го вин ске раз ме не ових зе ма ља. То сма ње ње 
је би ло оштри је од па да ГДП-а, због че га је ре ла тив но уче-
шће де фи ци та спољ но-тр го вин ског би лан са у ГДП-у зна чај-
но сма ње но. 

Од 10 зе ма ља, са мо је Че шка ду го вре ме на оства ри ва ла 
су фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са. Од 2007. го ди не Че-
шкој се при дру жи ла и Ма ђар ска. Европ ска ко ми си ја за 2009. 
и 2010. го ди ну, углав ном пред ви ђа на ста вља ње уоче них тен-
ден ци ја, што зна чи да ће Че шка и Ма ђар ска за др жа ти уме ре-
ни су фи цит, Есто ни ја ће не што по ве ћа ти по сто је ћи де фи цит, 
док ће оста лих 7 зе ма ља на ста ви ти са тен ден ци јом зна чај ног 
сма њи ва ња спољ но-тр го вин ског де фи ци та.

Та бе ла 6 
Тр го вин ски би ланс као про це нат БДП-а
1992-

04
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска -6,2 -20,2 -22,0 -25,5 -25,8 -19,9 -19,2
Че шка -4,5 2,0 2,0 3,4 2,8 1,7 1,7

Есто ни ја - -13,9 -18,3 -17,6 -11,9 -8,4 -9,6
Ле то ни ја -12,5 -18,9 -25,6 -23,9 -17,0 -10,5 -9,7

Ли тва ни ја - -11,3 -13,9 -15,1 -11,9 -2,8 -1,2
Ма ђар ска -4,7 -2,5 -2,3 0,2 0,4 1,0 1,2
Пољ ска -3,1 -0,9 -2,0 -4,0 -4,3 -4,6 -3,9

Ру му ни ја -7,0 -9,8 -12,0 -14,4 -13,3 -9,1 -8,0
Сло ве ни ја -2,7 -3,6 -3,8 -4,9 -7,3 -5,9 -5,7
Сло вач ка - -5,4 -5,2 -1,7 -1,7 -2,8 -2,1

Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 53, 
55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

Сма ње ње при ли ва СДИ, кри за ли квид но сти и оте жан при-
ступ при ват них ком па ни ја и ба на ка тр жи шти ма свет ског ка пи-
та ла, има за по сле ди цу зна ча јан раст јав ног (др жав ног) ду га по-
је ди них зе ма ља. Ово се пре све га од но си на Ма ђар ску у ко јој је 
јав ни дуг у 2008. го ди ни из но сио 73,0 од сто ГДП-а, док је уче шће 
пољ ског јав ног ду га у ГДП-у (47,1 од сто) знат но из над про се ка ове 
гру па ци је зе ма ља. Нај ма ње за ду же на зе мља, по сма тра ју ћи уче-
шће јав ног ду га у ГДП-у, је Есто ни ја, у ко јој јав ни дуг не пре ла зи 
5 од сто ГДП-а. У оста лим зе мља ма др жав ни дуг је био ни жи од 
30 од сто ГДП-а. 
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У усло ви ма кри зе из гле да да је је ди но др жа ва, са сво јим 
ауто ри те том и га ран ци ја ма, спо соб на да ко ли ко-то ли ко за тво ри 
не до ста ју ћи фи нан сиј ски геп. Све ове зе мље, су се ма ње или ви ше, 
раз ви ја ле уз по др шку стра ног ка пи та ла,12 па би из о ста нак озбиљ-
ни јег при ли ва, на ро чи то у ду жем пе ри о ду до вео до још озбиљ-
ни јег па да ГДП-а, из во за и за по сле но сти. Услед то га Вла де ових 
зе мља, убр за но скла па ју спо ра зу ме, пре све га са ММФ-ом, чи ји 
зај мо ви ће по мо ћи у очу ва њу њи хо ве пре ко по треб не ма кро еко-
ном ске ста бил но сти13.

Та бе ла 7 
Јав ни дуг - као про це нат БДП-а

1992-
04

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бу гар ска - 29,2 22,7 18,2 14,1 16,0 17,3
Че шка - 29,8 29,6 28,9 29,8 33,7 37,9

Есто ни ја - 4,5 4,3 3,5 4,8 6,8 7,8
Ле то ни ја - 12,4 10,7 9,0 19,5 34,1 50,1

Ли тва ни ја - 18,4 18,0 17,0 15,6 22,6 31,9
Ма ђар ска - 61,7 65,6 65,8 73,0 80,8 82,3
Пољ ска - 47,1 47,7 44,9 47,1 53,6 59,7

Ру му ни ја - 15,8 12,4 12,7 13,6 18,2 22,7
Сло ве ни ја - 27,0 26,7 23,4 22,8 29,3 34,9
Сло вач ка - 34,2 30,4 29,4 27,6 32,2 36,3

Из вор: Euro pean Com mis sion, Eco no mic Fo re cast, Spring 2009. стр. 
53,55,62,79,81,85,95,99,101,103. 

У том сми слу Европ ска ко ми си ја оче ку је да ће и у 2009. 
али и у 2010. го ди ни зна чај но ра сти уку пан др жав ни дуг ових 
зе ма ља ме рен ње го вим уче шћем у ГДП-у. при че му ће се Ма-
ђар ска у 2009. го ди ни свр ста ти у круг ви со ко за ду же них 
зе ма ља, а Пољ ска ће би ти на гра ни ци уме ре но за ду же них 
зе ма ља. Ако би смо др жав ном ду гу, при кљу чи ли и дуг ба на-

12 Мрдаковић Цветковић Р., (2006), Привредни развој и прилив иностраних 
средстава у земље у транзицији, Економски анали, бр. 171/2006, Београд, 
стр. 81.

13 Мађарска је од ММФ-а, ЕУ и Светске банке добила зајам од 26,2 милијарда 
долара, Румунија очекује кредит од ММФ-а од 24 милијарде долара, а 
Пољска је већ добила кредит од скоро 21 милијарду долара. Осим ММФ-а, 
ове земље ће добити помоћ и од EBRD, EIB and Worl Bank у износу од 24,5 
милијарди долара, које су намењене банкарском сектору, финансирању 
инфраструктуре, опоравку трговине, као и малим и средњим предузећима 
из индустрије.
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ка и пред у зе ћа, ве ро ват но би мо гли за кљу чи ти да ће уку пан 
спољ ни дуг, за ве ћи ну од 10 по сма тра них зе ма ља, би ти те шко 
бре ме ко је ће озбиљ но оп те ре ћи ва ти њи хов бу ду ћи раз вој.

Кри за раз во ја срп ске ин ду стри је
И по ред ве о ма ви со ких сто па ра ста при вре де и ин ду-

стри је, ко је су оства ри ва не у ве ћем де лу по сле рат ног раз во ја, 
Ср би ја и да ље при па да кру гу нај си ро ма шни јих зе ма ља Евро-
пе. Фи зич ки обим ин ду стриј ске про из вод ње у 1990. го ди ни је 
по ве ћан за 11,4 пу та у од но су на ни во про из вод ње у 1955. го-
ди ни. Због санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це у по след њој де це-
ни ји XX ве ка, тро ме сеч ног бом бар до ва ња 1999. го ди не, али и 
пот пу но по гре шног кон цеп та раз во ја ин ду стри је у те ку ћој фа-
зи срп ске тран зи ци је, ни во ин ду стриј ске про из вод ње у 2008. 
го ди ни био све га за 5,9 пу та ви ши не го 1955. го ди не.

Та бе ла 8 
Фи зич ки обим про из вод ње и сто пе ра ста ДП ин ду стри је на ше 

зе мље – (%)
го ди не ин ду стриј ска 

про из вод ња
го ди не сто пе ра ста

1955  100 1953-1960  14,0
1965  367 1961-1970  8,5
1975  473 1971-1980  8,2
1985  1.045 1981-1990  1,0
1990  1.143 1953-1965  13,4
1993  458 1966-1980  7,1
1998  588 1953-1990  7,7
1999  452 1991-2000  - 6,6
2000  503 2000-2008  1,9
2008  588

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

Кра јем XX ве ка, срп ски мо дел ин ду стри ја ли за ци је је 
до жи вео ко лапс, а зе мља се на шла у ве о ма ду бо кој кри зи, од 
ко је се ни по сле ско ро две де це ни је ни је опо ра ви ла. Ср би ја се 
су о чи ла са свим не га тив ним по сле ди ца ма дра стич ног пре-
ки да ско ро свих об ли ка са рад ње са ме ђу на род ном за јед ни-
цом. Санк ци је ме ђу на род не за јед ни це и бом бар до ва ње 1999. 
го ди не су оста ви ле, ви ше стру ке и још увек не до вољ но по-
зна те по сле ди це, чи је ве о ма не га тив но деј ство ће осе ћа ти и 
бу ду ће ге не ра ци је. На род са про сто ра срп ске др жа ве, пре ко 
но ћи се су о чио са кр ва вим гра ђан ским ра том у не по сред ном 
окру же њу, ко ло на ма из бе гли ца за ко је је тре ба ло на ћи ка кав-
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та кав сме штај и за по сле ње, хи пе рин фла ци јом, не за бе ле же-
ном у свет ској исто ри ји, пре стан ком ра да ве ћи не пред у зе ћа, 
гу бит ком по сла и пла та, оп штим си ро ма штвом и пот пу ном 
не из ве сно шћу у ве зи тра ја ња не да ћа у ко ји ма се срп ски на род 
на шао. 

Због санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це и пре ки да нор мал-
них еко ном ских ве за са ино стра ним парт не ри ма, срп ска ин-
ду стри ја је пре тр пе ла нај ве ћу ште ту. За све га три го ди не, ни во 
ин ду стриј ске про из вод ње из 1990. го ди не је сма њен на тре-
ћи ну, а из воз ин ду стри је је ско ро у пот пу но сти об у ста вљен. 
Услед санк ци ја по ки да не су при лич но раз ви је не тех нич ко-
тех но ло шке ве зе, због че га је Ср би ја на стар ту 21 ве ка за све-
том за о ста ја ла три тех но ло шке ге не ра ци је, од но сно ви ше од 
30 го ди на.14 Де ва ста ци ја на ше ин ду стри је је до вр ше на ра за-
ра њем нај ве ћих фа бри ка, ко је су у прет ход ном пе ри о ду би ле 
но си о ци раз во ја и ли де ри срп ског из во за.

Уме сто да кре а то ри „но ве“ еко ном ске по ли ти ке у са-
вре ме ној фа зи срп ске тран зи ци је, за по че тој по зна тим ок то-
бар ским до га ђа ји ма, при сту пе ко ре ни тој об но ви срп ске ин-
ду стри је, раз вој је кре нуо у дру га чи јем прав цу. Нај ве ћи део 
ра ста на шег БДП-а је по ти цао из сек то ра услу га, од но сно од 
са о бра ћа ја, тр го ви не, оси гу ра ња и фи нан сиј ског по сре до ва-
ња. Ди на ми чан раз вој ових де лат но сти је обез бе ђен енорм но 
ви со ким уво зом, ко ји је у 2008. из но сио 23 ми ли јар де до ла ра. 
Огром не ко ли чи не уве зе не ро бе је тре ба ло пре ве сти, про-
да ти, оси гу ра ти и обез бе ди ти но вац за ње но фи нан си ра ње. 
На рав но, да раз вој сек то ра услу га мо ра има ти аде кват но ме-
сто, јер је то у са гла сно сти са по зна тим за ко ни то сти ма при-
вред ног раз во ја, али се мо ра на по ме ну ти да ова кав кон цепт 
раз во ја на ше зе мље, ду го роч но мо же иза зва ти нај ма ње два 
ве о ма круп на про бле ма. Пр во, он ни је ду го роч но одр жив, 
јер пре суд но за ви си од при ли ва стра них сред ста ва пла ћа ња, 
и дру го, он озбиљ но ли ми ти ра раз вој до ма ћег ре ал ног сек-
то ра про из вод ње (ин ду стри ја и по љо при вре да). Су штин ско 
пи та ње је, ка ко вра ти ти по тро ше не де ви зе, ка да је наш из-
воз го ди на ма вр ло скро ман, а спољ но-тр го вин ски де фи цит 
из у зет но ви сок. Раз вој на ше еко но ми је пре суд но за ви си од 

14 Jefferson Institute, Narodna banka Srbije, (2003), Konkurentnost privrede Srbije, 
Beograd



Љу бо драг Са вић УТИЦАЈ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ ...

144

ве ли чи не уво за, ко га опре де љу ју рас по ло жи ва стра на сред-
ства пла ћа ња, од но сно мо гућ ност да љег за ду жи ва ња зе мље. 
Круг је за тво рен ти ме, што се пла сман уво зних про из во да 
и ве за них услу га обез бе ђу је ве штач ким по ве ћа њем, ина че 
ни ске ку пов не мо ћи до ма ћег не за по сле ног и сла бо пла ће ног 
ста нов ни штва, кроз “по вољ не” кре ди те, ко је ста нов ни штво 
ола ко узи ма, за ла жу ћи ста но ве и ку ће у хи по те ку.15 

Ве о ма ни ско уче шће на ше ин ду стри је у ге не ри са њу 
БДП-а ни је по сле ди ца де ин ду стри ја ли за ци је, већ пре ду го 
при сут не кри зе ин ду стриј ског раз во ја. Уме сто сна жне по др-
шке раз во ју ин ду стри је, но ве ре форм ске вла сти су при хва ти-
ле на че ла Ва шинг тон ског кон сен зу са, тру де ћи се да по сва ку 
це ну и у што је мо гу ће кра ћем вре мен ском пе ри о ду, оства ре 
ма кро еко ном ску ста бил ност, оба ра њем ин фла ци је и ста би-
ли за ци јом кур са на ци о нал не ва лу те. На ив но се ве ро ва ло да 
ће, ка да про ра де тр жи шне си ле, од но сно на кон оп ште де-
ре гу ла ци је, ли бе ра ли за ци је и при ва ти за ци је, ства ри кре ну-
ти са ме од се бе. Та кав нео ли бе рал ни кон цепт раз во ја се не 
при ме њу је ни у зе мља ма нај ра зви је ни је тр жи шне при вре де. 
Уме сто опо рав ка и ди на мич ног раз во ја, срп ска ин ду стри ја је 
ушла у нај кри тич ни ју фа зу до са да шњег раз во ја. Што ни су 
ра зо ри ле санк ци је и бом бар до ва ње, уни штио је на о па ко по-
ста вље ни про цес срп ске при ва ти за ци је. Уме сто ре струк ту-
ри ра ња и ре ви та ли за ци је, де ве де сет нај ве ћих срп ских пред у-
зе ћа - но си ла ца ин ду стриј ског раз во ја у прет ход ном пе ри о ду 
- ла га но уми ру, јер због тех нич ко-тех но ло шке за о ста ло сти, 
ви шка рад не сна ге и ду го го ди шње не бри ге, не мо гу да се од-
у пру же сто кој кон ку рен ци ји ефи ка сни јих стра них ком па ни-
ја. Због то га и не из не на ђу је чи ње ни ца да срп ска ин ду стри ја 
ни по сле 19 го ди на, ни је до сти гла ни по ло ви ну ни воа раз во ја 
из да ле ке 1990. го ди не.

Ова кав обра зац раз во ја и фор ми ра не струк ту ре при-
вре де, ду го роч но не мо же да ти до бре ре зул та те. Кон цепт 
ће функ ци о ни са ти - као код пи ра ми дал не штед ње - док има 
при ли ва ино стра них сред ста ва (за ду же ње, до на ци је, ди ја-
спо ра, ку по ви на пред у зе ћа у про це су при ва ти за ци је). С об-

15 Lj. Savić, (2007), Collapse of the Serbian Industrialization – Mesage for the Fu-
ture, International Conference” Contemporary of Theory and Practice in Eco-
nomics – Economic Policy and the Development of Serbia”, Ekonomski fakultet, 
Beograd



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр.1/2010, год. V vol. 7 стр.127154

145

зи ром да је де фи цит те ку ћег би лан са ве о ма ви сок (бли зу 25% 
БДП-а), да су до на ци је прак тич но пре су ши ле, да је про цес 
при ва ти за ци је при са мом кра ју и да је при ват ни сек тор (ма ла 
и сред ња пред у зе ћа) још увек раз вој но и фи нан сиј ски слаб и 
не ста би лан, јер не ма ве ли ких пред у зе ћа као око сни це и по-
др шке за њи хо во ефи ка сно функ ци о ни са ње, раз вој те ме љен 
на огром ној уво зној тра жњи, пре или ка сни је мо ра до жи ве ти 
ко лапс. Уко ли ко се ве о ма бр зо не схва ти, да фа за при вред ног 
раз во ја у ко јој се да нас на ла зи Ср би ја, под ра зу ме ва ди на мич-
ни ји раз вој ре ал ног сек то ра про из вод ње – ин ду стри је и по-
љо при вре де – на ша ду го роч на раз вој на пер спек ти ва ће би ти 
ве о ма сла ба, а Ср би ја ће и у на ред ном пе ри о ду би ти јед на од 
нај ма ње раз ви је них зе ма ља Евро пе.

Го ди шње сто пе ра ста ин ду стри је Ср би је у по след њих 
де вет го ди на су би ле ни ске, а у три го ди не су би ле чак и не-
га тив не. Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, ко ја чи ни ¾ укуп не ин-
ду стри је, је од де вет у чак пет го ди на оства ри ла ви со ке не га-
тив не сто пе ра ста.16 Из тих раз ло га про сеч на осмо го ди шња 
сто па ра ста БДП-а од 5,5% је би ла за ско ро три пу та ви ша од 
сто пе ра ста ин ду стри је, а чак се дам пу та ви ша од про сеч не 
сто пе ра ста пре ра ђи вач ке ин ду стри је. 

Та бе ла 9
СтоперастаиндустријеуСрбији-стал не це не 2002.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
а)

08/01

БДП 5,1 4,5 2,4 9,3 6,5 5,2 5,9 5,4 -3,5 5,5
Ин ду стри ја 0,0 2,0 -3,0 7,2 -0,8 4,7 3,7 1,1 -15,9 1,9
 В. ру да и к. -9,3 -0,1 5,1 1,3 2,1 4,1 -0,6 3,6 -7,5 0,8

 Пре ра ђи вач ка -3,3 -2,8 -6,0 8,8 -0,7 5,3 4,2 0,7 -19,8 0,8
 Пр. ел. е. г. и в. 0,7 -1,6 3,1 0,1 6,6 2,2 2,8 1,8 -2,7 2,0

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, ме сеч на са оп ште ња
а) IX 2009. пре ма 2008. 

По сле рат ном ин ду стри ја ли за ци јом зна чај но је из ме ње-
на струк ту ра при вре де на ше зе мље. До 1990. го ди не, струк-
тур не про ме не при вре де су би ле у скла ду са за ко ни то сти ма 
раз во ја нај ра зви је ни јих зе ма ља све та. У 1962. го ди ни до при-
нос ин ду стри је и по љо при вре де у ге не ри са њу дру штве ног 

16 У првих десет месеци 2009. године, опадање стопа раста индустријске 
производње је било вишеструко више у односу на смањење стопа раста 
укупног БДП-а
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про из во да је из јед на чен. Че тврт ве ка ка сни је, 1988. го ди не у 
ин ду стри ји је ства ра но ско ро 45% ДП при вре де, што је би ло 
тро стру ко ви ше не го што је био до при нос по љо при вре де, и 
знат но ви ше од уче шћа це ло куп ног сек то ра услу га.

Та бе ла 10
 Струк ту ра бру то до ма ћег про из во да Ср би је – (%)

де лат но сти 19601 1988 2001 2007
По љо при вре да, лов, шу мар-
ство и во до при вр.

30,4 14,8 21,7 8,7

Ин ду стри ја 24,1 44,4 29,0 20,2
 Ва ђе ње ру да и ка ме на … … ... 1,2
 Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја … … ... 15,6
Про из вод ња елек трич не енер-
ги је, га са и во де

… … ... 3,4

Гра ђе ви нар ство 17,0 10,3 3,7 4,4
Услу ге 28,5 30,5 45,5 52,1

Из вор: На осно ву по да та ка СГЈ – 1990, стр. 99., СГС 2004., стр. 109., 
Стат.год.Срб. 2009., стр. 124125

Нај ве ћи део срп ске спољ но-тр го вин ске раз ме не (пре ко 
97%) је био ве зан за ин ду стри ју, због че га су санк ци је ме ђу-
на род не за јед ни це нај ви ше и по го ди ле ову при вред ну де лат-
ност. И по ред из ве сног опо рав ка у 1997. го ди ни, ин ду стриј ска 
про из вод ња је - са ве о ма на гла ше ним го ди шњим осци ла ци-
ја ма - у на ред ној де це ни ји прак тич но стаг ни ра ла, услед че га 
је уче шће ин ду стри је у БДП-у Ср би је дра стич но сма ње но, 
на све га 20,2 %. у 2007. го ди ни, што је на ни воу струк тур ног 
уче шћа ин ду стри је из пр вих го ди на по сле рат не ин ду стри ја-
ли за ци је. И што још ва жни је, због знат но бр жег ра ста сек то-
ра услу га, до при нос ин ду стри је ства ра њу срп ског БДП-а ће и 
у на ред ном пе ри о ду на ста ви ти убр за но да па да.

Ме ре за пре вла да ва ње кри зе
Од по чет ка кри зе све зе мље су пред у зи ма ле вр ло енер-

гич не и раз ли чи те ме ре да са ни ра ју ње не ве о ма ра зор не по-
сле ди це. У окви ру гру па ци је 10 бив ших со ци ја ли стич ких зе-
ма ља, дра сти чан пад ГДП-а је нај пре (2007) по го дио Ма ђар-
ску. Од мах по из би ја њу кри зе, ма ђар ска вла да је пред у зе ла 
од го ва ра ју ће ме ре, од ко јих се на го ди шњем ни воу оче ку је 
уште да од 4 ми ли јар де евра. Ма ђар ски пре ми јер се оба ве зао 
да ра ди за ме сеч ну пла ту од 1 фо рин те, док су пла те ми ни-
ста ра сма ње не за 15 од сто. Уки нут је 13 пла та за за по сле не у 
др жав ној упра ви, а по ре зи на све пла те су сма ње ни за 5 од-
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сто. По ро дич ни до да ци су ума ње ни за 10 од сто, а уки ну те су 
др жав не суб вен ци је за ку по ви ну ста но ва, ку ћа и ра чу на за 
гас и цен трал но гре ја ње. ПДВ је по ве ћан са 20 на 25 од сто, 
док је на пре храм бе не про из во де сма њен на 18 од сто. У ци-
љу по др шке па ке ту ме ра, ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је су одо бри ле Ма ђар ској за јам од 25,2 ми ли јар де до ла ра 
(ММФ17 15,7 ми ли јар ди до ла ра, ЕУ 8,2 ми ли јар де до ла ра и 
Свет ска бан ка 1,3 ми ли јар де до ла ра). Аран жман са ММФ-ом 
је фо ку си ран на ра ци о на ли за ци ју јав них фи нан си ја, сма ње-
ње пен зи ја и пла та, јав ног ду га и бу џет ског де фи ци та, као и 
опо ра вак фи нан сиј ског сек то ра, по бољ ша ва њем ње го ве ли-
квид но сти и ни воа укуп ног ка пи та ла.

Ме ђу нај ра зви је ни јим зе мља ма, нај све о бу хват ни ји па-
кет ме ра су до не ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, ко ји је био 
„те жак“ чак 700 ми ли јар ди до ла ра. Зву ча ло је ско ро не ве ро-
ват но да су САД, као ба сти он ли бе рал ног ка пи та ли зма, по-
че ле да при ме њу ју по ма ло за бо ра вље не ме ре из ар се на ла др-
жав не ин тер вен ци је. Ти ме се по сред но при зна ло да те ку ћа 
кри за има сто го ди шњи ка рак тер, од но сно да је ве о ма озбиљ-
на и да се мо ра ју ко ри сти ти и та кве ме ре ко је су у ду бо ком 
не скла ду са вла да ју ћом еко ном ском ло ги ком. Иако Европ ска 
уни ја ни је би ла у епи цен тру еко ном ске кри зе, и она је због 
сна жне по ве за но сти са при вре дом САД-а, та ко ђе ве о ма бр-
зо пла ни ра ла да из дво ји сред ства у ви си ни од чак 2 хи ља-
де ми ли јар ди до ла ра, ка ко би за у ста ви ла опа да ње при вред не 
ак тив но сти и раст не за по сле но сти. Европ ским еко ном ским 
пла ном опо рав ка (Euro pean Eco no mic Re co very Plan) пред ви-
ђе не су ме ре и ин стру мен ти ко је об у хва та ју и де сет но во при-
мље них чла ни ца ЕУ. И све оста ле зе мље, Ки на, Ру си ја, Ја-
пан, зе мље у тран зи ци ји, бр зо рас ту ће зе мље, као и зе мље у 
раз во ју, су та ко ђе би ле при ну ђе не да при ме не чи тав ар се нал 
ме ра у бор би про тив же сто ке еко ном ске кри зе.

Иако је при мар но на ста ла на тлу Сје ди ње них др жа ва, 
кри за се вр ло бр зо ра ши ри ла на цео свет. Због гло бал не опа-
сно сти, ли де ри нај ра зви је ни јих зе ма ља су ве о ма бр зо схва-
ти ли, да са вла да ва ње те ку ће еко ном ске кри зе зах те ва за јед-
нич ку ак ци ју. У том сми слу, 2. апри ла, ове го ди не у Лон до ну 

17 http://www.imf.org./external/pubs/ft/survey/so/2008/car110608a/.html
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је одр жан Са мит гру па ци је Г-20,18 ко ја оку пља нај ра зви је ни је 
зе мље све та. И по ред зна чај них раз ли ка у при сту пу, ли де ри 
19 нај ра зви је ни јих зе ма ља и ЕУ сло жи ли су се око пред у зи-
ма ња нај ва жни јих ме ра у ци љу ефи ка сни јег опо рав ка свет ска 
при вре де. Ово је нај све о бу хват ни ји про грам ак ци је на са вла-
да ва њу те ку ће еко ном ске кри зе, због че га ће мо упра во ње му 
по све ти ти од го ва ра ју ћу па жњу. Осим овог пла на, свих де сет 
зе ма ља су пред у зи ма ле број не ин ди ви ду ал не ме ре, да би 
олак ша ле те рет кри зе и убр за ле опо ра вак сво јих при вре да19. 

Ли де ри Г-20 су нај пре кон ста то ва ли да је кри за гло бал-
на и да због то га зах те ва и гло бал на ре ше ња, као и на гла ше ну 
од го вор ност нај ра зви је ни јих зе ма ља за уку пан раз вој свих 
ста нов ни ка зе мље, без об зи ра где они жи ве. Ли де ри гру па-
ци је Г-20 су пре у зе ли оба ве зу да учи не све што је по треб но 
да се:20

• об но ви са мо по у зда ње, раст и за по сле ност 
• оспо со би фи нан сиј ски си стем за об но ву функ ци је 

кре ди ти ра ња 
• оја ча фи нан сиј ска ре гу ла ци ја у ци љу по нов ног ус по-

ста вља ња по ве ре ња 
• ре фор ми шу ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је 

за ре ша ва ње ове и пре вен ци ју бу ду ћих кри за
• про мо ви ше гло бал на тр го ви на и ин ве сти ци је и од-

ба ци про тек ци о ни зам
• оства ри нео п ход на еко ло шка и одр жи ва ре ви та ли-

за ци ја 
Да би мо гли оства ри ти пред ви ђе не ци ље ве, ли де ри Г-20 

су по сти гли са гла сност да ре сур се ИМФ-а по ве ћа ју за 500 
ми ли јар ди УСД, да обез бе де до дат них 250 ми ли јар ди до ла ра 
спе ци јал них пра ва ву че ња (СДР), да из дво је 250 ми ли јар ди 
до ла ра, ко ји ма би се у на ред не две го ди не по мо гао бр жи опо-

18 The Group of 20 comprises 19 countries (Argentina, Australia, Brazil, Canada, 
China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Republic of Ko-
rea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom and United 
States) and European Union.

19 Mađarska je među prvima (novembar 2007) donela stabilizacioni program, koji 
je imao za cilj rast konkurentnosti i produktivnosti, kao i potrebnu makroeko-
nomsku stabilizaciju, Updated Convergence Programme of Hungary, 2007-2011, 
Government of the Republic of Hungary, Budapest, http;//www2.pm.gov.hu/web/
hoe.nsf/(Portal Articles)/.../$File/Convergencce+programe%101007_en.pdf 

20 London Summit – Leaders’ Statement, http://www.g20.org/documents/g20_com-
munique_020409.pdf
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ра вак свет ске тр го ви не21 и да по др же нај ма ње 100 ми ли јар ди 
УСД до дат ног кре ди ти ра ња пу тем МДБс (Mul ti la te ral De ve-
lop ment Banks). До го во ре но је и да се про да мо не тар ног зла та 
ИМФ-а у вред но сти од 6 ми ли јар ди до ла ра, што ће би ти ис ко-
ри шће но за по моћ нај си ро ма шни јим зе мља ма, ко је су те шко 
по го ђе не кри зом. Сва ова сред ства чи не за јед нич ки про грам 
од до дат них 1.100 ми ли јар ди до ла ра по др шке за об на вља ње 
кре ди ти ра ња, ра ста и за по сле но сти у свет ској еко но ми ји. За-
јед но са ме ра ма ко је су пред у зе те на на ци о нал ном ни воу, ово 
пред ста вља гло бал ни план за опо ра вак свет ске при ве де ка-
кав до са да ни ка да ни је био пред у зет.

У ци љу об на вља ња ра ста и за по сле но сти, ли де ри Г20 
су пла ни ра ли огром ну и ускла ђе ну, али одр жи ву фи скал ну 
екс пан зи ју, ко ја ће до кра ја сле де ће го ди не до сти ћи из нос од 
5 хи ља да ми ли јар ди до ла ра. За хва љу ју ћи то ме ши ром све-
та ће би ти са чу ва но или отво ре но ви ше ми ли о на рад них ме-
ста и по ве ћан свет ски аут пут за 4 од сто. Ка мат не сто пе су 
дра стич но сма ње не у ве ћи ни зе ма ља, а цен трал не бан ке су 
чвр сто опре де ље не да во де екс пан зив ну мо не тар ну по ли ти-
ку, оно ли ко ду го, ко ли ко је по треб но да се опо ра ви свет ска 
при вре да. Ли де ри Г-20 су све сни по тре бе вра ћа ња по ве ре ња 
у фи нан сиј ски си стем, због че га ће би ти пред у зе те нај о збиљ-
ни је ме ре обез бе ђе ња ње го ве ли квид но сти, ре ка пи та ли за ци-
је и спа ша ва ња ње го ве фи нан сиј ске имо ви не. 

Свет ска еко ном ска кри за је – ка ко си се сло жи ли у 
окви ру Г-20 – и на ста ла због из о стан ка ефи ка сне фи нан сиј-
ске ре гу ла ци је и кон тро ле. Због то га је Ме ђу на род ни мо не-
тар ни фонд, као свет ска фи нан сиј ска ин сти ту ци ја, до био за-
да так да на ко рек тан, не при стра сан и не за ви сан на чин вр ши 
над зор еко но ми ја и фи нан сиј ског сек то ра свих зе ма ља све та. 
Ти ме ће се обез бе ди ти ме ђу на род на уса гла ше ност стан дар да, 
ве ро до стој ност из ве шта ја, тран спа рент ност и сма ње ње опа-
сно сти ко је иза зи ва пре те ра но осла ња ње на су ви ше ри зич не 
из во ре фи нан си ра ња. У том ци љу осно ван је и но ви Fi nan cial 
Sta bi lity Bo ard (FSB) са за дат ком да у са рад њи са ИМФ-ом 
обез бе ђу је ра на упо зо ре ња о ма кро е ко ном ским и фи нан сиј-
ским ри зи ци ма и пред ла же по треб не ак ци је. Ње гов за да так 

21 http://www.nspm-rs/hronika/samit-g20-hiljadu-milijardi-dolara-za-borbu-protiv-
krize.html?alphabet
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је и да ре гу ли ше и вр ши над зор фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и 
ко ри шће них ин стру ме на та, са по себ ним на гла ском на пра ће-
њу ра да хеџ фон до ва. Ре гу ла ци ја мо ра не из о став но спре чи ти 
пре ве ли ки ле ве риџ, али и зах те ва ти да се у пе ри о ду про спе-
ри те та фор ми ра ју до вољ не ре зер ве за “цр не да не”. По се бан и 
ва жан за да так ФСБ-а је сте ски да ње ве ла са тзв. „бан кар ске 
тај не“ и уки да ње „по ре ских уто чи шта“. Не ма ње ва жан за-
да так је обез бе ђе ње је дин стве них ме ђу на род но уса гла ше них 
ра чу но вод стве них стан дар да и по ди за ње ква ли те та, струч-
но сти и од го вор но сти аген ци ја за кре дит ни реј тинг. По себ на 
па жња ће би ти по све ће на ре фор ми са њу ме ђу на род них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја, да би оне мо гле би ти кључ ни фак-
тор у ре ша ва њу те ку ће и спре ча ва њу бу ду ћих кри за.

Због озбиљ ног сма ње ња свет ске тр го ви не и ин ве сти-
ци ја, ко је су би ле по кре тач свет ског раз во ја у по след њих 50 
го ди на, ли де ри Г-20 су ис та кли ва жност уз др жа ва ња од по-
ди за ња но вих про тек ци о ни стич ких ба ри је ра. Исто вре ме но 
све зе мље тре ба да на гла ше но ко ри сте све рас по ло жи ве ин-
стру мен те под сти ца ња из во за, ко је су у скла ду са пра ви ли ма 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WТО).

За кљу чак
Ак ту ел на еко ном ска кри за у ко јој се да нас на ла зи свет, 

оце њу је се као нај те жа од ве ли ке еко ном ске де пре си је из тре-
ће де це ни је про шлог ве ка. Ова кри за је мо жда и ра зор ни ја, 
с об зи ром на гло бал ну по ве за ност у ко јој се да на шњи свет 
на ла зи. Европ ска ко ми си ја и ММФ пред ви ђа ју пад свет ског 
ГДП-а у 2009. го ди ни од -1,4 од но сно -1,3 од сто. У окви ру ЕУ 
оче ку је се пад из во за од -12,5 од сто, ин ве сти ци ја од -10,5 од-
сто и за по сле но сти од -2,5 од сто, услед че га ће 8,5 ми ли о на 
љу ди оста ти без по сла. Кри за је за по че ла на хи по те кар ном 
тр жи шту Сје ди ње них др жа ва. За ве о ма крат ко вре ме по го ди-
ла је све зе мље и све де лат но сти. Пр ве ме ре за бор бу про тив 
кри зе пред у зе ле су Сје ди ње не Др жа ве и ЕУ пла ни ра ју ћи па-
ке те ме ра „те шке“ 700, од но сно 2 хи ља де ми ли јар ди до ла ра. 
И све дру ге зе мље су та ко ђе до не ле вла сти те про гра ме ме ра, 
за бор бу про тив еко ном ске кри зе.

Де сет бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља, од но сно зе ма-
ља у тран зи ци ји су не сум њи во на пра ви ле кру пан ко рак на-
пред, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су не дав но по ста ле чла-
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ни це ЕУ. То зна чи да су њи хо ве еко но ми је тр жи шне, да мо гу 
да „пре жи ве“ оштру кон ку рен ци ји ефи ка сних ЕУ ком па ни ја 
и да су до сти гле за до во ља ва ју ћи ни во де мо кра ти је и по што-
ва ња за јед нич ких европ ских вред но сти. 

У обла сти еко но ми је све ове зе мље су има ле ве о ма ди-
на ми чан раст и за до во ља ва ју ћи раз вој. На кон са вла да ва ња 
не из бе жне тран зи ци о не ре це си је, свих 10 зе ма ља је бе ле-
жи ло вр ло ви сок раст ГДП-а, ко ји се у пе ри о ду 1992-2004. 
кре тао из ме ђу 0,3 од сто у Ли тва ни ји и 4,4 од сто у Пољ ској. 
У по след њих не ко ли ко го ди на раст ГДП-а је био нај бр жи у 
бал тич ким зе мља ма, док је нај спо ри ји био у Ма ђар ској, ко-
ју је нај пре и за хва ти ла кри за, с об зи ром да је сто па ра ста 
ГДП-а дра стич но опа ла већ у 2007. го ди ни. У 2008. кри за је 
по ред Ма ђар ске, сна жно за хва ти ла и бал тич ке зе мље, на ро-
чи то Ле то ни ју и Есто ни ју у ко ји ма су оства ре не и не га тив не 
сто пе ра ста ГДП-а од -4,6 и -3,6 од сто. Европ ска Ко ми си ја је 
за свих10 зе ма ља у 2009. го ди ни прог но зи ра ла не га тив не сто-
пе ра ста ГДП-а, ко је се кре ћу од -1,4 од сто у Пољ ској, до чак 
-13,1 од сто у Ле то ни ји. У 2010. го ди ни прог но зи ран је опо ра-
вак за ве ћи ну зе ма ља, док ће не га тив не сто пе ра ста ГДП-а и 
да ља оста ти у бал тич ким зе мља ма, Ма ђар ској и Бу гар ској.

И оста ле пер фор ман се раз во ја ука зу ју, да се на кон де це-
ни је успо на, све ове зе мље на ла зе у ве о ма же сто кој еко ном-
ској кри зи. Вр ло ди на ми чан раст из во за, ко ји је ду го го ди на 
био нај ва жни ји мо тор при вред ног раз во ја, је у ве ћи ни зе ма-
ља ра ди кал но обо рен у 2008. го ди ни. Нај ду бљи пад из во за се 
оче ку је у 2009. ка да се прог но зи ра ју дво ци фре не не га тив не 
сто пе ра ста (Ру му ни ја –16,9 од сто). Сма ње ње при ли ва стра-
ног ка пи та ла и стр мо глав пад из во за, ће до ве сти до успо ра ва-
ња ра ста ГДП-а по ра ста не за по сле но сти, де фи ци та др жав ног 
бу џе та и укуп ног јав ног ду га.

За раз ли ку од ових де сет зе ма ља, срп ска тран зи ци ја 
у пр вој де це ни ји XXИ ве ка, ни је би ла та ко успе шна. Иако 
су оства ре не ре ла тив но ви со ке про сеч не сто пе ра ста БДП-а, 
„це на“ иза бра ног кон цеп та раз во ја је би ла вр ло ви со ка. Уче-
тво ро стру чен је уку пан спољ ни дуг зе мље (пре ко 30 ми ли-
јар ди до ла ра), а сто па не за по сле но сти (бли зу 30%) је ме ђу 
нај ви шим у Евро пи. Раст је углав ном оства ри ван на те ме љу 
при ли ва стра ног ка пи та ла, ко ји је нај ве ћим де лом пла си ран 
у сек тор услу га. Са дру ге стра не, спор и не до во љан раст из-
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во за и ко лапс ин ду стриј ске про из вод ње су би ле по сле ди ца 
по гре шно иза бра не стра те ги је раз во ја у дру гој фа зи срп ске 
тран зи ци је од 2001. го ди не.

Због гло бал ног ка рак те ра и те жи не кри зе, ли де ри Г-20 
су на април ском са ми ту у Лон до ну до не ли нај све о бу хват ни-
ји про грам ак ци је, ко јим је пред ви ђе на об но ва ра ста и за по-
сле но сти, опо ра вак и ја ча ње фи нан сиј ског си сте ма, по ди за ње 
ни воа фи нан сиј ске ре гу ла ци је и ус по ста вља ње по љу ља ног 
по ве ре ња, ре фор ма ме ђу на род них ин сти ту ци ја и под сти ца-
ње гло бал не тр го ви не и ин ве сти ци ја. Да би се оства ри ли ови 
ам би ци о зни ци ље ви, пла ни ра на су укуп на сред ства од 1.100 
ми ли јар ди до ла ра, ко ја су нај ве ћим де лом на ме ње на зе мља ма 
ко је ус нај ви ше по го ђе не еко ном ском кри зом.
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Ljubodrag Savic

THE IM PACT OF THE ECO NO MIC CRI SIS ON 
THE CO UN TRI ES IN TRAN SI TION   

MEM BERS OF THE EU

Sum mary 

By 2009 two de ca des will ha ve pas sed sin ce the fall of the 
Ber lin wall and the be gin ning of the tran si tion of exso ci a list 
co un tri es. For the ma jo rity of the se co un tri es tran si ti o nal walk 
thro ugh pa ins was not easy, but in 2004 and in 2007 so me of 
the most suc cessful co un tri es be ca me mem bers of the Euro pean 
Union. This is the con fir ma tion that the se co un tri es ha ve ma na
ged to adjust to the re qu i re ments and cri te ria of the Euro pean 
Union in a fa irly short pe riod of ti me. “Over night”, jo i ning the 
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EU has con si de rably im pro ved the stan dard for the ma jo rity of 
ci ti zens of the se new mem ber sta tes. Ce le bra tion and ex hi la ra
ti on due to the fact that they be long to the union of Euro pean 
de moc ra tic pe o ple has dec re a sed a lit tle when they re a li zed that 
mem ber ship in the EU, apart from sig ni fi cant advan ta ges, im pli es 
con si de ra ble re nun ci a ti ons. 

Fo re ign in vest ments bro ught dif fe rent ru les of con duct. In 
a short pe riod of ti me tran si tion has con tri bu ted to sharp po la ri
za tion bet we en a small num ber of im men sely rich and ex tre mely 
po wer ful in di vi du als and a gre at num ber of pa u pe ri zed ci ti zens, 
who wor ked hard to ke ep the ir jobs and de cent sa la ri es. Tran si
ti o nal laidoffs who stayed out of for mer po si ti ons and wor kpla
ces fo und them sel ves in ex tre mely bad si tu a tion. Over the years, 
the dyna mic de ve lop ment of the se co un tri es had been we a ke ning, 
and the em ployees’ di scon tent had been get ting lo u der. 

The glo bal and se ve re eco no mic cri sis will pro bably stri ke 
this gro up of co un tri es gra vely, which is pre dic ta ble, se e ing that 
fo re ign in vest ments in the se co un tri es had the key ro le in sti mu
la ting the to tal eco no mic de ve lop ment. Sin ce de ve lo ped co un tri es 
are fa cing se ri o us cri sis as well, it is cer tain that fo re ign ca pi tal 
in flow will sig ni fi cantly dec re a se in the next few years. Mo re o
ver, due to the po licy to pre ser ve jobs, the com pa ni es from the 
de ve lo ped co un tri es will be clo sing the ir bran ches in ot her sta tes 
first. The fact that the se co un tri es are go ing thro ugh the cri sis is 
sup por ted by the re qu ests from IMF and the World Bank for re li ef 
funds, which are, for in stan ce, in ca se of Hun gary in cre di ble 24 
bil lion dol lars. 

Due to the fact that Ser bia is in a si mi lar po si tion, and that 
it is se ri o us abo ut applying for the mem ber ship in the Euro pean 
Union, this pa per will analyze the most im por tant aspects of the
se co un tri es’ and Ser bie pre vi o us de ve lop ment, the ef fects of the 
cur rent eco no mic cri sis and me a su res sug ge sted for over co ming 
it ef fi ci ently.
Key words: cri sis, tran si tion, ef fects of de ve lop ment, fo re cast
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* Ин сти тут за тр жи шна ис тра жи ва ња, Бе о град

СашаЂоговић*

ГЛО БАЛ НА ЕКО НОМ СКА  
КРИ ЗА И ЊЕН УТИ ЦАЈ НА  

ПРИ ВРЕД НЕ ТО КО ВЕ У СР БИ ЈИ 

Резиме

Светскафинансијскакризајенасталакаоплодогром
неграмзивостифинансијскихиквазифинансијскихинсти
туција,примарноуСАДу.Свејебазираноналакојибрзој
зарадипрекокреирањахипотекарнихкредитазасвешире
слојевестановништва,упочеткупопримамљивимуслови
ма.Истовремено,набазихипотекарнихкредитаемитоване
суихартијеодвредностикојесудоносилевисокеприносе,
што јемотивисалоифинансијскеинституције ванСАДа
дасеупустеутаквефинансијскеоперације.Тимесе,када
јеамеричкапривредапочелаозбиљниједагрцаубуџетском
дефицитуиповећаниминфлационимтензијамауследпоја
чанихнапрезањанаратиштима,ањиховеФедералнерезер
вебилеприморанедаповећавајубазнукаматнустопу,док
сдругестранепримањастановништванисурегистровала
билокакавпозитиванискорак,креираоамбијенткулеодка
ратакојијепочеодапропадапопутдоминоефекта.Креи
ранајекризаповерењамеђубанкамаиинвеститорима,што
је неминовно довело до слабљења реалног сектора и запо
чињања рецесионихтенденција, односнотранзиције свет
скефинансијскекризеуглобалнуекономскукризу.Какони
Србија није усамљено острво,то су се негативни ефекти
светскефинансијскекризеусвомпуномобимупочелиприка
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зиватикрајем2008.итоком2009.године.Притоме,српска
привреда је већ била погоднотло за брже примање иши
рењевирусасветскеекономскекризе,јерјепочиваланаду
бокимструктурнимнеравнотежама,почеводонихкреира
нихуекономскофинансијскимодносимасаиностранством,
па до неравнотеже између производње нових вредности и
обимапотрошње.Уусловиманеолибералнеидеологијеине
изграђених правних механизама и институција, невидљиве
кабинетске руке су биле већим делом врховни арбитар на
тржиштуСрбије.Тимејекрозадхоцприватизацијуинело
јалнуконкуренцију,разаранопривредноткивоСрбије,чиме
јеорганизамсрпскеекономијеса значајнонарушенимиму
нитетомдочекаовирусглобалнеекономскекризе.Прито
ме, нису извршени нужни процеси трансформације јавног
сектора, што је уз непромењену привредну структуру са
додатноосиромашеномробномпонудомпрекопроцесаде
индустријализације, додатно оптерећивало привреднике, а
није стварало простор за долазак озбиљнијих и обимнијих
странихинвестиција.
Кључнеречи:финансијскакриза,хипотека,кризаповерења,

банкрот,каматнастопа,неолибералнаидеоло
гија,деиндустријализација,инвестиције.

1.Генезасветскефинансијскекризе
По хле па и не у та жи ва жеђ за бр зом и ла ком екс тра за-

ра дом кре и ра ли су фи нан сиј ски обла ко дер од ка ра та ко ји се 
вр ло бр зо уру шио сам од се бе. Фи нан сиј ски си стем ко ји не ма 
сво је те ме ље у ја ком ре ал ном сек то ру, од но сно но вој до да-
тој вред но сти из тог сек то ра, већ уна пред је пот пи сао сво ју 
смрт ну пре су ду. Та ко се де си ло и са фи нан сиј ским си сте мом 
на аме рич ком тр жи шту. Ме ђу тим, ка ко је смрт ни ви рус про-
ши рен и на оста ла тр жи шта, упра во за хва љу ју ћи грам зи во-
сти фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, то је епи де ми ја фи нан сиј ске 
ко ро зи је по при ми ла пла не тар не раз ме ре.

Акакојесвепочело?
Пр ву кар ту у ма гло ви том фи нан сиј ском обла ко де ру из-

ба ци ле су Фе де рал не ре зер ве САД-а. По чет ни улог се огле-
дао пре ко сма ње ња ре фе рент не ка мат не сто пе Фе де рал них 
ре зер ви на исто риј ски ми ни мум од 1%. Реч је о ка мат ној 
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сто пи аме рич ке цен трал не бан ке ко ја слу жи као ре пер по-
слов ним бан ка ма при ли ком од ре ђи ва ња њи хо вих ка мат них 
сто па у по сло ва њу са кли јен ти ма. По ен та по чет ног по те за 
Фе де рал них ре зер ви би ла је упум па ва ње јеф ти ног нов ца у 
фи нан сиј ски си стем ка ко би се ди на ми зи ра ла при вред на ак-
тив ност. При ли вом та ко ла ког нов ца до шло је до екс пан зи је 
кре ди та са ни ским ка мат ним сто па ма. То је из ро ди ло убр за-
ну град њу фи нан сиј ске ку ле од ка ра та ко ја је по чи ва ла на чи-
стим шпе ку ла ци ја ма и на да њи ма да се по зи ти ван тренд не ће 
за у ста ви ти. У по чет ку су хи по те кар не ин сти ту ци је и бан ке 
одо бра ва ле хи по те кар не кре ди те пла те жно спо соб ни јим сло-
је ви ма дру штва за ку по ви ну апарт ма на, ви ла и слич но, ма да 
је та ква ку по ви на да ле ко из над њи хо ве ку пов не мо ћи. По сле 
то га су се окре ну ли и ка ни жим сло је ви ма дру штва ко ји су 
има ли ло шу кре дит ну исто ри ју, ни ске при хо де, као и они ма 
ко ји су тек пр ви пут мо гли да уђу у кре дит не аран жма не. У 
кре и ра њу та квих по слов них ме ше тар ских по ду хва та кључ на 
реч је би ла на да. И то на да да Фе де рал не ре зер ве не ће по ве ћа-
ва ти сво ју ка мат ну сто пу, на да да ће се за по че ти тренд ра ста 
це не не крет ни на на ста ви ти и на да да ће при хо ди ста нов ни-
штва ра сти. У тај свет на да ња ушле су и та да нај ли квид ни је 
оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је у САД-у ко је су оси гу ра ва ле хи-
по те кар не кре ди те. Са мо при су ство еми нент них оси гу ра ва-
ју ћих ор га ни за ци ја у тој игри, при ву кло је и по слов не бан ке 
и фи нан сиј ске ин сти ту ци је из оста лих де ло ва све та, по себ но 
из Евро пе, да ку пу ју еми то ва не хар ти је од вред но сти у оче-
ки ва њу да ће им оне до не ти ви со ке при но се у крат ком ро ку 
(на го ди шњем ни воу ка мат на сто па је би ла 30%). Ни је би ло 
бо ја зни да ће не што кре ну ти по злу. Це не не крет ни на, као и 
тра жња за не крет ни на ма су ра сли, а и нај ли квид ни је свет ске 
оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је су ами но ва ле та кве тран сак ци је. 
Ти ме је на ста ла гло бал на фи нан сиј ска мре жа хи по те кар них 
хар ти ја од вред но сти. 

Но, на да ња су убр зо пу кла као ме хур од са пу ни це. 
Фе де рал не ре зер ве су по ве ћа ле сво ју ка мат ну сто пу на чак 
5,25% до 2007. го ди не ка ко би сми ри ле ин фла ци о не то ко ве у 
зе мљи иза зва не осет ним по ве ћа њем јав не по тро шње и ти ме 
бу џет ског де фи ци та. Он је са 4,25% од БДП у 2004. на ра стао 
на 6,2% у 2007. го ди ни. На рав но, то је све по сле ди ца ве ли ких 
аме рич ких на пре за ња на ра ти шти ма ши ром све та, по себ но 
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у Ира ку. Услед по вла че ња пр ве кар те ко ју је ба ци ла аме рич-
ка цен трал на бан ка, до ла зи до уру ша ва ња ком плет ног фи-
нан сиј ског не бо де ра од ка ра та. При ма ња ста нов ни штва ни су 
до вољ на да по кри ју уве ћа не ра те за от пла ту кре ди та, ко је су 
се екс по нен ци јал но и по ве ћа ва ле ка да ду жник на вре ме не 
из ми ру је сво је оба ве зе. Све је ви ше пра зних ку ћа ко је су по-
че ле да се ну де на тр жи шту. Ме ђу тим, тра жња је ма ла и иш-
че за ва та ко да су и це не не крет ни на вр то гла во па да ле. Про-
це њу је се да је не ко ли ко ми ли о на Аме ри ка на ца, мо жда њих 
око 4-5 ми ли о на оста ло без кро ва над гла вом, не због то га 
што су из гу би ли по сао или што је при вре да бан кро ти ра ла, 
не го због ула ска у ви со ко ри зич не хи по те кар не кре ди те. Ка-
ко не по сто ји тра жња за на пу ште ним ку ћа ма, то и фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је ко је су одо бра ва ле хи по те кар не кре ди те 
ни су мо гле да по вра те но вац, што је са мо ку му ли ра ло гу бит-
ке. Пра ва ла ви на се об ру ши ла на оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је 
ко је ни су мо гле од го во ри ти зах те ви ма ко ми те на та, што их је 
до ве ло пред бан крот ство. Сто га су у слу ча ју оси гу ра ва ју ћег 
дру штва АИГ, ко ји је и спон зор фуд бал ског клу ба Man che ster 
Uni ted, мо ра ле ди рект но да ин тер ве ни шу и Фе де рал не ре зер-
ве, ка ко це ло фи нан сиј ско тр жи ште не би до жи ве ло пот пу ни 
ко лапс. Овај плим ни та лас прин ци пом спо је них су до ва по чео 
је да се ши ри и на дру ге уче сни ке у овој шпе ку ла тив ној игри 
ван САД-а. Без вред не хи по те кар не хар ти је од вред но сти су 
по пут ви ру са ХИВ-а по че ле да ра за ра ју здра во фи нан сиј ско 
тки во мно гих во де ћих по слов них ба на ка и дру гих фи нан сиј-
ских ин сти ту ци ја. Но вац је из гу бљен, а без вред ни па пи ри 
мо гу да по слу же са мо као су ве нир у по слов ној ба шти ни мно-
гих фи нан сиј ских ор га ни за ци ја. Да ни је до шло до ди рект не 
др жав не ин тер вен ци је ве ли ки број њих би за пе ча тио сво ју 
суд би ну са тим су ве ни ром. 

У фи нан сиј ском сек то ру за вла да ла је ве ли ка не ли квид-
ност. Да би се спре чи ло да ље уру ша ва ње фи нан сиј ског си-
сте ма, др жа ве су убри зга ва ле свеж но вац сво јих по ре зни ка. 
Ти ме се на ме ра ва ло по вра ти ти по љу ља но по ве ре ње гра ђа на 
и ин ве сти то ра у фи нан сиј ске ин сти ту ци је. По себ но је би ла 
при сут на нер во за код ин ве сти то ра ко ји су у ци љу обез бе ђе-
ња ли квид но сти и очу ва ња имо ви не, по вла чи ли ка пи тал из 
ак ци ја и по је ди них ба на ка пла си ра ју ћи га у др жав не об ве-
зни це или пак зла то. То је до дат но пра ви ло ло мо ве на фи нан-
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сиј ском тр жи шту, по себ но на бер зи. Све до ци смо да су тих 
да на ре ги стро ва ни исто риј ски не слав ни ре кор ди па да це на 
ак ци ја на нај при зна ти јим свет ским бер за ма. При то ме ни су 
по ште ђе не ни ак ци је свет ски ре но ми ра них ком па ни ја по пут 
Гу гла. 

Да кле, по слов ном кли мом до ми ни ра ла је кри за по ве ре-
ња и ве ли ка нер во за и код ста нов ни штва и код ин ве сти то ра. 
Ве ли ка до за не по ве ре ња по сто ја ла је чак и ме ђу бан ка ма та ко 
да су се устру ча ва ле да јед не дру ги ма по зајм љу ју но вац. Ти ме 
су по сле фи нан сиј ске кри зе ши ром отво ре на вра та ре це си ји 
у ре ал ном сек то ру. То је за со бом по ву кло и ре ал ни пад при-
ма ња ста нов ни штва, а ти ме и ре ду ко ва ње лич не по тро шње, 
ко ја је у та квој ди на ми ци са сво је стра не де ло ва ла на да ље 
сла бље ње при вред них кре та ња. Сиг на ли ко ји су ука зи ва ли 
на сма ње ње по тро шње ста нов ни штва су би ли већ при сут ни 
с по чет ка 2008. го ди не у САД-у. Та ко су Фе де рал не ре зер ве 
у де цем бру 2007. го ди не еви ден ти ра ле 944 ми ли јар ди ду га 
по ре вол винг кар ти ца ма, што је го ди шњи раст од све га 2%. 
При ме ра ра ди, тај раст је у ок то бру и но вем бру 2006. го ди-
не на го ди шњем ни воу до сти зао и 11,1%, од но сно 13,7%. По-
сто је ћи па ра ме три са свим из ве сно су ука зи ва ли да аме рич ка 
при вре да ула зи у ре це си о ни тренд са још увек не по сто ја њем 
ја сних зна ко ва ка да би се та кве не га тив не тен ден ци је мо гле 
и окон ча ти. 

Ути цај фи нан сиј ске кри зе на ре ал ну еко но ми ју за ви си 
од ши ри не, ду би не и ду жи не тра ја ња фи нан сиј ских тур бу-
лен ци ја, с јед не стра не, али и од ре ак ци је кре а то ра еко ном-
ске по ли ти ке, с дру ге стра не. Сто га је пред у слов за ства ра ње 
здра вих те ме ља за ре ви та ли за ци ју гло бал них при вред них 
то ко ва фи нан сиј ска кон со ли да ци ја на гло бал ном пла ну. С 
тим у ве зи на ме ће се пи та ње ре кон струк ци је по ве ре ња у фи-
нан сиј ски си стем и тај по ку шај ус по ста вља ња по ве ре ња на-
ла зи се у осно ви ве ћи не пред у зе тих ме ра вла да ши ром све та. 

Ме ре из град ње по ве ре ња укљу чу ју:
•	 по ве ћа ње оси гу ра ња де по зи та у бан ка ма;
• др жав ну по моћ фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма: др-

жав не га ран ци је ду би о зне ак ти ве у би лан си ма фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја, ди рек тан от куп ло ше ак-
ти ве из би лан са фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, до ка-
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пи та ли за ци ја фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ку по ви ном 
но вих обич них и пре фе рен ци јал них еми си ја ак ци ја 
од стра не др жа ве или пу ну на ци о на ли за ци ју, тј. пот-
пу но пре у зи ма ње фи нан сиј ске ин сти ту ци је од стра-
не др жа ве и

•	 по пу лар не ре гу ла тор не ме ре: ли ми ти ра ње при ма ња 
упра ве, тран спа рент ност, др жав не га ран ци је за но ве 
кре дит не ли ни је при вре ди и бан ка ма, и сл. 

По ред из град ње по нов ног по ве ре ња у фи нан сиј ски си-
стем, др жа ве су на цу на ми свет ске фи нан сиј ске кри зе од го-
ва ра ле и по ве ћа њем ли квид но сти бан кар ског сек то ра. Те ме-
ре су исто вре ме но ди рект но ути ца ле и на до дат но по сте пе но 
учвр шћи ва ње по љу ља ног по ве ре ња у фи нан сиј ски си стем. 

У спек тру тих ме ра, нај че шће су кре а то ри еко ном ске 
по ли ти ке пред у зи ма ли сле де ће:

•	 оба ра ње ка мат них сто па под не по сред ном кон тро-
лом цен трал них ба на ка;

•	 обез бе ђе ње по вољ них др жав них кре ди та за ли квид-
ност;

•	 сма њи ва ње оба ве зних ре зер ви;
•	 по ре ски сти му лан си и слич но (Шо шкић (2009), стр. 

124).
Све на пред на ве де не ме ре ста би ли зо ва ле су фи нан сиј-

ски си стем и спре чи ле ду бљу ре це си ју у при вре ди. Но, фи-
нан сиј ски си стем је и да ље до ста ла би лан, јер на ње га не по-
вољ но мо гу ути ца ти по је ди ни боч ни уда ри по пут ду жнич ке 
кри зе у Грч кој, не из ве сно сти око сер ви си ра ња ду го ва бал-
тич ких зе ма ља, али и сум њи вих би лан са још не ких ис точ-
но е вроп ских зе ма ља. Та ко ђе, ни је ис кљу че но да са за др шком 
до ђе до пу ца ња по ша во ви ма и не ких ин ве сти ци о них фон-
до ва, ко ји су ја ки ре ги о нал ни игра чи, по пут оног у Ду ба и-
ју. У та квом ам би јен ту се не мо же ра чу на ти са ди на мич ни-
јим ожи вља ва њем ре ал ног сек то ра. Тај про цес ће би ти до ста 
спор и дуг. 

2.Светскафинансијскакризеиреакција
српскеекономије

Ка ко жи ви мо у јед ном гло бал ном се лу умре же них фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја и тран сак ци ја, та ко и Ср би ја ни је 
мо гла би ти иму на на кри зу хи по те кар них кре ди та. Пр ви сна-
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жни по трес из САД-а по пут плим ног та ла са про ши рио се пр-
во на Исланд, Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску, а по том и на оста-
ли део кон ти нен тал не Евро пе у ма њој или ве ћој ме ри. То је 
по себ но би ло из ра же но у оним зе мља ма ко је су при хва ти ле 
нео ли бе рал ни еко ном ски при ступ. На сле де ћем ва лу кри зе 
на ла зи ле су се зе мље у раз во ју по пут Ср би је, а за тим и зе мље 
из во зни це наф те.

Ср би ја је сво ју ма кро е ко ном ску ста бил ност, по себ но 
це нов ну, ба зи ра ла на по зај ми ца ма из ино стран ства, при ва-
ти за ци о ним при хо ди ма и при ли ву стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја. Ка ко су те ди рект не ин ве сти ци је је ња ва ле, то се ста-
бил ност нај ве ћим де лом осла ња ла на ино по зај ми це и при ва-
ти за ци ју дру штве ног сек то ра. Ме ђу тим, фи нан сиј ски цу на-
ми ко ји је за пљу ски вао зе мље ЕУ до се зао је и до на ше зе мље. 
То се огле да ло пре ко дра стич ног сма ње ња ли квид но сти на 
фи нан сиј ском тр жи шту у ЕУ, што се пре ли ва ло и на срп ско 
плит ко тр жи ште. У та квој оску ди ци нов ча них сред ста ва, ње-
го ва це на ра сте. Да кле, зна чај но су оте жа ни усло ви до би ја ња 
но вих кре дит них ли ни ја, што је не ми нов но усло ви ло успо-
ра ва ње при вред ног ра ста. Уз то по љу љан је и кре ди би ли тет 
са мих кре а то ра еко ном ске по ли ти ке, што је до дат но ути ца ло 
на од лив ка пи та ла из зе мље и ства ра ло по ја ча не при ти ске 
де ви зни курс ди на ра. У ам би јен ту на ру ше не ма кро е ко ном-
ске ста бил но сти и екс тер них ре це си о них при вред них то ко ва, 
ни је се мо гло ра чу на ти на но ве ве ће ин ве сти ци о не по ду хва-
те, а то је зна чи ло да ће кон ку рент ски по ло жај срп ске при-
вре де и да ље би ти не за до во ља ва ју ћи. Уз са деј ство ин тер них 
при вред них сла бо сти и екс тер них не га тив них еко ном ских 
то ко ва, до дат но су осла би ле иона ко не за до во ља ва ју ће не са-
мо про из вод не, не го и из во зне пер фор ман се срп ске при вре де. 

Ка ко је Ср би ја већ би ла на ру ше ног еко ном ског здра вља, 
то је ви рус свет ске фи нан сиј ске кри зе, ко ји је по том му ти рао 
у ви рус гло бал не еко ном ске кри зе, вр ло бр зо и ла ко про ди рао 
у тки во срп ског тр жи шта. Тај ви рус је у ства ри са мо раз от-
крио вир ту ел ну ма кро е ко ном ску ста бил ност и на ду ва но бла-
го ста ње у ко ме је жи ве ло ста нов ни штво. А та вир ту ел ност 
ре флек то ва ла се пре ко пре ве ли ког и ола ког за ду жи ва ња и 
при вре де и ста нов ни штва и др жа ве, при че му су кре ди ти, бар 
ка да је реч о фи зич ким ли ци ма и др жа ви пре те жно пла си ра-
ни у не про дук тив не свр хе, кре и ра ју ћи ти ме све ло ши ју спољ-
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но тр го вин ску и плат но би лан сну по зи ци ју срп ске еко но ми је. 
Уз то, био је по ја чан до ток при ва ти за ци о них при хо да, ко ји 
су та ко ђе ве ћим де лом по је де ни не на мен ским тро ше њем. А 
та кво тро ше ње пре ко ду жи не гу бе ра ства ра ло је ис кри вље ну 
сли ку бла го ста ња у ко ме су жи ве ли при вре да и ста нов ни-
штво. Уз то, апре си ра ни де ви зни курс у чи ју ста бил ност ни су 
сум ња ли ни НБС ни вла да, а ни не ки еко ном ски екс пер ти, 
до дат но је под гре ја вао бај ку о ма кро е ко ном ској ста бил но сти, 
у ко ју су по је ди ни ве ро ва ли чак и у пр вим на ле ти ма цу на ми ја 
свет ске еко ном ске кри зе. А са ма по ли ти ка пре це ње ног де ви-
зног кур са по чи ва ла је на ка зи но опе ра ци ја ма НБС. По слов не 
бан ке у Ср би ји су пре ко узи ма ња крат ко роч них по зај ми ца 
у ино стран ству од сво јих ма ти ца ба на ка по да ле ко ни жим 
ка мат ним сто па ма, ку по ва ле ди на ре по по вољ ном де ви зном 
кур су, ин ве сти ра ју ћи у хар ти је од вред но сти НБС за ко је су 
до би ја ле ви со ку ка мат ну сто пу. Да кле, НБС је ин спи ри са ла 
ко мер ци јал не бан ке да по вла че ка пи тал из ино стран ства и 
ула жу га у вред но сне па пи ре НБС и ти ме ди рект но кроз ве-
ћу по ну ду евра ути ца ла на еко ном ски нео др жи во ја ча ње де-
ви зног кур са до ма ће ва лу те. Уз то, др жа ва је на ста вља ла се 
пре ко мер ном јав ном по тро шњом и ти ме уз по ја ча не ин фла-
ци о не тен зи је до при но си ла ства ра њу још ве ћих не рав но те жа 
у де ви зном кур су ди на ра. Све то је до при но си ло ја ча њу услу-
жног сек то ра и уво зних ак тив но сти, док се ре ал ни сек тор гу-
шио у не ли квид но сти. При то ме, ну жни тран сфор ма ци о ни 
про це си у јав ном сек то ру су из о ста ја ли, док су пред у зе ћа, 
по себ но она још увек у дру штве ном вла сни штву пре пу ште на 
на ми лост и не ми лост не ви дљи вим ка би нет ским ру ка ма ко је 
су у ства ри би ле и глав ни кре а то ри тр жи шних усло ва при-
вре ђи ва ња у Ср би ји. У кре и ра њу та квог ам би јен та свој до-
при нос је да ла др жа ва усва ја ју ћи кон цепт нео ли бе рал не еко-
ном ске док три не. Си нер ги ја на гле ли бе ра ли за ци је тр жи шта 
и не из гра ђе не и не тран спа рент не прав не ин фра струк ту ре, 
уз нео сми шље ну при ва ти за ци ју, да ла је кри ла не ви дљи вим 
ка би нет ским ру ка ма да, уз не ло јал ну кон ку рен ци ју, до дат но 
осла бе при вред но тки во Ср би је. 

Упра во је нео ли бе рал ни еко ном ски мо дел прот кан сти-
хиј ском при ва ти за ци јом и стра хо ви тим па дом мо рал них 
вред но сти, за срп ску при вре ду био мо жда и ве ћа по шаст од 
са ме свет ске еко ном ске кри зе. Нео сми шље на и пре бр за и 
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пре ши ро ка ли бе ра ли за ци ја тр жи шта, по сле де це ни је изо ла-
ци је и санк ци ја, па чак и фи зич ког уни ште ња про из вод них 
ка па ци те та, по пут цу на ми ја збри са ла је не ма ли број пред-
у зе ћа са тр жи шне аре не или их до ве ла на са му иви цу оп-
стан ка, пот пу но иг но ри шу ћи зна чај тих пред у зе ћа за по је ди-
не ре ги о не, па чак и це лу Ср би ју. При то ме им се ни је да ло 
ни про сто ра ни вре ме на да по сле јед не за тво ре не еко но ми је 
поч ну да ди шу и ства ра ју се би тр жи шну шан су. На про тив, 
промпт ним отва ра њем гра ни ца на шег тр жи шта за кон ку-
рент ску ро бу, ство ре на је не ло јал на кон ку рен ци ја с ко јом 
се до ма ћи пред у зет ни ци ни су мо гли но си ти и ти ме су би ли 
осу ђе ни на про паст. У том по гле ду, илу стра тив на је сли ка 
пти це у ка ве зу у ко ме је про ве ла ду жи вре мен ски пе ри од, да 
би по сле ка да су јој отво ре на вра та, она са мо про ше та ла око 
ка ве за и вра ти ла се на зад. Дру гим ре чи ма, срп ска при вре да 
ни је би ла спрем на на та ко на глу и нео сми шље ну при ва ти за-
ци ју и би ло јој је по треб но вре ме на да се при ла го ди но во на-
ста лим окол но сти ма. Јед но став но бо ло ва ла је од син дро ма 
пти це у ка ве зу и као сва ком за тво ре ни ку тре ба јој вре ме на 
да стек не кон ди ци ју и мен тал ну и фи зич ку да би се ухва ти-
ла у ко штац са ај ку ла ма са гло бал ног тр жи шта. Да кле, при-
вре ду је тре ба ло при пре ма ти на оштру кон ку рент ску бор бу 
ве ћим за штит ним ме ха ни зми ма, али и ди рект ном по др шком 
др жав них ин сти ту ци ја по је ди ним пред у зе ћи ма за ко је је по-
ста ја ла из ве сни ја тр жи шна пер спек ти ва. Тек по сле те фа зе 
се мо гло при сту па ти да љој ли бе ра ли за ци ји тр жи шта, ко ја је 
пре до ми нант но по го до ва ла ме ше та ри ма, уво зни ци ма и на-
рав но кон ку рент ским ино тр жи шним игра чи ма. Уме сто то га 
при сту пи ло се ди вљој ли бе ра ли за ци ји тр жи шта са свим еле-
мен ти ма ка зи но еко но ми је, што је до при не ло по гор ша њу и 
про из вод них и из во зних пер фор ман си срп ске при вре де, те је 
у та квом ам би јен ту ви рус свет ске еко ном ске кри зе по чео вр-
ло бр зо и ла ко да се ши ри и по сти же сво је до дат не не га тив не 
ефек те. 

На и ла ском свет ске еко ном ске кри зе, про па ги ра на ма-
кро е ко ном ска ста бил ност па да по пут ку ле од ка ра та. Од мах 
је уз др ман те мељ те ста бил но сти, а то су де ви зне ре зер ве и 
де ви зни курс ди на ра. НБС и по ред по ве ћа ња ка мат не сто пе 
на сво је вред но сне па пи ре не успе ва да спре чи од лив ка пи та-
ла, јер је кри за по ве ре ња по слов них ба на ка би ла из у зет но ви-
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со ка. До ла зи и до по вла че ња тр жи шних игра ча са Бе о град ске 
бер зе, што до дат но оп те ре ћу је де ви зни курс ди на ра. Сто га се 
тро ше огром на де ви зна сред ства ка ко би се спре чи ло дра ма-
тич но еро ди ра ње вред но сти до ма ће ва лу те. Но, то се и по ред 
ин тер ве ни са ња НБС ни је мо гло из бе ћи, та ко да је при ча о 
ста бил ном де ви зном кур су и де ви зним ре зер ва ма па ла већ 
под пр вим та ла сом фи нан сиј ског цу на ми ја из САД. Тек за-
хва љу ју ћи при ли ву де ви за по осно ву про да је НИС-а, а по том 
и ус по ста вља ња stand by аран жма на са ММФ-ом до ла зи до 
ста би ли за ци је при ли ка на фи нан сиј ском тр жи шту, а ти ме и 
до ста би ли зо ва ња де ви зног кур са ди на ра и укуп них де ви зних 
ре зер ви. Но, ри зик ула ска у кре дит не аран жма не уз де ви зну 
кла у зу лу са по слов ним бан ка ма ис ку си ли су и при вред ни ци 
и ста нов ни штво. Бај ка о ста бил но сти ко шта ла их је из два-
ја ња ве ће су ме нов ца за от пла ту кре ди та. То се не сум њи во 
не га тив но ре флек то ва ло на ли квид ност у при вре ди, али и на 
сма ње ну лич ну тра жњу, што је за со бом по ву кло и ма њи про-
мет ро бе у тр го ви ни на ма ло. Тај ма њи про мет је узро ко вао и 
сма ње не по руџ би не од про из во ђа ча. Ти ме се фор ми рао је дан 
не га ти ван ла нац ис хра не ко ји је ути цао на пад при вред них 
ак тив но сти и жи вот ног стан дар да ста нов ни штва. Ме ђу тим, 
ова кав смер лан ца ис хра не кре и рао би се и без свет ске еко-
ном ске кри зе, јер је срп ска при вре да већ пли ва ла у ве ли ким 
не рав но те жа ма, по себ но ка да се ра ди о ње ним про из вод ним 
ре зул та ти ма и по тро шњи. Ви рус свет ске еко ном ске кри зе је 
са мо убр зао и дао до дат ну сна гу фор ми ра њу та квог лан ца. 
Та до дат на сна га се огле да ла пре ко сма ње ног при ли ва по руџ-
би на из ино стран ства и осет но ма њег при ли ва ин ве сти ци ја. 
Све то је, пре ко дра стич ног сма ње ња при хо да од по сло ва ња, 
при ну ди ло по сло дав це да ре ду ку ју сво је тро шко ве пре ко ра-
ци о на ли за ци је по сло ва ња. У пр вом ре ду то су тро шко ви про-
мо ци је, огла ша ва ња, мар ке тин га, од но сно сви они ко ји ни су 
ну жни за оба вља ње ре дов них те ку ћих ак тив но сти. Но, у ка-
сни јој фа зи кри зе, на ред су сва ка ко до шли и тро шко ви рад не 
сна ге. При сту пи ло се и от пу шта њу јед ног бро ја за по сле них 
ли ца. То је до дат но сма њи ло ку пов ну моћ срп ског тр жи шта, 
али и по ве ћа ло не из ве сност функ ци о ни са ња до ма ћин ста ва. 
У том сми слу, ка да се об ра де, би ће ве о ма ин те ре сант ни по-
да ци о бро ју скло пље них и ра ста вље них бра ко ва, као и по да-
ци о бро ју са мо у би ста ва то ком 2009. го ди не. Они ће сва ка ко 
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ука за ти да Ср би ја жи ви не са мо у еко ном ској, не го и у ши рој 
дру штве ној кри зи, по пут кри зе бра ка, кри зе мо ра ла, кри зе 
по ро дич них вред но сти и слич но. 

3.Глобалнаоценаекономскихприлика
уСрбијиу2009.години

По слов на кли ма у Ср би ји је то ком це ле 2009. го ди не 
би ла не по вољ на. Ка рак те ри стич на је по ра сту ћој не ли квид-
но сти, али и кра јем но вем бра и у де цем бру по све из ра же ни-
јој не из ве сно сти око кре та ња де ви зног кур са до ма ће ва лу те. 
Осим то га, кон струк ци о не гре шке у те ме љу срп ске еко но-
ми је ни су от кло ње не, а оне се од но се на не из ме ње ну, ве ћим 
де лом, не тр жи шну при вред ну струк ту ру, не тран сфор ми са-
ну прав ну ин фра струк ту ру и пре гло ма зну др жав ну ад ми-
ни стра ци ју. А не тран спа рент на и не е фи ка сна прав на ин фра-
струк ту ра и шу ма би ро кра ти је ин ду ку ју ак це ле ра ци ју ми та 
и ко руп ци је, што угро жа ва ви тал не ин те ре се не са мо еко-
но ми је Ср би је, не го и свих сег ме на та дру штва. Исти на, да 
би се бар на ја вље не ре фор ме у јав ном сек то ру (ад ми ни стра-
ци ја, пен зи о ни си стем, пред у зе ћа) и спро ве ле тре ба вре ме на, 
та ко да ће 2010. го ди на би ти пре све га нул та го ди на. Да ли 
ће се у њој са вер бал ног пре ћи на прак тич но у ре фор ма ма и 
да ли ће се кре дит но-мо не тар на по ли ти ка да ље ре лак си ра-
ти су пи та ња од чи јих од го во ра за ви си да ли ће се иза ћи из 
Бер муд ског тро у гла апре си ра ног де ви зног кур са, за ду же но-
сти и не тран сфор ми са ног јав ног сек то ра или ће се оста ти у 
ви ру тог тро у гла ко ји ће срп ску при вре ду уси са ти у ду би не 
кри зе. Су шти на из ла ска из тог ви ра огле да се пре ко на пу-
шта ња по сто је ће па ра диг ме еко ном ске по ли ти ке ба зи ра не 
на до ми нант ном ослон цу на ино бан ка ма ко је фи нан си ра ју 
по тро шњу. Ви со ка за ду же ност на тој па ра диг ми мо ра би ти 
пре и на че на у под сти ца је про из вод њи и из во зу. Но, са свим је 
из ве сно, да они кре а то ри еко ном ске по ли ти ке ко ји су са аро-
гант ним ста вом до че ка ли ви рус гло бал не еко ном ске кри зе са 
по тро ше ним сред стви ма од при ва ти за ци је, а да ни су по бољ-
ша не при вред не пер фор ман се зе мље, те шко да мо гу би ти и 
но си о ци стра те ги је за о кре та ко ја је пре ко по треб на срп ској 
еко но ми ји. 

То ком по след њег ме се ца про шле го ди не ре ги стро ва ни 
су из ве сни по зи тив ни сиг на ли код ве ћег де ла еко ном ских ин-
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ди ка то ра. Но, то су тек сра ме жљи ви по ма ци, ко ји су ре зул-
тат бла гог ото пља ва ња оштри це свет ске еко ном ске кри зе, а 
не про дукт но вих ин ве сти ци ја, по себ но оних у про из вод ни 
и из во зни сек тор, што би по пра ви ло по сто је ће тех но ло шке и 
про из вод не пер фор ман се срп ске ин ду стри је и отво ри ло про-
стор за из град њу здра вих те ме ља на ко ји ма би по чи вао при-
вред ни раст зе мље. 

3.1.Аналитичкаоценапривреднихкретања
По сма тра но по по је ди ним при вред ним и мо не тар ним 

ин ди ка то ри ма, кра јем де цем бра 2009. го ди не ре ги стро ва не 
су сле де ће тен ден ци је у срп ској еко но ми ји: 

• При мет но је бла го амор ти зо ва ње не га тив них тен ден-
ци ја у ди на ми ци фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње. 
Тај тренд до би ја сво је обри се кра јем тре ћег и с ула ском у по-
след њи квар тал 2009. го ди не. Но, он ни је ре зул тат по бољ-
ша ња струк тур них пер фор ман си у срп ској ин ду стри ји и ве-
ћих ин ве сти ци о них за хва та, не го на про тив, по сле ди ца ула-
ска по је ди них ве ћих пред у зе ћа у про из вод ни про цес, по сле 
њи хо вог ду жег или кра ћег ста ти ра ња на тр жи шту. Та ко ђе, 
по след ње тро ме сеч је 2008. го ди не би ло је пре по зна тљи во и 
по не га тив ној ди на ми ци услед хла ђе ња гло бал не тра жње и 
из ба ци ва ња по је ди них пред у зе ћа са про из вод ног ко ло се ка, 
та ко да је и ба за за по ре ђе ње ни жа, што у 2009. го ди ни, од-
но сно у ње ном фи ни шу отва ра про стор за из ве сно убла жа ва-
ње ре це сив них то ко ва у ди на ми ци ин ду стриј ске про из вод ње. 
Та ко је у де цем бру на ме сеч ном ни воу, обим про из вод них ак-
тив но сти у срп ској ин ду стри ји по рас тао за 1%. То је до дат но 
до при не ло да се гле да но ку му ла тив но, у це лој 2009. го ди ни 
еви ден ти ра не што убла же на ре дук ци ја фи зич ког оби ма ин-
ду стриј ске про из вод ње, не го што су то ре зул та ти из пр вог 
по лу го ђа ука зи ва ли. На и ме, у пр вих пет ме се ци ре ги стро-
ва на је нај ни жа ко та у оби му ин ду стриј ске про из вод ње од 
-18,1%, да би се на ред них ме се ци по ја вио тренд сти дљи вог 
амор ти зо ва ња ре це си је у ди на ми ци про из вод них ак тив но-
сти. Та ко је у пр вом по лу го ђу пад ин ду стриј ске про из вод-
ње из но сио -17,4%, у се дам ме се ци -17%, осам ме се ци -16,2%, 
де вет ме се ци -15%, у пе ри о ду ја ну ар – ок то бар -14%, а у пр-
вих је да на ест ме се ци 2009. пре ма истом пе ри о ду 2008. го ди-
не -13,1%. Нај зад, на кра ју 2009. го ди не фи зич ки обим ин ду-
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стриј ске про из вод ње бе ле жи пад од 12,1% у од но су на ста ње 
из 2008. го ди не. 

Фи зич ки обим ин ду стриј ске про из вод ње у Ср би ји
-Ин дек си-

XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

I – XII 2009
I – XII 2008

Цен трал на Ср би ја 100,6 98,5 89,0
Вој во ди на 101,6 99,1 85,9

Ре пу бли ка Ср би ја 101,0 98,7 87,9
Извор:ПодациРЗС

Но, не тре ба се за ва ра ва ти с овим сра ме жљи вим сиг на-
ли ма по су ста ја ња не га тив них тен ден ци ја у ди на ми ци про-
из вод них ак тив но сти, јер је још увек срп ска ин ду стри ја не-
тран сфор ми са на и рас по ла же са за ста ре лом тех но ло ги јом и 
си ро ма шним про из вод ним асор ти ма ном, ба зи ра ном пре те-
жно на си ро ви на ма и ре про ма те ри ја лу. Пра ви и су штин ски 
за о крет у про из вод њи мо гао би се оче ки ва ти тек са ре фор ми-
са њем др жав не упра ве и кре и ра њем ја ке и ста бил не прав не 
ин фра струк ту ре, као прет по став ки за кре са ње ми та и ко руп-
ци је, што је са свим из ве сно пред у слов за ја че ин ве сти ра ње 
на на ше тр жи ште. Уз то, и ула га ње др жа ве у ре а ли за ци ју 
про је ка та из обла сти ко му ни ка ци о не, енер гет ске и са о бра-
ћај не ин фра струк ту ре је еле мент ко ји уз прет ход на два чи ни 
тро у гао по треб них усло ва од чи јег ис пу ње ња за ви си тем по и 
обим ин ве сти ра ња у Ср би ју, а ти ме и тем по и обим опо рав-
ка до ма ћих про из вод них пер фор ман си. Та ко ђе, од зна ча ја је 
и кре дит но-мо не тар на по ли ти ка, ко ја мо ра ви ше да бу де у 
слу жби ре ал ног, а не фи нан сиј ског, од но сно це лог услу жног 
сек то ра. А та по ли ти ка мо ра да на ста ви са да љим по пу шта-
њем ре стрик тив них ди зги на, ка ко би се по слов не бан ке де-
сти му ли са ле да ула жу у хар ти је од вред но сти НБС, а ви шак 
ди нар ске ли квид но сти пла си ра ле у про из вод ни сек тор. Та-
кви ко ра ци у кор ми ла ре њу НБС би ли би пра ће ни и по сте пе-
ним еро ди ра њем вред но сти де ви зног кур са до ма ће ва лу те, 
што би до дат но де сти му ли са ло шпе ку ла тив ни ка пи тал, као и 
обим уво за, а ство ри ло прет по став ке за до ла зак ин ве сти ци ја 
у про из вод ни и из во зни сек тор. 

Ко ли ко су још увек сти дљи ви и не си гур ни ко ра ци у по-
ди за њу ни воа фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње го-
во ри и по да так да је у де цем бру 2009. у од но су на но вем бар 
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исте го ди не, у слу ча ју ис кљу че ња се зо не из ана ли зе, ни во 
про из вод них ак тив но сти опао за 0,1%. Та ко ђе, у од но су на 
де цем бар 2008. го ди не обим про из вод ње је и да ље ни жи за 
1,3%. 

 То ком 2010. го ди не не тре ба ра чу на ти са би ло ка квим 
ин тен зив ни јим ожи вља ва њем про из вод них ка па ци те та у 
срп ској ин ду стри ји. За то не ма ре ал них прет по став ки, ка ко 
у уну тра шњим пер фор ман са ма, та ко и у екс тер ним сти му-
ла ма. На и ме, ото пља ва ње гло бал не тра жње иде до ста спо-
ро и тај про цес пу же вог ко ра ка би ће ка рак те ри сти чан у це-
лој 2010. го ди ни. Исто вре ме но, до ма ћа тра жња оста је сла бог 
ин тен зи те та, а то ме ће до дат но до при не ти и ре ал ни пад ку-
пов не мо ћи ста нов ни штва у 2010. го ди ни. Уз то, струк ту ра 
про из вод них ка па ци те та је не про ме ње на, не ма но вих со фи-
сти ци ра ни јих про из во да, та ко да ће се це ло куп на ди на ми ка 
фи зич ког оби ма ин ду стриј ске про из вод ње и да ље ба зи ра ти 
на по сто је ћим про из вод ним ка па ци те ти ма. Је ди но је ве ћи 
им пулс у по кре та њу про из вод ње мо гућ у ин ду стри ји гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла услед на ја вље них ин ве сти ци ја др жа ве у 
пут ну ин фра струк ту ру; 

• По сма тра но ку му ла тив но, у 2009. го ди ни је еви ден-
ти ран уку пан обим спољ но тр го вин ска раз ме не у ви си ни од 
23.926,8 млрд. УСД. То је за чак 29,3% ма ње не го што је би ло 
го ди ну да на ра ни је. При то ме је из воз опао са 10.927,8 млрд. 
УСД на 8.344,9 млрд. УСД, од но сно за 24%, а увоз са 22.875,3 
млрд. УСД на 15.581,9 млрд. УСД или за 31,9%. Да кле, при-
ме тан је не што из ра же ни ји пад уво зних у од но су на из во зне 
ак тив но сти, што је би ло и оче ки ва но, јер је хла ђе ње гло бал не 
тра жње ути ца ло не са мо на сма ње ну по тре бу пред у зе ћа да 
ку пу ју ре про ма те ри јал, не го и на пад ку пов не мо ћи ста нов-
ни штва, а са мим ти ме и на сма ње ње лич не по тро шње, што се 
не га тив но ре флек то ва ло на обим на бав ки не трај не и трај не 
ро бе ши ро ке по тро шње из ино стран ства. 
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Ди на ми ка из во за и уво за по раз ви је но сти зе ма ља
- у ми ли о ни ма УСД

Ја ну ар - де цем бар 
Из воз Ин декс Увоз Ин декс

2008 2009 2008 2009
Ин ду стриј ске 

зе мље
5.503,8 3.969,7 72,1 11.939,4 8.575,3 71,8

Зе мље у раз-
во ју

5.469,0 4.375,2 80,0 10.935,9 7.006,6 64,1

Укуп но 10.972,8 8.344,9 76,0 22.875,3 15.581,9 68,1
Извор:ПодациРЗС

Услед дра стич ног па да и из во зних и уво зних ак тив-
но сти, а не што ин тен зив ни је уво за, то је и не га тив ни спољ-
но тр го вин ски сал до срп ске при вре де у роб ној раз ме ни са 
све том осет но ре ду ко ван, са 11.902,5 млрд. УСД у 2008. на 
7,237 млрд. УСД у 2009. го ди ни или за чи та вих 39,2%. И по-
кри ве ност уво за из во зом је по бољ ша на, не као ре зул тат уна-
пре ђе ња из во зних пер фор ман си до ма ће еко но ми је, не го као 
по сле ди ца де ло ва ња ви ру са свет ске еко ном ске кри зе. Та ко је 
са 48% у 2008. го ди ни увоз по кри вен са 53,5% у 2009. го ди-
ни. Ка ко ови по зи тив ни по ма ци у спољ но тр го вин ском сал-
ду зе мље ни су ба зи ра ни на по бољ ша њу кон ку рент ске сна ге 
срп ске при вре де, то се са из ве сно шћу са ото пља ва њем гло-
бал них ре це си о них трен до ва, мо же ра чу на ти са ши ре њем 
по сто је ћег ге па из ме ђу из во за и уво за, на у штрб из во за, што 
ће се не га тив но од ра жа ва ти на плат но би лан сну по зи ци ју Ср-
би је. Да би се то из бе гло, Ср би ји су по треб не ин ве сти ци је у 
про из вод ни сек тор из во зне ор јен та ци је, а у мно го ма њој ме-
ри ин ве сти ци је у услу жни сек тор ко је су по спе ши ва ле увоз 
ро бе ши ро ке по тро шње и не га тив но ути ца ле на спољ но тр го-
вин ску и плат но би лан сну по зи ци ју срп ске еко но ми је. Та ко ђе, 
и осми шље на при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра ње пре о ста лог 
дру штве ног ка пи та ла мо же да им пулс у прав цу ја ча ња из во-
зних по тен ци ја ла Ср би је. 

И још увек не по вољ на роб на струк ту ра из во за и уво-
за не дво сми сле но ука зу је на не про ме ње ну при вред ну сли ку 
Ср би је. Та ко је у 2009. го ди ни до ми нант ну уло гу на из во-
зној стра ни има ла роб на гру па – си ро ви не и ре про ма те ри јал 
са уде лом од чак 59,4%. При то ме тре ба има ти у ви ду да је 
про из во да из ове роб не гру пе пла си ра но на ино тр жи ште у 
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вред но сти од 4.955,3 млрд. УСД, што је за чи та вих 30% ма ње 
не го у 2008. го ди ни. А ка ко су си ро ви не и ре про ма те ри јал 
до ми нант ни у срп ском из во зу, то је пад њи хо вог ино пла сма-
на био глав ни узрок не га тив них кре та ња у укуп ном из во зу 
срп ске еко но ми је. На уво зној стра ни до ми ни ра ју про из во ди 
на ме ње ни фи нал ној по тро шњи. Та ко је у 2009. го ди ни про из-
во да са ове роб не гру пе уве зе но у вред но сти од 8.369,8 млрд. 
УСД. То је чи ни ло 53,7% укуп них срп ских на бав ки са ино-
стра ног тр жи шта. Исти на, ре ги стро ван је и оштар пад уво за 
ро бе ши ро ке по тро шње у од но су на ста ње из 2008. го ди не од 
30,4%. Из ово га се мо же ви де ти ко ли ко је опа ла ку пов на моћ 
ста нов ни штва и ка кве је то ре пер ку си је има ло на ди на ми-
ку про ме та у це лом тр го вач ком сек то ру. Та ко ђе, дра стич но 
је опао и увоз си ро ви на и ре про ма те ри ја ла, са 8.796,1 млрд. 
УСД у 2008. на 5.808,7 млрд. УСД у 2009. го ди ни, или за 34%. 
Ово ука зу је на сма ње ну по тре бу на бав ки про из вод них ин пу-
та услед хла ђе ња и до ма ће и ино тра жње у 2009. го ди ни, што 
се не га тив но ре флек то ва ло и на ди на ми ку фи зич ког оби ма 
ин ду стриј ске про из вод ње и на ди на ми ку ње ног из во за; 

 
• Про мет ро бе у тр го ви ни на ма ло је у по след њем ме се-

цу 2009. го ди не по рас тао за чак 14,7% на ме сеч ном ни воу, ме-
ре но и у те ку ћим и у стал ним це на ма. То је би ло и оче ки ва но 
због ин тен зив ног ути ца ја се зон ског фак то ра у де цем бру ко ји 
је ка рак те ри сти чан по прет пра знич кој еуфо ри ји. Но, и по ред 
то га, ма ло про дај ни про мет у де цем бру 2009. го ди не био је 
за чак 15,7% ма њи не го у истом ме се цу го ди ну да на ра ни-
је. Гле да но ку му ла тив но у це лој 2009. го ди ни ма ло про дај ни 
про мет је опао за 12,3% у од но су на ста ње из 2008. го ди не. 
То је по сле ди ца осет ног па да ку пов не мо ћи ста нов ни штва и 
на ба зи то га из ра же ног сма ње ња лич не по тро шње. Та ко ђе, и 
пси хо ло шки фак тор по сма тран кроз при зму пе си ми стич них 
оче ки ва ња и бо ја зни од гу бит ка рад ног ме ста, усло вио је да 
се зна чај но ре ду ку је те ку ћа по тро шња и сма њи тра жња за 
по тро шач ким кре ди ти ма. То је све за јед но ре зул ти ра ло не га-
тив ном ди на ми ком у про ме ту ро бе у тр го ви ни на ма ло. 

И 2010. го ди на би ће го ди на ло ших трен до ва у услу жном 
сек то ру, па та ко и у тр го ви ни. Ра чу на се са да љим ре ал ним 
па дом ку пов не мо ћи ста нов ни штва и ра стом не за по сле но сти, 
што ће има ти не га тив не ре флек си је на ди на ми ку про ме та у 
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тр го ви ни на ма ло. Сто га ће тр гов ци и у 2010. го ди ни има ти 
ве ли ких по те шко ћа у обез бе ђи ва њу ли квид но сти по сло ва ња, 
а са мим тим и до ба вља чи ће осе ћа ти не га тив не по сле ди це 
фи нан сиј ске не ди сци пли не тр го ва ца, при мар но ве ли ких тр-
го вач ких ла на ца. Ма ле тр го вач ке рад ње, уко ли ко ни су спе-
ци ја ли зо ва не за не ку вр сту ро бе, по ла ко ће би ти ис ти сну те 
са тр жи шта и осу ђе не на не ста нак; 

Про мет ро бе у тр го ви ни на ма ло
Ин дек си

XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

I – XII 2009
I – XII 2008 

Ме ре но у те ку ћим 
це на ма

114,7 92,8 94,6

Ме ре но у стал ним 
це на ма

114,7 84,3 87,7

Из вор: Са оп ште ње РЗС

• Сход но рас по ло жи вим по да ци ма РЗС, кра јем де цем-
бра 2009. го ди не спољ ни дуг Ре пу бли ке Ср би је до сти гао је 
из нос од 32.742 млрд. УСД. То је за 1,6% ма ње не го ме сец да-
на ра ни је, пре вас ход но због курс них раз ли ка. Но, у од но су на 
ста ње с кра ја 2008. го ди не уку пан спољ ни дуг Ср би је по рас-
тао је за 6,6%. Пре ма де цем бру 2000. го ди не укуп ни спољ ни 
дуг Ср би је уве ћан је за око 3 пу та. 

Ста ње спољ ног ду га по вр сти ду жни ка
 - у ми ли о ни ма УСД -

Пе ри од
2000 2008. 30.11. 2009 31.12. 2009.

Јав ни сек тор 8.797,3 8.996,0 10.258,6 10.391,0
При ват ни 

сек тор
2.032,4 21.712,2 23.002,4 22.351,0

Укуп но 10.829,7 30.708,2 33.261,0 32.742,0
Извор:ПодациНБС

У по чет ку је ри там за ду жи ва ња дик ти рао при ват ни 
сек тор, да би с кра ја 2008. го ди не за ма јац ње го вој ди на ми-
ци да ва ла др жа ва. Та ко је при ват ни сек тор у 2000. го ди ни са 
око 2 млрд. УСД у укуп ном спољ ном ду гу пар ти ци пи рао са 
18,8%, да би у 2008. го ди ни до сти гав ши 21,7 млрд. УСД уче-
ство вао са 70,7%. На су прот то ме, спољ ни дуг јав ног сек то ра 
је са око 8,8 млрд. УСД у 2000. по рас тао на тек 8,996 млрд. 
УСД у 2008. го ди ни, чи ме је удео овог сек то ра у укуп ном 
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спољ ном ду гу Ср би је са 81,2% опао на 29,3%. То је, по ред 
га ло пи ра ју ћег за ду жи ва ња при ват ног сек то ра у том пе ри о ду, 
по сле ди ца и от пи са јед ног ве ћег де ла ду га од ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и др жа ва кре ди то ра, као и пре-
вре ме на от пла та кре ди та узе тог од ММФ-а. У де цем бру 2009. 
го ди не спољ ни дуг јав ног сек то ра из но сио је 10,391 млрд. 
УСД и за 1,3% био је ви ши не го прет ход ног ме се ца, али и за 
чи та вих 15,5% ви ши не го кон цем де цем бра 2008. го ди не. Ови 
по да ци ука зу ју ко ли ко је у про те клих го ди ну да на др жа ва 
ин тен зи ви ра ла сво је за ду жи ва ње под при ти ском свет ске еко-
ном ске кри зе ко ја је усло ви ла сма ње ње оби ма при вре ђи ва ња 
у зе мљи и од лив ка пи та ла. Да ни је до шло до станд бy аран-
жма на са ММФ-ом Ср би ја би до жи ве ла фи нан сиј ски и при-
вред ни ко лапс. Но, са да се по ста вља пи та ње да ли ће вла да 
Ре пу бли ке Ср би је ис ко ри сти ти пре дах до би јен аран жма ном 
са ММФ-ом да ре ди зај ни ра сво ју при вре ду и ди сци пли ну је 
јав не фи нан си је ка ко би у ско рој бу дућ но сти мо гла без ве ћих 
по тре са да сер ви си ра сво је оба ве зе пре ма све ту. Уко ли ко се 
то не де си, од но сно ако је станд бy аран жман био циљ сам по 
се би, он да ће се Ср би ја на ћи у још ве ћим не при ли ка ма, по-
себ но јер је пре о ста ло још ма ло др жав не сре бр ни не ко јом се 
мо гу по кри ти др жав ни де фи ци ти. 

Ни во спољ ног ду га ко ји је ге не ри сао при ват ни сек тор у 
де цем бру 2009. го ди не из но сио је 22.352 млрд. УСД. То је за 
2,8% ма ње не го прет ход ног ме се ца, али и за 2,9% ви ше не го 
у де цем бру 2008. го ди не. Да кле, при мет но је да је за ду жи-
ва ње при ват ног сек то ра осет ни је амор ти зо ва но у од но су на 
ди на ми ку за ду жи ва ња јав ног сек то ра. Сто га је удео др жа ве 
у спољ ном ду гу Ср би је кра јем 2009. го ди не из но сио 31,7%, а 
при ват ног сек то ра 68,3%, што у од но су на на пред пре зен ти-
ра не по дат ке с кра ја 2008. го ди не, ука зу је на ја ча ње ути ца ја 
јав ног сек то ра у кре и ра њу укуп ног спољ ног ду га Ср би је. 

Све у куп ни спољ ни дуг на ста ви ће да ра сте и то ком 2010. 
го ди не, пре све га под ути ца јем за ду жи ва ња др жа ве. Уко ли ко 
се ве ћи део кре ди та ан га жу је у ин фра струк тур не про јек те 
и ре струк ту ри ра ње тр жи шно пер спек тив них пред у зе ћа, уз 
исто вре ме но ре фор ми са ње јав них фи нан си ја и ре лак си ра ње 
кре дит но-мо не тар не по ли ти ке, он да ће по сто ја ти окви ри да 
се у на до ла зе ћим го ди на ма обез бе де прет по став ке за ве ћи 
при лив ин ве сти ци ја из ино стран ства у про из вод не сек то ре. 
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У су прот ном, Ср би ја ће се на ћи на још ни жој по зи ци ји не го 
пре на и ла ска свет ске еко ном ске кри зе и та да ће це на из ла ска 
из кри зе би ти осет но ви ша у за при вре ду и за ста нов ни штво; 

• Кра јем 2009. го ди не ни во де ви зних ре зер ви Ср би је до-
сти гао је ко ту од 17.344 млрд УСД. То је за 1,7% ви ше не го 
у но вем бру, али и за чак 33,5% ви ше не го кра јем 2008. го ди-
не. До ова ко на глог и бр зог ско ка де ви зних ре зер ви Ср би је 
до шло је за хва љу ју ћи за ду жи ва њем из ино стран ства, ко ја 
по чи ва ју на станд бy аран жма ну са ММФ-ом. Да кле, не ма 
ре ал них уну тра шњих из во ра ко ји би по ве ћа ли обим укуп-
них де ви зних ре зер ви. Сти му ле до ла зе спо ља и ве за не су за 
кре дит не аран жма не са свет ским фи нан сиј ским ин сти ту ци-
ја ма, као и др жа ва ма кре ди то ри ма. Ка ко су ге не ра то ри ра ста 
укуп них де ви зних ре зер ви ис кљу чи во спољ ни кре дит ни ре-
сур си, то су и ова ко на ду ва не де ви зне ре зер ве Ср би је крат ког 
ве ка уко ли ко се не на пра ве су штин ски ре зо ви у еко ном ској 
по ли ти ци зе мље. Дру гим ре чи ма, де ви зне ре зер ве ће ве о ма 
бр зо би ти ре ду ко ва не њи хо вим из ба ци ва њем на тр жи ште ра-
ди бе сми сле ног бра ње ња апре си ра ног де ви зног кур са, те на 
сер ви си ра ње спољ ног ду га, док исто вре ме но за др жа ва њем 
ста тус qуо по слов ног ам би јен та, не ће би ти кре и ра ни до ма ћи 
из во ри пре ко про из вод ног и из во зног сек то ра ко ји би обез бе-
ди ли ве ћи при лив ка пи та ла у зе мљу на ре ал ним осно ва ма. И 
за и ста, уко ли ко се са вер бал ног и па ли ја тив ног не пре ђе и на 
прак тич но и це ло ви то у спро во ђе њу ре фор ми и у при вре ди и 
у ван при вре ди, то ће ова ко на ду ва ни ба лон де ви зних ре зер-
ви пу ћи, а Ср би ја ће се на ћи у још те жој си ту а ци ји, не го што 
је са да. То ста ње је мо гу ће са мо про лон ги ра ти про да ва њем 
пре о ста ле др жав не сре бр ни не, али би не га ти ван сце на рио 
ко ји би имао за ре зул тат ду бо ку ду жнич ку кри зу зе мље, био 
оствар љив у слу ча ју из о стан ка стра те ги је за о кре та у еко ном-
ској по ли ти ци зе мље, ко ју би пра тио ши ри дру штве ни кон-
сен зус.
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Де ви зне ре зер ве
у мил. УСД -

Ста ње де ви зних ре зер ви

НБС По слов не 
бан ке

Укуп но

2008. го ди на
Де цем бар 11.494,4 1.498,7 12.993,1
2009. го ди на
Ја ну ар 10.321,1 861,3 11.182,4
Фе бру ар 10,481,9 961,5 11.443,4
Март 10.742,7 855,3 11.598,0
Април 10.779,6 730,6 11.510,2
Мај 12.468,9 830,9 13.299,8
Јун 12.530,6 1.031,5 13.562,1
Јул 12.982,4 1.011,8 13.994,2
Ав густ 13.657,9 1.460,9 15.118,8
Сеп тем бар 13.927,7 1.696,3 15.624,0
Ок то бар 14.422,3 1.592,0 16.014,3
Но вем бар 15.102,1 1.954,3 17.056,4
Де цем бар 15.235,0 2.109,4 17.344,4
Извор:ПодациНБС

Ина че, са ме де ви зне ре зер ве НБС су кра јем 2009. го ди-
не из но си ле 15.235 млрд. УСД и за 0,9% су би ле ви ше не го у 
но вем бру, а за чак 32,5% ви ше не го кра јем 2008. го ди не. Као 
што смо већ ис та кли, ра ди се о ре зер ва ма кре и ра ним пре ко 
за ду жи ва ња у ино стран ству и као та кве по чи ва ју на кли за-
вом те ре ну ко ји се вр ло бр зо мо же од ро ни ти. Де ви зне ре зер ве 
по слов них ба на ка су кон цем 2009. го ди не до сти гле из нос од 
2.109 млрд. УСД и за 7,9% су по ве ћа не у од но су на прет ход ни 
ме сец, а за чак 40,7% пре ма ста њу с кра ја 2008. го ди не. Овај 
раст де ви зних ре зер ви по слов них ба на ка ре зул тат је и по ве-
ћа не штед ње у њи ма. Но, ова ко ви со ка сто па ра ста по сле ди ца 
је пре све га ве о ма ни ске ста ти стич ке осно ви це из прет ход не 
го ди не, ка да је у по след њем квар та лу би ла ка рак те ри стич на 
кри за по ве ре ња и ка да је ста нов ни штво сво је де ви зне уло ге 
по вла чи ло, а и са ме бан ке по че ле да из вла че свој ка пи тал ван 
Ср би је.  

• На ста вље на је еро зи ја вред но сти до ма ће ва лу те. То 
ни је ни ка кво из не на ђе ње, не го, на про тив, не што што се мо-
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гло и оче ки ва ти. У прет кри зном пе ри о ду, ре стрик тив ном 
кре дит но-мо не тар ном по ли ти ком во ђе на је по ли ти ка апре-
си ра ног де ви зног кур са ди на ра. Уме сто то га, апре си ја ци ја 
се об ја шња ва ла тр жи шним си ла ма. Ме ђу тим, да је реч са-
мо о тр жи шним си ла ма, он да сва ка ко ди нар не би та ко на-
гло де пре си рао кра јем 2008. го ди не, да би се пот крај 2009. и 
по чет ком 2010. го ди не ње го ва де пре си ја ци ја на ста ви ла. Ту 
се пре све га ра ди о ме ра ма и од лу ка ма НБС ко је су кре и ра-
ле ам би јент за апре си ра ње вред но сти до ма ће ва лу те. То се 
огле да ло пре ко ра ста ре фе рент не ка мат не сто пе и лу кра тив-
них хар ти ја од вред но сти ко је је НБС лан си ра ла на тр жи ште 
и ти ме ди рект но ути ца ла на фор ми ра ње ви со ке вред но сти 
до ма ће ва лу те фор си ра ју ћи шпе ку ла тив не тран сак ци је, а за-
по ста вља ју ћи по тре бе ре ал ног сек то ра. Ка да је на сту пи ла 
кри за по ве ре ње кон цем 2008. го ди не, шпе ку ла тив ни ка пи тал 
се по ву као, та ко да су ма ске о ста бил ном и ре ал ном кур су 
ди на ра па ле у во ду. Да је тр жи ште до ми нант но ути ца ло на 
фор ми ра ње де ви зног кур са до ма ће ва лу те, без ин тер вен ци ја 
НБС ко је су сти му ли са ле пре це ње ност до ма ће ва лу те, то би 
са свим из ве сно и ње го ва де пре си ја ци ја би ла бла жа са на и ла-
ском ви ру са свет ске еко ном ске кри зе. Уме сто то га ши ри ла се 
бај ка о мра мор но ста бил ном ди на ру и сти му ли са ло за ду жи-
ва ње ста нов ни штва и при вре де са де ви зном кла у зу лом. Из 
тих раз ло га, од го вор ност је кре а то ра еко ном ске по ли ти ке као 
и НБС што су ство ри ли та кав вир ту ел ни ам би јент у ко ме је 
цар го, а да у ства ри ни ко ни је же лео или ни је хтео или ни је 
знао да је то та ко. Без об зи ра на раз ло ге, то ни ко га не оправ-
да ва ни ти осло ба ђа од од го вор но сти за ло ше во ђе ну кре дит-
но-мо не тар ну и еко ном ску по ли ти ку зе мље. И ка да се на по-
кон от кри ло да је цар за и ста го, не ко и да ље по ку ша ва да га 
ви ди об у че ног у вред но ру хо. На жа лост, то је нео др жи во, јер 
иза ди на ра ко ји игра ту уло гу ца ра из по зна те бај ке, не сто је 
ја ке при вред не пер фор ман се зе мље. Не ма но вих ве ћих ин ве-
сти ци ја, но вих про из во да за из воз, а ка да то га не ма, не мо же 
се ни ра чу на ти са ста бил но шћу по сто је ћег ни воа де ви зног 
кур са ди на ра. Сто га је нео п ход но да НБС до пу сти да ди нар 
на ста ви са пли ва њем без ве ћих ин тер вен ци ја ка ко би до шао 
до свог рав но те жног ни воа на ко ме се мо же лак ше и јеф ти-
ни је бра ни ти. Исти на, то не од го ва ра шпе ку лан ти ма, уво зни-
ци ма, али и при вре ди и гра ђа ни ма за ду же ним са де ви зном 
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кла у зу лом. Но, при ча о ца ру се већ јед ном мо ра ого ли ти до 
кра ја, ка ко би и бан ке и при вре да мо гли да уви де ре ал ну сли-
ку сво јих би лан сних по зи ци ја и по сле то га озбиљ но кре ну у 
са ни ра ње по сто је ћег ста ња, али на здра вим и чи стим те ме-
љи ма. То би ујед но кре и ра ло и усло ве за ве ће ин ве сти ци је у 
ре ал ни сек тор, што би Ср би ји у до глед ној бу дућ но сти по пра-
ви ло спољ но тр го вин ске и плат но би лан сне пер спек ти ве. 

Кре та ње де ви зног кур са
Вред ност ЕУР у од но су на ди нар

2008. го ди на
Де цем бар 88,60
2009. го ди на
Ја ну ар 94,10
Фе бру ар 93,80
Март 94,78
Април 95,24
Мај 94,72
Јун 93,44
Јул 93,19
Ав густ 93,07
Сеп тем бар 93,01
Ок то бар 93,43
Но вем бар 94,76
Де цем бар 95,89
Извор:ПодациНБС

Кра јем де цем бра 2009. го ди не евро је вре део 95,89 ди-
на ра. У од но су на прет ход ни ме сец до ма ћа ва лу та је де пре-
си ра ла за 1,2%, а у од но су на де цем бар 2008. го ди не за 8,2%. 
Но, де пре си ја ци ја ди на ра на ста вље на је и то ком ја ну а ра, пер-
ма нент но про би ја ју ћи ре кор де у сво јој све ма њој вред но сти 
пре ма евру. Увек кад се по ја ви не ка ве ћа тра жња при вред ни-
ка за евром због из ми ри ва ња оба ве за пре ма ино стран ству, у 
усло ви ма плит ког тр жи шта и не до стат ка ка пи та ла из екс тер-
них из во ра услед мањ ка ин ве сти ци ја, то ће се де ви зни курс 
ди на ра по ми ца ти на још ни же вред но сти не го што је то са да 
слу чај. Та ко ђе, да ље по пу шта ње ре стрик тив не кре дит но-мо-
не тар не по ли ти ке во ди ће да љем опа да њу вред но сти до ма ће 
ва лу те. По врат ка на пре ђа шње ве ће вред но сти ди на ра не ће 
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би ти и би ло би до бро да НБС све ма ње ин тер ве ни ше ка ко би 
де ви зни курс ди на ра сло бод ни је пли вао. 

По све му су де ћи, при вред ни ци и ста нов ни штво ће 
упра во у 2010. го ди ни, са на пу шта њем еми то ва ња лу кра тив-
них хар ти ја од вред но сти НБС, мо ра ти да ра чу на ју са флек-
си бил ни јим кре та њем де ви зног кур са ди на ра не го што је то 
би ло у го ди на ма пре кри зе и ве ћим де лом 2009. го ди не;

 • Са гла сно спро ве де ној ан ке ти о рад ној сна зи кра јем 
ок то бра 2009. го ди не сто па не за по сле но сти у Ср би ји је до-
сти гла 16,6%. У од но су на из ве штај из апри ла, не за по сле-
ност је по ра сла за до дат них 1%. Та ко је кон цем ок то бра 2009. 
го ди не еви ден ти ра но 517.369 не за по сле них ли ца. При то ме, 
192.482 осо бе пр ви пут тра же за по сле ње, док је њих 324.887 
има ло за по сле ње у ра ни јем пе ри о ду. Основ ни фак тор њи-
хо вог пре стан ка рад ног од но са и по нов ног ста ја ња у ред за 
по сао у 62,4% слу ча је ва је сте от каз, од но сно ли кви да ци ја 
пред у зе ћа. То го во ри о ду би ни кри зе у ко јој се на ла зи Ср би-
ја, про ис те кла ло ше кон ци пи ра ном еко ном ском по ли ти ком 
зе мље и де лом не га тив ног деј ства ви ру са свет ске еко ном ске 
кри зе. Та ко ђе, по да так да се око 15% оног де ла не за по сле них 
ко ји пр ви пут тра же по сао на ла зи у ста ро сној гру пи од 35-44 
го ди не са мо по се би го во ри о не по вољ ној по слов ној и ин ве-
сти ци о ној кли ми у Ср би ји, али и о не до вољ но до број ко ор-
ди на ци ји из ме ђу по тре ба тр жи шта и ка дро ва ко је из ба цу је 
обра зов ни си стем Ср би је. 

На жа лост, и у 2010. го ди ни не тре ба ра чу на ти са по пра-
вља њем по сто је ћег не га тив ног трен да, јер не ма по у зда них 
ин ди ка то ра ко ји би не дво сми сле но упу ћи ва ли на по бољ ша-
ње усло ва при вре ђи ва ња у Ср би ји. Уз то, про блем не ли квид-
но сти ће се до дат но по ја ча ти, што ће у ам би јен ту не до вољ них 
по руџ би на за оп ти мал ну упо сле ност по слов них ка па ци те та, 
из и ски ва ти да се на ста ви са от пу шта њем за по сле них ли ца. 
Та ко ђе, тре ба ра чу на ти да се кре не и са тран сфор ма ци о ним 
про це си ма у јав ном сек то ру, ко ји ће са со бом по ву ћи до дат ни 
кон тин гент осо ба ко је ће ста ти у ред за по сао; 

• У де цем бру 2009. го ди не про сеч не не то за ра де су до-
сти гле из нос од 36.789 ди на ра. То је за чак 16,5% но ми нал-
но, од но сно за 16,6% ре ал но ви ше не го ме сец да на ра ни је. 
Раз ло ге за то тре ба тра жи ти у уоби ча је ном но во го ди шњем 
фе но ме ну ко ји се осли ка ва пре ко ис пла те бо ну са, ви шко ва, 
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три на е сте пла те или пак акон та ци ја за сле де ћи ме сец, што 
зна чај но ве штач ки по ди же ни во за ра да у од но су на ре ал но 
ста ње у до ма ћој при вре ди. Пре ма по след њем ме се цу 2008. 
го ди не про сеч не не то пла те су по ра сле за 7,1% но ми нал но, 
али и за све га 0,5% гле да но у ре ал ном из ра зу. Тај раст за-
ра да је, на жа лост, усло вљен ви ше усме ра ва њем фи нан сиј-
ских сред ста ва из др жав них суб вен ци ја, ко је се да ју јав ним 
и дру штве ним фир ма ма, у за ра де, не го у ре струк ту ри ра ње 
њи хо вих ка па ци те та. Та ко ђе, при су тан је и тренд ра ста не за-
по сле них ли ца, та ко да је и по том осно ву, ка да се ма са за ра да 
по де ли са бро јем за по сле них осо ба, до шло до ве ћег про се ка у 
пла та ма без по ре за и до при но са. 

У при вре ди су про сеч не не то за ра де кра јем де цем бра 
2009. го ди не до сти гле из нос од 33.649 ди на ра, што је и но-
ми нал но и ре ал но на ме сеч ном ни воу раст од 15,3%, од но сно 
15,4%. На го ди шњем ни воу (де цем бар 2009. / де цем бар 2008. 
го ди не), про сеч не не то за ра де у при вре ди су но ми нал но по-
ра сле за 11,4%, а ре ал но за 4,5%. 

Про сеч не не то за ра де и ин дек си ре ал них  
за ра да без по ре за и до при но са

- ди на ри-
Прос. не то  

за ра да
XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

Ср би ја 36.789 116,6 100,5
Вој во ди на 36.697 118,5 100,5

Цен трал на Ср-
би ја

36.823 115,8 100,4

Извор:ПодациРЗС

Има ју ћи у ви ду сте пен про дук тив но сти ра да у при вре-
ди, мо же се кон ста то ва ти да је овај ни во про сеч них пла та из-
над за ра ђи вач ке спо соб но сти срп ске еко но ми је. Суб вен ци је 
су кључ ни им пулс ко ји ди рект но ути че на кре и ра ње не што 
по вољ ни је сли ке о за ра да ма у при вре ди, а и уоп ште. Да кле, 
пре ко тог ме ха ни зма, ко ји би тре ба ло да бу де у функ ци ји са-
на ци је пред у зе ћа и по др жа ва ња њи хо вих на по ра у про це су 
ре струк ту ри ра ња у ци љу њи хо вог оса мо ста љи ва ња у тр жи-
шној утак ми ци, ку пу је се со ци јал ни мир и са мо ства ра при-
вид бо ље крв не сли ке до ма ће при вре де не го што она у ствар-
но сти је сте. 
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У ван при вре ди су про сеч не не то пла те кра јем де цем бра 
2009. го ди не из но си ле 43.174 ди на ра. То је на ме сеч ном ни воу 
раст од 17,8% но ми нал но, од но сно 18% ре ал но. Овом су до-
при не ле углав ном ис пла те акон та ци ја, али по не где и бо ну са. 
Но, на го ди шњем ни воу, про сеч не не то пла те у ван при вре ди 
су ипак ре ду ко ва не, и то но ми нал но за 1,4%, а ре ал но за чак 
7,5%. То ме је до при не ло за мр за ва ње пла та у јав ном сек то ру 
то ком 2009. го ди не. Но, и по ред то га, има ју ћи у ви ду кон ку-
рент ску сна гу срп ске при вре де, про сеч не пла те у ван при вре-
ди су и да ље пре ви со ке. 

То ком 2010. го ди не тре ба ра чу на ти са да љим ре ал ним 
па дом ку пов не мо ћи ста нов ни штва, јер не по сто је ни ка кви 
при вред ни по тен ци ја ли ко ји би по зи тив но ути ца ли на ди на-
ми ку за ра да. Уз то су и пла те у јав ном сек то ру у ста њу ми ро-
ва ња, та ко да и са те стра не, бар пре ма пла но ви ма усво је ним 
кроз бу џет за 2010. го ди ну, не тре ба ра чу на ти са би ло ка квим 
под сти цај ним им пул си ма у прав цу ра ста про сеч них не то за-
ра да;

• По сма тра но пре ко ин дек са по тро шач ких це на, ко ји је 
и ре ле вант ни ји, јер има ве ћи об у хват про из во да и услу га, ин-
фла ци ја у срп ској при вре ди је ре а ли зо ва на у про јек то ва ним 
окви ри ма од 6-8%. Та ко су по тро шач ке це не у 2009. го ди ни 
ре ги стро ва ле раст од 6,6%. 

На го ди шњем ни воу нај о сет ни ји раст по тро шач ких це-
на ре ги стро ван је у обла сти тран спор та (21,1%), по том ал ко-
хол них пи ћа и ду ва на (14,8%), здрав ства (12,6%) и ко му ни ка-
ци ја (11,3%). На раст це на је пре до ми нант но ути ца ла др жа ва 
сво јим ме ра ма и од лу ка ма пре ко уво ђе ња ак ци за на не ке про-
из во де, од но сно услу ге или пак по ве ћа ња ак ци за на го ри во и 
ци га ре те, те по ску пље ње га са и те ле фон ских услу га. 

Па ра док сал но је да је упра во др жа ва у 2009. го ди ни у 
ци љу пу ње ња бу џе та сво јим ме ра ма ути ца ла ди рект но на ин-
фла ци о не тен зи је у зе мљи, бу ду ћи да су екс тер ни им пул си 
услед хла ђе ња гло бал не тра жње, као и пад ку пов не мо ћи ста-
нов ни штва ути ца ли на спла шња ва ње ин фла ци о них то ко ва. 
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Ин декс по тро шач ких це на
XII 2009
XI 2009

XII 2009
XII 2008

Укуп но 99,8 106,6
Хра на и без ал ко хол на пи ћа 99,0 100,8

Ал ко хол на пи ћа и ду ван 100,0 114,8
Оде ћа и обу ћа 100,3 106,5

Стан, во да, ел. енер ги ја, гас 100,2 106,8
На ме штај, по кућ ство, те ку ће 

одр жа ва ње
99,8 107,3

Здрав ство 99,9 112,6
Тран спорт 100,2 121,1

Ко му ни ка ци је 100,7 111,3
Ре кре а ци ја и кул ту ра 100,2 106,8

Обра зо ва ње 100,0 103,1
Ре сто ра ни и хо те ли 100,8 107,1

Оста ла ро ба и услу ге 100,1 104,8
Извор:ПодациРЗС

И у сле де ћој го ди ни глав ни ин фла ци о ни при ти сци ће 
пре те жно до ла зи ти од стра не др жа ве, од но сно ње них ме ра 
и од лу ка. Јед ним де лом ће на ин фла ци о не то ко ве ути ца ти 
и де пре си ја ци ја де ви зног кур са до ма ће ва лу те. Сви оста ли 
екс тер ни ин фла ци о ни фак то ри услед спо ри јег ото пља ва ња 
гло бал не тра жње, не ће има ти од лу чу ју ће деј ство на кре та-
ње ин фла ци о них то ко ва у Ср би ји. Та ко ђе и лич на по тро шња 
би ће на из у зет но ни ском ни воу услед оче ки ва ног па да ре ал-
не ку пов не мо ћи ста нов ни штва. У та квој кон сте ла ци ји сна га 
мо же се ра чу на ти да се про јек то ва на сто па ин фла ци је у 2010. 
го ди ни за др жи у окви ри ма из ме ђу 6 и 8%. 

Литература:
1. Шо шкић, Д. (2009), ”Гло бал на фи нан сиј ска кри за и 

Ср би ја – по у ке и ме ре”, Светскаекономскакризаи
економскаполитикаСрбијеу2009.години, На уч но 
дру штво еко но ми ста и Еко ном ски фа кул тет, Бе о-
град.
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SasaDjogovic

GLOBALECONOMICCRISISANDITSIN
FLUENCEONECONOMICTENDENCIESIN

SERBIA

Sum mary

Currentworldfinancialcrisishasbegunasaresultofmo
neygrubbingoffinancialandquasifinancialinstitutions,prima
rilyintheUnitedStatesofAmerica.Everythingwasbasedonan
easyandquickprofitmakingthroughcreationofmortgageloans
forincreasinglywidetargetofpopulationthatinthebeginning
were offered under some favorable conditions. Simultaneously,
onthebasisofthemortgageloansthereweresecuritiesthatused
tobringgreatprofit,whichattractedsomefinancialinstitutions
outsideoftheU.S.ofAmericatoenrollintosuchfinancialtran
sactions.Consequently,whenthebudgetdeficitoftheAmerican
economybecamemoreobviousandwheninflationtensionscau
sedbyempoweredeffortsinthebattlefieldsstartedtogrowand
theFederalReservehadtoincreasebasicinterestrate,andon
theother side, therewasnot recordedany significant step for
wardinthecaseofthepeople’sincome,thewholescenestartedto
resembleacardtowerfallingdownandcausingadominoeffect.
Therecamethecrisisofconfidencebetweenthebanksandinve
stors,consequentlyweakeningtherealsectorandstartingreces
siontendenciesandcreatingtransitionfromtheworldfinancial
crisisintoglobaleconomiccrisis.Serbia,notbeingandeserted
island itself, experiencedhighest rate of negative effects of the
worldfinancialcrisisattheendof2008andduring2009.Inaddi
tion,atthattimeSerbianeconomywasalreadyseriouslyshaken
byitsowngreatstructuralimbalancestartingfromanimbalance
initseconomicfinancialrelationswithforeignstatestoanimba
lancebetweenitsproductionofnewcommoditiesandthebreadth
ofexpenditure.SuchSerbianeconomywasanadoptablebodyfor
quickpickingupandspreadingof thevirusof theworldfinan
cialcrisis.Intheenvironmentofprevailingneoliberalideology
andunfledgedlegalmechanismsandinstitutions,inmostofthe
cases‘invisiblehandsfromthecabinet’becameasupremedeci
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sionmakeronthemarketofSerbia.Thereforeintheenvironment
ofadhocprivatizationandunfaircompetitionSerbianeconomy
couldbecomparedwithsomealreadyseriouslydamagedtissue
thatwasadditionally attackedby the virusof global economic
crisis.Duringthisprocesstherehavenotbeenperformedsome
necessaryprocessesof transitionof thepublic sectorand that,
alongwith the unchanged economic structurewith the offer of
thecommoditiesadditionallyimpoverishedthroughdeindustri
alizationprocess,hasadditionallyburdenedbusinessmenwhile
notcreatingthespaceforasolidandextensiveinflowofforeign
investments.
KeyWords:financialcrisis,mortgage,crisisofconfidence,ban

kruptcy, interest rate, neoliberal ideology, dein
dustrialization,investments



183

УДК: 336.748(497.11)
Примљено:  
16.11.2009.
Прихваћено: 
25.02.2010.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година V, vol. 7
Број 1/2010.
стр. 183-201

183

* Ван ред ни про фе сор, Еко ном скi фа кул те т, Бе о гра ду.

НиколаФабрис*

КРЕ ТА ЊЕ ДЕ ВИ ЗНОГ КУР СА У СР БИ ЈИ:  
кри зно при ла го ђа ва ње или по сле дица 

ду бљих струк тур них не рав но те жа

Са же так

Ниводевизногкурсајеважнадетерминантаеконом
скеполитикесвакеземље.Онутиченакретањеинфлације,
платнобилансну(не)равнотежу,социјалниположајстанов
ништва, ниво задужености, профитабилност привреде и
многедруге варијабле.Крозкретањанивоадевизногкурса
преламајусеразличитидруштвеноекономски,алииполи
тичкиисоцијалниодносиуСрбији.

Нагла губљења вредности курса динара крајем 2008.
икрајем2009.годинесуотворилабројнапитања,почевши
одтогакојифакториутичунакретањенивоакурсадина
ра,дотогадалисеекономскимполитикамаможеутицати
накретањекурса.Онасуутицаланабројнедебатеиврло
различитеставовечакиеминентнихекономиста.Стогаје
циљовоградадапокушадаукаженафакторекојиутичуна
кретањенивоадевизногкурсауСрбији.

Радћесесастојатиизчетиридела.Упрвомделусу
дата теоријска разматрања политике девизног курса. У
другомделурадабићеанализиранокретањенивоадевизног
курсаињеговереперкусијенаразличитеекономскеварија
бле.Утрећемделућесеанализиратифакторикојиутичу
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накретањенивоадевизногкурсауСрбији.Учетвртомделу
ћесеанализиратикаквубиполитикудевизногкурсатреба
ловодитиунаредномпериоду.
Кључне речи: Србија, девизни курс, девизне резерве, моне

тарнаполитика.

Теоријскаразматрањаополитици
девизногкурса

Из бор аде кват ног ре жи ма де ви зног кур са пред ста вља 
јед но од нај ва жни јих не раз ре ше них пи та ња ме ђу на род не 
еко но ми је. Сви ре жи ми де ви зног кур са се гру бо по сма тра-
но мо гу свр ста ти у јед ну од сле де ће три ка те го ри је: фик сни 
де ви зни кур се ви, флек си бил ни де ви зни кур се ви и пре ла зни 
ре жи ми де ви зних кур се ва.

У ре жи му фик сног де ви зног кур са по сто ји вр ло ма ли 
про стор за дис кре ци ју цен трал не бан ке. Овај ре жим је по го-
дан за зе мље са «ло шом исто ри јом» кре та ња ин фла ци је, јер 
он де лу ју ћи као но ми нал но си дро мо же у ре ла тив но крат-
ком ро ку обо ри ти ин фла ци о на оче ки ва ња, а ти ме и кре та ње 
сто пе ин фла ци је. Овај ре жим мо не тар не по ли ти ке се обич но 
сма тра по год ним за ма ле отво ре не еко но ми је у ко ји ма спољ-
на раз ме на има ве ли ки удео у БДП-у. На ро чи то је по го дан 
у усло ви ма не раз ви је ног тр жи шта ка пи та ла, јер је нај тран-
спа рент ни ји и нај е фек тив ни ји ка нал мо не тар не тран сми си је. 
Ме ђу тим фик сни ре жи ми де ви зних кур се ва има ју и не ке не-
га тив не стра не ко је се ма ни фе сту ју у то ме што де ви зни курс 
мо же по ста ти ре ла тив но бр зо пре це њен и до ве сти до по гор-
ша ња плат но би лан сне не рав но те же, од но сно уко ли ко је курс 
фик си ран на ду го роч но нео др жи вом ни воу мо же ре ла тив но 
бр зо до ве сти до ис цр пљи ва ња де ви зних ре зер ви.

Флек си бил ни де ви зни курс под ра зу ме ва да се ни во 
кур са од ре ђу је у за ви сно сти од по ну де и тра жње за де ви за-
ма. Ова ко фор ми ран курс не тра жи ни ка кву ин тер вен ци ју, не 
во ди тро ше њу де ви зних ре зер ви и де лу је урав но те жу ју ће на 
кре та ње плат ног би лан са. У овом ре жи му кре а то ри мо не тар-
не по ли ти ке има ју ви сок сте пен сло бо де у во ђе њу мо не тар не 
по ли ти ке. Обич но се сма тра да је ово ре жим кур са ко ји је 
по го дан за тр жи шне при вре де, јер се он да и де ви зни курс 
фор ми ра на тр жи шту, као и све оста ле ро бе. Ме ђу тим, не га-
тив не стра не овог ре жи ма се огле да ју у то ме што он не де лу је 
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ан ти ин фла ци о но и што је у овом ре жи му при вре да под ло жна 
пре но ше њу раз ли чи тих ин тер них и екс тер них шо ко ва.

Пре ла зни ре жи ми де ви зних кур се ва ком би ну ју од ре-
ђе не пред но сти фик сних и флек си бил них де ви зних кур се ва, 
али мо гу до ве сти и до ком би на ци је не га тив них ефе ка та две 
по ме ну те гру пе ре жи ма де ви зних кур се ва.

На сле де ћем гра фи ку су при ка за ни раз ли чи ти ре жи ми 
де ви зних кур се ва.

Гра фи кон бр 1 – Ал тер на тив ни ре жи ми де ви зног кур са

Извор:Модификацијаауторапремараду„MonetaryPolicy–Frame
worksandRules“,2004.

По ли ти ка де ви зних кур се ва је то ком го ди на би ла пред-
мет ве ли ких про ме на. То ком Бре тон вуд ског си сте ма све зе-
мље су во ди ле по ли ти ку фик сног де ви зног кур са. Сло мом 
овог си сте ма по чи ње да ра сте број зе ма ља са не ким од об ли-
ка флек си бил них ре жи ма де ви зног кур са.

У те о ри ји се обич но пре по ру чу је да зе мље ко је су за ви-
сне од јед ног тр жи шта тре ба да фик си ра ју сво ју на ци о нал ну 
ва лу ту пре ма ва лу ти из во зног тр жи шта, док се за ма ле отво-
ре не еко но ми је су ге ри ше по ли ти ка флек си бил ног де ви зног 
кур са, јер се на тај на чин мо гу лак ше ап сор бо ва ти ра зни шо-
ко ви. Фик сни ре жи ми де ви зних кур се ва се та ко ђе при ме њу ју 
у усло ви ма хи пе рин фла ци је, да би се лак ше обо ри ла сто па 
ин фла ци је.

Ве ли ки број сту ди ја је по ка зао да је на пу шта ње ре жи-
ма фик си ра ња де ви зног кур са че сто би ло пра ће но са еко-
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ном ском и по ли тич ком не ста бил но шћу (Eic hen green, Ro se и 
Wyplosz 1995, Du ta gup ta 2003).

Фик си ра ње де ви зног кур са има сми сла са мо уко ли ко 
по сто ји пред ви дљи ва ве за из ме ђу де ви зног кур са и бу ду ће 
сто пе ин фла ци је. Де ви зни курс на ни во ин фла ци је мо же да 
ути че пре ко два ка на ла:

• Ди рект но у скла ду са те о ри јом па ри те та ку пов не 
сна ге и 

•	 Ин ди рект но пре ко фор ми ра ња оче ки ва ња о бу ду ћем 
кре та њу де ви зног кур са.

Ghos, Gul de и Wolf (2003) су уста но ви ли да фик сни де-
ви зни кур се ви има ју нај ма њу ве ро ват но ћу по ја ве де ви зне 
кри зе. До слич ног за кључ ка до шла је и Bu bu la (2002) ко ја је 
уста но ви ла да ин тер ме ди јар ни ре жи ми ве зи ва ња де ви зног 
кур са има ју нај ве ћу ве ро ват но ћу по ја ве кри зе де ви зних кур-
се ва, а да је ова ве ро ват но ћа ма ња у слу ча ју фик сних де ви-
зних кур се ва у од но су на флу ку ти ра ју ће ре жи ме. Ре зул та ти 
ње ног ис тра жи ва ња мо гу се при ка за ти сле де ћом та бе лом.

Та бе ла бр. 1 - Ре жи ми де ви зних кур се ва и де ви зне кри зе
Ре жим де ви зног  

кур са
Уче шће у де ви зним  

кри за ма (у %)
Фик сни де ви зни кур се ви 7,14
Ин тер ме ди јар ни ре жи ми 72,96
Флук ту и ра ју ћи ре жи ми 19,90

Извор:Bubula,A. iOtkerRobe, I. (2002),«TheEvolutionofExchange
RateRegimesSince1990:EvidencefromdeFactoPolicies»,IMF,WP/02/155.

Из та бе ле се ја сно да је го то во три че твр ти не свих де-
ви зних кри за на ста ло у усло ви ма ка да је зе мља при ме њи ва ла 
ин тер ме ди јар не ре жи ме. До кри за је нај че шће до ла зи ло ка да 
су кре а то ри еко ном ске по ли ти ке усме ра ва ли те ку ћу по ли-
ти ку пре ма до ма ћим ци ље ви ма, а вр ло че сто као по сле ди ца 
не мо гу ћег трој ства.1 На рав но, ово не зна чи да се кри зе ни су 
по ја вљи ва ле и при оста лим ре жи ми ма де ви зног кур са.

Фик си ра ње де ви зног кур са је че сто ре зул тат «стра ха» 
зе мље од сло бод ног флук ту и ра ња ва лу те, ко је уко ли ко је 
пре ве ли ко мо же на не ти знат не ште те при вре ди. У ре жи му 
сло бод ног флук ту и ра ња ри зик де ви зног кур са се пре но си на 
при вре ду, ко ји у усло ви ма не до вољ но ја ке ва лу те, не из гра-
ђе них ин сти ту ци ја и не до вољ ног кре ди би ли те та кре а то ра 

1 Под не мо гу ћим трој ством под ра зу ме ва се сло бод но кре та ње ка пи та ла, фик-
сан де ви зни курс и не за ви сна мо не тар на по ли ти ке.
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еко ном ске по ли ти ке, мо же во ди ти зна чај ном тр жи шном ри-
зи ку. По след њих го ди на при вре де у тран зи ци ји су су о че не са 
зна чај ним при ли вом ка пи та ла, што би у слу ча ју сло бод ног 
флук ту и ра ња во ди ло апре си ја ци ји на ци о нал не ва лу те и сла-
бље њу кон ку рент но сти зе мље. Та ко ђе, пе ри о ди де пре си ја ци-
је и апре си ја ци је има ју аси ме три чан ути цај на кре та ње ин-
фла ци је. Де пре си ја ци ја има мно го ја чи ути цај на ин фла ци ју, 
не го што апре си ја ци ја има на дез ин фла ци ју.

Да би се обез бе ди ла одр жи вост овог ре жи ма у зе мља-
ма у раз во ју од ве ли ког зна ча ја је спро во ђе ње аде кват них 
струк тур них ре фор ми и фи скал на ди сци пли на. Фи шер је ис-
та као: “Оно што не функ ци о ни ше је… си стем де ви зног кур са 
у ко ме се вла да оба ве зу је да бра ни од ре ђен ни во де ви зног 
кур са или зо ну флук ту а ци је, али ни је пред у зе ла ин сти ту ци-
о нал не аран жма не ко ји исто вре ме но и огра ни ча ва ју и да ју 
ин стру мен те мо не тар ној по ли ти ци за спро во ђе ње јед ног ци-
ља – од бра ну па ри те та де ви зног кур са”. Са дру ге, стра не овај 
ре жим мо же во ди ти и по врат ном по зи тив ном ефек ту обез бе-
ђе ња фи скал не ди сци пли не. То су ге ри ше и сле де ћи гра фи-
кон ко ји по ка зу је кре та ње бу џет ског де фи ци та у европ ским 
при вре да ма у тран зи ци ји (ПУT) ко је ко ри сте ва лут ни од бор 
и оста лим европ ским ПУТ ко је ко ри сте флек си бил ни ји об-
лик де ви зног кур са.

Гра фи кон бр. 2  
Бу џет ски де фи цит у ре жи му ва лут ног од бо ра и флек си бил ни јим 
ре жи ми ма де ви зног кур са (у % БДП, арит ме тич ка сре ди на у пе-

ри о ду 1999–2005)
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Валутни одбор Остале земље

Извор:„MonetaryPolicyandFinancialStabilityinSouthEasternEuro
pe“,2006.
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Ме ђу тим са дру ге стра не, ис тра жи ва ње Dut ta gup te 
(2003) је по ка за ло да су зе мље у раз во ју под ве ћим ути ца-
јем по ја ве кри зе де ви зних кур се ва и да се ве ро ват но ћа по-
ја ве кри зе ра сте са ду жи ном вре мен ског пе ри о да у ко ме је 
на ци о нал на ва лу та ве за на за не ку дру гу ва лу ту. Раз ло ге за 
ова кав за кљу чак мо же мо про на ћи у то ме да по сто је ће не кон-
зи стен то сти из ме ђу де ви зног кур са и оста лих ма кро е ко ном-
ских ва ри ја бли ра сту са пе ри о дом вре ме на про ве де ног у овом 
ре жи му де ви зног кур са.

По ли ти ка бор бе про тив де ви зних кри за је одав но по-
зна та и је дан од ње них нај ва жни јих ин стру ме на та је по ве ћа-
ње крат ко роч них ка мат них сто па. У не ким слу ча је ви ма ова 
по ли ти ка се по ка зи ва ла успе шном и фик сни курс је оп ста јао, 
док у не ким ни је би ла успе шна и та да је до ла зи ло или до 
на пу шта ња ре жи ма фик сног де ви зног кур са или до ње го ве 
де вал ва ци је. По ве ћа ње ка мат них сто па до во ди до ра ста тра-
жње за до ма ћом ва лу том (по ве ћа ва тро шко ве ку по ви не стра-
не ва лу те), што до во ди до «ја ча ња» де ви зног кур са. На рав но, 
пред у слов је да је тра жња за до ма ћом ва лу том по зи тив но ко-
ре ли ра на са по ра стом при но са на до ма ће ХОВ. Ме ђу тим, са 
дру ге стра не по ли ти ка по ве ћа ња ка мат них сто па до во ди до 
ра ста јав ног ду га и мо же има ти кон трак ци о не ефек те на ни во 
про из вод ње. Због то га зе мље не рет ко из бе га ва ју ову по ли-
ти ку, на ро чи то уко ли ко је по тре бан зна ча јан раст ка мат них 
сто па.

Из овог крат ког пре гле да те о риј ских ста во ва о кре-
та њу де ви зног кур са са мо је по твр ђе на ре че ни ца са по чет-
ка овог одељ ка, да је пи та ње де ви зног кур са и да ље пред-
мет кон тро вер зи и да не по сто је ја сни те о риј ски ар гу мен ти у 
при лог јед ног или дру гог ре жи ма де ви зног кур са.
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КретањедевизногкурсауСрбијиифактори
којиутичунакретање

Кре та ње ни воа де ви зног кур са у Ср би ји у прет ход ном 
пе ри о ду је ка рак те ри сао ви сок сте пен флук ту а ци ја (гра фи-
кон бр. 3).

Гра фи кон бр. 3  
Кре та ње но ми нал ног кур са ди на ра у од но су  
на евро у пе ри о ду 0д 2005. до 2010. го ди не

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

I
kvartal

II
kvartal

III
kvartal

IV
kvartal

I
kvartal

II
kvartal

III
kvartal

IV
kvartal

I
kvartal

II
kvartal

III
kvartal

IV
kvartal

I
kvartal

II
kvartal

III
kvartal

IV
kvartal

I
kvartal

II
kvartal

III
kvartal

IV
kvartal

2005 2006 2007 2008 2009

EUR/DIN

Jачање кур са ди на ра за по че то кра јем 2006. го ди не је би-
ло ре зул тат ве ли ког при ли ва стра ног ка пи та ла. У по сма тра-
ном пе ри о ду по ред при ли ва стра них ди рект них ин ве сти ци ја, 
до шло је до зна чај ног за ду жи ва ња Ср би је кроз три ка на ла:

• За ду жи ва ња др жа ве код ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
за раз ли чи те раз вој не про јек те,

 • За ду жи ва ња при вре де код парт не ра у ино стран ству 
и

• За ду жи ва ња ба на ка код ма тич них ба на ка у ино-
стран ству.

Еко ном ски раст и раст ни воа жи вот ног стан дар да у том 
пе ри о ду је био ба зи ран на за ду жи ва њу, а не на ја кој при вре-
ди. На ша по тро шња је би ла при бли жно јед на ка бру то до ма-
ћем про из во ду или не што ви ша, а ин ве сти ци је су фи нан си-
ра не кроз за ду жи ва ње. То зна чи да смо у овом пе ри о ду при-
ме ни ли Ти тов мо дел раз во ја из се дам де се тих.

Та ко ђе, у пе ри о ду 2002-2008. го ди не БДП Ср би је ра стао 
је про сеч но по сто пи од 5,4% го ди шње. Ме ђу тим, струк ту ра 
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то га ра ста је би ла вр ло не по вољ на: сек то ри у ко ји ма се про-
из во де ма те ри јал на до бра има ли су раст бру то до дат не вред-
но сти зна чај но ис под про се ка: по љо при вре да 0,3% го ди шње, 
а ин ду стри ја 1,6%. Сто га је ја сно да смо има ли не по во љан 
од нос ра ста и уче шћа раз мен љи вих и не раз мен љи вих до ба ра 
у БДП, од но сно до ма ћа про из вод ња се на уну тра шњем тр жи-
шту суп сти ту и са ла по ну дом из уво за, а ди рек тан од раз ове 
струк тур не де фор ма ци је је сте по ве ћа ва ње уде ла де фи ци та 
ро бе и услу га у за до во ља ва њу укуп не уну тра шње тра жње. 
Ова кав мо дел се мо гао одр жа ти са мо док је по сто јао до во љан 
при лив стра ног ка пи та ла (Ста мен ко вић и др., 2009).

Ка ко је та кав мо дел огра ни че ног „да ха“, ја сно је би-
ло да ће пре или ка сни је би ти ну жно при ла го ђа ва ње, кроз 
сма њи ва ње ни воа по тро шње и фи нан си ра ње ин ве сти ци ја из 
бру то до ма ћег про из во да. До та квог сце на ри ја је до ве ла Гло-
бал на фи нан сиј ска кри за ко ја је ути ца ла на зна чај но сма њен 
при лив стра ног ка пи та ла, ко ји је ути цао на сма ње ну по ну ду 
стра не ва лу те, та ко да курс ди на ра по чи ње да зна чај но гу би 
на вред но сти кра јем 2008. го ди не. И ма кро е ко ном ски ам би-
јент је био не по во љан има ју ћи у ви ду не га тив не сто пе еко-
ном ског ра ста, раст не за по сле но сти, опа да ње ин ве сти ци ја, 
раст не ли квид но сти при вре де и др.

По пра ви лу, ду го роч но по сма тра но, ја ча ње ва лу те је 
ре зул тат ја ке при вре де. Ја сно је да ја ча ње кур са ди на ра то ком 
2006. и 2007. го ди не. ни је би ло ре зул тат ја ке при вре де. Исто 
та ко по сто је и број ни дру ги фак то ри струк тур не при ро де ко-
ји вр ше ду го роч ни при ти сак на сла бље ње кур са ди на ра.

Ви сок спољ но тр го вин ски де фи цит зна чи да због кон-
ти ну и ра но ви шег уво за од из во за по сто ји ви сок ни во тра-
жње за стра ном ва лу том, да би се из ми ри ле оба ве зе пре ма 
ино стран ству. За тим, кон ти ну и ра но ви ша сто па ин фла ци је 
у Ср би ји од сто пе ин фла ци је у евро зо ни вр ши при ти сак на 
но ми нал но ускла ђи ва ње де ви зног кур са. Та ко ђе, ви сок бу-
џет ски де фи цит је још је дан фак тор ко ји ути че на сла бље ње 
вред но сти ди на ра. 

Та ко, на при мер то ком 2006. го ди не, ка да је био при су-
тан зна ча јан при лив ка пи та ла сто па апре си ја ци ја ди на ра у 
од но су на евро из но си ла је око 4%, а исто вре ме но сто па ин-
фла ци је је из но си ла 6%. То зна чи да је у 2006. го ди ни геп из-
ме ђу кре та ња ин фла ци је и де ви зног кур са из но сио око 10%. 
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Тај геп је до дат но по ве ћан то ком 2007. го ди не и пр ве по ло ви-
не 2008. го ди не. У пе ри о ду сеп тем бар 2005 – сеп тем бар 2008 
ку му ла ти ван по раст це на на ма ло је из но сио око 30%, а у 
истом пе ри о ду курс ди на ра је у од но су на евро оја чао за око 
10%. Ка ко иза овог ге па ни је сто ја ла «ја ка» при вре да, ја сно је 
да је би ло пи та ње вре мен ског тре нут ка ка да ће до ћи до „пе-
гла ња“ овог ге па (Фа брис, 2008).

Тре ба има ти у ви ду да Ср би ја спа да у гру пу не фор мал-
но еури зо ва них еко но ми ја. У та квим усло ви ма ефи ка сност 
мо не тар не по ли ти ке је у ве ли кој ме ри огра ни че на, јер она не 
мо же де ло ва ти на тран сак ци је ко је се оба вља ју у стра ној ва-
лу ти. Сто га је деј ство мо не тар не по ли ти ке на кре та ње кур са 
у ве ли кој ме ри огра ни че но, на ро чи то у крат ком ро ку. При ли-
ком ве ћих осци ла ци ја је ди ни ефи ка сан на чин за одр жа ва ње 
вред но сти кур са ди на ра је био пре ко ди рект них ин тер вен ци-
ја из де ви зних ре зер ви. Тре ба има ти у ви ду и од су ство ко ор-
ди на ци је из ме ђу мо не тар не и фи скал не по ли ти ке, то јест у 
пе ри о ду ка да је НБС во ди ла ре стрик тив ну мо не тар ну по ли-
ти ку, во ђе ња је екс пан зив на фи скал на по ли ти ка.2

Има ју ћи у ви ду већ опи са ни мо дел раз во ја ја сно је да 
би до сла бље ња кур са ди на ра до шло и да ни је би ло Гло бал не 
фи нан сиј ске кри зе, са мо би оно до шло не што ка сни је и би ло 
би у ма њој ме ри ско ко ви то. То зна чи да је Кри за са мо убр за ла 
при ла го ђа ва ње кур са ди на ра и да је оно до ми нант но по сле-
ди ца струк тур них не рав но те жа.

Иако у ду гом ро ку на кре та ње кур са ди на ра до ми нант-
но ути чу струк тур не не рав но те же, на крат ко роч на кре та ња 
мо гу ути ца ти и број ни дру ги фак то ри по пут: шпе ку ла тив них 
ак ци ја, пси хо ло шких фак то ра, по ли тич ке не ста бил но сти, 
кон вер зи ја стра не ва лу те од стра не др жа ве за из ми ре ње сво-
јих оба ве за, до спе ва ње ве ћих ра та за пла ћа ње ино стран ству 
и др.

2  Сто га су у јав но сти би ла че сто при сут на „пре ба ци ва ња лоп ти це“ из ме ђу 
Вла де и НБС ко је од го во ран за не по вољ на кре та ња кур са.  
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Утицајдевизногкурсанареалнисектор
иекономскиположај

Пад вред но сти на ци о нал не ва лу те, по сма тра но са те-
о риј ског аспек та, би тре бао да под сти че из воз, јер из во зни-
ци до би ја ју ви ше нов ца из ра же ног у на ци о нал ној ва лу ти, а 
да де сти му ли ше увоз, јер са да уво зни про из во ди из ра же ни 
у на ци о нал ној ва лу ти по ста ју ску пљи. На тај на чин се по-
бољ ша ва кон ку рент ност и плат но би лан сна по зи ци ја до ма ће 
при вре де. 

Ме ђу тим, у на шим усло ви ма пад на ци о нал не ва лу те ни је 
до во дио до зна чај ног по бољ ша ња кон ку рент но сти. То је пре 
све га ре зул тат то га што у на шем из во зу до ми ни ра ју про из во-
ди ни ског сте пе на об ра де и си ро ви не, чи ји је из воз углав ном 
за ви сио од до ма ћих про из вод них ка па ци те та, а не це на на 
гло бал ном тр жи шту. Са дру ге стра не срп ска при вре да је ви-
со ко уво зно за ви сна, та ко да по сто ји је дан зна ча јан сег мент 
уво за ко ји је це нов но не е ла сти чан (наф та, енер ген ти, ре про-
ма те ри јал). Сто га пад на ци о нал не ва лу те ни је до во дио до 
зна чај них про ме на у спољ но тр го вин ској раз ме ни (гра фи кон 
бр. 4).

Гра фи кон бр. 4  
Кре та ње но ми нал ног кур са ди на ра у од но су  
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Пад вред но сти на ци о нал не ва лу те са дру ге стра не ути-
че на кре та ње ни воа це на. Та да се обич но по кре ће сле де ћа 
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спи ра ла: де ви зни курс → раст пла та и тро шко ва → раст ин-
фла ци је → раст де ви зног кур са. На и ме, уво зни про из во ди 
по ста ју ску пљи и они ути чу на раст це на и оста лих про из-
во да би ло због то га што има ју уво зну ком по нен ту или због 
ефек та угле да ња. Ме ђу тим, овај ефе кат на раст ни воа це на 
ни је при су тан у крат ком ро ку, већ се он пре све га мо же пра-
ти ти у ду гом ро ку (гра фи кон бр. 5).

Гра фи кон бр. 5  
Кре та ње ни воа де ви зног кур са и лан ча ног ин дек са  
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На и ме, ка да је курс у јед ном тре нут ку пао са ни воа од 
87 на 77 ди на ра за је дан евро, це не про из во да ни су опа ле и 
оне су оста ле фор ми ра не на прет ход ном ни воу кур са, јер је 
тр жи ште про це ни ло да је у пи та њу при вре ме ни пад кур са ко-
ји је ду го роч но нео др жив, јер иза ње га не сто ји ја ка при вре-
да. Сто га ка да је до шло до по нов ног ра ста кур са ни је до шло 
до ко рек ци ја це на, јер су оне већ би ле фор ми ра не на ви шем 
ни воу кур са. Ме ђу тим, раст ни воа де ви зног кур са кра јем 
2009. и по чет ком 2010. го ди не по но во ни је до вео до ускла ђи-
ва ња це на са но вим ни во ом кур са. Ово га пу та раз лог је би-
ла про це на уво зни ка да је ни во жи вот ног стан дар да зна чај но 
опао под ути ца јем кри зе и да би у слу ча ју да љег ра ста це на 

3 Као ин ди ка тор ин фла ци је ко ри шће но је кре та ње ци је на на ма ло, јер ин декс 
по тро шач ких ци је на ко ји се са да ко ри сти као ин ди ка тор ин фла ци је не ма 
упо ре ди ву се ри ју по да та ка од 2004. го ди не.
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зна чај но опа ла про да ја.4 То зна чи да у не ком бу ду ћем пе ри о-
ду, у слу ча ју да се курс не вра ти на прет ход ни ни во, мо же мо 
оче ки ва ти но ви та лас ко рек ци ја це на.

Кре та ње ни воа де ви зног кур са је и пи та ње пре ко ко-
јег се пре ла ма ју со ци јал на пи та ња. Пад ни воа де ви зног кур-
са зна чи раст пла та из ра же них у еври ма и обр ну то. Та ко ђе, 
про ме не ни воа де ви зног кур са ди рект но ути чу и на ви си ну 
ра та ко је от пла ћу је ста нов ни штво.5 У већ по ме ну том пе ри-
о ду ка да је ни во де ви зног кур са зна чај но опао ми смо има-
ли зна ча јан раст ку пов не мо ћи сек то ра ста нов ни штва, јер су 
пла те из ра же не у еври ма кон ти ну и ра но ра сле, чак иако су 
оста ја ле не про ме ње не у ди нар ским из но си ма. То је ути ца-
ло на ви сок раст по тро шње, на ро чи то уво зних про из во да и 
ола ко за ду жи ва ње ве ли ког бро ја ста нов ни ка. Ме ђу тим, ка-
ко је ни во де ви зног кур са ско чио на ни во бли зу 100 ди на ра 
што пред ста вља скок но ми нал ног кур са од 29%, а но ми нал не 
пла те су у овом пе ри о ду по ра сле за 12%, ја сно је да је у пи та-
њу зна ча јан пад ни воа жи вот ног стан дар да.6 Ово је ути ца ло 
на зна ча јан раст ра та кре ди та из ра же них у ди на ри ма, као и 
на зна чај но сма ње ње ни воа жи вот ног стан дар да и код де ла 
ста нов ни штва је ути ца ло на ства ра ње со ци јал них про бле ма. 
На и ме, по ка за ло се да је раст ни воа жи вот ног стан дар да из 
прет ход ног пе ри о да био фи нан си ран за ду жи ва њем у ино-
стран ству, а не ра стом про дук тив но сти и кон ку рент но сти 
срп ске при вре де, што ће ну жно во ди ти, у на ред ном пе ри о ду, 
при ла го ђа ва њу по тро шње ре ал ним мо гућ но сти ма, кроз зна-
ча јан пад ни воа жи вот ног стан дар да.

Уко ли ко по гле да мо те ку ће осци ла ци је ди на ра оне и 
ни су то ли ко ве ли ке. Ди нар је у 2009. го ди ни ма ње осци ли-
рао у од но су на евро не го што су то до лар или фун та, али 
наш је про блем што је на ша глав на ва лу та евро, а не ди нар. У 
та квим усло ви ма гу бље ње вред но сти кур са на ци о нал не ва-

4  Због то га је уво знич ки ло би и кре нуо у „оштру“ ме диј ску кам па њу ра ди 
одр жа ња не про ме ње не вред но сти ни воа де ви зног кур са.

5 Према проценама преко 90% кредита одобрених сектору становништву 
имају девизну клаузулу што значи да се усклађују са променама нивоа 
девизног курса.

6 Скок курса са нивоа од 76,5 динара колико је био на крају септембра 2008. 
године на ниво од 98,5 динара колико је био на крају јануара 2010. године
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лу те ви ше ути че на ни во жи вот ног стан дар да, не го нпр. ка да 
па да ју до лар или фун та у САД, од но сно Ве ли кој Бри та ни ји.

Срп ско де ви зно тр жи ште7 ка рак те ри ше ре ла тив но ма-
ли обим про ме та та ко да шпе ку лан ти и са ре ла тив но ма њим 
про ме на ма у по ну ди, од но сно тра жњи мо гу ути ца ти на зна-
чај не про ме не ни воа де ви зног кур са. У на шој јав но сти се че-
сто по ле ми са ло да су про ме не де ви зног кур са кра јем 2008. и 
2009. го ди не ре зул тат шпе ку ла тив них ак ци ја ба на ка, ко ји на 
тај на чин „по пра вља ју“ сво је би лан се да би сма њи ле из нос 
по ре за ко ји тре ба да пла те. Ме ђу тим, уко ли ко по гле да мо ко-
ли ко је из но си ла отво ре на де ви зна по зи ци ја ба на ка на кра ју 
2009. го ди не, ја сно је да та хи по те за ни је тач на. На и ме, отво-
ре на де ви зна по зи ци ја ба на ка је из но си ла 5%, а про пи си ма 
је до зво ље но мак си мал но 20%. То зна чи да не по сто ји зна ча-
јан про стор да се на овај на чин оства ре ве ћи из но си за ра да. 
Ипак, то не ис кљу чу је мо гућ ност по сто ја ња дру гих шпе ку-
ла на та, ко ји су у прет ход ном пе ри о ду ку пи ли евро по ни жем 
кур су, а са да на сто је да га про да ју по зна чај но ви шем кур су.

Кре та ње ни воа де ви зног кур са у ве ли кој ме ри ути че 
на ма кро е ко ном ску ста бил ност. Зе мље са пре ве ли ким и не-
пред ви ди вим флук ту а ци ја ма на ци о нал не ва лу те се обич но 
сма тра ју не ста бил ним и та кве зе мље стра ни ин ве сти то ри по 
пра ви лу за о би ла зе. На и ме, по сло ва ње стра них ком па ни ја је 
нај че шће из ра же но у до ма ћој ва лу ти, а про фит се кон вер ту је 
и тран сфе ри ше у стра ној ва лу ти. Уко ли ко фир ма успе шно 
по слу је и оства ри зна ча јан про фит, ње га „пре ко но ћи мо же 
по је сти“ де вал ва ци ја или де пре си ја ци ја на ци о нал не ва лу те. 
При су ство стра не ва лу те, од но сно од су ство де ви зног ри зи ка, 
је и је дан од раз ло га што Цр на Го ра већ го ди на ма има при лив 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја од пре ко 20% БДП-а и што 
се на ла зи у вр ху европ ских при вре да у тран зи ци ји по овом 
ин ди ка то ру.8

На кра ју не тре ба из гу би ти из ви да да и на нај ма ње 
про ме не ни воа де ви зног кур са до ла зи до па нич них ре ак ци-
ја. То је по сле ди ца мо не тар них уда ра из де ве де се тих, ка да 
је де ви зни курс пре ко но ћи дра стич но ска као. С об зи ром на 
још увек при сут на се ћа ња на овај пе ри од еко ном ски су бјек ти 

7 Ниво девизног курса у Србији се утврђује на међубанкарском тржишту.
8 За више детаља погледати „Годишњи извјештај Главног економисте 

Централне банке Црне Горе“.
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че сто ре а гу ју па нич но на сто је ћи да се што пре „осло бо де“ 
до ма ће ва лу те да њи хо ва имо ви на не би би ла обез вре ђе на. 

ПолитикадевизногкурсауСрбији
Пи та ње ко је се че сто по ста вља је да ли би Ср би ји нај ви-

ше од го ва рао ре жим фик сног де ви зног кур са, има ју ћи у ви ду 
че сте и пре ве ли ке флук ту а ци је де ви зног кур са. У усло ви ма 
ка да има мо ин фла ци ју ви шу од сто пе ин фла ци је у Европ ској 
мо не тар ној уни ји, ка да по сто ји ви сок де фи цит те ку ћег ра чу-
на плат ног би лан са и ви сок бу џет ски де фи цит ја сно је да је 
фик сни курс ди на ра тр жи шно нео др жив, од но сно да је ну-
жно по сте пе но гу бље ње вред но сти ди на ра. Он би се мо гао 
одр жа ва ти фик сним, пре ко кон ти ну и ра них ин тер вен ци ја из 
де ви зних ре зер ви, што би ду го роч но по сма тра но во ди ло ис-
цр пљи ва њу ни воа де ви зних ре зер ви.

У по сто је ћим усло ви ма ка да је на ша ин фла ци ја ви ша од 
ин фла ци је ко ја по сто ји у Европ ској мо не тар ној уни ји, по ли-
ти ка фик сног де ви зног кур са, би вр ло бр зо до ве ла до пре це-
ње но сти ни воа де ви зног кур са и по гор ша ња плат но-би лан-
сне не рав но те же. Та ко ђе, у усло ви ма ра ста но ми нал них за ра-
да ку пов на моћ ста нов ни штва би кон ти ну и ра но ра сла, јер би 
пла те из ра же не у еври ма кон ти ну и ра но ра сле. То би има ло 
две не га тив не по сле ди це. Пр ва би би ла да би због ра ста пла-
та из ра же ним у еври ма ра сла ку по ви на уво зних про из во да 
што би до дат но по гор ша ло плат нно-би лан сну не рав но те жу. 
Дру га по сле ди ца би би ла та што би на тај на чин оства рен 
раст ни воа жи вот ног стан дар да не би био ре зул тат ра ста про-
дук тив но сти и бо љег по сло ва ња при вре де, већ ре зул тат тро-
ше ња де ви зних ре зер ви ко је би би ле нео п ход не за од бра ну 
де ви зног кур са. Са мим ти ме он би био ду го роч но нео др жив 
и вр ло бр зо би до вео до ис цр пљи ва ња де ви зних ре зер ви и у 
бу дућ но сти би нас до вео у још те жу си ту а ци ју, јер би ну жна 
струк тур на при ла го ђа ва ња би ло нео п ход но спро ве сти по це-
ну ве ли ког па да ни воа жи вот ног стан дар да и без де ви зних 
ре зер ви. У при лог ду го роч не нео др жи во сти фик сног де ви-
зног кур са све до чи и чи ње ни ца да ни је дан од број них по ку-
ша ја из про шло сти са фик си ра њем де ви зног кур са ни је био 
ду го роч но одр жив.

Исто та ко ни по ли ти ка флек си бил ног де ви зног кур са 
ни је у овом тре нут ку до бра оп ци ја за Ср би ју. Пр во, срп ско 
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де ви зно тр жи ште је вр ло плит ко и по ја ва ве ће тра жње за де-
ви зним кур сом мо же до ве сти до ве ли ких ско ко ва де ви зног 
кур са. Та ко ђе, због број них хи пе рин фла тор них епи зо да и мо-
не тар них уда ра из про шло сти сва ка не ста бил ност на де ви-
зном тр жи шту до во ди до кре и ра ња ефек та па ни ке. У та квим 
усло ви ма по је дин ци на сто је да се убр за но осло ба ђа ју до ма ће 
ва лу те и вр ше до дат ни при ти сак на сла бље ње вред но сти ди-
на ра. Та ко ђе, флек си бил ни де ви зни курс би ути цао да би Ср-
би ја би ла под ло жни ја на пре но ше ње не га тив них екс тер них 
шо ко ва, што ма лој и не до вољ но кон ку рент ној при вре ди као 
што је срп ска не од го ва ра.

Све сна ових чи ње ни ца и На род на бан ка Ср би је је во-
ди ла јед ну вр сту пре ла зног ре жи ма де ви зног кур са, ко ји се у 
те о ри ји обич но на зи ва „пр ља вим флук ту и ра њем“ (енг. dirty
floating). 9 То под ра зу ме ва да се во ди по ли ти ка флук ту и ра-
ју ћег де ви зног кур са, а да у слу ча ју пре ко мер них днев них 
флук ту а ци ја ин тер ве ни ше НБС.10 На овај на чин се до зво ља ва 
по сте пе но сла бље ње вред но сти кур са ди на ра и огра ни че но 
флук ту и ра ње, али се спре ча ва да оно бу де пре ко мер но због 
стра ха од свих не га тив них по сле ди ца ко је мо же но си ти пот-
пу но сло бод но флук ту и ра ње де ви зног кур са.

Сма трам да би ипак у по сто је ћем ре жи му де ви зног 
кур са тре ба ло уне ти из ве сне про ме не. По мом ми шље њу 
нај по год ни ји ре жим де ви зног кур са би у овом тре нут ку био 
си стем по крет них зо на. Овај ре жим би под ра зу ме вао да би 
НБС на по чет ку го ди не од ре ди ла зо ну флук ту а ци је у ко јој 
би би ло до зво ље но сло бод но флук ту и ра ње ни воа де ви зног 
кур са. При мер јед не та кве зо не би био да се у 2010 го ди ни 
курс ди на ра мо же кре та ти у ра спо ну од 95 до 110 ди на ра. За 
сле де ћу го ди ну би се ова зо на по ме ри ла на нпр. од 100 до 115 
ди на ра.11 

9 Ја сно је да у овом тре нут ку не мо же би ти го во ра о то ме да Ср би ја во ди по-
ли ти ку флек си бил ног де ви зног кур са, јер ка да се у пе ри о ду не што ду жем од 
го ди ну да на по тро ши око 900 ми ли о на еура на де ви зне ин тер вен ци је ја сно 
је да то ви ше ни је флек си бил ни ре жим де ви зног кур са.

10  НБС ни је јав но об ја ви ла шта је праг за пре ко мер не днев не флук ту а ци је, што 
се мо же оправ да ти ти ме да би се спре чи ла шпе ку ла тив на кре та ња. Ипак, из 
до са да шње прак се мо же се кон ста то ва ти да је то био ни во ка да је ди нар гу-
био ви ше од 1% сво је вред но сти.

11  Су ге ри са не но ми нал не вред но сти флук ту а ци је кур са ди на ра у овом при ме-
ру тре ба сма тра ти са мо као илу стра тив не, а не као ап со лут не вред но сти ко је 
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Овај ре жим има до ста слич но сти са по сто је ћим ре жи-
мом, али и круп них раз ли ка. Основ на слич ност се огле да у 
то ме што по сто ји сло бо да флук ту и ра ња, али се спре ча ва ју 
пре ко мер не флук ту а ци је пре ко ин тер вен ци ја НБС. Основ на 
раз ли ка се огле да у то ме што по сто ји јав но об ја вље на зо на до 
ко је је мак си мал но до зво ље на флук ту а ци ја.

Пред но сти овог ре жи ма би се огле да ле у то ме што би 
он до зво ља вао по сте пе но гу бље ње вред но сти ди на ра, ко је је 
ап со лут но ну жно. Та ко ђе, до зво ља вао би да се де ви зни курс 
фор ми ра у ве ли кој ме ри под ути ца јем од но са по ну де и тра-
жње, али са мо до оне ме ре до ко је тр жи шно фор ми ра ње не би 
пре шло у де струк тив но. Та ко ђе, фор ми ра ње де ви зног кур са 
на овај на чин би спре чи ло ефе кат па ни ке, јер би би ла јав-
но об ја вље на гра ни ца пре ко ко је курс ди на ра не би мо гао да 
„сла би“. На тај на чин би се и из бе гле ди ле ме да ли је у по-
сто је ћем ре жи му по треб но ин тер ве ни са ти са ве ћим из но сом 
де ви зних ре зер ви и да ли су де ви зне ре зер ве по ста ле са ме по 
се би циљ. Овај ре жим би био и у скла ду са пре по ру ка ма ЕУ 
ко ја тра жи од зе ма ља кан ди да та за Европ ску мо не тар ну уни-
ју да фик си ра ју де ви зни курс на ци о нал не ва лу те пре ма евру 
уз до зво ље ну зо ну флук ту а ци је.12 Тре ба има ти у ви ду и да 
су де ви зне ре зер ве зна чај но ве ће од нов ча не ма се, што зна чи 
да НБС те о рет ски мо же бра ни ти ни во кур са ди на ра на би ло 
ком ни воу за ко ји про це ни да је по же љан. Не га тив на по сле-
ди ца ова кве по ли ти ке би мо гла би ти гу бље ње де ла де ви зних 
ре зер ви, али њи хо ва функ ци ја и је сте упра во то - да се тро ше 
у ван ред ним си ту а ци ја ма.

  То би зна чи ло да би у по сто је ћем мо не тар ном ре жи-
му – ци ља ња ин фла ци је – има ли два но ми нал на си дра: ин-
фла ци ју и де ви зни курс. Ти ме би се по мом ми шље њу до-
дат но оја чао кре ди би ли тет мо не тар не по ли ти ке. Иако се у 
те о риј ским ра до ви ма о ци ља ну ин фла ци је ис ти че да је прет-
по став ка овог ре жи ма флек си би лан де ви зни курс, по сто је 
зе мље ко је су има ле фик сан де ви зни курс у овом ре жи му, 
по пут Ма ђар ске, Чи леа, Изра е ла и др.13 На рав но зна чај но је 

тре ба при хва ти ти.
12  За ви ше де та ља о по ли ти ци де ви зног кур са у про це су при сту па ња Европ-

ској уни ји по гле да ти рад „Из бор ре жи ма де ви зног кур са у про це су при сту-
па ња Европ ској Уни ји“.

13  За ви ше де та ља ви де ти књи гу Централнобанкарствоутеоријиипракси.
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да ин фла ци о ни тар гет и тар гет де ви зног кур са бу ду од ре ђе-
ни на ком па ти бил ном ни воу. То зна чи да прак са иде ис пред 
те о ри је, што не би би ло пр ви пут ка да је у пи та њу мо не тар на 
по ли ти ка.

Закључнаразматрања
Кре та ње ни воа де ви зног кур са пред ста вља фак тор ко ји 

ути че на ве ли ки број дру гих ва ри ја бли. Ни во де ви зног кур са 
ути че на ин фла ци ју, ма кро е ко ном ску ста бил ност, со ци јал ни 
по ло жај гра ђа на, по слов не ре зул та те при вре де, то ко ве ка пи-
та ла, по ли тич ку ста бил ност и др.

Ср би ју је у прет ход ном пе ри о ду ка рак те ри сао ви сок 
ни во флук ту а ци ја де ви зног кур са. У пе ри о ду ви со ког при-
ли ва ка пи та ла ди нар је „ја чао“, а са по ја вом Гло бал не фи нан-
сиј ске кри зе и сма ње ним при ли вом ка пи та ла курс ди на ра је 
„сла био“. Има ју ћи у ви ду да иза ја ча ња кур са ди на ра ни је 
ста ја ла ја ка при вре да, као и има ју ћи у ви ду ин фла ци ју ви шу 
од ин фла ци је у еуро-зо ни, ви сок спољ но тр го вин ски и бу џет-
ски де фи цит, сла бље ње кур са ди на ра је би ло не из бе жно. До 
ње га би до шло и да ни је би ло Гло бал не фи нан сиј ске кри зе, 
али би при ла го ђа ва ње на сту пи ло не што ка сни је и тра ја ло би 
ве ро ват но ду жи вре мен ски пе ри од. По сто је ћи ни во флук ту а-
ци ја ни је до бар ни за гра ђа не ни за при вре ду.

Сто га се у ра ду пред ла же про ме на ре жи ма де ви зног 
кур са. Уме сто ин тер вен ци ја да би се спре чи ле пре ко мер не 
днев не флук ту а ци је де ви зног кур са, пред ла же се уво ђе ње 
си сте ма по крет них зо на. Овај ре жим би по ми шље њу ауто-
ра оја чао кре ди би ли тет мо не тар не по ли ти ке, огра ни чио про-
стор за шпе ку лан те, ели ми ни сао ефе кат па ни ке, унео ефе кат 
пред ви дљи во сти у по слов ну по ли ти ку пред у зе ћа, до при нео 
ма кро е ко ном ској ста бил но сти, као и ува жио чи ње ни цу да је 
по сте пе но сла бље ње на ци о нал не ва лу те у по сто је ћим усло-
ви ма не из бе жно, али са мо до од ре ђе не гра ни це. 
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EXCHANGERATEMOVEMENTINSERBIA:
adoptiontothecrisisoraconsequenceofdeep

structuralimbalances?

Sum mary

Anexchangeratelevelisimportantdeterminantofecono
mic politics of each and every state in theworld. It influences
movementofinflation,balanceofpayments,socialstatusofthe
people,levelofindebtedness,profitabilityofeconomyandmany
othervariables.Throughtheexchangeratemovementthereare
reflected various socioeconomic, political and social relation
shipsinSerbia.Suddenfallsofthevalueofthedinarexchange
rateattheendof2008and2009havemadeagroundforrising
numerousquestions,startingwiththeoneslike“whatarethefac
torsinfluencingthedinarexchangerate?”or“Caneconomicsi
tuationinfluencetheexchangeratemovement?”Thesequestions
haveinfluencednumerousdebatesandverydifferentstandpoints
of some respected economists. Taking into consideration all of
thesepoints,thistext’sobjectiveistounderlinesomefactorsthat
haveinfluencedtheexchangeratemovementinSerbia.Thetext
consistsoffourparts.Initsfirstpartthereispresentedtheore
ticalelaborationoftheexchangeratepolitics.Initssecondpart
thereisanalyzedthemovementoftheleveloftheexchangerate
anditsrepercussionsondifferenteconomicvariables.Initsthird
part there are analyzed some factors influencing the exchange
ratemovementinSerbia.Initsfourthpartthereispresentedan
analysisonthekindoftheexchangeratepoliticsthatshouldbe
implementedinupcomingperiod.
KeyWords:Serbia,exchangerate,foreignexchangereserve,mo

netarypolitics
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ЉубомирКљакић*

КРИ ЗА

Историјскадемисијасветскогсистемаи
српскакриза.Милитаризацијасветскихпо
словаисветскикорпоративнипоредак.

Преиспитивање.

Резиме

Урадусеразматрајуструктуралнасвојствасветске
транзиционекризекојајекарактеристичназапериодтеку
ћеисторијскедемисијесветског(капиталистичког)систе
ма.Својставакризеунекомлокалномслучају,овдеуслучају
српскогдруштваидржаве,каоиуслучајусветскогдруштва
уопште,испитујусеиосветљавајукомпаративно.Анализа
је показала да су структурална својства кризе идентична
у оба случаја – приватизација друштвеног богатства без
преседана у досадашњој историји, глобализација беде,ми
литаризација, корпоративни поредак, његова империја и
империјализам...Узакључку,ауторсезалажезакритичко
преиспитивањеидеолошких,институционалнихиструкту
ралнихматрицанакојимасезаснивапоредаксветскекризе.
Кључне речи: криза, историјска демисија светског систе

ма, четири секвенце југословенске и српске
кризе,рат,политикарата,“хуманитарневој
не интервенције”, “коалиција вољних”, колапс
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системских идеологија, “повратак у феудали
зам”,корпоративнипоредак,глобализацијаси
ромаштва,Југославија,Србија,САД,ЕУ,савез
моћи,корпоративнипоредак,новиимперијали
зам,милитаризацијасветскихпослова.

1.
1.1. Као што је по зна то, по јам криза има ши ро ко, али не 

и са свим пре ци зно зна че ње. Сва ка гра нич на си ту а ци ја, сва ко 
“ста ње” не ста бил но сти, ри зи ка и опа сно сти за не ки, би ло ко-
ји, би о ло шки, со ци јал ни или исто риј ски си стем, сва ки су коб 
или на пе тост од ви тал ног зна ча ја за по је дин ца, гру пу, за јед-
ни цу или чо ве чан ство уоп ште, кон вен ци о нал но се озна ча ва 
као “ста ње” кри зе. Кри за је, да кле, “ста ње” си стем ске уз бу не 
ко је без по го вор но зах те ва одговор си сте ма, од но сно до но ше-
ње од лу ке о ак тив но сти ма ко је тре ба да спре че не га тив ни ис-
ход то ка до га ђа ја и да ње го ве век то ре пре у сме ре у по жељ ном 
прав цу. За то је сва ка криза исто вре ме но “тре ну так” ис ку ше-
ња, “тре ну так” про ме не и “тре ну так” ко ји осло ба ђа моћ има-
ги на ци је. Кри за је гра нич на си ту а ци ја и рас кр сни ца, тач ка 
пре о кре та и вре ме од лу ке. 

1.2. У са вре ме ним је зи ци ма, по јам криза раз ви јен је из 
ста ро грч ког ме ди цин ског пој ма krizis, κρίσις–из бор, одлу
ка,суд, про су ђи ва ње, спо соб ност да се до не се суд, прав да, 
на ро чи то бо жан ска прав да. Реч је о де ри ва ту ста ро грч ког kri
nien, κρίνω– раз дво ји ти, раз ли ко ва ти, ста ње у ко ме на ста је 
ми шље ње. Ово krinien, κρίνω,има свој ко рен у про то ин до е-
вроп ском *krei. 

1.3. По сте пе ни тран сфер ово га krizis, κρίσις, криза,из 
под руч ја ме ди ци не у под руч је ху ма ни стич ких ди сци пли на 
мо же се пра ти ти од 17. ве ка. Као по јам ко ји аде кват но име ну-
је тур бу лент не со ци јал не при ли ке, а на ро чи то оне си ту а ци је 
ка да су љу ди при ну ђе ни на из бор из ме ђу јед не од две или 
ви ше ра ди кал но су прот ста вље них мо гућ но сти, по јам krizis, 
κρίσις, криза, пр ви пут је упо тре бљен на са мом по чет ку свет
скереволуције у дру гој по ло ви ни 18. ве ка. “Овосувремена
којаискушавајуљудскудушу”, пр ва је ре че ни ца пр вог од 13 
бор бе них мо рал но-по ли тич ких есе ја ко ји су под за јед нич ким 
на сло вом The Crisis, Криза, об ја вљи ва ни у Пен сил ва ни ји то-
ком ре во лу ци је и ра та за не за ви сност 13 аме рич ких ко ло ни-
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ја, из ме ђу де цем бра 1776. и де цем бра 1783. Аутор ове збир ке 
есе ја ко ја је да нас по зна та под на сло вом TheAmerican Crisis,
Америчкакриза,био је То мас Пејн. 

1.4. Ци клус еко ном ских по ре ме ћа ја на евро-аме рич ком 
тр жи шту 1815, 1825, 1836 и 1847, ути цао је по сле Пеј на на 
то да се зна че ње пој ма krizis, κρίσις, криза, про ши ри пр во на 
еко но ми ју – еко ном ска кри за, кри за еко но ми је, кри за по слов-
не кон јунк ту ре – а за тим и на це ли ну дру штва – дру штве на 
кри за, по ли тич ка кри за, кри за мо ра ла, кри за вред но сти... Са 
овим но вим зна че њем по јам krizis, κρίσις, криза, ко ри сти ли 
су Џ. Б. Сеј, Ж. Ш. Л. де Си смон ди, Т. Мал тус, Џ. С. Мил, К. 
Жи глер. Ни ко од ови ауто ра, ме ђу тим, ни је раз вио и це ло ви-
ту теоријукризе. 

1.5. Основ не обри се пр ве теорије кризе и то теорије
кризекапитализма као исто риј ског на чи на про из вод ње, по-
ста вио је Карл Маркс (Манифесткомунистичкепартије, 1, 
1848; Капитал I, 3, 1867; КапиталIII, 3, 1894). Због ва же ња 
за ко на тен ден циј ског па да про фит не сто пе, за Марк са јекри-
за има нент на са мом ка пи та ли зму, она је ње го во уну тра шње 
си стем ско свој ство, кон стант но при сут на уну тра шња мо гућ-
ност и “ста ње” ко је се рит мич ки ма ни фе сту је у про сто ру до-
га ђај не исто ри је. Кри за је, да кле, за ко но мер на. Ја вља се у об-
ли ку ци клич ног ра ста и опа да ња по ну де и тра жње, или као 
пе ри о дич на кри за по сло ва ња, али се та ко ђе ја вља и ку му ла-
тив но, са пу ним ка па ци те том, у оним рет ким слу ча је ви ма 
ра ди кал ног струк ту рал ног пре о кре та. Маркс је иден ти фи ко-
вао три об ли ка кри зе. То су: 

• конјунктуралнакриза; 
• периодичнакризапословања или цикличнакриза; 
• историјска криза или криза историјске демисије 

светскогсистема.
Због сво јих раз ли чи тих по тен ци ја ла и раз ли чи тих ди-

мен зи ја ко је за у зи ма ју на вре мен ској ска ли, ова три об ли ка 
кри зе на ла зе у од но су ме ђу соб не ин тер ак ци је као три бли ско 
“па ко ва не” сфе ре. При бли жно у исто вре ме ка да и Маркс, не-
ки дру ги ауто ри та ко ђе су у сво јим ра до ви ма ко ри сти ли по-
јам krizis, κρίσις, криза (Ме тер ник, Де То квил, Кјер ке гор, Ни-
че, Адамс, Бур хард). Ов де је од по себ не ва жно сти рад Ја ко ба 
Бур хар да, ко ји је у се ри ји пре да ва ња одр жа них 1868. на уни-
вер зи те ту у Ба зе лу, исто та ко за сту пао кон цепт историјске
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кризе као кризе културе. Ипак, упра во је Марк со ва ин тер-
пре та ци јакри зе пре суд но ути ца ла на чи ње ни цу што да нас 
рас по ла же мо са го то во не пре глед ном би бли о те ком ра до ва о 
том фе но ме ну. 

1.6. За да на шње рас пра ве о кри зи од на ро чи тог зна ча ја 
је сте теоријаисторијскекризе ко ју су, то ком дру ге по ло ви-
не 20. ве ка, раз ви ли Фер нан Бро дел и Има ну ел Во лер стин. 
Из пер спек ти ве сво јих по себ них ис тра жи вач ких стра те ги ја, 
Бро дел из пер спек ти ве историје као интегралненаукеодру
штву, Во лер стин из пер спек ти ве теоријесветскогсистема, 
ова дво ји ца су раз ви ли теоријуисторијскекризе осло ње ни 
на тра ди ци ју Ви ко о ве и Ми шле о веновенауке, на кри тич ку 
со ци јал ну те о ри ју ко ју је уте ме љио Маркс, на те о ри ју ду гих 
та ла са Ни ко ла ја Кон дра тје ва из два де се тих го ди на, те о ри ју 
ком плек сних си сте ма Иље При го жи на, као и на глав не ре-
зул та те ве ли ке епи сте мо ло шке ре во лу ци је из ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка. 

2.
2.1. Уко ли ко на шу са вре ме ну исто ри ју раз мо три мо са 

ста но ви шта ових ис тра жи вач ких стра те ги ја (Бро дел, Во лер-
стин) и те о ри је исто риј ске кри зе ко ја је уну тар њих раз ви је-
на, ви де ће мо да се Ср би ја, уоста лом као и дру ге тзв.”не за ви-
сне” др жа ве сук це сив но про гла ша ва не на раз ва ли на ма дру ге 
Ју го сла ви је из ме ђу 1991. и 2008, на ла зи у “ста њу” историјске
кризе већ 35 го ди на. Примарни раз лог за ову по ја ву је сте чи-
ње ни ца што се у “ста њу” историјскекризе већ 35 го ди на на-
ла зи чи тав свет. Реч је о ду бо кој, струк ту рал ној, тран зи ци о-
ној кри зи. Она је об лик у ко ме се од ви ја ак ту ел на историјска
демисијасветскогсистема. Ка ко са да ства ри сто је, осно ва на 
је прет по став ка да ће исто риј ска де ми си ја свет ског си сте ма 
би ти окон ча на око 2050. го ди не. 

2.2. На пе ни та ла са догађајнеисторије и уну тар локал
ногхоризонта, ова свет ска кри за у Ср би ји се ма ни фе сту је и 
од ви ја као ло кал на, спе ци фич но срп ска кри за, као де це ни-
ја ма дуг ла нац на из глед не по ве за них гру па до га ђа ја кон зер-
ви ра ња, ре фе у да ли за ци је, де ка ден ци је и уру ша ва ња си сте ма 
со ци ја ли зма и фе де ра ли зма, ра та, “кре а тив не де струк ци је” 
и “флек си бил не ре ци кла же”, евро а тлант ских “ре фор ми” и 
дис крет ног ус по ста вља ња кор по ра тив ног по рет ка. Про стор-
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но вре мен ски кон ти ну ум са ње го вим рит мич ким пре та па њем 
раз ли чи тих исто риј ских се квен ци и њи хо вих раз ли чи тих 
рит мо ва исто риј ског вре ме на све ове гру пе до га ђа ја ор га ни-
зу је у ком плек сну и је дин стве ну, раз у ме се, “ви ше спрат ну” 
струк ту ру историјскекризе. 

2.3. По сма тра но из ам би јен та на ше ло кал не догађајне
историје, по себ не се квен це овог скло па до га ђа ја из гле да ју 
ова ко: 

а) Конзервирање, фрагментација, рефеудализација и
декаденција југословенскогсоцијализмаи југословенскефе
дерације,од1968–1974.до1980. По сле 35 го ди на (1945–1980), 
је дан исто риј ски пе ри од дру штве ног на прет ка и ре ла тив не 
ста бил но сти де фи ни тив но је за вр шен смр ћу Ј. Б. Ти та у ма ју 
1980. У овом пе ри о ду аку му ли ра ни су сви фак то ри нео п ход-
ни за убр за ње и да љу ра ди ка ли за ци ју кри зе. Оста ло је да се 
они по кре ну пу ном сна гом. 

б) Унутрашњаимеђународнаборбазаполитичкона
слеђеЈ.Б.Тита,одмаја1981.до1990. Нео бич но кре а тив на 
де це ни ја, ко ја је исто вре ме но и де це ни ја уру ша ва ња, тру ље-
ња и рас па да ња ју го сло вен ског со ци ја ли зма и ју го сло вен ске 
фе де ра ци је. Ла нац до га ђа ја ко ји ће пу ном сна гом по кре ну ти 
све аку му ли ра не фак то ре нео п ход не за убр за ње и ра ди ка ли-
за ци ју кри зе, а за тим до ве сти до пот пу ног рас па да до та да-
шњег по рет ка, по кре нут је кра јем мар та 1981. Та да је на ма-
сов ним, до бро ор га ни зо ва ним, ан ти си стем ским (што зна чи 
ан ти ју го сло вен ским и ан ти срп ским) де мон стра ци ја ма Ал ба-
на ца у При шти ни и ши ром Ко со ва и Ме то хи је, ис так нут зах-
тев да ова ауто ном на по кра ји не по ста не “ре пу бли ка Ко со во”. 

в) Светски рат као десетогодишњи, споља инспири
санииспољаконтролисаниунутрашњиратазајугословен
сконаслеђе, “независне”државеиреконфигурацијумоћина
томпростору,од1991.до2000–2001. За ни мљи во је, ни ка ко 
и нео че ки ва но, што је већ у ок то бру 1991, на са мом по чет ку 
овог ску па до га ђа ја, тра ди ци о нал но ве о ма до бро оба ве ште-
ни Ва ти кан об ја вио да ће се кри за и рат на ју го сло вен ском 
про сто ру за вр ши ти, а про стор по че ти да се ста би ли зу је тек 
он да ка да Ср би ја бу де “вра ће на” у тзв. пред ку ма нов ске гра-
ни це, од но сно у оне гра ни це ко је су ве ли ке си ле при зна ле као 
гра ни це Ср би је на Бер лин ском кон гре су 1878. Доц ни ји до-
га ђа ји од ви ја ли су се у скла ду са овом ва ти кан ском на ја вом. 



ЉубомирКљакић КРИЗА

210

За де сет го ди на “пу то ва ња” пре ма Ср би ји из 1878, оства ре ни 
су сви стра те шки ци ље ви ра та: ра ди кал на ре ви зи ја по след-
ња два ве ка исто ри је, на ро чи то ре ви зи ја ре зул та та Дру гог 
свет ског ра та, дру го раз би ја ње и су бју га ци ја Ју го сла ви је у 
20. ве ку, “де фи ни тив но” бри са ње име на ове др жа ве са ге о-
граф ске и по ли тич ке кар те све та, раз би ја ње ју го сло вен ског и 
срп ског ет нич ког, кул тур ног, по ли тич ког и еко ном ског про-
сто ра, “ре ци кли ра ње” тог про сто ра и ње го во пре о бли ко ва ње 
у рав ну и пра зну пло чу спрем ну да бу де ис пу ње на но вим са-
др жа јем, вра ћа ње Ср би је у 1878, “из град ња но вих на ци ја–др-
жа ва” и но ва кон фи гу ра ци ја мо ћи на овом “ре ци кли ра ном” 
под руч ју. За оства ре ње ових ци ље ва свет ског ра та ко ри шће-
на су сва рас по ло жи вих сред ства, укљу чу ју ћи и пр ву бор бе-
ну упо тре бу НА ТО са ве за у ње го вој до та да шњој исто ри ји, 
као и упо тре бу ну кле ар ног оруж ја (му ни ци ја са ни ско обо га-
ђе ним ура ни ју мом) про тив ци вил ног ста нов ни штва и вој ске 
Ре пу бли ке Срп ске 1995. Би ла је то пр ва упо тре ба тог оруж ја у 
Евро пи. Та ко се сам рат тран сфор ми сао у пр ви европ ски “ну-
кле ар ни рат ни ског ин тен зи те та”. Вр ху нац де се то го ди шњег 
свет ског ра та за ју го сло вен ско на сле ђе је сте још је дан “ну-
кле ар ни рат ни ског ин тен зи те та” ко ји су као “ху ма ни тар ну 
ин тер вен ци ју” и “пра вед ни рат” САД и НА ТО во ди ли 1999. 
про тив ци вил ног ста нов ни штва и вој ске СР Ју го сла ви је, од-
но сно Ср би је, са ци љем да сло ме ње не мо рал не, од брам бе не, 
еко ном ске, ин фра струк тур не, раз вој не и све дру ге по тен ци-
ја ле, да раз би ју ње ну те ри то ри јал ну це ло ви тост и да над Ко-
со вом и Ме то хи јом ус по ста ве сво ју власт.

г) Спољаконтролисанииуправљанипроцес преоблико
вањаСрбијекаодржавеисрпскогнародауопштеу“подо
бан”корпоративниентитетаприхватљивза“међународну
заједницу”од2000–2001.дооко2020. Ци ље ви су “из град ња” 
Ср би је и срп ског на ро да у “по до бан” и “при хва тљив” ен ти-
тет упо тре бом бо га тог ка та ло га “ме ких” ме то да при ти ска 
(“дво стру ки стан дар ди”, “штап и шар га ре па”, дру го), на ста-
вак ре ви зи је исто ри је, “де фи ни тив но” вра ћа ње Ср би је у 1878. 
го ди ну и ње но след стве но “про гла ше ње” за “при хва тљи ву” 
ли бе рал но кор по ра тив ну др жа ву - ре ги он ве о ма огра ни че ног 
су ве ре ни те та на пра гу Европ ске Уни је. Под са да шњим ме-
ђу на род ним и ло кал ним прет по став ка ма, ови ци ље ви мо жда 
мо гу би ти оства ре ни око 2020. го ди не. 
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3.
3.1. До га ђај ко ји са на ро чи то ви со ким сте пе ном увер-

љи во сти го во ри у при лог раз ме ра и ствар ног ка рак те ра на ше 
ло кал не кри зе и ње не пе ри о ди за ци је, од и грао се 17. фе бру а ра 
2008. Као што је по зна то, упра во то га да на, уз опе ра тив но са-
деј ство ло јал них ал бан ских ин сти ту ци ја привременe ло кал-
не са мо у пра ве у При шти ни, САД су, са сво јим нај ва жни јим 
са ве зни ци ма, про гла си ле да је не ле гал на и на сил на се це си ја 
Ко со ва и Ме то хи је, ју жне срп ске по кра ји не, за пра во ле ги ти-
ман и ле га лан чин. У скла ду са том по ла зном пре ми сом, да-
на 17. фе бру а ра 2008, уз по др шку сво јих глав них са ве зни ка, 
САД су про гла си ле ову те ри то ри ју за “не за ви сну ре пу бли ку 
Ко со во”. Сна гом очи глед ног при ме ра, тај акт агре си је про тив 
те ри то ри јал не це ло ви то сти и ви тал них ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је, по ка зу је да су ци ље ви де се то го ди шњег свет ског ра та 
за ју го сло вен ско на сле ђе о ко ји ма је свет оба ве штен у но вем-
бру 1991, го то во у це ли ни оства ре ни. 

3.2. На рав но, до крај њег ци ља, а то је кор по ра тив на 
Ср би ја у гра ни ца ма из 1878, по треб но је да се у до глед ној 
бу дућ но сти ура ди још по не што на да љој уну тра шњој и ме-
ђу на род ној раз град њи те зе мље. То је основ ни раз лог што је 
до га ђај од 17. фе бру а ра 2008. на та ко кри стал но ја сан на чин 
ста вио до зна ња свим за ин те ре со ва ним стра на ма да је да нас 
Ср би ја ме ђу оним чла ни ца ма Ује ди ње них на ци ја за ко је ме-
ђу на род но пра во прак тич но не ва жи бу ду ћи да се при ме њу је 
огра ни че но и са мо услов но, као и да је огра ни че но ва же ње 
ме ђу на род ног пра ва у слу ча ју Ср би је под ре ђе но си ли и ар би-
трар но ис ка за ној во љи САД и ње них са ве зни ка из ЕУ. 

3.3. Сла ма ња Ср би је 17. фе бру а ра 2008, по ка зу је да 
ствар ни ток на ше кри зе у нај ве ћој мо гу ћој ме ри за до во ља ва 
крат ко роч не и стра те шке ин те ре се САД. Циљ је сте да се од 
Ср би је, и то “за у век”, што зна чи за не ко ли ко на ред них де-
це ни ја, оду зме Ко со во и Ме то хи ја – оних 15% укуп не те ри-
то ри је Ср би је ко ји је сим бо лич ки и исто риј ски те мељ са ме 
др жа ве, али и те мељ на ко ме се за сни ва срп ски на ци о нал ни, 
мо рал ни и кул тур ни иден ти тет уоп ште. Ме ђу тим, Ко со во и 
Ме то хи ја ни је са мо то. На и ме, ју жна срп ска по кра ји на исто 
та ко је и под руч је са зна чај ним при род ним ре сур си ма – ру-
де, ми не ра ли, во да, спе ци фич на би ос фе ра – и при вред ним 
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ка па ци те ти ма – на ро чи то про из вод ња елек трич не енер ги је. 
При вред ни и раз вој ни по тен ци јал ових ре сур са про це њен је 
у тре нут ку про гла ше ња се це си о ни стич ке “ре пу бли ке Ко со-
во” на око 500 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра. 

3.4. Ипак, то је са мо део оно га што пред ста вља ствар-
ни ку му ла тив ни ма те ри јал ни и фи нан сиј ски екви ва лент до-
га ђа ја од 17. фе бру а ра 2008. На и ме, има мо ли у ви ду да се 
не по сред на и по сред на ште та на не та Ср би ји, то ком ра та ко ји 
су 1999. про тив ње во ди ле САД и НА ТО, про це њу је на ви ше 
од 100 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, има мо ли у ви ду не по-
сред ну и по сред ну ште ту на не ту Ср би ји то ком два де се то го-
ди шње “твр де” и “ме ке” ме ђу на род не бло ка де и изо ла ци је 
ко ју мо же мо про це ни ти на око 500 ми ли јар ди аме рич ких до-
ла ра (у про се ку 25 ми ли јар ди до ла ра го ди шње), он да сле ди 
да ствар ни ку му ла тив ни ма те ри јал ни и фи нан сиј ски екви ва-
лент за не по сред ну и по сред ну ште ту на не ту Ср би ји у ве зи 
до га ђа ја од 17. фе бру а ра 2008, из но си апрок си ма тив но 1.100 
ми ли јар ди аме рич ких до ла ра. При бли жно то ли ко пла ти ле су 
до са да САД за ра то ве ко је во де у Ав га ни ста ну од 2001. и 
Ира ку од 2003. На и ме, по ло ви ном де цем бра 2009, до са да шњи 
тро шко ви САД у овим ра то ви ма из но си ли су око 950 ми ли-
јар ди аме рич ких до ла ра: рат у Ав га ни ста ну (од не дав но “пре-
ли вен” у Па ки стан, оту да се ова рат на зо на на зи ва Ав пак) 
око 240 ми ли јар ди, рат у Ира ку око 710 ми ли јар ди. 

3.5. След стве но, вој но-оба ве штај ни ком плекс САД ко ји 
се дуж осе од око 50 ки ло ме та ра про те же од Уро шев ца и вој не 
ба зе Бонд стил на Ко со ву и Ме то хи ји до аеро дро ма Пе тро вац, 
вој ног по ли го на Кри во лак и са мог Ско пља у Ма ке до ни ји, по-
ред сво је при мар не стра те шке уло ге уну тар им пе ри јал ног 
си сте ма САД од пре ко 1.000 вој них ба за и по стро је ња ши-
ром све та, има та ко ђе стра те шки за да так да оси гу ра и пу ну 
кон тро лу над еко ном ским по тен ци ја лом тог оку пи ра ног под-
руч ја. Фи нан сиј ски екви ва лент овог по тен ци ја ла је сте оних 
1.100 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра не по сред не и по сред не 
ште те на не те Ср би ји у ве зи до га ђа ја од 17. фе бру а ра 2008. 
Раз у ме се, уве ћан за не по зна ти из нос по сред не и не по сред не 
ште те на не те Ма ке до ни ји у ра ту 2001. Ова из ван ред но ве ли-
ка сред ства до вољ на су не са мо да се по кри ју сви до са да шњи 
тро шко ви ра то ва ко је САД во де у Ав га ни ста ну, Па ки ста ну и 
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Ира ку, не го су до вољ на и за још нај ма ње две на ред не го ди не 
аме рич ког ра то ва ња у Цен трал ној Ази ји. 

3.6. Акт агре си је и де мон стра ци ја гру бе си ле од 17. фе-
бру а ра 2008, ре зул тат је ве о ма ду го и до бро пла ни ра не, ор-
га ни зо ва не и па жљи во во ђе не опе ра ци је САД и ње них са ве-
зни ка из НА ТО и ЕУ. Реч је о опе ра ци ји чи ја “пред и сто ри ја” 
се же у 1972. Њен кон ти ну и тет мо же се ве о ма до бро ре кон-
стру и са ти од мар та 1981. до да нас. Сâм са вез САД - НА ТО 
- ЕУ по чи ва на стра те шкој са гла сно сти и за јед нич ким кор по-
ра тив ним ин те ре си ма уну тар са мо про гла ше не и не фор мал не 
тзв. “ко а ли ци је вољ них”: САД, Ује ди ње но кра љев ство, СР 
Не мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја. 

3.7. Бру тал на вој на си ла, укљу чу ју ћи и ну кле ар но 
оруж је, сви рас по ло жи ви ка па ци те ти оба ве штај них аген ци ја 
и тај не ди пло ма ти је, пси хо ло шких опе ра ци ја, рат не про па-
ган де и суб вер зи је, сви ин стру мен ти по ли тич ких, еко ном-
ских, пси хо ло шких и мо рал них при ти са ка и уце на, би ли су 
сред ства ко ја је тзв. “ко а ли ци ја вољ них” и њен вој ни, по ли-
тич ки и кор по ра тив ни са вез, фор мал но и не фор мал но пред-
во ђен и упра вљан из Ва шинг то на, упо тре био и упо тре бља ва 
– до след но у скла ду са про кла мо ва ним рат ним ци ље ви ма из 
но вем бра 1991 – у овој опе ра ци ји раз би ја ња и сла ма ња Ср-
би је. Исто вре ме но, ова опе ра ци ја је сте нај по год ни ји ин стру-
мент ко ји тзв. “ко а ли ци ја вољ них” и њен вој ни, по ли тич ки и 
кор по ра тив ни са вез ко ри сти у по слу су спен до ва ња и ру ше ња 
свих ин сти ту та на ко ји ма од 1945. по чи ва си стем Ује ди ње них 
на ци ја и по ре дак са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва уоп ште. 

3.8. Го ди не 1999. ци нич но кла си фи ко ва на као “ху ма ни-
тар на вој на ин тер вен ци ја”, опе ра ци ја раз би ја ња и сла ма ња 
Ср би је и да нас се про па ги ра као иде ал ни слу чај “до брог ра-
та”. При ма ју ћи Но бе ло ву на гра ду за мир, у го во ру ко ји одр-
жао у Ослу на дан 11. де цем бра 2009, ову про па ганд ну ле ген-
ду о вр ли на ма “до брог ра та”, на вео је као ар гу ме нат у при лог 
сво је по ли ти ке те ку ћих “ху ма ни тар них вој них ин тер вен ци-
ја” (Ирак, Ав га ни стан, Па ки стан, дру го) и Ба рак Ху се ин Оба-
ма, ак ту ел ни пред сед ник САД.

4.
4.1. Има мо ли све ово у ви ду, има мо ли по себ но на уму 

јав но де кла ри са ни рат ни циљ из 1991, као и све оно што је по-
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стиг ну то у оства ри ва њу тог ци ља, он да је ло гич но што 35 го-
ди на од ка да је ду ги та лас кри зе не дво сми сле но и не по врат-
но де мон стри рао свој по тен ци јал, да кле од 1974, ни је дан од 
ин ди ка то ра на осно ву ко јих се оце њу је ста ње не ког дру штва 
и ње го ви из гле ди за бу дућ ност, у слу ча ју Ср би је ни је, ни-
ти мо же би ти дру га чи ји не го не га ти ван. До вољ но пла стич-
но, ово дра ма тич но ста ње чи ње ни ца илу стру је бру то до ма ћи 
про из вод Ср би је (БДП) ко ји је (и) у 2009. из но сио 65% БДП 
Ср би је из 1989. Дру гим ре чи ма, БДН Ср би је у 2009. от при-
ли ке је исти као што је био 1971- 1974, да кле на са мом по чет-
ку кри зе. Пре ма про јек ци ја ма, Ср би ја мо же до сти ћи БНП из 
1989, од но сно из 1971- 1974, за 20 го ди на, да кле око 2030, и 
то под прет по став ком иде ал них усло ва ко ји би то ком овог 
два де се то го ди шњег пе ри о да омо гу ћа ва ли сто пу ра ста БДП 
од нај ма ње 5% на го ди шњем ни воу. Та кви иде ал ни усло ви 
ма ло су ве ро ват ни. Ср би ја је, да кле, су о че на са чи ње ни цом 
да је њен без ма ло ше зде се то го ди шњи раз вој ни по тен ци јал 
(од 1971 -1974. до 2030) прак тич но по ни штен. 

4.2. Ло гич но је, сто га и ра зу мљи во, што се под овим 
оп штим усло ви ма ра та и рат не по ли ти ке ко ја се во ди про тив 
Ср би је, сви по себ ни стра те шки сек то ри срп ске др жа ве и дру-
штва и 2009. та ко ђе на ла зе у ду бо кој кри зи, а не ки од њих и у 
пот пу ном ра су лу. То ком де це ни ја кри зе, си сте мат ски су уни-
шта ва ни, а нај зад и уни ште ни, сви они ка па ци те ти (мо рал-
ни, ин ду стриј ски, раз вој ни, тех но ло шки, ин фра струк тур ни, 
на уч ни, обра зов ни, уни вер зи тет ски, од брам бе ни, фи нан сиј-
ски, по љо при вред ни...), му ко трп но гра ђе ни то ком 20. ве ка, 
на ко ји ма је Ср би ја за сни ва ла сво ју ком па ра тив ну пред ност. 
Исто вре ме но, ни јед на од оне четири генерацијемоћи ко ја 
је у овом пе ри о ду би ла или је да нас на вла сти (ге не ра ци ја 
1968–1974 – 1984; ге не ра ци ја 1984 – 1987; ге не ра ци ја 1987 – 
2000; ге не ра ци ја 2000 – ), ни је Ср би ји и срп ском дру штву 
по ну ди ла истин ски но ву, ино ва тив ну и про дук тив ну стра те-
ги ју дру штве ног раз во ја при ме ре ну из ме ње ним исто риј ским 
окол но сти ма, ни ти је та ква стра те ги ја уоп ште де фи ни са на. 

4.3. Оту да је оно што се данас на зи ва еко ном ским 
си сте мом Ре пу бли ке Ср би је са мо је дан гро теск ни “пост мо-
дер ни стич ки” кон структ скле пан од ру и ни ра них оста та ка 
еко но ми је из се дам де се тих го ди на 20 ве ка, тог по след њег ве-
ли ког ин ве сти ци о ног ци клу са ко ји пам ти мо, од тзв. нео ли-
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бе рал не “док три не шо ка”, “де ре гу ла ци је” и “при ва ти за ци је”, 
од оп се на слу жбе не про па ган де о све тлој бу дућ но сти “евро-
атлант ски ин те гри са не” Ср би је ко ја ће до ћи он да ка да Ср би ја 
“ис пу ни све усло ве” и, нај зад, од вул гар них ла жи. Сва ки срп-
ски град, сва ка ва ро ши ца и сва ко се ло пре тво ре ни су да нас 
у ту жне “из ло жбе не” про сто ре за ову гро теск ну “пост мо дер-
ни стич ку” кон струк ци ју и ње не број не “спо ме ни ке” ве ли ких 
успе ха де ин ду стри ја ли за ци је, де ур ба ни за ци је, де а гра ри за-
ци је, де мо дер ни за ци је, де по пу ла ци је, де ва ста ци је и де мо ра-
ли за ци је Ср би је. Јединастварнафункцијаовог гротескног
“постмодернистичког”конструктајестедауСрбијиоси
гура оптималне услове за највећи у историји пренос дру
штвеногбогатства,моћиивластиуприватновласништво
малогбројаприватнихособаизземљеииностранства.

4.4. Овај нај ве ћи исто риј ски тран сфер дру штве ног 
бо гат ства, мо ћи и вла сти у при ват но вла сни штво ло кал них 
кан ди да та за члан ство у екс клу зив ном клу бусветскогсавеза
моћи (срп ски по ли ти ча ри и про па ган ди сти, тр гов ци, бан ка ри 
и фи нан сиј ски шпе ку лан ти, за ба вља чи и вла сни ци ме ди ја, 
рен ти је ри, зе мљо по сед ни ци и дру ги но во пе че ни бо га та ши 
не де фи ни са них про фе си ја, као ло кал ни “аген ти” светског
савезамоћи на са мој ње го вој мар ги ни), из во ди се (и) у Ср би-
ји по ве о ма јед но став ном обра сцу. На и ме, од по чет ка де ве де-
се тих сти дљи во, а од 2000–2001. си стем ски и ме то дич но, са 
мно го по ле та и под чвр стим ме ђу на род ним над зо ром САД, 
ЕУ, Свет ске бан ке и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, др-
жав на ад ми ни стра ци ја (и) у Ср би ји игра уло гу оног ве се лог 
СуперХика из стрип–се ри ја ла АланФорд – не ми ли це од у зи-
ма од си ро ма шних да бу ду још си ро ма шни ји и ве ли ко ду шно 
по кла ња бо га ти ма да бу ду још бо га ти ји. Та ко се ус по ста вља 
иде ал ни по ре дак на ме њен (и) Ср би ји. О том иде ал ном по рет-
ку у Ср би ји се исти на јав но не го во ри, али су за то на ње го вој 
из град њи ан га жо ва ни сва сред ства. Иде ал ни по ре дак ко ји је 
на ме њен (и) Ср би ји је сте корпоративнипоредак.

5.
5.1. Из оп ти ке ак ту ел ног ад ми ни стри ра ња те ку ћом 

кри зом бан кар ског и фи нан сиј ског сек то ра ши ром све та, а 
на ро чи то у САД и ЕУ, тај по ре дак се да нас кри ти ку је као 
капиталистичкисоцијализам – со ци ја ли зам за бо га те и ка-
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пи та ли зам за си ро ма шне, при ва ти за ци ја про фи та и со ци ја-
ли за ци ја гу би та ка. Исто та ко, има и оних ко ји сма тра ју да 
смо мно го бли жи исти ни о ствар ним свој стви ма јед ног та-
квог си сте ма уко ли ко га име ну је мо као либералнифашизам 
(Јо хан Голд берг). Ка ко би ло да би ло, два исто риј ска об ли ка 
овог по рет ка већ су ви ђе на на ве ли кој сце ни свет ских по сло-
ва – средњовњековникорпоративизам од 12. до 15. ве ка, ита
лијански корпоративизам, по зна ти ји као фашизам, у пр вој 
по ло ви ни 20. ве ка. 

5.2. Да је корпоративни поредак је дан од мо гу ћих 
ис хо да свет ске исто риј ске кри зе би ло је ја сно на са мом ње-
ном по чет ку, то ком пр ве по ло ви не се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка. Та да су, на и ме, по кре ну та два па ра лел на то ка. Са јед-
не стра не био је по кре нут про цес еро ди ра ња, уру ша ва ња и 
фраг мен та ци је ауто ри те та тра ди ци о нал не др жа ве, ње ног су-
ве ре ни те та и по ли тич ке мо ћи уоп ште. Исто вре ме но, са дру ге 
стра не, по кре нут је про цес хо ри зон тал не и вер ти кал не ре-
ди стри бу ци је и тран сфе ра ове фраг мен ти са не мо ћи на дру ге 
но си о це уну тар по је ди нач них др жа ва, као и про цес кон сти-
ту и са ња но вих струк ту ра над-др жав не мо ћи на свет ском ни-
воу – тран сна ци о нал не кор по ра ци је, ре ги о нал не по ли тич ке 
ор га ни за ци је, при ват не вој не и без бед но сне кор по ра ци је, ре-
ги о нал ни па ра др жав ни ен ти те ти са њи хо вим вла да ма, свет-
ски вер ски по кре ти, ме га по ли си као гра до ви-др жа ве, нај зад, 
на сце ни исто ри је по но во ре ха би ли то ва на им пе ри ја и им пе-
ри јал на моћ. 

5.3. Ни је тре ба ло че ка ти ду го па да се по ву че па ра ле-
ла из ме ђу овог са вре ме ног фе но ме на и ње му ана лог не по ја ве 
ко ја је већ ви ђе на то ком исто ри је. Ана лог на, у исто ри ји већ 
ви ђе на по ја ва исто вре ме ног фраг мен ти са ња по ли тич ке мо ћи 
на јед ном, а ње не цен тра ли за ци је на не ком дру гом, хо ри зон-
тал ном или вер ти кал ном ни воу, от кри ве на је у хи је рар хиј-
ској струк ту ри по ли тич ке мо ћи европ ског сред њег ве ка. Реч 
је о бо гат ству не ста бил них об ли ка фраг мен ти са ног фе у дал-
ног су ве ре ни те та ко је уну тар вла сти тих гра ни ца као гра ни ца 
са мог све та, у је дан уре ђе ни свет ски по ре дак ин те гри шу, а 
за тим и га ран ту ју њи хо ве ме ђу соб не ре ла ци је, пра ва и оба ве-
зе, она два исто вре ме но кон ку рент ска и парт нер ска им пе ри-
јал на ауто ри те та, цар ство и пап ство. 
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5.4. Па ра ле ла из ме ђу са вре ме ног и фе у дал ног об ли-
ка исто вре ме ног фраг мен ти са ња по ли тич ке мо ћи на јед ном и 
ње не цен тра ли за ци је на не ком дру гом, хо ри зон тал но и вер-
ти кал но из ме ште ном ни воу, по ја ви ла се већ 1974. го ди не. Био 
је то по јам рефеудализацијадруштва ко ји се ар ти ку ли сао у 
го то во иде ал ним ла бо ра то риј ским усло ви ма за по сма тра ње 
и ана ли зу глав них тен ден ци ја свет ске исто ри је у том ча су. 
Као ин те гри са ни свет у ма лом, ове усло ве обез бе ди ла је та-
да шња Ју го сла ви ја у про ле ће 1974, ка да је у тој зе мљи на сна-
гу сту пио но ви Устав, а она след стве но би ла тран сфор ми са на 
у пр ву фе де ра ци јуновогмедиевализма – ка ко ће ова по ја ва 
по врат ка у већ ви ђе ну исто риј ску про шлост би ти на зван три 
го ди не ка сни је. По јам рефеудализација друштва био је од 
1974. па до кра ја осам де се тих го ди на 20. ве ка, у та да шњој ју-
го сло вен ској и срп ској дру штве ној на у ци, чак и у прак тич ној 
по ли ти ци, ко ри шћен за име но ва ње про це са фраг мен та ци је 
по ли тич ке мо ћи, си стем ски ин ду ко ва ног кон флик та из ме ђу 
раз ли чи тих ни воа су ве ре ни те та и кон се квент ног уру ша ва-
ња јед ног та квог по рет ка. Упо зо ре ња о опа сним им пли ка ци-
ја ма овог кон сти ту ци о нал ног мо де ла и то ка до га ђа ја ко ји је 
он по кре нуо, оста ла су без ика квог прак тич ног од је ка све до 
1981–1990. и ње го вог ло гич ног кра ја. Тај про цес исто вре ме не 
фраг мен та ци је и но ве цен тра ли за ци је по ли тич ке мо ћи под 
дру га чи јим прет по став ка ма и на дру гом ни воу, Хе дли Бул је 
1977, у књи зи Анархичнодруштво – AnarchicalSociety на звао 
newmedievalism, новимедиевализам, новосредњовековље. 

5.5. У го ди ни ка да се ју го сло вен ска фе де ра ци ја као 
пр ва, а до да нас и је ди на, фе де ра ци ја новог медиевализма 
фак тич ки рас па ла – и мо жда упра во због то га – по ја вио се и 
пр ви свет ски со ци јал ни и по ли тич ки ма ни фест новогмедие
вализма. То јеен ци кли ка Centesimus Annus –Година стота 
ко ју је па пе Јо ва на Па вла II об на ро до вао 1. ма ја 1991, на сто-
го ди шњи цу ен ци кли ке RerumNovarum – Оновимстварима.
Праваидужностикапиталаирада, па пе Ла ва XI II из 1891. 
Уме сто ка пи та ли зма и со ци ја ли зма ко је је свет упо знао то-
ком 19. и 20. ве ка, па па Јо ва на Па вла II у Centesimus Annus 
по зи ва на из град њу корпоративизама и след стве но ус по ста-
вља ње светског корпоративногпоретка за на ред них сто ти-
ну го ди на. Као што је већ ре че но, у но вем бру 1991, Ва ти кан је 
об ја вио и сво ју про јек ци ју о Ср би ји ко ја тре ба да бу де вра ће-
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на у 1878. Ви со ки иде а ли новогмедиевализмаи новог корпо
ративизма из ма ни фе ста Centesimus Annus ја сно се ре флек-
ту ју у тој про јек ци ји. 

5.6. Да се ме ђу на род ни по ре дак раз ви ја у прав цу нео
медиевалног система, “neomedieval” system, од но сно нео
средњовековногсистема,ко ји је, та ко ђе, и ви ше не го до бро 
до шла мо гућ ност за ре кон фи гу ра ци ју свет ске мо ћи и ре ха би-
ли та ци ју кон цеп та им пе ри је, до ка зу је и Ен то ни Кларк Арент 
у LegalRulesandInternationalSociety – Правилалегалности
имеђународнодруштво из 1999. Дру ги да на шњи иде о ло зи и 
за ступ ни ци системановогсредњовековља, од но сно рефеу
дализацијесвета, овај про цес исто риј ског то ка уна зад за го-
ва ра ју као док три ну корпоративизма новогсредњовековља, 
као док три ну новог медиевализма, а на ро чи то као док три-
ну новог европског медиевализма, new european medieva
lism. Уну тар ове док три не уло гу им пе ри је на се бе пре у зи ма 
Европ ска уни ја. Ре ха би ли та ци ја уло ге им пе ри је као но си о ца 
и га ран та иде ал но уре ђе ног свет ског по рет ка ов де има цен-
трал ну уло гу. Прем да се по зи ва ју и на Хе дли ја Бу ла и ње го во 
Анархично друштво, ипак, ка да се ма ло бо ље по гле да, сви 
ови иде о ло зи при мар но су за ин те ре со ва ни за да љу опе ра тив-
ну “раз ра ду”, про па ги ра ње и ши ре ње со ци јал не и по ли тич-
ке док три не манифестановог корпоративизма, ен ци кли ке 
Centesimus Annus – Година стота па пе Јо ва на Па вла II из 
1991. 

5.7. Раз у ме се, не ми сле сви да корпоративизам но
вогсредњовековља, од но сно светскикорпоративнипоредак, 
пред ста вља про дук тив но ре ше ње за свет ску исто риј ску кри-
зу. На про тив. На осно ву ана ли зе број них чи ни ла ца ко ји су 
1973–1974. по кре ну ли исто риј ску де ми си ју свет ског си сте ма, 
Фер нан Бро дел је у јед ном од сво јих кла сич них де ла (Civi
lisationmatérielle, Economie etCapitalismeXVe–XVIIIe Siècle 
– Материјалнацивилизација:Економијаикапитализам15–
18.века, I–III, 1979) за кљу чио сле де ће: “Дво струк или јед но-
стран, пре о крет из 1973–1974. отво рио је путдугогназадо
вања. Они ма ко ји су пре жи ве ли кри зу из 1929–1930. остао је 
у се ћа њу је дан нео че ки ва ни ура ган, без прет ход ног на го ве-
шта ја, и ре ла тив но кра так. Са да шња криза, ко ја нас не на пу-
шта, зло слут ни ја је, као да ни је ус пе ла да по ка же сво је пра во 
ли це, да про на ђе сво је име и мо дел ко ји би је об ја снио и нас 
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раз у ве рио; то ни је ура ган, то ви ше ли чи на по пла ву с ла га-
ним и без на де жним по ра стом во де, или на не бо не пре кид-
но пре кри ве но олов ним обла ци ма. Свитемељипривредног
живота,свесадашњеипрошлепоукеискуства,доведенису
упитање.” (подвл. Љ.К.) Слич но ста но ви ште за сту па и Во-
лер стин ка да раз ма тра “опа да ње мо ћи др жав них струк ту ра 
сву где у све ту... ра сту ћу не си гур ност и по раст ад хок од брам-
бе них струк ту ра”, и за кљу чу је да тај про цес, ако се на ње га 
гле да “ана ли тич ки”, зна чи “по вра так у фе у да ли зам”. 

5.8. У слу ча ју Ср би је, Бро де лов “пут ду гог на за до ва-
ња” и Во лер сти нов “по вра так у фе у да ли зам”, на ро чи то се 
до бро мо гу до ку мен то ва ти уко ли ко по бли же осве тли мо нај-
ве ћи у исто ри ји тран сфер ов да шњег дру штве ног бо гат ства 
у при ват но вла сни штво ма лог бро ја при ват них осо ба. Већ 
је ре че но да ова при ва ти за ци ја дру штве ног бо гат ства пред-
ста вља глав ни ин стру мент за ус по ста вља ње корпоративног
поретка каоиде ал ног по рет ка ко ји је на ме њен Ср би ји. То 
прак тич но зна чи да се нај ве ћа у исто ри ји при ва ти за ци ја дру-
штве ног бо гат ства, мо ћи и вла сти, и ов де у Ср би ји, од ви ја 
у при лог не ви ше од 1% и на ште ту пре о ста лих 99% ње них 
гра ђа на. 

5.9. Јер, да би се оства рио ви со ки иде ал Ср би ји на ме-
ње ног кор по ра тив ног по рет ка, а то је со ци ја ли зма за бо га те 
и ка пи та ли зма за си ро ма шне, нео п ход но је да се обез бе ди 
глав ни прет ход ни услов за кон сти ту и са ње и одр жи вост оног 
екс клу зив ног клу ба на чи је се ма ло број не чла но ве пре но си 
дру штве но бо гат ство, моћ и власт. Овај глав ни прет ход ни 
услов је сте одр жа ва ње и под сти ца ње ра ста ви со ке сто пе си-
ро ма штва и оп ште еко ном ске угро же но сти. Не тре ба да нас 
чу ди што се срп ска др жа ва по ка за ла као ве о ма успе шна у 
овом по слу со ци јал ног ин же ње рин га. Уоста лом, она је сво-
је ствар не ка па ци те те и за вид ну ефи ка сност увер љи во и де-
мон стри ра ла са мо у овом до след ном спро во ђе њу стра те ги је 
др жав не про из вод ње кор по ра тив не мо ћи. Ово сто га, што је 
(и) срп ска др жа ва да нас у ру ка ма оних ко ји опе ра тив но спро-
во де нај ве ћу у исто ри ји при ва ти за ци ју дру штве ног бо гат-
ства, мо ћи и вла сти. Тај де ли кат ни по сао на из град њи кор по-
ра тив ног дру штва, да ле ко је од ма као. 
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6.
6.1. То ком 2009, број за по сле них опао је у од но су на 

2001. за пре ко 173.000. Пре ма слу жбе ној ста ти сти ци, у 2009. 
без по сла је би ло око 730.000 љу ди. Дру гим ре чи ма, сто па 
не за по сле но сти у Ср би ји до сти гла је 2009. око 38%. Ов де је 
за ни мљи во то што сто па не за по сле но сти од око 38% су ге ри-
ше да је у 2009. го то во до стиг нут је дан од стра те шких ци-
ље ва Ср би је из 2005. На и ме, до сти за ње за по сле ност од 67% 
укуп ног рад но спо соб ног ста нов ни штва у 2010, срп ска Вла да 
и ње но над ле жно Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке про гла си ли су као свој глав ни циљ у Нацио
налнојстратегијизапошљавања2005–2010 (sic!). Ме ђу тим, 
стра те шки циљ од 67% за по сле них, од но сно 33% не за по сле-
них, ко ји су срп ска Вла да и ње но над ле жно ми ни стар ство 
про јек то ва ли за 2010, да ле ко је од то га да бу де оства рен у тој, 
али и на ред ним го ди на ма. Раз лог је број ствар но не за по сле-
них у 2009. Он је, на и ме, знат но ве ћи уко ли ко они ма ко ји ма 
слу жбе на ста ти сти ка при зна је тај ста тус при кљу чи мо и оне 
ста ти стич ки за по сле не ко ји ме се ци ма, у не ким слу ча је ви ма 
чак и го ди на ма, за свој рад не при ма ју ни ка кву на док на ду. 
До да мо ли све му по лу за по сле не, као и за по сле не у тзв. “си вој 
еко но ми ји”, он да осно ва но мо же мо прет по ста ви ти да уку пан 
број ствар но не за по сле них у Ср би ји 2009. ни је ма њи од 50% 
укуп ног рад но ак тив ног ста нов ни штва.

6.2. На рав но, сви по себ ни под си сте ми дру штве не ре-
про дук ци је – од бра на и без бед ност уоп ште, енер ге ти ка и 
енер гет ска без бед ност, на у ка, на ро чи то ис тра жи ва ња и раз-
вој, уни вер зи тет, основ но, сред њо школ ско и дру го обра зо ва-
ње, по љо при вре да, кул ту ра и умет ност, све гра не ин ду стри-
је, пра во су ђе, фи нан сиј ски сек тор и бан кар ство, тран спорт 
и ко му ни ка ци је, про стор но пла ни ра ње, со ци јал на по ли ти ка, 
здрав стве на за шти та, по пу ла ци о на по ли ти ка и дру го – та-
ко ђе су за хва ће ни ду бо ком кри зом. Не ки од ових по себ них 
под си сте ма са свим су дисфункционални и на ла зе се у пот пу-
ном ра су лу. 

6.3. За то и ни је из не на ђе ње чи ње ни ца да је пре ма слу-
жбе ним, али не и са свим пре ци зним по да ци ма, у Ср би ји 
2009. го ди не 9,2% ста нов ни штва жи ве ло ис под гра ни це си-
ро ма штва (са ма ње од 8.360 ди на ра по до ма ћин ству ме сеч но), 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.205239

221

да кле у крај њој бе ди, док је уку пан број си ро ма шних слу-
жбе но про це њен – што зна чи ве о ма уз др жа но и кон зер ва тив-
но – на око 700.000 љу ди (од то га 300.000 де це). То је око 20% 
укуп не по пу ла ци је. 

6.4. Раз у ме се, на пу ту из град ње кор по ра тив ног по-
рет ка као ка пи та ли стич ког со ци ја ли зма, нај ве ћи у исто ри-
ји тран сфер дру штве ног бо гат ства у при ват не ру ке од ви ја се 
као јед на ве о ма дис крет на опе ра ци ја, са свим да ле ко од очи ју 
јав но сти. След стве но, јав но сти ни је по знат ста ти стич ки про-
це нат и уну тра шња струк ту ра, укљу чу ју ћи ов де и би о гра фи-
је, оних ко ји ма је др жа ва Ср би ја као ве се ли СуперХик, да кле 
под ви ше не го из ван ред но по вољ ним усло ви ма, омо гу ћи ла 
да ово бо гат ство при сво је као при ват но вла сни штво. Ме ђу-
тим, ова не по вољ ност не спре ча ва нас да ви ди мо ка ко се и 
ова др жав на про из вод ња кор по ра тив не мо ћи, без об зи ра на 
екс цен трич ност јед не та кве опе ра ци је, на ла зи у ин тер ак тив-
ном, ве о ма “урав но те же ном” од но су са ма сов ном не за по сле-
но шћу, крај њом бе дом и ра ши ре ним си ро ма штвом. 

6.5. Обра зац др жав не про из вод ње кор по ра тив не мо ћи 
при лич но је јед но ста ван. Кон цен тра ци ја пре те жног де ла дру-
штве ног бо гат ства, што та ко ђе зна чи мо ћи и вла сти, у ста ти-
стич ки ма лом и све ма њем де лу по пу ла ци је, мо гу ћа је са мо 
под прет по став ком да је у стал ном по ра сту бро ју оних ко ји 
жи ве у бе ди, си ро ма штву, или су без по сла. За то на осно ву 
по зна тих па ра ме та ра о бе ди, си ро ма штву и не за по сле но сти, 
као и на осно ву уви да у ком па ра тив не по ка за те ље, мо же мо 
из не ти осно ва ну прет по став ку, при лич но уме ре ну уоста лом, 
да про це нат оних ко ји су при ва ти зо ва ли пре те жан део дру-
штве ног бо гат ства, мо ћи и вла сти не пре ла зи 1% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. 

6.6. Има ли се у ви ду да је пре ма по след њем по пи су ста-
нов ни штва из 2002, у Ср би ји (са из у зет ком Ко со ва и Ме то-
хи је, где ни је би ло мо гу ће спро ве сти по пис) жи ве ло 7,893.125 
ста нов ни ка по ста рој ме то до ло ги ји, од но сно 7.498.125 ста нов-
ни ка по но вој ме то до ло ги ји, он да то зна чи да у пр вом слу ча ју 
78.931, а у дру гом 74.980 ста нов ни ка са чи ња ва ју 1% оних ко ји 
су при ва ти зо ва ли пре те жан део дру штве ног бо гат ства, мо ћи 
и вла сти. У тој гру пи, број вла сни ка бо гат ста ва ко ја се ме ре 
сто ти на ма ми ли о на евра ну ме рич ки је пот пу но за не мар љив, 
и ве ро ват но ни је ве ћи од 100. 
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6.7. Из ме ђу ова два “чи ста” слу ча ја со ци јал не стра ти-
фи ка ци је, из ме ђу 20% нај си ро ма шни јих и 1% нај бо га ти јих 
(ме ђу ко ји ма је и не ви ше од 100 за и ста нај бо га ти јих), “сме-
ште но” је све оста ло, пре о ста лих 79% гра ђа на Ср би је од ко-
јих пре те жан број – не ма ње од 80% тог бро ја – та ко ђе жи ви 
у усло ви ма ви ше го ди шње со ци јал не и еко ном ске не ста бил-
но сти, не си гур но сти, не из ве сно сти и оску ди це.

7.
7.1. Уну тар та квог со ци јал ног ам би јен та са свим је при-

род но што да нас уме сто јав ност уоп ште, и по ли тич ке јав но-
сти по себ но, има мо таблоиднујавност и корпоративнупо
литику, јед ну ба нал ну, за глу пљу ју ћу, при ми тив но агре сив ну 
и ап со лут но кон тро ли са ну сце ну вул гар не по ли тич ке про па-
ган де ко јом као ма ни пу ли са ни ма ни пу ла то ри ма ни пу ли шу 
пар тиј ске оли гар хи је у са ве зу са кор по ра тив ним ка пи та лом 
и сво јим ме ђу на род ним над зор ни ци ма. Исто та ко, са свим је 
ло гич но и сто га ра зу мљи во и то да се под овим прет по став-
ка ма Ср би ја об ли ку је у па пир на ту про па ганд ну си му ла ци-
ју, у раз у зда ни за бав ни парк и џи нов ски тр жни цен тар под 
ве дрим не бом за бе сло ве сно, ди вље, раз у ме се си ро ма шно, 
али за то ве се ло и до бро ћуд но до мо ро дач ко ста нов ни штво и 
до ко не на мер ни ке из бе лог све та жељ не јеф ти не ег зо тич не 
за ба ве за јед ну ноћ. 

7.2. Пла не тар ни по ре дак “успо на бе зна чај но сти” о ко ме 
је пи сао Кор не ли јус Ка сто ри ја дис (“... рас пад се ви ди по сву-
да, по гла ви то у не ста ја њу зна че ња, у го то во пот пу ном иш че-
зну ћу ври јед но сти...”), је сте и у слу ча ју Ср би је је ди ни ствар-
ни со ци јал ни, мо рал ни, кул тур ни и антрополошки учи нак 
на ше три де сет пе то го ди шње кри зе. Као и сву где у све ту, та-
ко и ов де у Ср би ји, глав ни ло кал ни но си о ци и га ран ти ов да-
шњег по рет ка “успо на бе зна чај но сти” је су они ве се ли, без-
бри жни, не ком пе тент ни и на раз ли чи те на чи не ко рум пи ра ни 
и уце ње ни при пад ни ци четиригенерације моћи (ге не ра ци ја 
1968–1974 – 1984; ге не ра ци ја 1984 – 1987; ге не ра ци ја 1987 – 
2000; ге не ра ци ја 2000 – ) са вр ха ов да шње со ци јал не пи ра-
ми де. Реч је о они ма ко ји су то ком про те клих 35 го ди на кри зе 
пр во са мо упра вља ли укуп ним дру штве ним бо гат ством, а од 
2000–2001. уве ли ко и ра де на си стем ском спро во ђе њу и обез-
бе ђи ва њу у исто ри ји нај ве ћег пре но са укуп ног дру штве ног 
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бо гат ства, мо ћи и вла сти у ру ке ма лог бро ја при ват них осо ба 
из зе мље и ино стран ства.

7.3. След стве но, ни је по зна то да је би ло ко од при пад-
ни ка ове четиригенерацијемоћи, без об зи ра на њи хо ве ме ђу-
соб не иде о ло шке, ин те ре сне или са мо ге не ра циј ске спо ро ве 
и су ко бе, то ком чи та вог пе ри о да од 35 го ди на, уоп ште ко ри-
стио по јам криза за име но ва ње ствар ног ста ња со ци јал них 
чи ње ни ца. По зна то је, ме ђу тим, то да су без об зи ра на круп-
не ме ђу соб не раз ли ке, при пад ни ци све ове четиригенераци
јемоћи, кад год су би ли у при ли ци, а то зна чи то ком чи та вог 
пе ри о да три де сет пе то го ди шње кри зе, пред у зи ма ли све чи ме 
су рас по ла га ли или да оне мо гу ће, или да на раз ли чи те на-
чи не дис кре ди ту ју и не у тра ли шу, или да у скла ду са сво јим 
тре нут ним ин те ре си ма пре у сме ре сва ку јав ну кри тич ку рас-
пра ву о кри зи, ње ним ко ре ни ма и мо гућ но сти ма да се из ње 
иза ђе. Си сте мат ско про па ги ра ње илу зи је о нај бо љем од свих 
све то ва и ши ре ње оп ти ми зма без ика квог по кри ћа у ствар-
ном жи во ту, та ко ђе је не што што су као ин стру мен те вла да-
ња под јед на ко успе шно ко ри сти ли и ко ри сте при пад ни ци све 
ове четиригенерацијемоћи.

7.4. По сто ји уве ре ње, ве о ма рас про стра ње но уоста лом, 
да је на ша исто риј ска кри за та ко ђе и наш екс клу зив ни, ло-
кал ни “про из вод”, да смо за све што нам се у исто ри ји до-
го ди ло, па та ко и за кри зу од го вор ни са ми, као на род и као 
гра ђа ни, да кле колективно. Ко ре ни ове ко лек тив не од го вор-
но сти от кри ве ни су у срп ском “на ци о нал ном мен та ли те ту”, 
од но сно ан тро по ло шким свој стви ма Ср ба као на ро да и као 
на ци је – ко лек тив на за о ста лост, не спо соб ност, ле њост, глу-
пост, ко рум пи ра ност, ла ко вер ност, мо рал ни пад, по гре шне 
од лу ке ко је су до но ше не у свим пре лом ним тре ну ци ма исто-
ри је... Исто та ко, по сто ји и ми шље ње да су за кри зу и ње не 
раз ме ре једино од го вор ни ов да шњи при пад ни ци оне четири
генерације моћи то ком про те клих 35 го ди на. Иако оба ова 
парцијална уви да са др же из ве сне де ло ве исти не, ја сно је да 
ни ка ко не пред ста вља ју пу ну исти ну о про бле му са ко јим 
смо су о че ни. 

7.5. Уко ли ко, на и ме, ове парцијалнеуви де про гла си мо 
за це лу исти ну, а он да их по ну ди мо и као је ди не од го во ре 
на пи та ње о примарнимузро ци ма кри зе, он да се не по сти же 
ни шта дру го не го се де мон стри ра ју ком плек сне пси хо ло шке, 
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мо рал не и со ци јал не по сле ди це по од ма клог про це са иденти
фикације са агресором. Реч је о при ста ја њу на пар ци јал ну, 
ре ду ко ва ну, нај зад и пер вер ти ра ну ре цеп ци ју ствар но сти и 
све сно иг но ри са ње до ступ них, а на ро чи то не при јат них чи-
ње ни ца. Та да за агре си ју ни је од го во ран агре сор, не го онај 
ко је жр тва агре си је. Овај об лик ин ди ви ду ал не и со ци јал не 
дез о ри јен та ци је у но ви је вре ме на зи ва се пунктуалнадезори
јентација. 

7.6. До ступ не чи ње ни це, ме ђу тим, ве о ма увер љи во по-
ка зу ју да су примарни узроци кри зе са ко јом има мо по сла 
мно го сло же ни ји не го што се то ви ди на пр ви по глед, на по-
вр ши ни и уну тар хо ри зон та ло кал них до га ђа ја. По гле да мо 
ли ма ло бо ље око се бе, уз услов да смо сте кли иму ни тет на 
про цес иден ти фи ка ци је са агре со ром, да смо из бе гли за во-
дљи ве зам ке “пунк ту ал не дез о ри јен та ци је” и да нас ни је ко-
рум пи рао вла да ју ћи по ре дак “успо на бе зна чај но сти”, он да 
ја сно ви ди мо да на ше три де сет пе то го ди шње “ста ње” пер-
ма нент не кри зе ни је ни ка кво екс клу зив но свој ство ни Ср би-
је као др жа ве, ни Ср ба као на ро да и као гра ђа на. Ви ди мо, 
на и ме, да је на ше “ста ње” пер ма нент не кри зе је дан по се бан 
об лик, исто риј ски сва ка ко спе ци фи чан об лик, у ко ме се у на-
шим ло кал ним усло ви ма, као што је то већ ре че но, ма ни фе-
сту је те ку ћа историјскадемисијасветскогсистема. За то је 
(и) на ша кри за, као ло кал ни об лик транзиционекризе света, 
по сле ди ца ку му ла тив ног де ло ва ња екс трем но ком плек сног 
ску па исто риј ских чи ни ла ца. И за то кри за има тотални ка-
рак тер и без број но мно го об ли ка ко ји се пу ном сна гом ма-
ни фе сту ју у слу ча ју сва ког по је дин ца, сва ке со ци јал не гру пе 
и на свим ни во и ма дру штве не ор га ни за ци је и ре про дук ци је.

8.
8.1. Ак ту ел ну кри зу све та, па след стве но и сва ку ло кал-

ну кри зу, раз у ме се и срп ску, по кре нуо је, пре суд но ути че 
на ње ну ди на ми ку, ток и ис ход, онај та ко ре дак преокрет у 
исто ри ји као што је то “тре ну так” у ко ме је не по врат но по-
кре ну та историјскадемисијасветскогсистема. Чи ње ни це, 
на и ме, не дво сми сле но по твр ђу ју да се од 1971–1974, свет-
ско и сва ко по је ди нач но ло кал но дру штво на ла зи у “ста њу” 
историјскедемисије светског (капиталистичког) система, 
од но сно у оном “ста њу” у ко ме је из ве сно је ди но то да је раз-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.205239

225

ла га ње и уру ша ва ње са мог свет ског си сте ма про цес ко ји се 
не мо же за у ста ви ти. То зна чи да се пред очи ма са вре ме ни ка 
не по врат но уру ша ва по ре дак ре про дук ци је мо ћи, вла сти и 
бо гат ства, ко ји је био основ и оквир све та и свет ских по сло ва 
за про те клих 500 го ди на. 

8.2. Реч је о по след њој се квен ци “жи вот ног” ци клу са 
сва ког, па та ко и овог са мо ор га ни зу ју ћег исто риј ског си сте-
ма – си стем се ра ђа, ра сте, по сти же сво ју иде ал ну рав но те жу, 
свој екви ли бри јум, по том се рав но те жа на ру ша ва, си стем не-
по врат но за па да у “ста ње” би фур ка ци је и кри зе, нај зад и не-
ста је, а на сце ни се кон фи гу ри ше не ки но ви си стем. Перма
нентнатридесетпетогодишњакризасвихманифестованих
облика, свих установаи свихбазичних структура света у
комеживимо,укључујућиовдеиантрополошкукризусамог
човека,овонеповратноразлагањеиурушавањесистема,је
стеосновносвојствонашег“тренутка”светскеисторије.

8.3. У до са да шњој исто ри ји чо ве чан ства по сто је све га 
не ко ли ко до га ђа ја ко ји се по сво јим по сле ди ца ма мо гу ме ри-
ти са до га ђа јем чи ји смо ак те ри и са вре ме ни ци: 

• кри за 12. ми ле ни ју ма пре на шег вре ме на ко ја је омо-
гу ћи ла неолитскуреволуцијуињенуаграрнуциви
лизацију; 

• кри за 14–16 ве ка ко ја је омо гу ћи ла савременисвет 
у ко ме смо жи ве ли и још увек жи ви мо то ком про те-
клих 500 го ди на.

8.4. Рав но те жа свет ског исто риј ског си сте ма ка кав смо 
по зна ва ли про те клих 500 го ди на не по врат но је на ру ше на у 
“тре нут ку” оме ђе ном 1968. и 1974. го ди ном. Са вре ме ни свет 
ко ји се на сце ни исто ри је струк ту ри рао то ком “ду гог 16. ве-
ка” (1440–1630), за ко ра чио је та да, у “тре нут ку” оме ђе ном 
1968. и 1974, пре ма “ду гом 21. ве ку” (по ана ло ги ји са “ду-
гим 16. ве ком”, “ду ги 21. век” је сте пе ри од си стем ске тран-
зи ци је од око 1974. до око 2050) у ко ме ће сâм не ста ти, док 
ће не ки но ви свет, не ну жно и бо љи свет, “за у зе ти” ње го во 
ме сто. “Свет ска ре во лу ци ја” 1968, “Ник со нов шок” од 15. ав-
гу ста 1971, ко ји је сру шио ме ђу на род ни фи нан сиј ски си стем 
Бре тон Вудс ус по ста вљен по сле 1945, као и “ве ли ки нафт ни 
шок” из 1973–1974, три су до га ђа ја ко ја су не по сред но ини ци-
ра ла и трај но обе ле жи ла овај не по но вљи ви “тре ну так” исто-
риј ског преокрета. 
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8.5. Дру гим ре чи ма, из ме ђу 1968. и 1974, струк ту рал-
на не ста бил ност и не пред ви дљи вост хаоса за хва ти ла је свет-
ски си стем и по ста ла ње го во глав но свој ство. Јединоштоје
јошизвесноипредвидљивоутомстањухаосајестетодаје 
светскисистемушаоупросторсвојеисторијскедемисије,
упоследњициклуссвојепоследњекризе.Све оно што је уру-
ше ни си стем са чи ња ва ло са да се “сло бод но” тран сфор ми ше, 
на сто ји да се ор га ни зу је и да се у до глед ној бу дућ но сти ста-
би ли зу је као не ки но ви си стем. 

8.6. Епо хал на, и след стве но уни вер зал на тран зи ци о на 
и тран сфор ма ци о на кри за за хва ти ла је не са мо све по јав не 
и сва ком ви дљи ве об ли ке свет ског си сте ма на гло бал ном и 
сва ком ло кал ном ни воу, не го и ње гов до бро скри ве ни и не ви-
дљи ви уну тра шњи склоп. Ко лапс свих си стем ских иде о ло ги-
ја на ко ји ма се од 1945. те ме љио по след њи ци клус ре ла тив не 
рав но те же свет ског си сте ма од и грао се си мул та но, за ма ње 
од два де сет го ди на. 

Из ме ђу 1973–1974. и 1989–1990. до го дио се:
• колапскензијанскогкапитализма,
• колапснационалноослободилачкихпокрета,
• ко лапс со ци ја ли зма. 
Исто вре ме но, иде о ло шки и кон цеп ту ал ни про стор ко ји 

је остао ис пра жњен по сте пе но је ис пу ња вао, а од 1989–1990. 
и пот пу но ис пу нио: 

• корпоративнипоредак.

9.
 9.1. Пе ри од у ко ме је от по че ла ова за ме на иде о ло шких 

и кон цеп ту ал них ма три ца свет ског си сте ма ма ни фе сто вао се 
у на шим усло ви ма као по чет на се квен ца на ше ло кал не кри-
зе чи ја је пе ри о ди за ци ја пред ста вље на ра ни је. За свет ски си-
стем, овај пе ри од од 1968–1974. до 1980, та ко ђе је по чет на 
се квен ца ње го ве вла сти те, у овом слу ча ју светскекризе. У 
оба слу ча ја, и на свет ском и на ло кал ном ни воу, као од го вор 
на иза зов “свет ске ре во лу ци је” 1968, си стем је та да де ло вао 
уну тар иден тич ног по ла зног кон цеп та – на сто јао је да при-
ме ном свих ин стру ме на та ко ји су му на рас по ла га њу по вра ти 
по ре ме ће ну рав но те жу, да се по но во ста би ли зу је и да пре ђа-
шње ста ње кон зер ви ра. У оба слу ча ја, кон зер ва ци ја си сте ма 
во ди ла је у ње го ву де ка ден ци ју и уру ша ва ње. 
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9.2. У та квом ам би јен ту, ши ром гло бу са от по че ло је 
тра га ње за мо де лом ко ји би омо гу ћио нај оп ти мал ни је окви-
ре и ин стру мен те за упра вља ње свет ском кри зом. Сви и да-
нас ак ту ел ни од го во ри на иза зо ве пред ко ји ма се та да на шло 
и пред ко ји ма се и да нас на ла зи сва ко ло кал но дру штво и 
чи тав свет, би ли су по ну ђе ни чо ве чан ству или су по че ли да 
се кри ста ли шу у овим до га ђа ји ма на са мом по чет ку свет ске 
тран зи ци о не кри зе. Ва шинг тон – глав ни град САД, Мо сква 
– глав ни град та да шњег СССР-а и Бе о град – глав ни град та-
да шње СФРЈ, би ли су та ко ђе и цен три у ко ји ма су про фи ли-
са на три глав не, раз у ме се оштро су прот ста вље не стра те ги је 
упра вља ња кри зом.

9.3. Од 1971–1974 па све до 1989–1990, про та го ни сти ове 
три стра те ги је ин тен зив но су од ме ра ва ли сво је сна ге као у 
пра вом ра ту. Раз у ме се, они ко ји су и та да кон тро ли са ли и 
по се до ва ли пре те жан део свет ског бо гат ства и мо ћи, би ли 
су у огром ној пред но сти. Ве о ма упе ча тљи во, у по љу до га-
ђај не исто ри је, ово ста ње чи ње ни ца на ро чи то трај но обе ле-
жи ли су: “свет ска ре во лу ци ја” 1968; “Ник со нов шок” од 15. 
ав гу ста 1971; “ве ли ки нафт ни шок” из 1973–1974, вој ни пуч 
про тив ле гал не и ле ги тим не вла де Чи леа ко ји су оба ве штај-
не аген ци је и кор по ра ци је САД, уз опе ра тив ну аси стен ци ју 
вр ха чи ле ан ске ар ми је, из вр ши ле 11. сеп тем бра 1973; го ди-
на 1978. као “го ди на три папe” (Па вле VI умро је 6. ав гу ста; 
26. ав гу ста на сле дио га је Јо ван Па вле I, ко ји је умро већ 28. 
сеп тем бра, из не на да и под при лич но не ја сним окол но сти ма 
на ко је сен ку ба ца на ро чи то скан дал са ва ти кан ском Ам бро-
зи јан ском бан ком; ње га је 16. ок то бра на сле дио пољ ски кар-
ди нал Ка рол Јо зеф Вој ти ла ко ји је као па па Јо ван Па вле II, 
на сто ли ци св. Пе тра остао све до 2. апри ла 2005); Мар га рет 
Та чер ко ја је 4. мај 1979. по ста ла пре ми јер УК, да би са сво јом 
нео ли бе рал ном по ли ти ком “та че ри зма” на ду жно сти оста ла 
све до 28. но вем бра 1990; смрт и са хра на Јо си па Бро за Ти-
та, пред сед ни ка СФРЈ, као по след њи до га ђај свет ског по рет-
ка ус по ста вље ног по сле Дру гог свет ског ра та, 4–9. ма ја 1980; 
Ро налд Ре ган ко ји је пре у зео ду жност 33. пред сед ни ка САД 
на дан 20. ја ну а ра 1981, и са сво јом нео ли бе рал ном по ли ти-
ком “ре га но ми ке” остао на ду жно сти све до 20. ја ну а ра 1989; 
ино ви ра ње тра ди ци о нал ног стра те шког са ве за САД–УК, ко-
ји ће до ми ни ра ти свет ским по сло ви ма од 1980–1981, па све 
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до кра ја пр ве де це ни је 21. ве ка; смрт Ле о ни да Бре жње ва, ге-
не рал ног се кре та ра КП СССР и пр вог чо ве ка те зе мље, 10. 
но вем бра 1981; Ју риј Ан дро пов, ко ји је на по ло жа ју ге не рал-
ног се кре та ра КП СССР на сле дио Л. Бре жње ва, умро је 9. фе-
бру а ра 1984; Кон стан тин Чер њен ко, ко ји је на по ло жа ју ге не-
рал ног се кре та ра КП СССР на сле дио Ан дро по ва, умро је 10. 
мар та 1985; по ло жај ге не рал ног се кре та ра КП СССР пре у зео 
је 11. мар та 1985. Ми ха ил Гор ба чов, ко ји ће под не ти остав ку 
на ду жност пр вог и по след њег пред сед ни ка СССР 25. де цем-
бра 1991, у тре нут ку ка да је СССР пре стао да по сто ји.

9.4. За раз у ме ва ње уну тра шње ло ги ке та квог раз во ја до-
га ђа ја, тре ба има ти у ви ду да је цен трал ни ин те рес ино ви ра-
ног ан гло а ме рич ког са ве за “та че ри зма” и “ре га но ми ке” био и 
остао да у вре ме ну тур бу лент них про ме на свет ског дру штва, 
по сва ку це ну, са чу ва сво је ме сто на са мом вр ху пла не тар не 
пи ра ми де мо ћи и да ово ста ње кон зер ви ра ња пред ста ве чо ве-
чан ству као новисветскипоредак.То ле по илу стру је (и) онај 
про је кат о кризидемократије ко ји је од апри ла 1974. до ма-
ја 1975, у Три ла те рал ној ко ми си ји ко о ди ни рао њен та да шњи 
ди рек тор Збиг њев Бже жин ски. Из ве шта је тро ји це на том 
про јек ту ан га жо ва них екс пе ра та – Ми шел Кро зи је, Се мју ел 
П. Хан тинг тон, Јо хи Ва та ну ки – Три ла те рал на ко ми си ја об-
ја ви ла је у ма ју 1975. под на сло вом TheCrisisofDemocracy.
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral
Commission – Кризадемократије. Извештајоспособности
управљањадемократијамазаТрилатералнукомисију. Био је 
то по глед на кри зу са ста но ви шта ин те ре са ли бе рал но-де мо-
крат ске фрак ци је аме рич ке “ели те мо ћи” (ка ко је Рајт Милс 
још 1956. на звао вла да ју ћи са вез мо ћи кор по ра тив не, по ли-
тич ке, ме диј ске и вој не “ари сто кра ти је “ у САД), или аме рич-
ког “са ве за ели та” (ако се осло ни мо на мо дел са ве за мо ћи ко ји 
је на при ме ру Не мач ке раз вио Фриц Фи шер), од но сно по глед 
на кри зу из са мог сре ди шта “ан гло а ме рич ког еста блишт ме-
на” (ка ко је Ке рол Кви гли де фи ни сао са вез мо ћи вла да ју ћих 
класâ УК и САД, као и тра ди ци ју тог са ве за у 19. и 20. ве ку). 

9.5. Ка ко би ло да би ло, пр во је стра те ги ја новогмеђу
народногекономскогпоретка (чи ји се цен тар на ла зио у Бе о-
гра ду) би ла је не у тра ли са на и пре да та исто риј ском за бо ра ву 
1980, а стра те ги ја новогсветскогпоретка, са Та чер–Ре га но-
вом конзервативномреволуцијом, неолибералномекономијом 
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и корпотативнимдруштвоммо гла је да се раз мах не у “све-
том ра ту” про тив СССР-а као “им пе ри је зла” и за ап со лут-
ну до ми на ци ју све том. По ку шај Ми ха и ла Сер ге је ви ча Гор-
ба чо ва да овај ток до га ђа ја пре у сме ри 1989. го ди не, на са мом 
исто риј ском кра ју СССР-а, по ка зао се као са свим не у вер љив, 
не де ло тво ран и не у спе шан. Нај зад, по сле са мо ра спу шта ња 
ко му ни стич ких ре жи ма у Ис точ ној Евро пи и СССР и про-
кла ма ци је о кра ју тзв. хладног рата 1989–1990, чи тав свет 
би ће за са мо не ко ли ко го ди на ин те гри сан под прет по став ка-
ма конзервативнереволуције, ње не неолибералнеекономије и 
њи хо вог новогсветскогпоретка.

Навеликусценуисторијеступиојекорпоративнипо
редаксасвојимимперијализам. 

9.6. Са неолибералном економијом ко ју је про гла сио 
за суп сти тут ми ле на ри стич ке иде је спа са и нео ли бе рал ном 
про кла ма ци јом краја историје, овај корпоративни импери
јализампре у зео је на се бе да са гра ди је дан “но ви свет” на 
чи та вом про сто ру ко ји је, за по сео по сле ко лап са тра ди ци о-
нал них си стем ских иде о ло ги ја. Ме ђу тим, ова из град ња јед-
ног “но вог све та”, без об зи ра на ви со ке иде а ле у име ко јих 
се од ви ја ла и још увек се од ви ја (де мо кра ти ја, људ ска пра ва, 
сло бод но свет ско тр жи ште), уоста лом као и све дру ге “опе
рацијелажнихзастава” – “ falseflagoperations” у исто ри ји, 
ни је мо гла са кри ти очи глед ну чи ње ни цу да ал тер на ти ва ко ју 
је корпоративни империјализампо ну дио чо ве чан ству је сте 
све дру го, али не и ал тер на ти ва за ду бо ку струк ту рал ну кри-
зу свет ског си сте ма. 

9.7. Као програмимперијалногспаса, тај “но ви свет” са-
мо је до дат но убр зао ауто-де струк тив ну ди на ми ку свет ског 
си сте ма на из ма ку. Ово сто га, што је једини ствар ни циљ про
грама империјалногспаса и “но вог све та” из гра ђе ног на тим 
прет по став ка ма био и остао без на де жно ба на лан – да за спа-
си, за шти ти, учвр сти и гло ба ли зу је са мог се бе, сâм програм
империјалногспаса и ње го ве про та го ни сте.

Милитаризацијасветскихиунутрашњихпослова као 
“меки”светскират подидеолошкомзаставомнеолиберали
зма – кон цепт R2P (енгл. resposаbility tо pro tect, од го вор ност 
да се за шти ти), “ху ма ни тар не вој не ин тер вен ци је”, бес крај ни 
“рат про тив те ро ри зма”, тај не опе ра ци је”ла жних за ста ва” и 
“стра те ги ја тен зи је” – главни је инструмент за управљање
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историјскомкризомсветауинтересуовесамопрокламова
неимперијалнемоћиитобезобзиранаценукојуутојства
риимадаплатипретежандеочовечанства.

9.8. За то у “но вом све ту” ко ји се гра ди на та квим прет-
по став ка ма и не ма ни че га што у исто ри ји ни је већ ви ђе но. 
“Но ви свет” корпоративногимперијализма, је сте ре ци кли ра-
ни об лик исто риј ски по зна тог и већ ви ђе ног си сте ма за упра-
вља ње свет ским по сло ви ма у ци љу за до во ља ва ња ин те ре са 
оли гар хи је ко ја на сто ји да се ус по ста ви као не при ко сно ве ни 
им пе ри јал ни ауто ри тет за чи тав свет. У овом слу ча ју, то је 
савезмоћи ко ји је по сле 1945. ус по ста вио и учвр стио сво ју 
до ми на ци ју над САД и нај бли жим са ве зни ци ма те зе мље, 
а већ 35 го ди на ин тен зив но чи ни све да осво ји чи тав свет 
и учвр сти сво ју гло бал ну до ми на ци ју. Тај савезмоћивећ је 
по ме нут – “ели та мо ћи”(ка ко је вла да ју ћу оли гар хи ју у САД 
на звао Рајт Милс), “ан гло а ме рич ки еста бли шмент” (ка ко је 
Ке рол Кви глиде фи ни саосавезмоћи вла да ју ћих оли гар хијâ 
УК и САД то ком 19. и 20. ве ка), “са вез ели та”(ако се осло ни-
мо на мо дел савезамоћи ко ји је на при ме ру Не мач ке раз вио 
Фриц Фи шер). 

9.9. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да су ре зул та ти програма
империјалногспаса по ра зни не са мо за пре те жан део чо ве-
чан ства, не го и за са ме но си о це тог про гра ма. Пла не тар не 
раз ме ре не у спе ха овог ан гло а ме рич ког по ку ша ја ја сно се ви-
де то ком про те клих 10 го ди на, од 1999. до 2009. Сва ки од 
по је ди нач них слу ча је ва милитаризацијесветскихиунутра
шњихпослова у об ли ку “меког”светскограта под иде о ло-
шком за ста вом нео ли бе ра ли зма то по твр ђу је: Ју го сла ви ја, 
Ср би ја и ју го сло вен ски Бал кан уоп ште, Бли ски Ис ток, зе мље 
Ла тин ске Аме ри ке, Ирак, Ав га ни стан, Па ки стан, Иран, Ру-
си ја, Ки на, Ази ја уоп ште, Афри ка, али и са ме САД, и са мо 
Ује ди ње но кра љев ство, и са ма ЕУ. Ми ли та ри стич ка стра те-
ги ја кор по ра тив ног нео ли бе ра ли зма и ње го ве екс пан зи је уру-
ши ла се са ма у се бе та ко ђе за де сет го ди на, од 1999. до 2009. 

9.10. Ве о ма до ку мен то ва но, ово је по ка зао ко лапс свет-
ског бан кар ског и фи нан сиј ског кор по ра тив ног си сте ма 
2008–2009, ин ду ко ван и ини ци ран из са мог цен тра аме рич-
ког и свет ског бан кар ства (си стем цен трал ног бан кар ства 
САД, TheFederalReserveSystem, та ко ђе по знат као Federal
Reserve, не фор мал но Fed, за тим и нај ве ће ме ђу бан ка ма у 
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тој зе мљи, BankofAmericaCorp., J.P.MorganChase&Com
pany, Citigroup, Wachovia Corp, The Goldman Sachs Group,
Inc., WellsFargo&Company и дру ге), а сва је при ли ка да ће 
се то још ја сни је ви де ти то ком на ред них го ди на. Јер, ко лапс 
свет ског фи нан сиј ског и бан кар ског кор по ра тив ног си сте ма 
2008–2009, пред ста вља за пра во слу чај нај ве ћег и нај бр жег 
по је ди нач ног пре ли ва ња бо гат ства, мо ћи и вла сти из јав ног 
у при ват ни сек тор ко је је ика да ви ђе но у људ ској исто ри ји.

10.
10.1. Раз у ме се, нај ве ћа при ва ти за ци ја бо гат ства у исто-

ри ји би ла је, та ко ђе, спро ве де на по оном већ по ми ња ном јед-
но став ном обра сцу – из вр шна, за ко но дав на и суд ска власт 
у слу жби кор по ра ци ја, од луч но и без ком про ми са, као Су-
пер Хик, од у зи ма од си ро ма шних да бу ду још си ро ма шни ји 
и са бес крај но мно го до бре во ље по кла ња бо га ти ма да бу-
ду још бо га ти ји. Са свим у скла ду са основ ним по сту ла том 
кор по ра тив ног по рет ка и ње го вог ре жи ма ка пи та ли стич ког 
со ци ја ли зма – при ва ти за ци ја про фи та, со ци ја ли за ци ја гу-
би та ка – гу би ци бан кар ског и фи нан сиј ског сек то ра од чак 
6.000 ми ли јар ди, од но сно 6 би ли јар ди аме рич ких до ла ра 
(6,000.000.000.000 USD) у “кон та ми ни ра ним” хар ти ја ма од 
вред но сти (тзв. де ри ва ти, кре ди ти, дру го) у 2008, со ци ја ли-
зо ва ни су 2009. та ко што је про гла ше но да је тај ги гант ски 
нов ча ни ба лон јед но став но “не стао” (!?). Исто вре ме но, аме-
рич ка др жа ва омо гу ћи ла је бан кар ским и дру гим фи нан сиј-
ским ал хе ми ча ри ма ко ји су из ве ли овај спек та ку лар ни екс-
пе ри мент да про фи ти ра ју по кло нив ши им на име суб вен ци ја 
у усло ви ма кри зе чи та вих 787 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра 
(787,000.000.000 USD) здра вог нов ца. 

10.2. У овом на шем, нај бо љем од свих “но вих све то-
ва”, глав ни усло ви за успех тог тран сфе ра је сте да се си ро-
ма штво гло ба ли зу је, а да се гло бал но бо гат ство при ва ти зу је 
од стра не све ма њег и ма њег бро ја при ват них осо ба. Оба ова 
усло ва су за до во ље на. На осно ву по је ди нач не днев не по тро-
шње из ра же не у аме рич ким до ла ри ма (по кур су из 2005), од 
6,707.000.000 љу ди ко ји су на ста њи ва ли Зе мљу 2008. го ди-
не, чи та вих 80% или укуп но 5,140.000.000 љу ди, жи ве ло је у 
усло ви ма ен дем ског си ро ма штва и крај не бе де. Пре ма по ка-
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за те љи ма Свет ске бан ке, ска ла гло ба ли зо ва ног си ро ма штва 
за 2008. из гле да ла је ова ко: 

• 0,88 ми ли јар ди љу ди (880,000.000), или 13% свет ске 
по пу ла ци је, 1 USD днев но, ис под ли ни је си ро ма-
штва;

• 1,40 ми ли јар ди љу ди (1,400.000.000), или 22% свет-
ске по пу ла ци је, 1,25 USD днев но;

• 1,72 ми ли јар ди љу ди (1,720.000.000), или 26% свет-
ске по пу ла ци је, 1,45 USD днев но;

• 2,60 ми ли јар ди љу ди (2,600.000.000), или 40% свет-
ске по пу ла ци је, 2,00 USD днев но;

• 3,14 ми ли јар де љу ди (3,140.000.000) или 48% свет ске 
по пу ла ци је2,50 USD днев но;

• 5,14 ми ли јар ди љу ди (5,140.000.000) или 80% свет ске 
по пу ла ци је, 10 USD днев но.

10.3. За др жа ва ње 80% свет ске по пу ла ци је у усло ви ма 
ен дем ског си ро ма штва и крај ње бе де, али и под сти ца ње да-
ље, убр за не гло ба ли за ци је си ро ма штва, услов је за удо бан 
жи вот 20% свет ске по пу ла ци је, од но сно 1,567.000.000 љу ди. 
То је онај део свет ске по пу ла ци је ко ји се у но ви је вре ме на зи-
ва “злат на ми ли јар да”.

10.4. У ствар но сти, и “злат на ми ли јар да” је стра ти фи-
ко ва на по истом обра сцу пи ра ми дал не струк ту ре као и чи-
та во свет ско или сва ко ло кал но дру штво. Пре ма из ве шта ју 
Про гра ма за раз вој УН, UN De ve lop ment Pro gram, укуп на 
по је ди нач на бо гат ства 225 нај бо га ти јих по је ди на ца на све ту, 
из но си ла су 1999, чи та вих 1.000 ми ли јар ди, од но сно 1 би ли-
он аме рич ких до ла ра (1,000.000.000.000 USD) го ди шње, што 
од го ва ра укуп ном бру то на ци о нал ном до хот ку 2,5 ми ли јар де 
нај си ро ма шни јих ста нов ни ка пла не те. Ова про пор ци о нал на 
не јед на кост ни је сма ње на то ком про те клих де сет го ди на. На-
про тив, мо гла је са мо да по ра сте. У сту ди ји Успонкорпора
тивне глобалнемоћи – TheRise ofCorporateGlobal Power 
из де цем бра 2000, ана ли за 200 нај ве ћих тран сна ци о нал них 
кор по ра ци ја по ка за ла је да су од 100 нај сна жни јих свет ских 
еко но ми ја, чак 53 кор по ра ци је, а тек 47 др жа ве. 

10.5. Ис тра жи ва ње TheWorldDistributionofHousehold
Wealth, Светскадистрибуцијабогатстваподомаћинстви
ма, из 2006 – за ко је се ка же да је нај о бим ни је ис тра жи ва ње 
лич ног бо гат ства ко је је ика да пред у зе то – на во ди да је у све-
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ту, пре ма по да ци ма за 2000, би ло укуп но 13,568.229долар
скихмилионера,алисвега499доларскихмилијардера.Овде
сетакођекажеитодаје2000,од пу но лет ног де ла свет ске 
по пу ла ци је (око 3,5 ми ли јар де) свега1% (око 35,000.000) по се-
до вао 40% свет ске имо ви не, док је чи та вих 85% укуп не свет-
ске имо ви не био у вла сни штву све га 10% (око 350,000.000) 
од укуп ног бро ја пу но лет них. До ња гра ни ца вред но сти имо-
ви не ко ја не ко га ква ли фи ку је за члан ство у гру пи од 1% нај-
бо га ти јих, из но си 500.000 аме рич ких до ла ра не то, што је за 
13.000 пу та ви ше од имо ви не про сеч ног при пад ни ка гру пе 
од 10% оних ко ји се на ла зе на дну ове ле стви це свет ског бо-
гат ства по до ма ћин ству. Да би не ко био члан знат но број ни је 
гру пе од 10% нај бо га ти јих, нео п ход но је да по се ду је имо ви-
ну од нај ма ње 61.000 аме рич ких до ла ра не то, што је за 3.000 
пу та ви ше од имо ви не про сеч ног при пад ни ка гру пе од 10% 
оних са дна ове свет ске ле стви це бо гат ства. “Злат на ми ли јар-
да” ни је са мо пу ка ме та фо ра.

10.6. На рав но, ни ко ни је ни ти мо же би ти по ште ђен у 
про це су гло ба ли за ци је си ро ма штва. Чак ни они де ло ви све-
та из ко јих је овај след до га ђа ја и по кре нут. Но вем бра 2009, 
вла сти САД са оп шти ле су да је 13,2 % ста нов ни штва, од но-
сно око 40 ми ли о на гра ђа на те зе мље, кла си фи ко ва но ме ђу 
оне ко ји жи ве ис под ли ни је си ро ма штва. На во ди се, исто вре-
ме но, да чак 60% ста нов ни ка САД, жи ви у усло ви ма трај-
не еко ном ске не ста бил но сти, због че га се сва ко од ових 60% 
ста нов ни ка САД у не ком тре нут ку свог жи во та из ме ђу 25 и 
75 го ди не, нај ма ње го ди ну да на на ла зи ис под ли ни је си ро ма-
штва. На кра ју 2009, NewYorkTimes је са оп штио да 1 од сва-
ких 8 ста нов ни ка САД, што зна чи 12,5% укуп не по пу ла ци је, 
сва ко днев но ко ри сти бо но ве за хра ну у јав ним ку хи ња ма за 
си ро ма шне. Пре ма ис тра жи ва њу Еуробарометра, у ок то бру 
2009, у ЕУ се ис под ли ни је си ро ма штва на ла зи ло 16% укуп-
не по пу ла ци је Уни је, од но сно 80 ми ли о на љу ди. Про јек ци је 
ка жу да ће до 2014. број оних ко ји у ЕУ жи ве ис под ли ни је 
си ро ма штва по ра сти за но вих 50 ми ли о на љу ди.

10.7. Кри за, а на ро чи ти кри за исто риј ске де ми си је свет-
ског си сте ма, не мо же се кон тро ли са ти и усме ра ва ти та ко 
што се до дат но и све сно про ду бљу је. За и ста, у пра ву је био 
Двајт Ај зен ха у ер, ка да је 17. ја ну а ра 1961, обра ћа ју ћи се до-
ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти по след њи пут у функ ци ји 
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пред сед ни ка САД, као нај ве ћу опа сност ко ја пре ти тој зе мљи 
– кон се квент но и чи та вом све ту – озна чио та мо шњи вој но-
ин ду стриј ски ком плекс. Ај зен ха у ер је сво јим су гра ђа ни ма и 
свом на след ни ку са ве то вао да тај ги гант ски ок то под оса мо-
ста ље ног са ве за мо ћи нео д ло жно рас фор ми ра ју, ре фор ми шу 
и ста ве под чвр сту де мо крат ску кон тро лу. Овај са вет сти гао 
је пре ка сно. 

10.8. Моћ оса мо ста ље ног вој но-ин ду стриј ског ком-
плек са САД из 1961. тран сфор ми са на је у да на шње струк-
ту ре мо ћи и до ми на ци је кор по ра тив ног им пе ри ја ли зма ко-
је спро во де стра те ги ју ми ли та ри за ци је свет ских и уну тра-
шњих по сло ва, во де “ме ки” рат за свет ску до ми на ци ју под 
иде о ло шком за ста вом нео ли бе ра ли зма, ус по ста вља ју “но ви 
свет” као гло бал ни кор по ра тив ни по ре дак и спро во де нај ве-
ћу пљач ку свет ског бо гат ства у исто ри ји. “Но ви свет” ко ји 
је кор по ра тив ни им пе ри ја ли зам на мет нуо чо ве чан ству је сте 
тем пи ра на бом ба. 

11.
11.1. Не по врат но по кре ну та пу ном сна гом 1971–1974, 

кри за све та ко ја пра ти исто риј ску де ми си ју свет ског си сте ма 
још ни је за вр ше на. Ко ли ко да нас зна мо, са ви со ким сте пе ном 
ве ро ват но ће мо же мо прет по ста ви ти да ће укуп ни по тен ци-
јал кри зе све та би ти ис цр пљен око 2050. го ди не, на и ме тек 
он да ка да се окон ча овај про цес исто риј ске де ми си је свет ског 
си сте ма, ка да ста ри си стем пре ста не да по сто ји и ка да се на 
ње го вом ме сту ус по ста ви и поч не да ста би ли зу је је дан нови
историјски систем. Раз у ме се, уко ли ко не ка кон тин гент на 
од лу ка, не ки кон тин гент ни до га ђај или не ки скуп кон тин-
гент них од лу ка и до га ђа ја са гло бал ним по сле ди ца ма не оне-
мо гу ће је дан та кав ис ход. Осно ва ну прет по став ку да ће се 
са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће свет ста би ли зо ва ти под 
прет по став ка ма јед ног исто риј ски но вог, не ну жно и бо љег, 
свет ског си сте ма око 2050, већ то ком се дам де се тих го ди на 
20. ве ка из не ли су Фер нан Бро дел и Има ну ел Во лер стин. 

11.2. Доц ни ја ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи ов де и нај но-
ви ја ис тра жи ва ња фе но ме на свет ског си сте ма, по твр ди ла су 
Бро де ло ву и Во лер сти но ву прет по став ку из се дам де се тих 
го ди на. У но ви је вре ме, чак су и не ки од “гра ди те ља кор по-
ра тив не им пе ри је”, као што су то Хен ри Ки син џер и Збиг њев 
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Бже жин ски, ста ви ли до зна ња да у из ве сном сми слу де ле ово 
ми шље ње о епо хал ним раз ме ра ма свет ске кри зе и пер спек-
ти ва ма чо ве чан ства. След стве но, са ви со ким сте пе ном ве ро-
ват но ће мо же се прет по ста ви ти да ће и Ср би ја иза ћи из “ста-
ња” вла сти те исто риј ске кри зе и да ће се под прет по став ка ма 
јед ног исто риј ски но вог, не ну жно и би љег, свет ског си сте ма 
та ко ђе ста би ли зо ва ти око 2050. го ди не. Раз у ме се, уко ли ко и 
Ср би ју, за јед но са чи та вим чо ве чан ством, у то ме не оне мо-
гу ћи не ка кон тин гет на од лу ка, не ки кон тин гент ни до га ђај, 
не ки скуп кон тин гент них од лу ка или до га ђа ја са гло бал ним 
по сле ди ца ма. 

11.2. За и ста, на ша ак ту ел на кри за ни је обич на кри за. На 
сце ни је кризаисторијскедемисијесветскогсистема. Исто-
вре ме но жи ви мо на кра ју јед ног, ста рог и на по чет ку дру гог, 
исто риј ски но вог све та. На ше вре ме је (још јед на) нултатач
каисторије. Да би смо схва ти ли наш ин ди ви ду ал ни и ко лек-
тив ни по ло жај у ам би јен ту ове нултетачкеисторије, и што 
је још ва жни је, да би смо пре по зна ли на ше људ ске из гле де за 
бу дућ ност, по треб на нам је великасликасвета. На рас по ла-
га њу су нам сви ин стру мен ти нео п ход ни да се ова великасли
касвета по ста ви. 

11.3. За то наш ам би јент нултетачкеисторије на ла же 
пре и спи ти ва ње це ло куп ног ка та ло га опе ра тив них пој мо ва и 
те о ри ја на ко ји ма по чи ва кор по ра тов ни по ре дак “но вог све-
та “. Од истин ске ег зи стен ци јал не ва жно сти је сте ра ди кал но 
кри тич ко пре и спи ти ва ње свих струк ту ра мо ћи и до ми на ци је 
ко је не ми ли це ре про ду ку ју про це се про па да ња и де ва ста ци-
је чо ве чан ства и сва ке од ло кал них за јед ни ца ко је га са чи ња-
ва ју – кор по ра тив ни им пе ри ја ли зам, “но ви свет” као свет ски 
кор по ра тив ни по ре дак, ми ли та ри за ци ја свет ских и уну тра-
шњих по сло ва, “ме ки” свет ски рат за свет ско до ми на ци ју 
под иде о ло шком за ста вом нео ли бе ра ли зма, нај ве ћа пљач ка 
свет ског бо гат ства у исто ри ји... 

11.4. У овом пред у зе ћу ве ли ког пре и спи ти ва ња, це ло-
куп но зна ње све та на ла зи се на до хват ру ке. Сло бод ни смо 
да тај бес крај но бо га ти кор пус упо тре би мо, сло бод ни смо 
да ар ти ку ли ше мо стра те ги ју за бу дућ ност и сло бод ни смо 
да у скла ду са тим де лу је мо. Ово пре и спи ти ва ње уве ли ко је 
у то ку ши ром све та. Раз у ме се, у окви ри ма срп ског кон тро-
ли са ног и ма ни пу ла тив ног про сто ра таблоидне јавности и 
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корпоративнеполитике ово пла не тар но пре и спи ти ва ње це-
ло куп ног ка та ло га опе ра тив них пој мо ва и те о ри ја на ко ји ма 
по чи ва кор по ра тив ни по ре дак “но вог све та” не на и ла зи ни 
на ка кав од јек. Још ви ше, уну тар кон тро ли са ног и ма ни пу ла-
тив ног про сто ра срп ске таблоиднејавности и корпоративне
политике кри ти ка кор по ра тив ног по рет ка “но вог све та” уоп-
ште и не по сто ји. По ја ва је оче ки ва на и за са му ствар ни је од 
зна ча ја. Са свим у скла ду са из вор ним зна че њем пој ма krinien, 
κρίνω– раз дво ји ти, раз ли ко ва ти, ста ње у ко ме на ста је ми-
шље њеи ње го вим де ри ва том krizis, κρίσις–из бор, од лу ка, 
суд, про су ђи ва ње, спо соб ност да се до не се суд, прав да, а на-
ро чи то бо жан ска прав да, сло бод ни смо да се као сло бод ни 
љу ди и са ми укљу чи мо у то пред у зе ће ве ли ког пре и спи ти ва-
ња. Ово су по но во “вре ме на ко ја ис ку ша ва ју људ ску ду шу”. 
Мо жда још ни је ка сно да се ис кљу чи онај сат ни ме ха ни зам 
тем пи ра не бом бе у ко ју је кор по ра тив ни по ре дак пре тво рио 
чи тав свет и сва ко ло кал но дру штво, укљу чу ју ћи и Ср би ју. 
Ме ђу свим ме сти ма на све ту, мо жда је у овом ча су упра во 
Ср би ја иде ал но ме сто да се та ко не што по ку ша.
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ЗоранМилошевић*

СЛА БЉЕ ЊЕ (ЕКО НОМ СКЕ)  
МО ЋИ ЗА ПА ДА

Резиме

У ра ду се ана ли зи ра ју ин фор ма ци је да је на сце ни су
мрак мо ћи САД и по на ша ње Ки не, Ин ди је и Ру си је, ко је ства
ра ју ал тер на тив не ин сти ту ци је по ку ша ва ју ћи да ство ре но
ви по ре дак без САД и За па да. 

Уру ша ва ње аме рич ке мо ћи мо гу ће је пра ти ти пре ко 
кур са (вред но сти) до ла ра, ко га све ви ше на зи ва ју «др ве на 
ва лу та», тј. ва лу та без вред но сти. За тим рас про стра ње
но сти клеп то кра ти је, ко ја је по при ми ла не ви ђе не раз ме ре и 
про цва та де ма го ги је. 
Кључ не ре чи: По ли ти ка, до лар, еко но ми ја САД, За пад, Ру си

ја, Ки на, Ин ди ја, Ис ток
Чу да се до га ђа ју! Ко би ре као да ће је дан та ко ве ли ки 

ауто ри тет као што је Бже жин ски про ма ши ти? На и ме, овај 
аме рич ки ге о по ли ти чар пољ ског по ре кла је сво је вре ме но на-
пи сао књи гу «Свет без Ру са» где је опи сао свет са веч ним 
ми ром и бла го ста њем. Тај свет не ма Ру се и Ру си ју «глав не 
ин спи ра то ре ра та и бе де».1 Да нас се си ту а ци ја обр ну ла. Са да 
се пи шу члан ци и мо но гра фи је са су прот ним на сло ви ма, тј. 
го во ре о про па сти САД и За па да. 

* Научни саветник, Институт за политичке студије, Београду.

1 Види: Зоран Милошевић, Руско питање данас, Институт за политичке 
студије, Београд, 2006, стр. 15.
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Се дрик Мун, ко а у тор у све ту ве о ма за па же не књи ге 
«По сле им пе ри је: ра ђа ње мно го по лар ног све та» оце њу је да 
је Аме ри ка по сле 1991. го ди не би ла је ди на свет ска си ла. До-
сти гла је зе нит и за по чео је пут про па сти. Про паст је по че ла 
на па дом на Ирак2, а пад вој не мо ћи за по чео је 8. ав гу ста 2008. 
го ди не ка да је гру зиј ски пред сед ник на ре дио агре си ју на Ју-
жну Осе ти ју. То је ви дљи во на ви ше ни воа. Пр во на бој ном 
по љу. Гру зиј ске вој ни ке су об у ча ва ли аме рич ки екс пер ти. 
гру зиј ски вој ни ци су ра то ва ли стра те ги јом и оруж јем САД 
и из гу би ли су! На вер бал ном ни воу то од сли ка ва ју ре чи два 
во де ћа по ли ти ча ра, САД и Ру си је, Бу ша и Пу ти на. Ка да су 
но ви на ри у Пе кин гу пи та ли Бу ша за ко мен тар о то ме, он је 
по мир љи во ре као: «Агре си ја и за стра ши ва ње ни су при ме-
ре ни ме то ди за во ђе ње спољ не по ли ти ке у XXI ве ку.»  Но-
ви на ри су Пу ти ну по ста ви ли исто пи та ње, до дав ши – «Ви 
сте пре ло ми ли»? Од го вор је био ве о ма ин те ре сан тан: «А шта 
сте хте ли, да ре а гу је мо уз по моћ ка та пул та? Ми смо агре со-
ра из у да ра ли по ли цу, као што то, уоста лом, про пи су ју вој ни 
уџ бе ни ци!»3

Еко ном ску моћ САД гу бе по сле 15. сеп тем бра 2008. го-
ди не ка да је бан кро ти ра ла бан ка Leh man Bro ters, ко ја је по-
ву кла ни за дру гих ком па ни ја и про паст. Свет ска еко ном ска 
кри за је уни шти ла 40 три ли о на до ла ра у це лом све ту и до ве-
ла до то га да др жав ни дуг САД по ра сте са 42 бру то на ци о-
нал ног до хот ка на 60 или 80 по сто (у за ви сно сти од из во ра – 
док је до зво ље но 60 по сто), чи не да се ова не ка да шња ве ли ка 
си ла при дру жу је Грч кој.

Сла бље ње еко ном ске мо ћи по вла чи за со бом и гу бље-
ње по ли тич ко-ди пло мат ске мо ћи и «ме ке си ле» (дру штве но-
кул тур на моћ)

Што је по себ но ин те ре сант но свет из ре це си је из во ди 
Ки на, а не САД. На и ме, раст при вре де у 2009. го ди ни у Ки-
ни је био пре ко де вет по сто, а ове го ди не се оче ку је 11 по сто.

2 Рат у Ираку коштао је САД три трилиона долара и блокирала је 150 000 
америчких војника, ослабила позиције (САД) у Авганистану, Северној 
Кореји, Венецуели и Ирану. Види: Karl Moore / David Lewis, “The decline of 
America”, Ottawa Citizen, 24.12.2009.

3 Седрик Мун, “Конец сверхдержавы”, RT, 29.01.2010, http://www.inosmi.ru/
video/20100132/157897261
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До лар – др ве на ва лу та
Да љем уру ша ва њу аме рич ке мо ћи до при но си пад до-

ла ра. На и ме, за по след њих осам го ди на, све до чи Фил Тор-
нтон, до лар је из гу био ви ше од че твр ти не сво је вред но сти.4 
Исто вре ме но Џо зеф Сти глиц (Jo seph Sti glitz) ка же: «Ве о ма 
је спор но да оста не до лар ски си стем у ери гло ба ли за ци је. 
По тре бан је но ви свет ски ва лут ни ре зер вни си стем, ко ји ће 
сме ни ти до лар ски». Пад ко ји ће се де си ти у мо мен ту ис ти-
ски ва ња до ла ра из свет ских то ко ва би ће му ње вит и ве лик, а 
исто вре ме но је раз ра ђен план пре ла ска за ме не до ла ра но вим 
ва лу та ма за ме ђу на род на пла ћа ња.5 До лар је на уда ру и због 
ин фла ци је у САД ко ји про из во ди до де ла три ли о на до ла ра 
као по моћ фи нан сиј ском си сте му у еко но ми ји.6

Све ово на во ди не ке ана ли ти ча ре да го во ре о до ла ру 
као др ве ној ва лу ти. На и ме, ана ли ти ча ри ча со пи са „Va nity Fa-
ir“ –  го во ре о САД као ба на на ре пу бли ци чи ја је глав на од-
ли ка др ве на мо не та. Ко је су основ не ка рак те ри сти ке ба на на 
ре пу бли ке?7

Пр во, цен трал но ме сто код ба на на ре пу бли ка за у зи ма 
«др ве на ва лу та» над ко јом се цео свет исме ва, као што се то 
са да до га ђа са ва лу том САД;

Дру го, Клеп то кра ти ја. У САД и це лом За па ду клеп то-
кра ти ја је до сти гла не слу ће не раз ме ре. Рет ко је про на ћи по-
ли тич ког функ ци о не ра да не ко ри сти свој по ло жај за лич но 

4 Phil Thornton, “Dollar Turns a Sicky Shade of Green”, The Wall Street Journal, 
03.02.2010.

5 Пад вредности долара, или како је то назвао Idependent, “смрт долара“, 
приморао је Русију, Кину, Француску и Јапан, а заинтересовани су још 
и Бразил и Индија да размотре план преласка плаћања нафте и гаса  са 
долара на неку другу валуту. Види: Анатолий Негодин, “Нефть и доллар 
несовместимы”, Час (Латвия), 07.10.2009. Упор.: “The end of the dollar spells 
the rise a new order”, TheIdependent, 06.10.2009.; Robert Fisk, “The demise of 
the dollar”, TheIdependent, 06.10.2009.

6 Педро Калво пише да је пад вредности британске фунте 1949. и 1967. године 
била одраз пада моћи Британске империје. Пад фунте показао је да ништа 
није вечно под капом Небеском, а сада се исто догађа и са доларом. Будућност 
долара, закључује Калво, је све тамнија, као, уосталом, и самих САД. Између 
2002. и 2007. године пад вредности долара био је условљен непримереним 
трговачким дефицитом САД, а сада паду доприносе антикризне мере које су 
разрадили експерти Федералних резерви и Белог дома. Види: Pedro Calvo, 
“El dólar como simbolo de la decadencia de EE:UU”, Cuba debate, 19.10.2009.

7 Кристофер Хитченс, “Банановая республика Америка”, Vanity Fair, према: 
http://inosmi.ru/world/20081019/244742.html
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бо га ће ње, без об зи ра ко ли ко ће љу ди по кра сти и оси ро ма ши-
ти. Та ко се, као у ба на на ре пу бли ка ма, по ка зу је да не ма дру-
штве не од го вор но сти. Дру гим ре чи ма, од го вор ност се пот-
пу но ис кљу чу је из (мо рал ног) и нео ли бе рал ног по рет ка. Та ко 
се до го ди ло да но вац ко ји је Кон грес САД до де лио бан ка ма 
и при вре ди  за са на ци ју фи нан сиј ског и при вред ног си сте ма 
бу де углав ном по кра ден, јер од лу ком ни је пред ви ђе но да се 
до де ла нов ца кон тро ли ше или над зи ре;

Тре ће, про цват де ма го ги је на ште ту здра вог ра зу ма, 
сми сла и по рет ка. На при мер, пи ше Кри сти фор Хит ченс, ни-
је ли гро теск но ка да се гла са ње о хит ним еко ном ским ме ра-
ма за по моћ еко но ми ји по ме ра, на тро шак Кон гре са, да би се 
ис по што вао пра зник Рош-Ха ша ни, ка да то ни су тра жи ли ни 
ор то док сни Је вре ји. Или, ни је ли фан та стич но да шеф Фе де-
рал них ре зер ви Алан Грин спен (Аlan Grin spen) као и ње гов 
прет ход ник бу ду чла но ви вр ло про бле ма тич них кул то ва (не 
сек ти, већ кул то ва)? – а ова квих при ме ра у САД има мно го, 
он да ви ди мо ко је је пот чи њен аме рич ки жи вот8

Ства ри су пот пу но из ма кле кон тро ли па се ја вља ју и 
ауто ри, по пут Но а ми Волф9 ко ји ово про па да ње по ку ша ва 
да об ја сни пси хо ло ги јом. Она се пи та: «По сто је ли пси хич ки 
про це си – чак фрој ди стич ки про це си – ко ји мо гу ути ца ти на 
ко лек тив но не све сно – ка ко је већ то мо гу ће ути ца ти на по је-
ди не љу де? Сма трам да по сто је – од го ва ра Но а ми Волф. «Ве-
ру јем да ка ко је то код по је ди нач ног чо ве ка, да сно ви, раз-
го во ри, фил мо ви, поп-му зи ка, обра зо ва ње, ви це ви, ре кла ме 
итд. ства ра ју ко лек тив но не све сно ко је ву че у про паст».

Исто вре ме но, Ро џер Ко ен,10 за кљу чу је да Аме ри ка од-
ла зи са по ли тич ке сце не и да ће за у зе ти ме сто не где из ме ђу 
Бра зи ла и Ар ген ти не.

8 Аналитичари и истраживачи износе на светло дана чињеницу да је Америка 
значајно ослабила и да удела у томе има сама америчка администрација 
која сама себи ставља клипове у точкове, јер је створила неефикасан 
бирократски систем на који се не може нико ослонити. Поред тога истичу да 
у свету политике у САД више нема потребних кадрова, духовних горостаса, 
већ малих егоиста који не могу да воде ову земљу. Види: Aaron David Miller, 
“The end of Diplomacy”, Foreign Policy, 03.02.2010. (аутор је један од водећих 
америчких политиколог из Центра „Вудро Вилсон“).

9 Ноами Вольф, “Аватар и Империя”, Project Syndicate, према: http://www.in-
osmi.ru/woeld/20100201/157914709.html

10 Роджер Коэн, “Предположим, Америка уйдет со сцены”, The New York Times, 
према: http://www.inosmi.ru/woeld/20100131/157875250.html
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Овим цр ним слут ња ма при дру жи ли су се и три ауто-
ра са Уни вер зи те та у Бер кли ју (На а зин Бар ма, Ели Рат нер и 
Сти вен Ве бер) ко ји су об ја ви ли оп шир ну ана ли зу, где су, из-
ме ђу оста лог кон ста то ва ли да се свет ор га ни зу је про тив За-
па да, те да по сто ји мо гућ ност ње го ве изо ла ци је и про па сти.11

Пр ви пут се у по след њих 100 го ди на  по ја вљу ју ве ли ке, 
ве о ма на се ље не и бр зо раз ви ја ју ће др жа ве и овај про блем ни 
САД, а ни За пад не мо гу да ре ше. Ове др жа ве раз ви ја ју ме ђу-
соб ну са рад њу, исто вре ме но, не са мо да сла бе од но се са За па-
дом, већ и од ба цу ју за пад но цен трич ни ме ђу на род ни си стем. 
Та ко За пад, а по себ но САД, гу бе свој зна чај.

На овај на чин спо ме ну те др жа ве ства ра ју «свет без За-
па да». Он је за сно ван на про ду бље ним, бр зо ус по ста вља ју-
ћим ве за ма др жа ва у раз во ју (кроз раз ме ну ро ба, нов ца, љу ди 
и иде ја) и, што је на ро чи то ва жно све то ни је под кон тро лом 
За па да. Ре зул тат ово га је фор ми ра ње но вог, па ра лел ног ме-
ђу на род ног си сте ма са вла сти тим нор ма ма и вред но сти ма, 
ин сти ту ци ја ма и струк ту ром вла сти. Овај свет од САД узи ма 
све што јој од го во ра, али за о би ла зи пра ви ла и нор ме Но вог 
свет ског по рет ка ко је дик ти ра ју САД. Ове но ве ве ли ке др жа-
ве пр во фор ми ра ју ал тер на тив ну ар хи тек ту ру ин сти ту ци ја 
и соп стве не обра сце упра вља ња др жа вом, ко ји се, обич но, 
са сто је од им пле мен та ци је вла сти те тра ди ци је и вред но сти 
– што си сте му да је ве ли ки ле ги ти ми тет и по др шку у на ро ду.

На при мер, ли бе ра ли зам је кри ти ко вао ко лек ти ви зам. 
Са да у Ру си ји, Ки ни и Ин ди ји, он ви ше не ма не га ти ван сми-
сао, пре све га, за хва љу ју ћи вла сти тој дру штве ној на у ци ко ја 
је ре ха би ли то ва ла ко лек ти ви зам. Ко лек ти ви зам је по зи тив на 
вред ност, на стао код зе мљо рад ни ка из по тре бе да се ефи ка-
сно об ра ди зе мља. По ред то га, он во ди ка со ли дар но сти ко је 
не ма у ин ди ви ду а ли зму. Та ко А. Ду гин по ру чу је да је ко-
лек ти ви зам бо љи јер не но си его и стич ки ин ди ви ду а ли зам.  
За тим, ин ди ви ду а ли зам је свој ствен ста нов ни ци ма при мор-
ја и мор на ри ма, па за што га на ме та ти та мо где не ма усло ва 
за то?  Ко лек ти ви зам ра ђа још јед ну ва жну вред ност, а то је 
ро до љу бље! «Ро до љу бље ни је при бе жи ште ни тко ва, прем да 
је, за и ста, спо соб но да оправ да и ски не ља гу са оних ко ји 

11 Види; Наазин Барма, Эли Ратнер, Стивен Вебер, “Мир без Запада”, Россия в 
глобальной политике, No 4, Москва, 2008.
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му се на кра ју кра је ва обра те. Ро до љу бље је со ци јал но, по ли-
тич ка и кул тур на нор ма и скре та ње са ње је ру жно обе леж је 
и за ме так ре ал ног со ци јал ног екс тре ми зма, ни хи ли зма, суб-
вер зи је».12 Да ље Ду гин ка же: „Коп не на моћ“ (те лу ро кра ти-
ја) ве за на је за фик си ра ност про сто ра и по сто ја ност ње го вих 
ква ли та тив них усме ре ња и од ли ка. То је на ци ви ли за циј-
ском ни воу оли че но у се де ла штву, кон зер ва ти ви зму, стро гим 
прав ним нор ма ма ко ји ма се пот чи ња ва ју ве ли ке људ ске за-
јед ни це – ро до ви, пле ме на, на ро ди, др жа ве, им пе ри је. Чвр-
сто ћа коп на се кул тур но оли ча ва у чвр сто ћи ети ке и по сто-
ја но сти со ци јал них тра ди ци ја. Коп не ним (по го то во се де лач-
ким) на ро ди ма стра ни су ин ди ви ду а ли зам и дух пред у зет-
ни штва. Свој стве ни су им ко лек ти ви зам и хи је рар хич ност.13 
На су прот то ме, ста нов ни ци при мор ја не ма ју чвр сту ети ку и 
прав не нор ме, они и ка да по сто је стал но се под ри ва ју и ре-
ла ти ви зу ју.14 Дру гим ре чи ма, коп но је ста бил ност, чвр сто ћа, 

12 Александар Дугин, Основи геополитике, књ. 1,  Екопрес, Зрењанин, 2004, 
стр. 13.

13 Исто, стр. 26.
14 Данас је очигледно да западна друштва подлежу одсуству норми или аномији. 

Овоме доприноси делегитимација, тј. распадање полазних вредносних 
основа нормативног поретка, који обезбеђују интегративност, целовитост 
друштва на социјалном нивоу. Широке масе губе поверење у раније 
формиран систем вредности који је до недавно обезбеђивао легитимитет 
нормативног поретка. Критичко расположење многих људи према тим 
идеалима, представама, уверењима, који су им до скора изгледали важни, 
животно неопходни, сада су важно обележје делегитимације.

 Важна компонента процеса распадања власти социјеталног нивоа друштва-
система је делегитимација политичке власти. Губитак поверења маса 
у државне органе, незадовољство руководством земље, оштро сужава 
могућности правног регулисања друштва. Власт почиње да се одржава 
искључиво принудом, насиљем, што не може дуго да траје.

 Сегментација вредносне свести је карактеристична, очигледно, за било 
које друштво. Идеолошки плурализам није опасан за друштво као систем 
уз присуство базичних социјалнополитичких вредности, које легитимишу 
нормативни поредак, које подржава већина судеоника социјалне сарадње.

 У условима дебаланса социјеталног нивоа и нивоа статуса-улога друштва, 
престаје нормално функционисање и институционалног нивоа система. Оно 
постаје изван могућности да у потребном обиму регулише односе статуса-
улога јер девијација поприма масовни карактер, што води слабљењу социјалне 
контроле, смањењу могућности ефикасне примене институционализованих 
механизама санкција. У таквој ситуацији самоорганизација, уједињавање 
индивидуа, ако се и дешава, углавном је представљено у виду група, 
корпоративних организација, које су оријентисане на изражавање и заштиту 
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фик си ра ност, про стор као та кав. Во да је по кре тљи вост, ме ко-
ћа, ди на ми ка, вре ме.

Та ко ђе кри ти ко ва на др жав на ин тер вен ци ја у еко но ми-
ји до би ја но ви сми сао. Еко ном ски обра зац Ки не и Ру си је је 
да нас успе шни ји од Аме рич ког. Пре ма то ме, за го ва ра ње нео-
ли бе рал них ман три о не ме ша њу др жа ве је го ла про па ган да 
сми шље на да осла би еко ном ску моћ по је ди них др жа ва. Тај 
пут је на зван „тре ћи пут“, а ње га је осми слио и опи сао Фри-
дрих Лист. На и ме Лист не по др жа ва „ауто ном ну ло ги ку тр-
жи шта“, већ пи ше да у од ре ђе ним усло ви ма, ка ко то ра де 
Ки на, Ин ди ја и Ру си ја, тре ба при бе га ва ти про тек ци о ни зму, 
ди ри ги зму и ца рин ским огра ни че њи ма, тј. огра ни ча ва њу 
прин ци па „сло бод не тр го ви не“ на ин тер на ци о нал ном ни воу 
да би се по сти гао ни во на ци о нал не и др жав не не за ви сно сти 
и стра те шке мо ћи. Дру гим ре чи ма, за Ли ста је би ло очи глед-
но да при вре да мо ра би ти под ре ђе на на ци о нал ним ин те ре-
си ма, и да сва ко по зи ва ње на „ауто ном ну ло ги ку тр жи шта“ 
пред ста вља са мо по кри ће за еко ном ску (а по том и по ли тич-
ку) екс пан зи ју бо га тих др жа ва на уштрб си ро ма шни јих све 
до њи хо вог под јарм љи ва ња. 

Еко ном ска хи је рар хи ја ко ју је Лист на вео, мо же се све-
сти на про сту фор му лу: они аспек ти при вред ног жи во та ко ји 
су по раз ме ра ма упо ре ди ви са ин те ре си ма при ват ног ли ца, 

уских групних интереса. Институционални ниво система, на тај начин губи 
социјетални, универзални карактер, распада се на низ сегмената (група, 
организација, корпорација), од којих се у свакој успостављају сопствене 
норме правила и сарадње.

 Аномија је, дакле, неусаглашеност нормативно-функционалних захтева 
система и реално понашање индивидуа, које води ка отуђењу индивидуа 
од друштва. Друштво нема могућности да усмери понашање индивидуа 
у институционалне оквире на које су раније навикли, а људи, лишени 
вредносно-нормативне оријентације, налазе се у стању или крајње 
узнемирености или дубоке депресије, делују у страху или ризикујући, 
вођени тренутним интересима и самим тиме престају да реорганизују 
структурне елементе друштва-система. 

 Аномија је једнако погубна и за личност и за друштво. Личност се 
десоцијализује, губи навике моралног, правног регулисања свог понашања, 
мотивација постаје утилитарна, примитивно-хедонистичка, на нивоу 
физиолошких потреба. Друштво почиње да се распада, јер се не реорганизују 
некад стабилне социјалне везе и односи.

 Види: Зоран Милошевић, Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, 
Бијељина, 2009, стр. 209-201.
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је дин ке, мо ра ју би ти под упра вом тр жи шних прин ци па и за-
сно ва ни на „при ват ном вла сни штву“. Ту се ра ди о ста но ви-
ма, ма њим про из вод ним ка па ци те ти ма, ма њем зе мљи шном 
вла сни штву итд. Об лик про из вод ње мо ра сра змер но по ра сту 
зна ча ја ове или оне вр сте при вред не де лат но сти сти ца ти цр-
те ко лек тив ног вла сни штва по што у да том слу ча ју „при ват-
но вла сни штво“ и ин ди ви ду ал ни чи ни лац мо гу до ћи у про-
ти ву реч ност са ко лек тив ним ин те ре си ма. Ту мо ра де ло ва ти 
„ко о пе ра тив ни“ или „кор по ра тив ни“ кри те ри јум. И нај зад, 
еко ном ске сфе ре ди рект но ве за не за др жа ву и њен стра те шки 
ста тус мо ра ју кон тро ли са ти, суб вен ци о ни са ти и њи ма упра-
вља ти др жав не ин стан це по што се ра ди о ин те ре си ма из над 
„при ват ног вла сни штва“ или „ко лек тив не ко ри сти“.1515

 И нај ва жни је, но во ра зви ја ју ће др жа ве це не су ве ре ну 
де мо кра ти ју, на ла зе ћи да ли бе рал ну де мо кра ти ју кон тро ли-
ше еко но ми ја, тј. круп ни ка пи тал, па на род на из бо ри ма увек 
до би ја оно што ни је иза брао.1616 На тај на чин «де мо кра ти ја» 
до во ди до све ко ли ке де ка ден ци је и го спо да ре ња нов ца над 
љу ди ма, уме сто да љу ди го спо да ре нов цем. То је, по ру чу је А. 
Зи но вјев – ко ло ни јал на де мо кра ти ја!

Овом си сте му не сме та «му ло кра ти ја», јер је то иран ска 
тра ди ци ја, не сме та ју јој ни дру ге тра ди ци је. Да кле, ра ди се 
о пот пу но но вом си сте му ко ји не ће да упо до бља ва свет по се-
би, већ по шту је оно што је на ста ло као аутох то но. На су прот 
то ме ли бе рал ни по ре дак гу би ле ги ти ми тет јер мно ге вла сти 
у овом си сте му се фор ми ра ју ме диј ским те ро ром, пре ва ром, 
ко руп ци јом...

Мо же се, да кле, за кљу чи ти да се Но ви свет раз ви ја и 
ула же но вац у раз вој дру гих, али без За па да. На при мер, еко-
ном ска ула га ња Ки не, Ру си је и Ин ди је су крај ње ин те ре сант-
на.17 Као пр во, ове зе мље не усло вља ва ју сво ја ула га ња (што 
је стан дард на прак са За па да). Ки на је у Афри ку (ко ју је За пад 
др жао си ро ма шном) уло жи ла ми ли јар де до ла ра. На при мер, 

15 А. Дугин, Основи геополитике, стр. 247.
16 Види: Зоран Милошевич, “Что не так с демократией”, http://www.russworld.

ru/index.php/2009-04-11-12-40-20/2009-04-11-14-20-59/54-2009-05-29-13-48-
25

17 Интересантно је да Америци не смета толико успон Кине и Индије 
колико Русије и Ирана. За пропаганду САД Русија и Иран су агресивне и 
непријатељске државе. Види: Leon T. Hadar, “Old U.S. Alliens Are hedging 
Their Strategic Bets”, Huffington Post, 13.12.2009.
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у За па ду не ин те ре сант ној Ан го ли Ки на ства ра ауто пу те ве, 
хи дро цен тра ле, ин фра струк ту ру, фа бри ке... Слич но је и у 
Егип ту, Ни ге ри ји. То чи не не са мо Ки на, Ру си ја и Ин ди ја, 
већ и Ве не цу е ла, Бра зил и Ар ген ти на. Уго Ча вес тр гу је са 
Ира ном. Ру си ја тре нут но про да је ви ше оруж ја Ју жној Аме-
ри ци не го САД. Де фи ни тив но свет се ме ња.

Гло ба ли за ци ја ко ју су по кре ну ле САД до би ја са свим 
дру га чи ји из глед. На и ме, ви ше се ин те гри шу др жа ве ко је не 
ула зе у за пад ни блок. «Свет без За па да» ја ча ве зе уну тар се-
бе. «Свет без За па да» се са сто ји, као и сва ки по ли тич ки по-
ре дак, из две ком по нен те: иде ја о прин ци пи ма упра вља ња и 
вла сти тог ре сур са вла сти. Тај си стем да нас од сли ка ва Шан-
гај ска ор га ни за ци ја са рад ње (ШОС) и ко ја је има ла сна ге да, 
до не дав но не за ми сли во, глат ко од би је мол бу САД да до би ју 
ста тус по сма тра ча. ШОС је по звао САД да уда љи свој вој-
ни пер со нал из Цен трал не Ази је и по др жао уз бе ки стан ског 
пред сед ни ка Исла ма Ка ри мо ва ко га су САД оп ту жи ва ле да 
гу ши опо зи ци ју.

«Свет без За па да» ства ра соп стве не ка на ле рас про сти-
ра ња ин фор ма ци ја и ка на ле за по др шку дис кур су. У овом 
све ту глав ни ме ди ји ни су CCN, BBС и слич но, већ «Ал-Џа-
зи ра», «Ал-Ара биа», Ру ска те ле ви зи ја...

Да је ђа во од нео ша лу сма тра и Пи тер Гуд спид18 на во-
де ћи да је сту ди ја На ци о нал ног са ве та за раз вој САД, до ста-
вље на ак ту ел ном пред сед ни ку Ба ра ку Оба ми, кра јем 2009. 
го ди не. Сту ди ја од 120 стра на, а под на сло вом «Гло бал не 
тен ден ци је до 2025. го ди не» са др жи пред ви ђа ња раз во ја по-
ли ти ке и еко но ми је на свет ском ни воу. Ауто ри сту ди је су нај-
по зна ти ји аме рич ки ис тра жи ва чи и ана ли ти ча ри, а по сао је 
тра јао го ди ну да на. У сту ди ји се ка же да ће се у на ред них 
15 го ди на еко ном ски и по ли тич ки ути цај За па да, а по себ но 
САД сма њи ти. «Ме ђу на род ни си стем ка кав је са да не ће по-
сто ја ти 20025. го ди не» - за кљу чу ју.

Ис по ста вља се да у ова „ад ска вре ме на“ за САД мо же-
мо ре ћи да не ка да шња је ди на су пер-си ла на пла не ти Зе мљи 
– не ма при ја те ља. Сви до ско ра шњи са ве зни ци „гле да ју сво-
ја по сла“. Тур ска ко ја је би ла у вре ме „хлад ног ра та“ во де ћи 

18 Питер Гудспид, “У Америки впереди – грозовые тучи”, National Post  
(Канада), према: http://inosmi.ru/usa/20091227/157241155.html
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са ве зник САД, са да не ма ри за ову не ка да моћ ну др жа ву и 
ства ра во де ће по зи ци је и ислам ском све ту у ма шта о об но ви 
осман ске им пе ри је.19 Евро па се и про тив во ље САД, а под ди-
ри гент ском па ли цом ди на мич ног Кар ла V Хаб сбур га ује ди-
њу је са ци љем да за шти ти и про ши ри ри мо ка то ли чан ство, а 
по др жа ва и у Ју жној Аме ри ци ства ра ње се би при ја тељ ске, а 
одво је не од САД (ри мо ка то лич ке) ла ти но а ме рич ке им пе ри је. 
Евро па то не ра ди уз по моћ оруж ја, већ уз по моћ „ме ке си ле“ 
и ди пло ма ти је.20 

Та ко се сли ка са вре ме ног све та ме ња. Сва ко спа ша ва 
се бе, а САД? Ко га бри га за им пе ри ју ко ја је на не ла то ли ко 
зла ши ром све та. Ја вља ју се но ви игра чи на свет ској сце ни, 
са но вим пра ви ли ма игре и но вим вред но сти ма. Ути цај тих 
но вих игра ча (др жа ва), по себ но Ки не, Ин ди је и Ру си је ра сте 
и свет ће до жи ве ти тран сфор ма ци ју и исто риј ску пре да ју бо-
гат ства Ис то ку.
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THE (ECO NO MIC) WE A KE NING OF THE 
WE STERN PO WER

Sum mary 

This ar tic le analyses in for ma tion’s of USA po wer dawn and 
be ha vi or of Chi na, In dia and Rus sia, which are in pro cess of al
ter na ti ve in sti tu ti o na li za tion, trying to form a new or der wit ho ut 
USA and West. 

Dec li ne in Ame ri can po wer can be seen by trac king dol lar 
va lue (co ur se), of ten cal led as a “tim ber cur rency”, cur rency wit
ho ut worth. Spre a ding of clep toc racy, de ma gogy ari sing   on an 
un seen sca le is vi si ble al so.
Key words: Po li tics, Dol lar, US eco nomy, West, Rus sia, In dia, 

Chi na, East    
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ДушанНиколиш*

САД И НА ТО1

По глед из де ве де се тих на две хи љадите 
и из две хи ља ди тих на де ве де се те 

Са же так

Дугорочниглобалниуниполаристичкииунилатерални
геополитичкиивојностратешкиинтересипретензијаСАД
у90-тимгодинамајебиодасеНАТОуниверзализује–“гло-
бализује”иприхватикаоновиинајбољепронађенисистем
безбедностизаЕвропуисвет.НАТОјеиу90-тимгодинама,
доданас,наставиодапостојиифункционишеизвишераз-
лога:  збогинхерентногстрахаСАДињенихнајлојалнијих
западнихсавезникаодрускеопасности;  збогтогашто је
заСАДНАТОодувекбио“најприроднији”начинњиховогвој-
ногиполитичкогприсустваиостанкаиопстанкакаосвет-
ске суперсиле и најутицајније ваневропске „европске“ силе
у Европи и у европским безбедносним пословима,односно,
безбедноснедоминацијенадЕвропомпаињенеконтроле;и,
можда, најважније, збогтогашто је кроз све ово НАТО
биоидоданасостаонајефикаснијиинструментфункцио-
нисањаиопстанкаСАДкаоглобалнесуперсилеусветским
пословима,уцелини.ЕвентуалноповлачењеСАДизЕвропе,
„испуштањеЕвропеизсвојихруку“,односноамеричкиизо-

* Виши научни саветник, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град

1 Рад је на стао у окви ру про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је фи-
нан си ра ног од стра не Ми ни стар ства за на у ку Ср би је.
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лационизамодЕвропе,значиобизаАмерику,ибиобиуњој
доживљен,као–губитакглобалноглидерства,доминант-
немоћиимисионарскеулогеусвету,свегаоногаштојеза
САДнаслеђеДругогсветскограта.ЗаСједињенеДржаве,
безбедносно-политички доминиратиЕвропом, контролиса-
тије(атоСАДчинекрозНАТО),најбитнијијепредуслови
темељњиховог целокупног глобалногмеђународног бића и
идентитетаиопстанка каопланетарнесуперсиле,ати-
ме и смисла постојања.. ОдласкомНАТО-а са сцене, кре-
дибилитет и војно-безбедносна доминација и опстанак и
останакСАДуЕвропиизгубилибисмисао.Свихових„хлад-
норатовских“ и „постхладноратовских“ деценијаНАТО је
(скупасаОЕБС-ом)јединаисуштинскипресуднаполитичка
ивојно-безбедноснакопчаСједињенихДржавасаЕвропом.
БезНАТО-аисвоједоминантнекоманднеивисокотехноло-
шкепозицијеуњему,САД,једноставноречено,небиимале
штадатражеуЕвропи,осимкаоокупационасила!Ирачка
окупацијаКувајтаавгуста1990. годинеи грађанскирату
Југославији,посебноонајуБосниод1992.год.,билисуона
траженаипронађенаформулакоја јеНАТО-утребалода
обезбеди„вечнумладост“.
Кључнеречи:САД,НАТО,Русија,Европа,Балкан,Евроазиј-

скиБалкан,Медитеран.
Функ ци о нал но и, пре ћут но и фор мал но, про ши ре ње и 

ле га ли за ци ја НА ТО-а у 90-тим го ди на ма 20. ве ка на ис ток 
Евро пе, на Бал кан, и да ље, на про сто ре Евро а зи је, на “Евро а-
зиј ски Бал кан” и Сред њи Ис ток, а по себ но НА ТО - аме рич ка 
агре си ја и рат про тив Ср би је 1999. год., ис ка за ли су отво ре ни, 
ого ље ни и ду го роч ни гло бал ни уни по ла ри стич ки и уни ла те-
рал ни ге о по ли тич ки и вој но стра те шки ин те рес и пре тен зи ју  
Сје ди ње них Др жа ва да се НА ТО уни вер за ли зу је – “гло ба ли-
зу је” и при хва ти као но ви и нај бо ље про на ђе ни си стем без-
бед но сти за Евро пу и свет. Уз то, да ка ко, и као “нај при род-
ни ји” на чин да љег вој ног и по ли тич ког при су ства, остан ка и 
оп стан ка САД као до ми нант не свет ске су пер си ле у Евро пи 
и у европ ским без бед но сним по сло ви ма2. Овај но ви тренд је 

2 “Оба ве за САД пре ма НА ТО-у и да ље се ко ри сти да би се оправ да ло др жа-
ње аме рич ких тру па Евро пи… Ма да ни је дан уго вор не оба ве зу је Аме ри ку 
да ста ци о ни ра сво је вој не сна ге у ино стран ству, аме рич ке тру пе су то ли ко 
ду го у Евро пи да њи хо во при су ство мно ги ви де као не што са свим нор мал-
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са свим мар ги на ли зо вао и defactoуки нуо до та да шњи си стем 
свет ске без бед но сти под окри љем и у над ле жно сти УН, као 
и европ ски на осно ва ма Хел син шког За вр шног ака та из 1975. 
год. 

Са та квим НА ТО-ом САД су за по че ле про цес ус по ста-
вља ња па ра лел ног си сте ма свет ске без бед но сти, а НА ТО, са 
САД на вр ху, као да је пре у зео у сво је ру ке над ле жно сти, 
функ ци је и од го вор ност УН и Са ве та без бед но сти у очу ва-
њу и одр жа њу свет ског ми ра и без бед но сти,. По ре чи ма ис-
тра жи ва ча A.Zumach-a из 1997. год., “ка ко ме ђу на род не ин-
сти ту ци је, на при мер ОЕБС и УН, сла бе, Ва шинг тон у све 
ве ћој ме ри ко ри сти НА ТО да би оја чао ути цај САД над УН и 
Бал ка ном. Још увек по вер љи ви до ку мент НА ТО-а, МЦ 327”, 
на ста вља он, “де таљ но опи су је ка ко НА ТО ви ди и пред ви ђа 
сво ју бу ду ћу са рад њу са УН у обла сти ме ђу на род не без бед-
но сти. У ње му се, та ко, твр ди да НА ТО не ће са Ује ди ње ним 
на ци ја ма де ли ти ни ка кве оба ве штај не по дат ке до ко јих до ђе 
не ка ње го ва чла ни ца, да ће НА ТО за др жа ти пот пу ну кон тро-
лу и ко ман ду над опе ра ци ја ма, да ће од лу чи ва ти о то ме ка да 
да се не ка опе ра ци ја за у ста ви а ка да да еска ли ра…”3

НА ТО је и у 90-тим го ди на ма, до да нас,  на ста вио да 
по сто ји  и функ ци о ни ше пр вен стве но због, с јед не стра не, 
ин хе рент ног стра ха САД и ње них нај ло јал ни јих за пад них 
са ве зни ка – од ру ске опа сно сти, и, с дру ге стра не, због то-
га што је НА ТО од у век био ин стру мент без бед но сне до ми-
на ци је САД над Евро пом и ин стру мент функ ци о ни са ња и 
оп стан ка САД као гло бал не су пер си ле у свет ским по сло ви-
ма. Пла не тар на, евро а зиј ска рас про стра ње ност не ка да шњег 
СССР-а и да на шње Ру си је, хар тлен да све та, је сте та маг нет-
ска ге о по ли тич ка си ла ко ја при вла чи, и ко ја ће при вла чи ти, 
сва ку си лу чи је је пре тен зи ја свет ска вла да ви на. Хи по те тич-
ко укљу че ње, о ко ме се с вре ме на на вре ме, као и ових да на, 
мо гу чу ти раз ми шља ња, РусијеупуноправночланствоНА-

но…60% вој них из да та ка САД (тј. 175 ми ли јар ди $) од ла зи на од бра ну Евро-
пе, 45% свих сво јих пре ко мор ских тру па САД др же у Евро пи… Ви ше не 
по сто је усло ви за да љу до ми на ци ју  САД без бед но сним аран жма ни ма Евро-
пе (на при мер, на че лу SA CE UR-a увек је Аме ри ка нац)”. “What next for NA-
TO?”, TheDefenseMonitor(Cen ter for De fen se In for ma tion, Was hing ton D.C.), 
Vol. 24, No. 2, 1995, p. 2.

3 A. .Zu mach, „NA TO Mo ves East“, Covert ActionQuarterly, No. 61, Sum mer 
1997,  p. 52.
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ТО-а, по  ми шље њу ауто ра овог при ло га, не ми нов но би во ди-
ло не стан ку НА ТО-а, ба рем ова квог ка кав по сто ји да нас. Оно 
би, та ко ђе, зна чи ло и до бро вољ ни при ста нак САД да сво ју 
по ли тич ко-без бед но сну до ми на ци ју над европ ским, и де лом 
евро а зиј ским, од но си ма и пи та њи ма, рав но прав но де ле са 
Ру си јом или, су тра, не ком дру гом ве ли ком си лом или са ве-
зом си ла, или ин те гра ци јом. То би во ди ло од ри ца њу САД од 
соп стве ног гло бал ног при ма те и пла не тар не из у зет но сти и, 
са свим из ве сно, не ком но вом ви ду изо ла ци о ни зма САД у 21. 
ве ку, ко ји би, ме ђу тим био изо ла ци о ни зам “са мо” од - не при-
ко сно ве не пла не тар не хе ге мо ни је. Са Ру си јом као  пу но прав-
ним и рав но прав ним чла ном НА ТО-а, Аме ри ка, за си гур но, 
ви ше не би би ла, или не би мо гла пре тен до ва ти на то да бу де, 
не спор ни ли дер све та те је због то га пи та ње евен ту ал ног ру-
ског члан ства у НА ТО-у за и ста хи по те тич ко. 

Не ки аме рич ки ауто ри, на при мер углед ни ДејвидЕб-
шајер (ду го го ди шњи члан Три ла те рал не ко ми си је,  пред се-
дик ути цај ног ва шинг тон ског Цен тра за стра те гиј ске и ме-
ђу на род не сту ди је и члан стал ног Са ве то дав ног од бо ра за 
ино стра ну оба ве штај ну де лат ност пред сед ни ка САД, у Ре-
га но вом ман да ту),  су, раз ми шља ју ћи о овој те ми у 90-тим 
го ди на ма, ка да су САД и НА ТО из гра ђи ва ли и учвр шћи ва ли 
свој но во-ста ри пост би по лар ни иден ти тет, би ли ми шље ња 
да “НА ТО мо ра ја сно ста ви ти до зна ња да Ру си ја ни ка да не-
ће по ста ти члан. (НА ТО-а, прим. Д.Н.) НА ТО је са вез Евро-
пе. Пољ ска, Ма ђар ска и Че шка су европ ске зе мље – а Ру си ја 
(Јел ци но ва, прим. Д.Н.) ни је, или бар још ни је. Оста ле ин-
сти ту ци је се мо гу про сти ра ти од Атлан ти ка до Ура ла (кон-
цеп ци ја Де Го ла из 60-тих го ди на 20. ве ка, прим. Д.Н.), али 
би НА ТО тре ба ло да оста не са вез За па да. Одво је ни спо ра зум 
о не на па да њу или о при ја тељ ству из ме ђу НА ТО-а и Ру си је, 
мо гућ је… али Ру си ја не би тре ба ло да има ика кве илу зи је о 
бу ду ћем члан ству у НА ТО-у.”4

Са дру ге стра не, ја сно је да је дан је дин стве ни и це ло-
ви ти европ ски вој но-без бед но сни си стем (по ре дак) ко ји би 
по чи вао на рав но те жи мо ћи, ни је мо гућ без Ру си је. У том 
сми слу, A.Zumach је сво је вре ме но до бро при ме тио да је “нај-

4 Da vid Abs hi re,  „US Glo bal Po licy: To ward an Agi le Stra tegy“, TheWashington
Quarterly,Vol. 19, No. 2, Spring 1996, p. 55.
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про бле ма тич ни ји аспект екс пан зи је НА ТО-а у то ме да она 
не ре ша ва фун да мен тал но пи та ње Ру си је у Евро пи.” И, ово 
пи та ње, про ши рио тврд њом да се “по тре ћи пут у 20. Ве ку 
СССР-Ру си ја спре ча ва да по ста не члан глав не европ ске ин-
сти ту ци је за без бед ност као рав но прав ни парт нер са истим 
пра ви ма и оба ве за ма као и дру ги чла но ви.”5 У са мим по че-
ци ма вој но-стра те шке и ге о по ли тич ке екс пан зи је НА ТО-а на 
ис ток Евро пе, “ис пра жњен” од стра не СССР-а-Ру си је, би ло 
је ми шље ња (на при мер, ана ли тич ког, спе ци ја ли зо ва ног ва-
шинг тон ског ча со пи са TheDefenseMonitor)по ко ји ма се “Ру-
си ја, ге о граф ски, део Евро пе че сто не сма тра ре ле вант ним 
по ли тич ким и еко ном ским де лом Евро пе… Све док се би ло 
ко ја зе мља, по себ но она ко ја је моћ на као Ру си ја, осе ћа угро-
же ном, ни ко се не мо же осе ћа ти без бед ним.”6 

Би ло је ауто ра ко ји су у - “ра ној ево лу ци ји” НА ТО-а - 
кроз ње го во осва ја ње европ ског Ис то ка, кроз ње го во пре ра-
ста ње у не ку вр сту па не вроп ског си сте ма и по рет ка без бед-
но сти, кроз но ви “се лек тив ни кон теј мент” и кроз но ве ви до ве 
ин тер вен ци о ни зма и агре си је – ја сно ви де ли и пред ви де ли 
опа сност да “НА ТО, ко ји укљу чу је др жа ве Ис точ не Евро пе 
али ис кљу чу је Ру си ју, мо же по ста ти ре цепт за нестабилност
уЕвропи. (кур зив, Д.Н.) Мо же се, чак, за ми сли ти новихладни
ратко ји би про и за шао из су че ља ва ња про ши ре ног НА ТО-а 
и јед не изо ло ва не Ру си је, са но вом гво зде ном за ве сом не ко-
ли ко сто ти на ми ља ис точ но од ста ре.”7

  Вој но-без бед но сним и оп стан ком, и остан ком, САД и 
НА ТО-а у Евро пи у 90-тим и две хи ља ди тим го ди на ма, ја ча-
њем и екс пан зи јом њи хо вог по ли тич ког и вој ног ути ца ја и 
де ло ва ња, укљу чу ју ћи ра то ве и агре си је про тив Ср би је 1999. 
и у обла сти “Евро а зиј ског Бал ка на” и Сред њег ис то ка, као и 
са мо ра спу шта њем и до бро вољ ним де ми си о ни ра њем, СССР-а 
- Ру си је (и Вар шав ског уго во ра)  као по ли тич ке су пер си ле из 
Евро пе 90-тих го ди на,  мо гућ но сти за кон сти ту и са ње јед ног 
урав но те же ни јег европ ског и гло бал ног вој но бе збед но сног и 
по ли тич ког по рет ка ко ји не би био ис кљу чи во евро а тлант ски 

5 A. Zu mach, исто, p. 54.
6 „NA TO Ex pan si on: Flir ting with Di sa ster“, TheDifenseMonitor,Cen ter for De-

fen se In for ma tion, Was hing ton D.C., Vol. 24, No. 9, 1995, p. 4.
7 Ric hard Croc katt, TheFiftyYearsWar.TheUnitedStatesandSovietUnion in

WorldPolitics,1941-1991, Ro u tled ge, Lon don, New York, 1995, p. 347.                                                                                  
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об ли ко ван и де тер ми ни сан, би ле су од ло же не и про пу ште не.  
Пре ма јед ном ра зум ном и да ле ко ви дом по гле ду из тог вре ме-
на, “оно што је по треб но, је сте без бед но сна опе ра ци ја у ко ју 
је укљу че на сва ка др жа ва и то на рав но прав ној осно ви. Про-
ши ре ње НА ТО-а ни је му дро јер за си гур но фру стри ра, по ни-
жа ва и чак оту ђу је др жа ву на о ру жа ну са 20.000 ну кле ар них 
бо је вих гла ва… Им пе ра тив без бед но сти Евро пе и све та је-
сте у то ме да Ру си ја не бу де ис кљу че на из Евро пе. НА ТО би 
тре ба ло да из гу би у ва жно сти, а ОЕБС да оја ча и да пре ра-
сте у основ ни без бед но сни фо рум и ор га ни за ци ју…”8 Пре-
ма дру гом по гле ду, “ма да од ре ђе ног не при ја те ља ви ше не ма 
(ми сли се на бив ши СССР, прим. Д.Н.)…по др шка НА ТО-у и 
ста ци о ни ра њу ору жа них сна га (САД, прим. Д.Н.) у Евро пи и 
да ље је по сто ја на. …САДсуоданесвојојдоминантнојулози
уЕвропикојуостварујукрозНАТОисвојеснагеуЕвропи.
ОвековечењеНАТО-акаопримарногбезбедносногфактора
уЕвропислужитомедаподријеалтернативнебезбедносне
аранжманеи да уко чи њи хов пу ни раз вој…Не при ја тељ је 
оти шао. Ми си ја НА ТО-а је за вр ше на. Вре ме је да се гле да 
уна пред, а не уна зад.”9 (кур зив, Д.Н.)

У ду го роч ној гло бал ној ге о по ли тич кој и вој но бе збед-
но сној стра те ги ји САД пре ма Ру си ји ( Ру со а зи ји и Евро а зи-
ји) Бал кан, а уну тар ње га и Ср би ја, би ли су у епо ха ма и би-
по ла ри зма и уни по ла ри зма, и оста ју и у епо хи но во на ста ју-
ћег мул ти по ла ри зма, ре ги он-тач ка од су штин ског ин те ре са. 
САД и НА ТО на Бал кан гле да ју као на руб ни део, за пад но 
кри ло ге о е нер гет ски кључ ног и ви тал ног Ка спиј ско-цр но-
мор ског ба се на и но вог “пу та сви ле”. За аме рич ке стра те шке 
пла не ре и кре а то ре, оба Бал ка на, и европ ски и “евро а зиј ски”, 
се до ди ру ју, на ста вља ју је дан на дру го га, с тим да се онај ма-
њи мо рао, и да  се мо ра,  обез бе ди ти, па ци фи ко ва ти, учи ни-
ти ста бил ним, без о па сним и др жа ти стал но под кон тро лом  
пре вас ход но ра ди оног дру гог. Ове ин те ре се и од но се до бро 
је осе тио и обра зло жио Ноам Чомски на ла зе ћи ана ло ги ју 
из ме ђу Бо сне и Бли ског Ис то ка при че му се, по ње му, “Ва-
шинг тон на да да ће под ње го вим вођ ством и кон тро лом оба 
ен ти те та у Бо сни би ти, као што је то већ Хр ват ска,  руб ни 

8  „NA TO Ex pan si on...“, isto, p. 4.
9  „What Next for NA TO?“, TheDefenseMonitor, Vol. 24, No. 2, 1995,  p. 3, 7.
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део Бли ског Ис то ка, део про ши ре ног бли ско и сточ ног ре ги о-
на ко јим упра вља ју САД…САД су од у век сма тра ле Бал кан, 
у осно ви, кри лом Бли ског Ис то ка. А на ње му, са ње го вим 
огром ним енер гет ским по тен ци ја ли ма, Сје ди ње не Др жа ве 
су од Дру гог свет ског ра та ин си сти ра ле на сво јој уни ла те-
рал ној кон тро ли.”10

По сма тра ју ћи и ана ли зи ра ју ћи ства ри из ове ге о по ли-
тич ке и ге о е ко ном ске (енер гет ске) ви зу ре ја сно је да за САД 
и НА ТО и Бал кан и Ме ди те ран, са Сред њим Ис то ком и Ка-
спиј ско-цр но мор ским енер гет ским ба се ном, и на да ље за др-
жа ва ју свој ви со ки без бед но сни и стра те гиј ски при о ри тет ни 
зна чај као коп не ни и по мор ски ко му ни ка ци о ни и тран спорт-
ни пу те ви. Без бед но сна ар хи тек ту ра Ме ди те ра на, а са њом и 
“над ле жност” и уло га НА ТО-а,  про ши ри ла је, из јед ног аме-
рич ког, РАНД-овог, угла у 90-тим го ди на ма, свој ка рак тер и 
са др жај на транс(екс тра)ре ги о нал ну ди мен зи ју. “Од за пад ног 
Ме ди те ра на до Ка спиј ског мо ра, ши ре ње ко му ни ка циј ских 
ли ни ја за наф ту и гас ства ра но ве мо гућ но сти за  са рад њу 
и су ко бе…са бу ду ћом нафт ном про из вод њом из ка спиј ског 
ба се на ко ја тре ба да пре ко ис точ ног Ме ди те ра на до спе до 
свет ских тр жи шта… ме ди те ран ски ре ги он по ста је сре ди-
шња тач ка у по гле ду без бед но сти енер ги је. Реконструкци-
јаБалкана…да ље ће оја ча ти зна чај Ме ди те ра на као пу та за 
ис по ру ку наф те од Бли ског Ис то ка до Ис точ не и Цен трал не 
Евро пе…”11 Про ши ре на је, у скла ду с тим, та ко ђе, и “зо на 
над ле жно сти” НА ТО-а (и кроз ње га САД-а) ње го ве ју жне ко-
ман де, ју жног кри ла – AF SO UTH. “У то ку хлад ног ра та ко-
ман дант ју жне ко ман де НА ТО-а мо рао је пре све га да бри не 
о со вјет ској сре до зем ној фло ти. Да нас ње го во подручјестра-
тегијског интереса укљу чу је: Балкан, Медитеран, делове
ПерсијскогзаливаиКавказ…”12

10   No am  Chomsky, “En du ring Truths, Chan ging Mar kets”, CovertActionQuar-
terly,No. 56, Spring 1996, pp. 47-48.

11  S. Lar ra bee, J. Geen, I. Les ser, M. Za ni ni, NATOsMediterraneanInitiative.Po-
licyIssuesandDilemmas.(Pre pa red for the Ita lian Mi ni stry of De fen se by RANDs 
Na ti o nal Se cu rity Re se arch Di vi sion), RAND, San ta Mo ni ca, 1998, 14.

12  Исто, p. 100.
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На при ме ру по тен ци јал ног, хи по те тич ког по ра за САД 

у ра ту ко ји су во ди ле про тив европ ске Ср би је 1999. го ди не, 
мо же се из ве сти хи по те тич ки сце на рио сло же них, круп них и 
да ле ко се жних по сле ди ца и кон се квен ци  и из њих пла стич но 
раз у ме ти сав зна чај им пе ра ти ва ду бо ко уса ђе ног у аме рич ки 
стра те шки по ли тич ки и вој ни ум да САД ни ка ко не сме ју би-
ти по ра жен у ве ли ким ге о по ли тич ким игра ма у ко је се упу-
шта ју пу тем во ђе ња ра та. По раз САД и НА ТО-а „на слу ча ју“ 
Ср би је, а по во дом Ко сме та, во дио би, без сум ње, бр жем или 
по ступ ни јем уру ша ва њу и кра ју НА ТО-а а са њи ме и до ми-
ни ра ју ће вој но-без бед но сне и по ли тич ко-стра те шке уло ге и 
ге о по ли тич ког при су ства САД у Евро пи као су пер си ле ко ја 
је пре ко по ла ве ка, упра во по мо ћу НА ТО-а, кре и ра ла и кон-
тро ли са ла европ ски по ре дак, „де ле ћи“ га са СССР-ом, или 
са мо стал но. То би био по че так про це са осло ба ђа ња Евро пе 
од САД и во дио би, пр вом по сле Дру гог свет ског ра та, „им-
пе ри јал ном по вла че њу“ САД пре ко Атлан ти ка, у но ви изо-
ла ци о ни зам, изо ла ци о ни зам у од но су на Евро пу. Ста ри свет, 
Евро па, као од раз у огле да лу, и да ље  оста је онај део све та 
ко ји Аме ри ци да је нај ве ћу и екс клу зив ну по твр ду и ле ги ти-
ми тет ње ног гло ба ли зма и ин тер на ци о на ли зма. По вла че ње 
из Евро пе, „ис пу шта ње Евро пе из сво јих ру ку“, од но сно аме-
рич ки изо ла ци о ни зам од Евро пе зна чио би за Аме ри ку, и био 
би у њој до жи вљен,  као – гу би так сво га гло бал ног ли дер-
ства, сво је до ми нант не мо ћи и ми си о нар ске уло ге и иден ти-
те та у све ту. Да кле, све га оно га што је за САД ка пи тал но по-
ли тич ко, вој но и ге о по ли тич ко на сле ђе Дру гог свет ског ра та. 
За Сје ди ње не Др жа ве, без бед но сно-по ли тич ки до ми ни ра ти 
Евро пом, кон тро ли са ти је ( а то САД чи не кроз НА ТО),  нај-
бит ни ји је пред у слов и те мељ њи хо вог це ло куп ног гло бал ног 
ме ђу на род ног би ћа и иден ти те та и оп стан ка  као пла не тар не 
су пер си ле, а ти ме и сми сла по сто ја ња. Са мо са НА ТО-ом, и 
по мо ћу ње га, САД оста ју по ли тич ки и вој но бе збед но сно до-
ми нант но при сут не у европ ским по сло ви ма, од но сно, оста-
ју нај у ти цај ни ја ва не вроп ска „европ ска“ си ла. Без НА ТО-а, 
Аме ри ка гу би свој „европ ски имиџ и иден ти тет“. 

Од ла ском НА ТО-а са сце не, кре ди би ли тет и вој но-без-
бед но сна до ми на ци ја и оп ста нак и оста нак САД у Евро пи из-
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гу би ли би сми сао. НА ТО је свих ових „хлад но ра тов ских“ и 
„пост хлад но ра тов ских“ де це ни ја (ску па са ОЕБС-ом) је ди на 
и су штин ски пре суд на по ли тич ка и вој но-без бед но сна коп ча 
Сје ди ње них Др жа ва са Евро пом. Без НА ТО-а и сво је до ми-
нант не ко манд не и тех но ло шке по зи ци је у ње му, САД, јед но-
став но ре че но, не би има ле шта да тра же у Евро пи, осим као 
оку па ци о на си ла!  Да кле, по раз аме рич ке стра те ги је на при-
ме ру ра та про тив Ср би је, „ра та за Ко со во“, у си ту а ци ји „ује-
ди ње не Евро пе“ а без по сто ја ња вој не прет ње Ру си је „остат-
ку Евро пе“, во дио би не ми нов но ка аме рич ком на пу шта њу 
Евро пе, изо ла ци о ни зму од Евро пе, што би би ла по след ња 
ствар на ко ју би САД мо гле да при ста ну. Због то га до тог 
пoраза ни је ни ка ко ни мо гло до ћи. (Хи по те тич ки гле да но, до 
по ра за САД, на пу шта ња Евро пе, мо гло би до ћи су тра  у слу-
ча ју из ра ста ња ЕУ, или не ке ње не ве ли ке чла ни це, у гло бал-
ну вој ну си лу и ње ног стра те шког европ ског без бед но сног 
до го во ра са Ру си јом за но ви европ ски без бед но сни си стем, 
по ре дак.) 

Ирач ка оку па ци ја Ку вај та ав гу ста 1990. го ди не и гра-
ђан ски рат за по чет у Ју го сла ви ји 1991. го ди не, а по себ но онај 
у Бо сни од 1992. год., у кон сте ла ци ји  са мо у ки да ња СССР-а/
Ру си је као по ли тич ке су пер си ле и Вар шав ског уго во ра као 
ње ног вој но по ли тич ког са ве за, би ли су она тра же на и про на-
ђе на спа со но сна фор му ла ко ја је НА ТО-у тре ба ло да обез бе-
ди „веч ну мла дост“.
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THEUNITEDSTATESOF
AMERICAANDNATO

-ARetrospectiveViewsfrom1990’sto2000’s
andfromthe2000’sto1990’s-

Sum mary

Alongtermglobalunipolarandunilateralgeopoliticaland
military-strategicinterestandaspirationoftheUnitedStatesof
Americain1990’swasuniversalizationofNATO,itsglobalization
andacceptanceasanewandbestsystemofsecuritytohavebeen
foundedinEuropeandtheworld.Since1990’suptopresenttime
NATOhascontinued toexistand function forvariousreasons:
duetoaninherentfearofRussiabytheU.S.ofAmericaandits
mostloyalWesternallies;duetotheNATOhavingbeen“themost
natural”formofAmericanmilitaryandpoliticalpresence,exi-
stenceandsurvivalastheworld“superpower”andmostinfluen-
tialnon-European“European”forceinEuropeandinEuropean
securityaffairs,orsecuritydominanceandcontroloverEurope;
and perhaps themost important reason for that is that due to
all thisabovementionedpoints theNATOhasestablished itself,
andstayedthatway,asamostefficientinstrumentoffunctioning
andsurvivaloftheUnitedStatesofAmericaasaglobalsuper-
powerintheworldaffairsingeneral.ForAmerica,itspossible
withdrawalfromEurope,“slippingEuropethroughthehands”,
orAmericanisolationismfromEurope,wouldimply(andwould
becomprehendedinAmericaassuch)asthelossofgloballea-
dership,domineeringpowerandmissionaryroleintheworldfor
everythingthat theheritagefromtheSecondWorldWarrepre-
sentsfortheU.S.ofAmerica.FortheUnitedStatesofAmerica,
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security-politicaldominanceandcontroloverEurope(andthat
iswhattheU.S.ofAmericahavebeendoingwithhelpoftheNA-
TO)isthemostimportantpreconditionandfoundationofAmeri-
cantotalglobalinternationalexistence,identityandsurvivalas
aplanetarysuperpower,andinlinewiththat,ofitspurposefor
itsexistence.IftheNATOdesertedthescene,credibilityandmili-
tary-securitydominanceandpresemceoftheU.S.ofAmericain
Europewouldbecomemeaningless.Duringallthese“coldwar’
and“postcoldwar”decades theNATO(withOSCE)hasbeen
theonlyoneandsubstantiallyvitalpoliticalandmilitary-security
buckle(connection)oftheU.S.ofAmericawithEurope.Without
theNATOand itsowndominantcommandeeringandhigh-tec-
hnologicalpositionwithintheNATO,theU.S.ofAmerica,simply
speaking,wouldnothaveanythingtodoinEurope,excepttobe
anoccupationalforce!IraqioccupationofKuwait inAugustof
1990andcivilwarinYugoslavia,inparticulartheoneinBosnia
in1992weretheneededandfoundformulathathadtoprovide
“eternalyouth”totheNATO.
KeyWords:U.S.A,NATO,Russia,Europe,Balkan,Euro-Asian
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АлександарСашаГајић*

ДУ ХОВ НЕ И ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКЕ  
ОСНО ВЕ СВЕТ СКЕ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ1

Резиме

Објашњавајући савремену светску економску кризу
насталу кроз увишестручавање финансијског капитала у
односунареалникапитал штојекрозпроцесеглобализа
циједислоциранапотоминформатичкимсредствимадаље
умножаваниубрзаванусвомкретању,радпоказуједајење
говтеоријскитемељувидууверењауперманентни,беско
начнирастиманентанслободномтржиштуимавредносне,
цивилизацијскетемеље.Посматрајућикрозпризмувредно
снихицивилизацијскихуверењањеговедуховнеосновеифи
лозофске изразе, аутор уњему проналази симптоме краја
модернеепохеинемогућностдасе,изперспективемодер
ностиипостмодерности, економскоцивилизацијска криза
превазиђе,будућидајењенглавнипроблем,одношењепо
јединцаизаједнице,човекаиприроде,творевинеиТворца,
усвомкорену,иисторијскиисуштински,духовни,односно
религиозни.
Кључнеречи:светскаекономскакриза,модернаипостмо

дерна,западнацивилизација,духовност
За раз ли ку од на сту па ју ћих по сле ди ца и њи хо вих раз-

ме ра, ме ха ни зми на стан ка свет ске еко ном ске кри зе су ма-
ње-ви ше по зна ти. Нео ли бе ра ли стич ки де ре гу ла то ри тр жи-

* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град

1 Рад је на стао у окви ру про јек та 149026 ко га фи нан си ра Mинистарство за на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је
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шта и ак те ри кул та по хле пе су, за рад бес крај ног уве ћа ва ња 
про фи та, пре се ли ли кроз гло ба ли за циј ске про це се ве ћи део 
про из вод ње у Тре ћи свет, а обим фи нан сиј ског ка пи та ла уви-
ше стру чи ли у од но су на уку пан обим ро ба и зла та на гло бал-
ном ни воу. Да ју ћи при то ме кре ди те гра ђа ни ма са сма ње ном 
ку пов ном мо ћи, а из ме ђу се бе обр ћу ћи „ток сич не“ хар ти је од 
вред но сти, они су на ду жи рок учи ни ли не из бе жним на до ла-
зе ћи еко ном ски су но врат.2 Вре ме оп штег под но ше ња ра чу на 
је упра во сти гло.

Прем да је хи по те кар на кри за ини ци јал но ме сто «на пр-
сну ћа» и ши ре ња гло бал не фи нан сиј ске по мет ње, ње на срж 
ни су са мо бан ке са сво јим «за ра же ним» хар ти ја ма од вред-
но сти, већ оп шта, огром на фи нан сиј ска за ду же ност ко ја је 
по че ла да до спе ва на на пла ту. Дуг при ват ног сек то ра САД 
је, уз бла го слов др жа ве и сло бод но-тр жи шну ар гу мен та ци ју, 
ис ко ри шћен у шпе ку ла тив не свр хе, пре тво рив ши се у коц ка-
ње ак ци ја ма и не крет ни на ма, у ко ју су, од фју чер са до увла-
че ња ма са обич них љу ди пре ко стам бе них кре ди та, го то во 
сви би ли укљу че ни, а што је не у мит но до ве ло до «пре на ду-
ва ва ња ба ло на». 

Ви ше де це ниј ско ге не ри са ње ове кри зе по чи ва ло је на 
ра ци о на ли за ци ји уве ре ња ка ко је пер ма нент ни, бр зи при-
вред ни раст има нен тан сло бод ном тр жи шту, ко га је као дог-
му ина у гу ри са ла још кеј нзи јан ска еко но ми ја. Пре ви ђа ју ћи 
не мо гућ ност бес ко нач ног раз во ја у си сте му где су гра ни це 
де фи ни са не као ко нач не, овај се кре до, са иг но ри са њем чи-
ње ни ца огра ни че но сти ре сур са (ре зер ве ве ћи не основ них 
до са да шњих енер ге на та до вољ не су, при овом оби му екс пло-
а та ци је и по тро шње, за све га пар на ред них де це ни ја), ро ба 
и ку пов не мо ћи тј. по тра жње, „хра нио“ вир ту е ли за ци јом, тј. 
ве штач ким на пум па ва њем свет ских фи нан си ја и, пре ко њих, 
свет ске еко но ми је. Пр во на пу шта ју ћи кла сич ну Се јо ву пер-
спек ти ву кван ти та тив не јед на чи не нов ца (ко ја по ла зи од то га 
да је ма са нов ца у оп ти ца ју по мно же на са бр зи ном оп ти ца ја 
нов ца јед на ка вред но сти дру штве ног про из во да, тј. ре ал ном 
дру штве ном про из во ду по мно же ном са оп штим ни во ом це-

2 Jедан од пр вих еко но ми ста ко ји је пред ви део и јав но ука зао на  глав не узро-
ке свет ске еко ном ске кри зе био је Макс Оте у књи зи Сломдолази, Ро ма нов, 
Ба ња Лу ка, 2009
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на)3 ка ко би се из гу би ла на ме на нов ца као «не у трал ног до-
бра» што слу жи раз ме ни свих дру гих до ба ра и та ко мо не-
тар ним упли ви ма сти му ли са ли ре ал ни то ко ви про из вод ње 
(кеј нзи ја ни зам), ова дис про пор ци ја ство ре на еми си јом но ва-
ца без по кри ћа и фи нан сиј ских де ри ва та по кри ва ла се дис ло-
ка ци јом про из вод ње у про це си ма гло ба ли за ци је на про сто ре 
где је над ни ца би ла ви ше стру ко ни жа, као и убр за ва њем нов-
ча них тран сак ци ја са вре ме ним ин фор ма тич ким сред стви ма.

Ме ђу тим, рас ко рак из ме ђу вир ту ел ног и ствар ног на 
кра ју је до вео до на пр сну ћа пре на ду ва ног гло бал ног еко ном-
ског ба ло на. То јест, вир ту а ли за ци ја нов ца и про фи та ра ди 
одр жа ва ња уве ре ња о бес крај ном еко ном ском про гре су, а у 
ци љу хра ње ња по хле пе ко ја се све ја че су да ра ла са ре ал но-
шћу и чи ње ни ца ма еко ном ских ли ми та, по ку ша ла је да их 
пре ко ра чи и опо врг не по прин ци пу „Уто ли ко го ре по ре ал-
ност!“. И ре ал ност је, баш због то га, по сле дич но ствар но по-
ста ла го ра, јер је, пре то га, вир ту ел ни гло бал ни фи нан сиј ски 
ка зи но про и грао те „про гу тао“ и мно го ре ал них еко ном ских 
до ба ра оних ко ји су у ње га веровали.

Са да су ства ри ту где су, и ка ко из гле да, на овом се не ће 
за вр ши ти. Јер, ин тер вен ци о ни стич ке ме ре ад ми ни стра ци ја 
раз ви је них за пад них др жа ва кроз «упум па ва ње» па ра у фи-
нан сиј ски сек тор не са мо да су штин ски не от кла ња ју, не го 
са мо тре нут но од га ђа ју дра стич ну еска ла ци ју фи нан сиј ске 
кри зе ко ја ће се фа зно од и гра ти у на ред ном пе ри о ду. Та ко се 
у ства ри од бли ске про па сти спа ша ва ју (и за сво ју по хле пу 
на гра ђу ју) бер зан ски шпе ку лан ти, да кле упра во они ко ји су 
ге не ри са ли кри зу, а на ра чун до дат ног по ре ског оп те ре ћи ва-
ња гра ђа на, уме сто да се шпе ку лан ти пу сте низ во ду и са-
чу ва ју ко ли ко-то ли ко здра ви прин ци пи по сло ва ња на тр жи-
шту. Ма да се го то во ни ко не усу ђу је да ства ри на зо ве пра вим 
име ном, на де лу су др жав не ме ре «со ци ја ли за ци је ду го ва ња» 
ста ра њем за хи по те кар не кре ди те ко јим се по ку ша ва очу ва-
ти вред ност зе мљи шно-књи жног ка пи та ла, и то кроз от ку пе 
тр жи шно обез вре ђе них це на не крет ни на и ак ци ја фир ми чи-
ја је вред ност па ла или пак на ци о на ли за ци је пред у зе ћа ра-
ди спа ша ва ња од бан кро та. Ова квим ин тер вен ци о ни змом се 

3 О осно ва ма спо ра кен зи ја на ца и мо не та ри ста ве за не кван ти та тив не јед на-
чи не нов ца ви де ти Ла бус Ми ро љуб, Основи политичке економије, Но мос, 
Бе о град, 1992, стр. 26-28.
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бан кар ска кри за пре но си на фи скал ни ни во. То не у мит но во-
ди од по ве ћа ња по ре за ка ра ци о на ли за ци ји и у ад ми ни стра-
ци ји и у при вре ди, тј. от пу шта ња за по сле них, а на кра ју до 
про па да ња и ста нов ни штва и про из вод них де лат но сти.

Ванекономскепоследицекризе
Жи ве ћи у сво јим сва ко днев ним ма лим жи во ти ма, у 

истом окру же њу и слич ним си ту а ци ја ма као и до ју че, те-
шко нам је да у пу ној ме ри уочи мо дра стич ност де ша ва ња и 
про ме на ко је се сва ко днев но, у ши рој пер спек ти ви, убр за но 
од ви ја ју. Сви ма је са да ма ње-ви ше по зна то да се аме рич ка 
фи нан сиј ска кри за, озбиљ ни ја и струк тур но не у по ре ди во ду-
бља не го она из 1929. го ди не, пре не ла на цео свет, ства ра ју ћи 
еко ном ске по тре се у ви ду лан ча них уда ра на фи нан сиј ске си-
сте ме и функ ци о ни са ње бер зи, као и до ре ак тив них фи нан-
сиј ских др жав них ме ра. То ће у пер спек ти ви не са мо до ве сти 
до «од брам бе ног» за тва ра ња дру гих тр жи шта, сма ње ња ин-
ве сти ци ја и по ску пље ња кре ди та, већ и до су штин ских, епо-
хал них про ме на на свим ни во и ма са вре ме ног, и уну тар др-
жав ног и ме ђу на род ног, жи во та. По ступ ност до га ђа ња ових 
про ме на, као и код сва ког зна чај ног про це са, тек ће са вре ме-
ном до би ти пу не раз ме ре. 

Гло ри фи ко ва ни аспек ти гло ба ли за ци је као ин те гра тив-
не ме ђу за ви сно сти са да по чи њу да по ка зу ју и сво је на лич је 
кроз по губ ност отво ре но сти за штет не ути ца је. На про би ће 
се на ћи и на ци о нал не еко но ми је, али и су пра на ци о нал не ор-
га ни за ци је по пут ЕУ. Европ ска Уни ја ће пред ис ку ше њи ма 
еко ном ске кри зе и ње ним по ли тич ким по сле ди ца ма мо ра ти 
да по ла же тест да ли је у ста њу да за у зме и спро во ди је дин-
стве ну (и то не са мо) еко ном ску по ли ти ку, или са мо пред-
ста вља ин сти ту ци о нал ни про ви зо ри јум у ко ме, ка да до ђу те-
шко ће, се сва ко гле да са мо се бе и свој ин те рес. Пр ве ре ак ци је 
на пре ли ва ње кри зе у прав цу европ ских ба на ка, не мо гућ ност 
по сти за ња кон сен зу са око за јед нич ког де ло ва ња (што је за 
по сле ди цу има ло и пад вред но сти евра) и по је ди нач не ме ре 
са мо за шти те, не да ју осно ве за ве ћи оп ти ми зам. 

Те о риј ско и прак тич но сум њи че ње до ме та су ве ре но-
сти4 (пре све га еко ном ске, али и по ли тич ке и без бед но сне) 

4 O са вре ме ним до ме ти ма су ве ре но сти ви ше у те мат ском збор ни ку Суверени
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др жав но-по ли тич ких тво ре ви на ре ал но ће се на ћи пред жи-
вот ним те стом. Свет ска кри за ће по ка за ти да ли је др жав-
на су ве ре ност у кла сич ном ви ду за и ста пре ва зи ђе на, то јест 
да ли је ње но пре но ше ње на ви ше ни вое над др жав них ин-
те гра ци ја успе шан екс пе ри мент или не; да ли је бу дућ ност 
су ве ре но сти ре зер ви са на са мо за др жа ве ни воа ре ги о нал них 
си ла или, као у прет ход ним пе ри о ди ма, за све оне ко је су 
у ста њу да, по на ша ју ћи се су ве ре но, оп ста ну и функ ци о ни-
шу. Плу ра ли тет ме ђу на род них су бје ка та у ко ме се же ле ла 
ви де ти ал тер на ти ва др жа во цен трич ном мо де лу, мо ра ће да 
се при ла го ди мул ти по лар ном устрој ству све та ко ји из ра ста, 
ства ра ју ћи «гро здо ве» по ве зи ва ња дру го ра зред них су бје ка та 
и ор га ни за ци ја око оних ен ти те та ко је бу ду ус пе ле да по ка-
жу нај ве ћи сте пен одр жи ве са мо до вољ но сти и су ве ре но сти. 
По сто је ћи ме ђу на род ни си стем и пра во, укљу чу ју ћи и УН, 
иона ко озбиљ но на чет, оп ста ја ће ви ше као про ви зо ри јум пун 
про ти ву реч но сти и су ко ба ин те ре са, а услед не до стат ка бо-
љег ре ше ња и не мо ћи да га у по сто је ћем од но су сна га би ло ко 
од ме ни не чим дру га чи јим и ефи ка сни јим. 

Опа да ње аме рич ке еко ном ске мо ћи сва ка ко ће ума њи ти 
зна чај до ла ра као «ме ре вред но сти» на спрам дру гих ва лу та 
ко ју је ова мо не та има ла још од вре ме на на пу шта ња злат ног 
стан дар да. То ће се по сле дич но од ра зи ти на сма ње не спољ-
но-по ли тич ке мо ћи САД, али и на тран сфор ма ци ју аме рич-
ког уну тра шњег дру штве ног по рет ка и ње них ин сти ту ци ја. 
Све че шће се мо гу чу ти при лич но осно ва на стра хо ва ња да 
пре ро га ти ви да ти аме рич ком ми ни стру фи нан си ја пред ста-
вља ју уво ђе ње у по сте пе ну, пр во еко ном ску, «огра ни че ну 
дик та ту ру», а по том и у трај но, су штин ско на пу шта ње де-
мо крат ског об ли ка вла да ви не и по де ле вла сти, од но сно ње-
но фа сад но, фор мал но одр жа ва ње уз до ми на ци ју ег зе ку ти-
ве (ко ја је у спре зи са фи нан сиј ско-шпе ку ла тив ном ели том 
и вој но-ин ду стриј ским ком плек сом) где се бес по врат но гу би 
«ста ра» при ро да де мо крат ске ре пу бли ке. Но, сма ње ње ре-
ал не мо ћи нај че шће не зна чи и по вла че ње, па ци фи ка ци ју и 
ума ње ње де ло ва ња. На про тив, упра во опа да ње мо ћи мо же 
ла ко да узро ку је по раст агре сив ног по на ша ња ко ја же ли да 
за др жи до ми нант ну по зи ци ју ко ри шће њем сред ста ва «твр де 

тет, НСПМ,  вол. XV,  no. 3, Но ва Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2007.
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мо ћи». За то је нај ве ро ват ни је да ће, на кон ме ра «са мо за шти-
те», мно ги од оних ко ји у то ме бу ду нај у спе шни ји по ку ша ти 
да про ши ре свој ути цај на под руч ја где ће ту ђи ути ца ји би-
ти еви дент но осла бље ни, што ће до ве сти до над ме та ња око 
но ве пре ра спо де ле ин те ре сних сфе ра. Не за бо ра ви мо да је 
кри за из 1929. го ди не пред ста вља ла увер ти ру ко ја је де це ни-
ју ка сни је до ве ла до су ко ба свет ских раз ме ра, и да се ве ли-
ке си ле у кри зним вре ме ни ма нај че шће од лу чу ју да из лаз из 
еко ном ских не во ља тра же у вој но-по ли тич ким аван ту ра ма. 
Све то мо же да до ве де до де ста би ли за ци о них, гру бих ути ца ја 
у број ним ре ги о ни ма све та до жи вља ва ним као део соп стве-
не ин те ре сне сфе ре, где ће се про јек ци је соп стве них по тре-
ба, пре све га за ба зич ним ре сур си ма, по ку ша ва ти оства ри ти 
свим рас по ло жи вим сред стви ма. Ово се пре све га од но си на 
Бли ски Ис ток и Ла тин ску Аме ри ку, али и на про сто ре бив-
шег ис точ ног ла ге ра, укљу чу ју ћи и Бал кан.

Вредноснаицивилизацијскакриза
Пом ни ји по сма тра чи еска ла ци је еко ном ске кри зе ви де-

ли су, ис под ње, мно го ду бљу, ци ви ли за циј ску и вред но сну 
кри зу, а не ки, у са мом ње ном те ме љу, и ду хов ну кри зу. Кри-
зу дру штва ко ја се кла ња идо ли ма по тро шње и хе до ни зма, 
узро ко ва ну и но ше ну не у та жи вом по хле пом, као и кри зу 
свих па ра диг ми ко је су ова кве дру штве не од но се ства ра ле, 
одр жа ва ле и оправ да ва ле. За то се по че так еко ном ске кри зе у 
јав но сти од мах и пре по знао као прак тич ни крај иде о ло ги је 
нео ли бе рал ног еко но ми зма ко ја је ста ја ла као иде о ло шки те-
мељ на из глед ра ци о нал ног уве ре ња о раз ме ра ма бес крај ног 
еко ном ског раз во ја и по тен ци јал ног бла го ста ња ко га до но си 
гло ба ли за ци ја, а ко ја се из вр гла у сво ју су прот ност.

Еко ном ска кри за је, да ка ко, у нај ве ћој ме ри са мо очи-
то ва ње, по сле ди ца дру штве них и ду хов них кре та ња на еко-
ном ском по љу, ко ја се по том вра ћа, одр жа ва на нај ши ри дру-
штве ни план. Чак и сам лич ни од нос пре ма при вре ђи ва њу 
и ње го вим про дук ти ма, нов цу и љу ди ма ко ји га ко ри сте је 
и ду хов ни од нос, јер под ра зу ме ва, као свој пред у слов, за у-
зи ма ње вољ ног, вред но сног, емо тив но-ми са о ног ста ва ко ји 
во ди од од лу ке ка де ло ва њу, па се та квим тре ба и по сма тра-
ти. Ма ко ли ко не ко за сту пао ста но ви ште о (ма њој или ве ћој) 
ауто но ми ји еко ном ске сфе ре на спрам дру гих вр ста од но са у 
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људ ској за јед ни ци, од но сно о ње ном при о ри тет ном, ба зном 
по ло жа ју у од но су на ду хов ну „над град њу“, или, пак, за сту-
пао обр ну те по гле де, јед но је не по ре ци во. На чел на ста но ви-
шта, по гле ди на свет, увек има ју у свом вред но сном сег мен-
ту ура ђе ну „ком по нен ту ве ре“ ко ја тран сцен ди ра по је ди не 
„кон крет не“ чи ње ни це на ко ји ма се ба зи ра ју, укљу чу ју ћи 
ту и ду хов но-вред но сно од но ше ње оно га ко ји их са стра не 
уоча ва и узи ма (или не) у об зир при ли ком њи хо вог те о риј-
ско-прак тич ног уоб ли ча ва ња. И ви ше од то га. По ла зе ћи од 
ова ко из гра ђе них на чел них ста но ви шта у ствар не еко ном ске 
од но се, љу ди се и у њи ма по на ша ју у скла ду са сво јим не са-
мо спо соб но сти ма, већ и на дом, од но сно ве ром у успех ко ја је 
и глав ни мо ти ва ци о ни по кре тач ових ак тив но сти. А то је већ 
по ље ду ха, би ли ми то га све сни или не. Це ла исто ри ја иде је о 
еко ном ском, и не са мо еко ном ском про гре су, укљу чу ју ћи на 
кра ју и ње ну уло гу у ра ци о нал ном под у пи ра њу пре тва ра ња 
гло бал них фи нан си ја у сво је вр сни perpetuummobile ко ја је 
до ве ла до са да шње гло бал не кри зе, све до чи нам о то ме.

Свет ска еко ном ска кри за за то је сте мно го ви ше од само 
еко ном ске кри зе, она је сте и вред но сно-ду хов на кри за чи ји су 
симп то ми еска ли ра ли на по љу при вре ђи ва ња. Пред ста вља-
ју ћи не са мо кри зу еко ном ског нео ли бе ра ли зма, па чак ни 
ши ре, ли бе рал не иде о ло ги је као „нај ду го веч ни је“, по след ње 
мо дер не иде о ло ги је, она је ствар ни по ка за тељ не са мо уру-
ша ва ња „по след њег ви да по след ње мо дер не иде о ло ги је“, не 
ни са мо уру ша ва ња ствар но сти под мо де ли ра ју ћим, ра ци о-
нал ним кон цеп ци ја ма по зне мо дер не – она је дра стич на и по 
пр ви пут оп ште свет ска ма ни фе ста ци ја нај ду бље кри зе мо-
дер но сти, то јест – она је кри за за вр шет ка мо дер но сти.

Времемодерне,времеперманентнекризе 
Жа ри ште кри зе за пад не ци ви ли за ци је, још у ње ним 

пред мо дер ним ко ре ни ма, на ла зи се у са мом ње ном цен тру 
– у ан тро по цен три стич ком «чо ве ко бо штву» (Ј.По по вић) ко је 
сво јим ра зу мом же ли да спо зна, из ме ри и про дре у бес крај ни 
свет, да га са вла да  прег ну ћем соп стве не во ље и по ста ви се бе 
у ње гов «об у хва ће ни» цен тар те да њи ме трај но до ми ни ра. 
Због овог «фа у стов ског»5 по ри ва, као по сле ди це «без гра нич-

5 Фа у стов ску ци ви ли за ци ју  по дроб но об ја шња ва Шпен глер Освалд  у њи зи 
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не уса мље но сти као до мо ви не фа у стов ске ду ше»,6 це ло куп на 
се за пад на ци ви ли за ци ја че сто и на зи ва фа у стов ском7. Рит-
ми ка фа у стов ске во ље за мо ћи је, у ма њој или ве ћој ме ри, 
при сут на у сва ком сег мен ту за пад не ци ви ли за ци је и кул ту-
ре. От кри ва ју ћи ње ну пост хри шћан ску су шти ну ко ја те жи 
«сми сле ном» исто риј ском раз во ју као хо ри зон тал ном, обез-
ду хо вље ном ес ха то ну без уну тра шњег сми ре ња и про жи ма-
ју ћег, бла го дат ног, ли тур гиј ског од но са Твор ца и тво ре ви-
не, она по ку ша ва да оства ри свој «исто риј ски циљ» но ше на 
стра сти ма ко ји ма се вољ но по ку ша ва об у хва ти ти бес крај. За-
пад њач ки раз вој мо не тар них од но са  и бан кар ских тех ни ка, 
ко је од ан тич ког на сле ђа na u ti cum fo e nu sa и in stru men tum ex 
ca u sa can bii (по зај ми це за ве ли ки ри зик), пре ко ме ни ца све до 
са вре ме них фи нан сиј ских де ри ва та, по ка зу је исту фа у стов-
ску «страст ка бес кра ју». Као бес крај на те жња ка уве ћа њу 
про фи та но ше на стра шћу по хле пе, ње но уве ћа ње ми мо за-
кон ски до зво ље не до би ти се исто риј ски пр во ја вља у об ли ку 
«при кри ва ња до би ти» при раз ме ни под из го во ром раз ли ке  у 
мо не тар ним кур се ви ма у тр го вач ким цен три ма. Од ра ста зе-
ле на шких ка ма та ја ча њем и кон цен тра ци јом шпе ку ла тив ног 
ка пи та ла ко ји је еми си ја ма хар ти ја од вред но сти про на ла зио  
број на сред ства за стал но бо га ће ње те ма ни пу ли са ње кроз 
кре ди ти ра ње про из вод них и тр го вин ских од но са, са вре ме ни 
фи нан сиј ски де ри ва ти су на кра ју по ста ли са ми се би циљ, 
ко ји је по ку ша вао да се вир ту ел но «са мо о пло ђа ва» обр та њем 
и  про јек ци ја ма у бу дућ ност пот пу но не за ви сно од ре ал них 
еко ном ских и про из вод них од но са, што је, ка ко смо ви де ли, 
до ве ло до са да шње еко ном ске кри зе. 

Ак ту ел на кри за са мо је по след ња и нај ве ћа од свих кри-
за ко је не пре ста но ства ра (и исто вре ме но по ку ша ва их пре-
вла да)  пре све га за пад на ци ви ли за ци ја. Мо дер на, кроз ко ју 
се раз ви ла за пад на ци ви ли за ци ја што је у зад њих пет ве ко ва 

Пропастзапада, Кри ста ли, Бе о град, 1990, књи га 2, пре све га у по гла вљу 
Ма кро ко зам, стр. 9-75.

6 Исто, стр. 37
7 Исто риј ски Фа уст, не мач ки ле кар и астро лог ко ји је умро око 1540. го ди не, 

пред ста вља па ра диг ма тич ну фи гу ру мо дер ног Про ме те ја ко ји је, за рад зна-
ња и во ље за мо ћи продаo ду шу ђа во лу, што је, већ кра јем ше сна е стог ве ка, 
посталo део за пад ног фол кло ра и умет но сти. Ви ше о то ме код Де ли мо Жак, 
Цивилизацијаренесансе, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1989, 
стр. 343-344.
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ко ло ни зо ва ла ско ро чи тав свет, це лим сво јим тра ја њем је би-
ла у зна ку еска ла ци је кри зе од но са по је дин ца и за јед ни це, то 
јест по ку ша ја од го во ра на кри зу ко ји су те жи ли да пре ва зи ђу 
и из гра де ста бил ни ји, а раз ви је ни ји свет.

Кри зе сва ка ко по сто је од ка ко је све та и ве ка, али ни-
ка да пер ма нент не, та квих раз ме ра и ду би на као од вре ме на 
мо дер не. Ра зу мом прет по ста вља ју ћи и под сти чу ћи ус по ста-
вља ње из дво је них, „спе ци ја ли зо ва них“ сег ме на та жи во та из 
це ли не ко ји из ра ста ју кроз же љу за сво јим про ши ре њем и 
на ме та њем за то та ли тет, или ба рем као глав ни кри те ри јум 
у од но су на то та ли тет, мо дер на је ово сег мен ти ра ње на при-
ват но и јав но, дру штво и др жа ву, по је ди на ца и ко лек тив, ве-
ру и на у ку, еко но ми ју и по ли ти ку, сав њи хов рас кол и су коб, 
по ку ша ла да пре ва зи ђе и та ко уто ли по тре бу за об је ди ње но-
шћу, ду хов ном или ме та фи зич ком. Сва ки од ових, ме ђу соб но 
су прот ста вље них сег ме на та жи во та, ко ји је ис пр ва са мо хтео 
да се еман ци пу је и афир ми ше, ка сни је је по ку шао да се на-
мет не и то та ли зу је над дру гим дру штве ним сег мен ти ма. Ова 
„ево лу тив на“ бор ба из дво је них пар ти ку ла, по ро да мо дер не 
са сво јим иде о ло шко-ра ци о нал ним пр тља гом, њи хо во на-
ме та ње и про тив ста вља ње на ме та њу, обе ле жи ло је исто ри ју 
све та зад њих пет ве ко ва, да би се, на из глед, за вр ши ло по ра-
зи ма иде о ло ги ја што су кроз то та ли зо ва ње др жа ве, на ци је и/
или еко ном ско-кла сних од но са по ку ша ле да оства ре мо дер-
но пре о вла да ва ње кри зе, ство рив ши још ве ћу кри зу и не сре-
ћу. Ре ак тив но се окре ћу ћи кон тра мо дер них ко лек ти ви за ма 
у прав цу ево лу и ра них из ра за ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма 
(ко ји је сво је вре ме но и на стао на про сто ру тр го ви не и при-
ват ног вла сни штва), по ку шај за са да по след њег уни вер зал-
ног то та ли зо ва ња се од ви јао, пре све га, на по љу еко ном ске 
гло ба ли за ци је.

У све ту чи ји су об ли ци груп ног ор га ни зо ва ња, од ин-
те ре сних гру па, др жа ва и над др жа ва до ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја и тран сна ци о нал них кор по ра ци ја, те ме ђу на род них 
по кре та ме та ста зи ра ли и у ши ри ну и у ду би ну, об у хва та ју-
ћи сво јим ути ца ји ма жи во те по је ди на ца и тра ди ци о нал них 
за јед ни ца не у по ре ди во ви ше не го и нај то та ли тар ни ја „кла-
сич на“ др жа ва, де сио се чуд но ва ти про цес. Кроз ре ци кли ра-
не обра сце ра ног, ин ди ви ду а ли стич ког ли бе ра ли зма ко ји се 
ре кла ми рао да је де и де о ло ги зо ван, пре све га еко ном ске, ко-
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лек тив не ин те ре сне гру пе, под у пр те од стра не др жа ве са им-
пе ри јал ним ам би ци ја ма, по ку ша ле су да из вр ше дво стру ко 
деј ство. Пр во деј ство се огле да ло у по ку ша ји ма рас тва ра ња 
или „ми ни ма ли зо ва ња“ свих тра ди ци о нал них и мно гих ра-
но-мо дер них об ли ка ор га ни зо ва ња за јед ни ца (по ро ди ца, вер-
ска за јед ни ца, на ци ја–др жа ва), осим оних ко је им не по сред но 
слу же, чи не ћи то уз по моћ ин ди ви ду а ли стич ког „усит ња ва-
ња“, тј. ства ра ња ан та го ни за ма иде о ло шким и прак тич ним 
фа во ри зо ва њем „по је дин ца“ и ње го ве на вод не еман ци па-
циј ске „до би ти“ уко ли ко окре не ле ђа за јед ни ца ма у ко ји ма 
ег зи сти ра. Дру го деј ство пред ста вља ло је на ме та ње тј. об је-
ди ња ва ње кроз сфе ру еко ном ских де лат но сти под ис при ком 
ста рих, пр во бит них те о риј ских по став ки ли бе ра ли зма, ко је 
је има ло, у по за ди ни, и по ли тич ке и иде о ло шке и кул тур не 
„из во ђа че про јек та“.

Пре ми се уче ња ра ног ли бе ра ли зма шкот ских фи ло зо фа 
(Хју ма, Ада ма Сми та и Фер гу со на) о его и зму као по кре та чу 
про гре са, где се бич ни ин те ре си под спо ља шњим окол но сти-
ма, пре све га сло бод ног тр жи шта и ин сти ту ци о нал но-прав-
них уста но ва (ко ји их „не ми нов но“ те ра ју да се по на ша ју ра-
ци о нал но), спон та но во де до лич ног и дру штве ног раз во ја 
ко јим се пре о вла да ва ју сви ни вои кри зе мо дер ног до ба, нео-
ли бе рал ни иде о ло шки про јект узео је за сво ју од скоч ну да-
ску. Исти на је, на рав но, би ла знат но дру га чи ја. За пра во је и 
пр во бит ни ли бе ра ли зам се бич не по ри ве, „тј. ви шак по хле пе“ 
по је ди на ца „пре тва рао“ у дру штве ни раз вој пре све га њи хо-
вим „из во зом“, то јест пљач ка шком аку му ла ци јом ка пи та ла 
од вре ме на ве ли ких ге о граф ских от кри ћа – до вре ме на кра ја 
ства ра ња ко ло ни јал них им пе ри ја и ње го вим по то њим ин ве-
сти ра њем у епи цен тре ин ду стриј ског дру штва, и све то уз 
по моћ спре ге он да шњих др жав них ин сти ту ци ја и при ват них 
ком па ни ја, а не прав ним-ре гу ла ти ви ма и сло бод но тр жи-
шном утак ми цом, ко ји, уз гред, исто риј ски ни су ни на ста ли 
као ре зул тат ин ди ви ду ал них ин тер ак ци ја. Тим пре се се бич-
ни, по хлеп ни по ри ви оправ да ни ин ди ви ду а ли стич ким ли-
бе ра ли змом за „еко ном ски по зи тив не“ не мо гу по и ма ти на 
осно ву иде о ло шких пре ми са у све ту где су об ли ци фи нан сиј-
ско-еко ном ско удру жи ва ња ство ри ли хи је рар хиј ске струк ту-
ре гло бал них до ме та, ја че и раз ви је ни је од мно гих кла сич них 
др жа ва. Ове су струк ту ре, ка ко ге не за свет ске кри зе по ка-
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зу је, под кла сич но-ли бе рал ним из го во ри ма за пра во учи ни-
ле и про у зро ко ва ле све су прот но од оно га што про па ги ра ју 
основ ни по сту ла ти ли бе рал ног кре да. Прав но-ин сти ту ци о-
нал ни оквир (др жа ве и др жав не, те ме ђу др жав не ре гу ла ти-
ве) и сло бод но тр жи шни ам би јент, не са мо да ни је усме рио 
еко ном ске ак те ре да се по на ша ју „ра ци о нал но“ и ре ал но, већ 
је по слу жио као ра ци о на ли за ци ја, оправ да ње стра сти ма по-
хле пе ко је су на бу ја ле на гло бал ном пла ну. На кон што је пре-
на ду ва на „фи нан сиј ска ре ал ност“, а по што је гло ба ли за ци ја 
за о кру жи ла еко но ми ју у је дан (у ве ли кој ме ри те сно по ве зан) 
свет ски си стем па ви ше ни је, као до та да, би ло до вољ но про-
сто ра за „из дув ни, ван си стем ски вен тил“ ира ци о нал не гра-
бе жи, ни ти до вољ но ре ал них сред ста ва и нов ца да се за др жи 
„сте пен про гре са“ ко ји их за до во ља ва, его и стич ке стра сти су 
се по нај ви ше рас по ма ми ле у до ме ну фи нан сиј ског по сло ва-
ња, узро ку ју ћи на ду жи рок уну тра шње, си стем ско уру ша ва-
ње на те о риј ском пла ну „иде ал ног“ сло бод ног тр жи шта.

Потрошеностпостојећихпарадигми
На кон нај но ви јих до га ђа ња, исто риј ска по тро ше ност 

свих мо дер них иде о ло ге ма, тј. њи хо во ли це мер но „пост мор-
тем“ упо тре бља ва ње, сва ким да ном по ста је све очи глед ни ја. 
Пре о бли ко ва ње и уру ша ва ње у ствар но сти да ле ко је од ма-
кло од те о риј ских кон цеп ци ја мо дер не. За то нам вра ћа ње на 
ње не по је ди нач не ра ни је мо де ле, а ра ди об ја шње ња и на ла-
же ња ре ше ња за по сто је ће про бле ме (у еко но ми ји, ре ци мо, 
на мо де ле Марк са, Кеј нза, па и Ли ста) пре све га све до чи о 
не а де кват но сти, „ока ме ње но сти“ са вре ме не ми сли и прак-
се, ко је кр хо ти не мо дер них ми са о них кон струк ци ја, по пут 
„се ку ла ри зо ва не схо ла сти ке“, др же за ро бље не. Ди на ми ка 
ствар но сти је оти шла да ле ко ис пред ових те о ри ја ко је су сво-
је вре ме но по ку ша ле да је об ја сне и пре о бли ку ју. Да нас ове 
па ра диг ме, као ствар но сно пре ва зи ђе не, углав ном пред ста-
вља ју за сто ре, уру ше на По тем ки но ва се ла што за кри љу ју хо-
ри зон те но вих уви да.

Као што су дру штве на и еко ном ска ре ал ност по ступ но 
опо вр гле иде о ло шки соц ре а ли стич ки уни вер зал ни екс пе ри-
мент, упра во на оном по љу на ко ме је по чи вао њен «те мељ» 
- на еко но ми ји и ета ти стич ком про жи ма њу дру штве них од-
но са, и то то ли кој ме ри да у ње га ни је ви ше ве ро вао го то во 
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ни ко, а еко но ми ја и др жа ва до жи ве ле тра гич ни крај, слич на 
суд би на са да по чи ње да се де ша ва нео ли бе рал ној еко но ми-
ји и пред у зет ни штву. Ни је пре те ра но ре ћи да се она у тр ци 
за не пре ста ним уве ћа ва њем про фи та на шла пред ам би сом. 
На рав но, при вре де, др жа ве и дру штва ће то на кра ју не ка ко 
и пре жи ве ти, ма да не ће би ти ни при бли жно та кве ка кве су 
би ле до са да - али нео ли бе ра ли стич ка иде о ло ги ја за си гур но 
не ће. 

У том сми слу, огром на ве ћи на по мод них и по пу лар них 
те о ри ја и уче ња ком па ти бил них до са да је ди ној пре о ста лој 
иде о ло ге ми мо дер ног до ба, већ су уве ли ко по ста ле бес пред-
мет не. Фу ку ја ми не те о ри је о кра ју исто ри је од ре као се одав-
но и сам њен тво рац.8 Те о ри ја ма о «ми ни мал ној др жа ви» по-
пут Но зи ко ве9 или крај ње ге о по ли тич ки ин стур мен та ли зо-
ва ним уче њи ма о «пра ву на ро да» по пут Рол со ве,10 до га ђа ји 
у ствар но сти пре те не са мо да их пре тво ре у при ме ре из ли-
шних апо ло ге та исто риј ски по гре шних кон це па та (по пут ра-
до ва ми сли ла ца као што су би ли Ка ме њев или Зи но вјев), већ 
и да, као пред мет под сме ха, за вр ше на сме тли шту исто ри је. 
Шта он да тек ре ћи о про ма ше ним, из ви ка ним пост мо дер-
ним те о ри ја ма о де те ри то ри ја ли за ци ји, де су ве ре ни за ци ји, 
иден ти тет ској де суп стан ци ја ли за ци ји и слич ним ин те лек ту-
ал ним кон струк ци ја ма? Тим «уче њи ма» сам раз вој до га ђа ја 
у ствар но сти пот ко па ва те ме ље и по ка зу је њи хо ву без вред-
ност, док њи хо вим за др тим «вер ни ци ма» по сте пе но при пре-
ма суд би ну сек та ша ко је је пре га зи ло вре ме. По пут дог мат-
ских пар ти ја ца ко ји су у вре ме на кон про па сти ко му ни зма у 
сво јим гла ва ма још жи ве ли у све ту пе то лет ки, ин тер на ци-
о на ле и кла сне бор бе, дру штве не ба зе и над град ње и слич-
них фло ску ла из ко му ни стич ких ка те хи зи са, и по кло ни ци ма 
ових ин те лек ту ал них су је вер ја сле ду је усуд са мо и за бра не 
твр до гла во сти ко ја ће очај нич ки по ку ша ва ти да у ствар но сти 
про на ђе и иден ти фи ку је се са би ло чи ме што бар ма ло под се-
ћа на «оте ло тво ре ње» до да та шњих иде о ло шких хи ме ра.

Јед но став но, оно што се на зи ва «дух вре ме на», а што у 
ства ри пред ста вља ин тер ак ци ју сло же них ду хов них де ша ва-

8 Фу ку ја ма Френ сис, Крајисторијеипоследњичовек, Цид, Под го ри ца, 1997.
9 No zick Ro bert, Anarchy,State,Utopia, Ba sic Bo oks, Lon don, 1974.
10 Ролс Џон, Правонарода, Алек сан дри ја прес и НСПМ, Бе о град, 2003.
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ња и њи хо вог пси хо ло шких при хва та ња и од би ја ња, ис цр пео 
је мо гућ но сти свих до са да по сто је ћих иде о ло шких кон цеп-
ту а ли за ци ја и од ба цио их као бес по треб не. И то не са мо из 
раз ло га што ове ни су ус пе ле да «ап сор бу ју» и пре о бли ку ју 
ствар ност у же ље ном прав цу, већ што их је са ма ствар ност 
на ду жи рок по ре кла. У епо хи у ко ју за ко ра чу је мо, у ко јој 
ће се, то ком и на кон кри зе, еклек тич ки укр шта ти раз ли чи ти 
об ли ци до са да шњих иде ја и «ка ле ми ти» на по сто је ће из ра зе 
дру штве ног жи во та и ње го вих пре о ста лих ин сти ту ци о нал-
них об ли ка у по тра зи за жи вот но одр жи вом син те зом, ин ди-
ви ду а ли зам ви ше не ће мо ћи да оп ста је на де ри ва ти ма мо дер-
них, ра ци о на ли стич ких иде о ло ги ја. Он ће би ти при ну ђен да 
по сег не и за не за пад ним и не мо дер ним са др жа ји ма ра зних 
тра ди ци ја ко је ће при ла го ђа ва ти и ту ма чи ти у кљу чу ан тро-
по цен ти зма за пад њач ког ти па и соп стве ног исто риј ског на-
сле ђа. Са ка квим по сле ди ца ма, тек ће мо ви де ти.

За „раш чи шћа ва ње“ мо дер них па ра диг ми ни је по де сна 
ни пост мо дер на. Те о риј ска пост мо дер на ми сао је иона ко са-
мо про ду же так мо дер не, њен ре зул тат и по сле ди ца, ма ко-
ли ко на по вр ши ни те жи ла ње ном по ри ца њу и од ба ци ва њу. 
Она мо же да на оп штем пла ну про бле ма ти зу је дог ма ти зам 
ра ци о нал но сти и де кон стру и ше ње го ве (за пра во већ исто-
риј ски де кон стру и са не) мо дер не про јек те, да нам ука же на 
ви ше сми сле ност или сло је ве зна че ња, на при сут ност кул тур-
но-исто риј ских и је зич ких кон стру ка та у ствар но сти ко ји се 
пред ста вља ју за уни вер зал не, не по бит не исти не. Но, пост мо-
дер на не до ди ру је су штин ска ста но ви шта ко је је, у по ку ша ју 
да ре ши кри зу ег зи стен ци је и за јед ни це, по ро ди ла мо дер на: 
про ти вље ње свим ауто ри те ти ма кроз еман ци па ци ју не са мо 
ми шље ња већ це лог жи вље ња, ве ру у моћ са мо у са вр ша ва ња, 
уз исто вре ме но по ри ца ње или од ба ци ва ње лич ног и кул тур-
ног на сле ђа, ети ку људ ске „уз ви ше но сти“ иза ко је се кри ју 
по ри ви са мо жи во сти, ма ни пу ла ци је и го спо да ре ња. На про-
тив. Игра ју ћи се над ру ше ви на ма са мо ра зо ре них ра ци о на ли-
стич ких про је ка та, пост мо дер на за пра во, кроз ин тер пре ти ра-
ње и де кон стру и са ње, и ши ре, кроз ре ла ти ви за ци ју вред но-
сти и спо зна је, исто вре ме но вр ши оправ да ње ини ди ви ду ал не 
де цен три ра но сти та ко да на ми кро пла ну одр жа ва у жи во ту 
основ на ста но ви шта и „до стиг ну ћа“ мо дер не, од но сно ста ње 
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ис пра жње не ег зи стен ци је и су же ње пер спек ти ве кре та ња до 
ко јих их је мо дер на и до ве ла.

Јер та ста но ви шта, упра во ослоњена на ин ди ви ду ал-
ну фраг мен ти ра ност и де цен три ра ност, од но сно од ње по-
и ман, нај че шће се бич ни ин те рес, још жи во та ре у дру штве-
ној прак си и те о ри ји, пре све га у еко но ми ји и по ли ти ци, али 
и при род ним на у ка ма,11 са сво јим мо дер ним по ла зи шти ма, 
кри зним еска ла ци ја ма и ка та стро фич ним од ре ди шти ма. 
Еко ном ска кри за је за то нај но ви ји гло бал ни по ка за тељ, сво-
је вр сно упо зо ре ње да ис тра ја ва ње на до са да шњем пу ту во ди 
све те жим и по губ ни јим кри за ма, бол ни пу то каз ка уви ду 
да ви ше ни је до вољ но де ли мич но мо ди фи ко ва ње по сто је ћих, 
ни ти кре и ра ње но вих па ра диг ми, чак ни прак тич но ком би-
но ва ње раз ли чи тих ме то да на осно ву до са да шњих ис ку ста ва 
мо дер не – ако се не ис ко ра чи из ср жи мо дер не, и то не са-
мо ње не ра ци о на ли стич ке ди мен зи је. А срж мо дер не, кри за 
ег зи стен ци је ко ја се очи ту је у ре ла ци ји пре ма дру гом би ћу 
и ши рој за јед ни ци, по че ла је као ду хов на, ре ли ги о зна кри-
за. Ка ко су сви по ку ша ји „спе ци ја ли зо ва не се ку ла ри за ци је“ 
да од ме не ду хов ност убр зо по ста ли про сто ри то та ли тар них 
про је ка та са ме та фи зич ким, па ра ду хов ним пре тен зи ја ма, чак 
и ка да њи хо ви „из во ђа чи“ ни су би ли све сни то га, упра во та 
спо зна ја све до чи нам да је, ис под по јав них об ли ка свих кри-
за, у ње ној осно ви ду хов на кри за, кри за са мог људ ског би ћа, 
са сла бо шћу и огра ни че но шћу ра зу ма и под ло жно шћу де-
струк тив ним стра сти ма услед од сут но сти, ли ше но сти ду ха.

11  Слич но као и у дру штве ним де лат но сти ма и на у ка ма, де ша ва се и у при-
род ним, ег закт ним на у ка ма. Та мо је мо дер на, ко ја се уву кла у пер спек ти ву 
на уч но сти кроз ра ци о нал не ин тер пре та ци је ре зул та та по је ди нач них, екс пе-
ри мен тал них ис тра жи ва ња, већ ви ше од по ла ве ка по ку ша ва ла да об у зда и 
за др жи на уч на до стиг ну ћа у окви ри ма ста бил ног, мо на до ло шко–кор по ску-
лар ног, ма те ри ја ли стич ког мо де ла и спре чи уоб ли ча ва ње но вих, хо ли стич-
ких, енер гет ских, ди на мич них по гле да и прак си де ло ва ња, јер би оне до ве ле 
до су штин ског пре вред но ва ња, не са мо при род но на уч них по гле да на свет, 
већ и до те мељ не про ме не по гле да на чо ве ка и дру штво, од но сно на са вре-
ме но жи вље ње, а то мно ги ма ни је у ин те ре су. Та кве „об у зда ва ју ће те о ри је“ 
нпр. у фи зи ци је су и те о ри ја ре ла ти ви те та или но ви ја те о ри ја су пер жи ца 
(su pe string the ory) ко је углав ном слу же да се до стиг ну ћа квант не ме ха ни ке и 
План ко ве и Хај зен бер го ве спо зна је сло же ним ма те ма тич ким мо де ли ра њем 
ко ли ко-то ли ко за др же у гра ни ца ма ко је по сту ли ра мо дер на. 
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Са же так:

Велика светскакриза уздрмала је економијеСАД, за
падних,каоинекихдругихземаља.Моделживљењанарачун
будућности, уобичајен на Западу, пре или касније јеморао
дадоведедокризе.Далисадашњипроблемипредстављају
увод у предстојећемного горе раздобље,тешко је рећи.У
радујеипакприхваћенооптимистичкостановиште,према
комећеСАДидругезападнеземљепревазићикризуинаста
витистабилнодасеразвијају.Но,сверелевантнепрогнозе
указујудаћеи утомслучају, унареднимдеценијамамно
говећиекономски,иускладусањимвојнополитичкизна
чај,добитидругеземље,пресвегаКина,ИндијаиРусија.У
контекстусвегареченог,ауторјенастојаодасагледадали
српскаспољнополитичкаоријентацијапрагматичнопрати
померањатежиштасветскеекономскеиполитичкемоћи.
Далијекулминацијакризеназападу,ињенутицајнаСрбију,
суштинскидопринеопрекидусаједностранимевроатлант
скимспољнополитичкимусмерењем?Закључакједаупркос
званичнојпричиочетиристубаспољнеполитике,доњене
дубинскепроменениједошло.Радилосесамоотактичким
потезимасациљемдасеодВашингтонаиБриселаиздеј
ствујуизвесниуступци,пресвега,радиублажавањапосле
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дицакризеиодлагањасуочавањасаконсеквенцаманеуспеле
транзиције.
Кључнеречи:криза,моћ,светскипоредак,спољнаполити

ка,ММФ,НАТО,Србија,ЕУ,САД,Русија,Кина,
Индија,Бразил.

Евроатлантска„пирамидалнабанка“?
Из би ја ње свет ске еко ном ске кри зе из ву кло је из за бо ра-

ва Чар лса Пон ци ја (1882–1949). У пи та њу је ита ли јан ско-аме-
рич ког „би зни сме на“, ко ји је по чет ком 20. ве ка пре ва рио мно-
ге ула га че. По ње му је до би ла име пре ва ра за сно ва на на ис-
пла ти пр вим ула га чи ма обе ћа них ви со ких при хо да на осно ву 
ка сни је при ку пље них сред ста ва. Иако је слич них „по слов-
них опе ра ци ја“ би ло и ра ни је (нпр. „Ма ни ја ла ла“ у Хо лан ди-
ји 17. ве ка), Аме ри ка нац ита ли јан ског по ре кла, ко ји је у освит 
ма сов ног дру штва на ве ли ко ис ко ри стио ста ру ма хи на ци ју, 
имао је „част“ да она бу де по ње му на зва на Понцијевашема. 

Ком би на ци ја ко ја се иза тог име на кри је је про ста али 
де ло твор на: ин ве сти то ри, при ву че ни из ми шље ном при чом о 
ви со ко про фит ном по слу, ула жу но вац у ком па ни ју, а сред-
стви ма оних ко ји су до шли ка сни је, а не на те ме љу ре зул та та 
по сло ва ња, из ми ру ју се ди ви ден де, ка ма те и дру ге оба ве зе 
пре ма прет ход ним ула га чи ма. Та ко се ства ра при вид успе-
шног по сло ва ња и при вла че но ве жр тве. Опе ра ци ја тра је док 
вођ ство ком па ни је у јед ном мо мен ту не про гла си бан крот 
или не по бег не. Би ло за то што се од по чет ка све сно упу сти ло 
у пре ва ру, или сто га што су се из ја ло ви ли ње го ва ла ко ми сле-
на оче ки ва ња да ће фик тив ни ус пе си утр ти пут и за ре ал не 
ре зул та те, па ће на те ме љу њих пре ва зи ђи опа сност ко ја кон-
стант но по сто ји чим се не ко упу сти у ри зич ну игру Пон ци-
јев ског ти па. Не ма раз ло га да се по дроб ни је ба ви мо спо ме ну-
том, све сном или не све сном, пре ва ром. Сви се се ћа мо шта је 
би ло са Да фи мен том и Ју го скан ди ком. 

Ме ђу тим, мно ги ду го ни су би ли све сни да су аме рич ка 
еко но ми ја, па и дру штво у це ли ни, и пре ко њих у не што ма-
њој ме ри и при вред но-дру штве ни ком плек си не ма лог бро ја 
зе ма ља, то ком зад њих де це ни ја до би ли Пон ци је ву „гла зу ру“. 
У тр ци за про фи том по хлеп ни по слов ни љу ди, пре све га из 
фи нан сиј ског сек то ра, ство ри ли су мно штво ви со ко ри зич них 
но вих ин стру ме на та за ду жи ва ња. Чи тав низ ин сти ту ци ја, од 
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ре но ми ра них ин ве сти ци о них ба на ка до ре ви зор ских ку ћа, 
за сле пље них не ре ал ним оче ки ва њи ма да ће при вред ни раст 
би ти бу ран и ве чан, ола ко су да ва ли кре ди би ли тет та квим 
по ступ ци ма. На да ју ћи се и са ме бр зом и ве ли ком про фи ту, 
при кри ва ле су ре ал не ри зи ке. Вла сти, по ве за не са би зни сом 
и уљуљ ка не у ру жи ча сте сно ве, све то су не про ми шље но до-
пу шта ле. Шта ви ше, то ме су ишле и на ру ку, во ђе њем нео-
д ме ре не, умно го ме иде о ло шки мо ти ви са не, по ли ти ке де ре-
гу ла ци је. Од но сно, јед на ко су ла ко ми сле но по сту па ле као и 
ве ли ки део дру штва и при вре де. Аме рич ка др жа ва се ола ко 
за ду жи ва ла, не ми сле ћи мно го о то ме да не мо же веч но да 
„жи ви на кре дит“. Та ко је фи нан сиј ски ба лон на ду ван до не-
слу ће них раз ме ра. 1

Јав ни и при ват ни ду го ви би ва ли су све ве ћи. По сма-
тра но од ни воа ин ди ви ду ал них по тро ша ча, пре ко при вре де 
до др жа ве, аме рич ка, па и ге не рал но за пад на дру штва, жи-
ве ла су на ра чун су тра шњег да на, а не на осно ву оно га што 
су уисти ну ства ра ла. Шпе ку лант ски кон цепт еко но ми је је 
пре вла дао над ре ал ним тј. би ло је ва жно шта пи ше на па-
пи ру а не шта се ства ра у про из вод ним ха ла ма и на уч ним 
уста но ва ма. Уз то, кван ти тет Бру то дру штве ног про из во да је 
за се нио ње гов ква ли тет. Ра стао је на осно ву „ре зул та та“ фи-
нан сиј ског сек то ра и услу га, док је ин ду стри ја за по ста вља на. 
Ко зме ти чар ски са ло ни су „до би ли“ исту те жи ну као ин ду-
стриј ске гра не од ви тал ног зна ча ја за моћ на ци је. Ја сно је да 
у јед ном тре нут ку та кав си стем мо ра да до жи ви слом, а Бер-
нард Меј доф је, ма ко ли ко се то при кри ва ло, ње гов при род ни 
плод а не оби чан по је ди нац - ва ра ли ца. 

Тај слом се за са да још ни је де сио, ма ко ли ко по не кад 
из гле да ло да је сте. Пон ци јев ски еко ном ски си стем са мо до-
жи вља ва ве ли ке те шко ће, из ко јих по ку ша ва да иза ђе са што 
ма њим не га тив ним по сле ди ца ма. Циљ је да бу ду про на ђе ни 
ме ха ни зми ко ји ће омо гу ћи ти ње го ву ево лу тив ну тран сфор-
ма ци ју, ка ко ре фор ме не би убр за ле рас пад тру ле струк ту ре. 
Од но сно, ка ко се за пад на дру штва не би ра ди кал но су о чи ла 
са бол ним рас ки дом са прак сом жи вље ња на ра чун бу дућ но-

1 Оп шир ни је о то ме: Ra do njić О., Zec М., „In sta bi lity of glo bal fi nan cial mar kets 
and Ser bian Pon zi-sti le eco no mic system”. Нео бја вљен рад.
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сти, али би се ипак ко ли ко-то ли ко при ла го ди ла ре ал но сти и 
по сте пе но из ву кла из „Пон ци јев ског жи вог бла та“. 

Да ли ће се то де си ти, или ће оно што је за по че ло 2007. 
го ди не са мо би ти при вре ме но за у ста вље но, да би ка сни је до-
жи ве ло не ми нов ну еска ла ци ју, по што је по сто је ћи си стем са-
мо ко зме тич ки до те ран а не су штин ски про ме њен, те шко је 
ре ћи. Ки на, и дру ге зе мље чи ји раз вој се ум но го ме за сни ва 
на за пад ној по тро шњи, за са да има ју ин те рес да спа ша ва ју 
аме рич ки брод ка ко не би по то нуо. Да би се њи хо ве про из-
вод но-из во зно ори јен ти са не еко но ми је и да ље бур но раз ви-
ја ле, у усло ви ма ка да на ци о нал на тра жња још ни је од го ва-
ра ју ћа (јер је ра ди кон ку рент но сти до ма ћа рад на сна га сла бо 
пла ће на), од го ва ра им да пру же слам ку спа са ла ко ми сле ном 
куп цу. Но, не сум њи во, пре све га Ки на, по у че на оним што 
се са да де ша ва и све сна да се по ста ром ду го не ће мо ћи, у 
на ред ним де це ни ја ма на сто ја ће да се пре о ри ен ти ше, тј. да 
те жи ште раз во ја пре не се на уну тра шње тр жи ште. За то је 
по треб но вре ме, али ка да се Ки на у ве ћој ме ри окре не се би, 
ви де ће мо шта ће би ти са САД. 2

ОптимистичкисценариозаСАД
Де ли мо ми шље ње, по го то во ако се ства ри по сма тра ју 

ду го роч но, да „ако се не при хва ти за кљу чак да је у пи та њу 
све у куп на кри за са вре ме не ци ви ли за ци је За па да ко ја се пре-
ли ла на све де ло ве све та, све ме ре ко је се пред у зи ма ју не би 
до при не ле пре ва зи ла же њу тзв. свет ске еко ном ске кри зе“.3 
Шта ви ше, сма тра мо да су штин ски не ће би ти из ле че не бо ле-
сти за пад ног дру штва, од но сно при вре де, и да, по го то во ка да 
се ра ди о аме рич кој еко но ми ји, бу дућ ност не ће би ти ру жи-
ча ста. Ме ђу тим, у овом ра ду по ћи ће мо од оп ти ми стич ког 
ви ђе ња бу дућ но сти аме рич ке при вре де, од но сно од то га да 
ће се она то ком на ред них де це ни ја ре ла тив но ста бил но раз-
ви ја ти. Јер, им пли ка ци је ко је и из то га про из ла зе, на рав но у 
кон тек сту по ме ра ња те жи шта гло бал не еко ном ске и са њом 

2 Ши ре: Су слов Д., „Ро ль США се год ня и зав тра“, у: Ка ра га нов С. (при ре дио), 
Россияимир.Новаяэпоха, Мо сква, АСТ, 2009, стр. 333-361.

3 Ковачевић М., „Узроци и последице светске економске кризе и ефекти 
на Србију“, Нова српска политичка мисао, 2009. // http://www.nspm.rs/
ekonomska-politika/uzroci-i-posledice-svetske-ekonomske-krize-i-efek-
ti-na-srbiju.html
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скоп ча не вој но-по ли тич ке мо ћи, а ко је ука зу ју на по жељ не 
смер ни це за во ђе ње спољ не по ли ти ке Ср би је, истог су прав-
ца са мо не што сла би јег ин тен зи те та не го у слу ча ју да по ђе мо 
од пе си ми стич ког сце на ри ја. А та ко из бе га ва мо ка та стро-
фич ни при звук, и мо гу ће пре те ри ва ње. 

Ди рек тор Руског научноистраживачког институ
тамеђународнихекономскихвеза, про фе сор В. П. Гут ник, 
сма тра да ако бу де до след но во ђе ња ра ци о нал на еко ном ска 
по ли ти ка, аме рич ко дру штво мо же да се из бо ри са фи нан-
сиј ским и ра зним дру гим ба ло ни ма, да пре бо ли по сле ди це 
плат ног и бу џет ског де фи ци та и на ста ви ста бил но да се раз-
ви ја то ком на ред них де це ни ја. Но, без об зи ра на то, у усло-
ви ма све сна жни је ме ђу на род не кон ку рен ци је и узи ма ју ћи 
у об зир фак то ре ко ји ука зу ју на ду го роч но за о ста ја ње САД 
(нпр. ино ва ци о на ула га ња), еко ном ски бум у тој зе мљи је не-
ре ал но оче ки ва ти у до глед ној бу дућ но сти. У Аме ри ци као 
и са да шњих 27 чла ни ца ЕУ, по што кри за бу де пре ва зи ђе на, 
раст ће би ти вр ло уме рен (и то у по чет ку у зе мља ма ЕУ још 
спо ри ји не го у САД). Не што ди на мич ни ји раз вој мо гућ je у 
Евро пи од дру ге по ло ви не на ше де це ни је, и то је ди но у слу-
ча ју озбиљ ни јих ино ва ци о них про до ра у та мо шњим кључ-
ним зе мља ма, као и успе шне ин те гра ци је, од но сно мо дер ни-
за ци је но вих чла ни ца ЕУ.4

Да по гле да мо про це не са да шњег ста ња и прог но зе бу-
ду ћег кре та ња Бру то дру штве ног про из во да (БДП) – ис ка-
за ног на осно ву па ри те та ку пов не мо ћи (што је нај по год ни-
је за по ре ђе ње зе ма ља) – Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
(ММФ). Та ин сти ту ци ја та ко ђе по ла зи од то га да је кри за 
пре ва зи ђе на и да сле ди при вред ни опо ра вак. Но, ма ко ли-
ко би ла под до ми на ци јом Ва шинг то на, из ње них ана ли за 
ипак про из и ла зи да је не ми нов но да САД и ЕУ по сте пе но 
гу бе сво је до са да шње гло бал не еко ном ске по зи ци је.5 САД су 
2008. го ди не има ле БДП од 14.441 ми ли јар ди до ла ра, а 2009. 
го ди не он је пао на 14.266 ми ли јар ди. Ове го ди не се оче ку је 
ње гов раст на 14.704 ми ли јар де, а раст ће се на ста ви ти и у 

4 Видети: Гу тник В., „Мир ов ая  экономик а“ ,  у: Карага нов С . (прире ди о), Росс
ияимир.Новаяэпоха, Москва, АСТ, 2009, стр. 67-85.

5 О томе, као и проценама и прогнозама за друге земље о којима ће 
бити говора: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/
index.aspx
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на ред ним го ди на ма по сто пи од око 2%. Ипак, с об зи ром на 
кон стан тан раст ста нов ни штва САД, ко је ће се од 2007. до 
2011. го ди не по ве ћа ти са 301,5 на 313.3 ми ли о на, БДП per ca-
pi ta ће до сти ћи ви ши ни во од оног пре из би ја ња кри зе (2007.) 
тек 2011. го ди не. Док кре та ње БДП, с об зи ром на еко ном ску 
кри зу, има про мен љив ка рак тер, удео аме рич ког у свет ском 
БДП-у, већ ду же вре ме има опа да ју ћи тренд, и у том по гле ду 
се у до глед ној бу дућ но сти ни шта не ће про ме ни ти. На САД 
је 2007. го ди не от па да ло 21.1% свет ског БДП-а, са да је њи хов 
удео већ не што ма њи, а про це њу је се да ће 2014. го ди не па-
сти на 18.3%. То ни су дра стич не про ме не, али већ са да САД, 
у еко ном ском и по ли тич ком по гле ду, ни при бли жно ни су оно 
што су би ле пре 20 го ди на. Тим пре то не ће би ти кра јем ове 
де ка де на шег ве ка.

Што се ЕУ (у са да шњем са ста ву) ти че, и њу че ка слич на 
суд би на. Удео ње ног БДП у свет ском био је 22,5% 2007. го ди-
не, а 2014. би ће 19.4%. Кри зни пад европ ског БДП је при бли-
жан аме рич ком (са 15.263 на 14.851 ми ли јар ди до ла ра 2008 
у по ре ђе њу са 2009. го ди ном), али ће опо ра вак, ка ко ММФ 
оче ку је, би ти не што спо ри ји. ЕУ ће тек 2011. го ди не има ти 
ви ши БДП не го пре из би ја ња кри зе (15.632 ми ли јар де до ла-
ра). Ме ђу тим, с об зи ром на дру га чи је де мо граф ске трен до ве, 
тј. на то да европ ско ста нов ни штво стаг ни ра док аме рич ко 
ра сте (на стра ну са да дра ма тич на вер ско-на ци о нал но-ра сна 
про ме на струк ту ре по пу ла ци је зе ма ља ЕУ), кре та ња у ве зи 
са БДП-ом ис ка за ним по гла ви ста нов ни ка, при бли жно су 
слич на. Ви де ли смо да ће без об зи ра на оче ки ва ни бр жи при-
вред ни раст аме рич ки БДП per ca pi ta, исто као и у зе мља ма 
ЕУ, тек 2011. го ди не пре ма ши ти онај из 2008., а у на ред ним 
го ди на ма ће ра сти по слич ној сто пи као у ЕУ.

Евро па, чак ни ује ди ње на, ни је ви ше оно што су не ка-
да би ле ње не во де ће си ле по је ди нач но. ЕУ то са да ни је ни у 
еко ном ском, ни у вој ном по гле ду, као ни са ста но ви шта гло-
бал ног по ли тич ког ути ца ја. Иако ће и у на ред ним де це ни ја ма 
оста ти ва жан ци ви ли за циј ски ори јен тир за ве ћи ну зе ма ља 
све та, све ма ње ће би ти фак тор мо ћи и сре ди ште про из вод ње 
(укљу чу ју ћи и ства ра ње „зна ња“). Шта ви ше, ЕУ ће по ста ти 
још у ве ћој ме ри за ви сна од дру гих. И у на ше до ба се у по гле-
ду за до во ља ва ња по тре бе за енер ген ти ма и дру гим при род-
ним ре сур си ма ум но го ме осла ња на ва не вроп ске зе мље, али 
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вој но-по ли тич ки кон текст у ко ме ће се то де ша ва ти из го ди не 
у го ди ну би ва ће не по вољ ни ји за ЕУ. Све ви ше ће мо ра ти да 
во ди ра чу на о до број во љи дру гих, и све ма ње ће има ти мо-
гућ но сти да на њих из вр ши при ти сак. То је ум но го ме по ве-
за но са да љим од ви ја њем про це са „кар ди нал не пре ра спо де ле 
вла сни штва и кон тро ле над свет ским енер гет ским ре сур си-
ма, на ште ту при ват них, пре све га за пад них кор по ра ци ја, а у 
ко рист др жав них фир ми зе ма ља про из во ђа ча енер ге на та, као 
и са да љим опа да њем про дук ци је наф те и га са у Евро пи“.6

За раз ли ку од ЕУ, САД и да ље игра ју пр во ра зред ну 
уло гу на гло бал ној вој но-по ли тич кој сце ни, а и у на ред ном 
пе ри о ду на њој ће би ти кључ ни ак тер. Но, ви ше не са мо у 
фор ми мо ле ку лар них про ме на, аме рич ки вој но-по ли тич ки 
зна чај ће се из го ди не у го ди ну не ми нов но сма њи ва ти. Ки на, 
Ин ди ја, Бра зил, као и дру ге зе ље у раз во ју, на сто ја ће да сво ју 
гло бал ну вој но-по ли тич ку уло гу са о бра зе еко ном ској сна зи. 
Ру си ја ће та ко ђе ус пе ти да сво ју, и са да не за не мар љи ву уло-
гу те вр сте, учи ни бит ни јом на осно ву рас ту ће енер гет ске 
мо ћи. Оту да, Аме рич ка ће – и то у бо љем слу ча ју, ако не до-
ђе до пот пу ног уру ша ва ња ње не на ци о нал не „пи ра ми дал не 
бан ке“ – оста ти ре ле вант ни гло бал ни фак тор али не ће би ти 
и свет ска им пе ри ја. Де мо граф ски и вој но-по ли тич ки трен-
до ви, кул ту ро ло шки фак то ри и при вред на кре та ња, не дво-
сми сле но ука зу ју да ће САД сре ди не на шег ве ка у по ре ђе њу 
са Аме ри ком из 1990. го ди не, ипак би ти са мо сен ка. Оста ће 
си ла, али окру же на дру гим, у свет ским раз ме ра ма та ко ђе ве-
ли ким си ла ма, а не са мо др жа ва ма ко је у окви ру сво јих ре-
ги о на, што је са да већ слу чај, мо гу да јој па ри ра ју. Све то је 
би ло ја сно и пре из би ја ња ве ли ке еко ном ске кри зе, а ка мо ли 
у ње ном је ку.7

Полицентричнисвет
Док се од ви јао про цес де ин ду стри ја ли за ци је, и оп штег 

опа да ња За па да, мно ге дру ге зе мље, од Ин ди је до Бра зи ла, 
све ко ли ко су ја ча ле. По го то во то ва жи за зе мље Ази је, од ко-
јих су мно ге ус пе ле да оста ну иму не на за пад ну бо лест жи-

6  Бордачев  Т., „Европейс кий сою з: выз овы и сценарии развития“, у: Карагано в 
С. (приредио ), Россияимир.Новаяэпоха, Мос ква , АСТ,  20 09, ст р .  362-38 3 .

7 О томе: Тод  Е. , Послеимперије–Есејораспадуамеричкогсистема, P aid eia, 
 Бе оград,  2006.
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вље ња на ра чун су тра шњег да на. Зе мље као што су Ки на и 
Ин ди ја раз ви ја ле су се на ре ал ним осно ва ма, а њи хо во ста-
нов ни штво је тро ши ло оно што ствар но за ра ђу је, и при то-
ме ни је за не ма ри ло зна чај штед ње. Шта ви ше, те зе мље ни су 
пре тр пе ле ве ли ке гу бит ке ни услед еко ном ске кри зе ко ја је 
же сто ко по го ди ла и са да још тре се за пад не али и мно ге дру ге 
др жа ве (Ру си ју и дру ге пост-со вјет ске, као и ла ти но а ме рич ке 
и африч ке зе мље). Бла го вре ме но и те мељ но су на у чи ле лек-
ци ју од за па да о то ме ка ко се по ста је бо гат,8 и у том ду ху су 
до след но по сту па ле, нео п те ре ће не де ка ден ци јом за пад них 
дру шта ва. То им је омо гу ћи ло да се лак ше но се са опа сним 
иза зо ви ма са ко ји ма се свет су о ча ва, и да из бег ну озбиљ ни је 
не га тив не по сле ди це. На про тив, на ста ви ле су да се раз ви ја ју, 
уме шно ко ри сте ћи „по сто је ће др жав не ме ха ни зме“.9

Гло бал на еко ном ска кри за је тек бла го ути ца ла на ус-
по ра ва ње ра ста БДП-а Ки не и Ин ди је. У слу ча ју пр ве зе мље 
он је био око 10% ве ћи 2009. го ди не, у од но су на 2008. (док 
је то ком прет ход не го ди не раст био 11,3%). А ка да се ра ди о 
дру гој др жа ви, пад раз вој не сто пе је био не што осет ни ји, од-
но сно БДП је 2009. го ди не био ве ћи за „са мо“ 7 % не го 2008. 
(а та да је био 9,6% ви ши не го 2007. го ди не). ММФ оче ку је ди-
на ми чан раст БДП-а обе зе мље и у на ред ним го ди на ма. Ове 
го ди не ин диј ски БДП ће из но си ти 3.313 ми ли јар ди до ла ра, а 
2014 – 5.513. У том пе ри о ду по пу ла ци ја те ве ли ке азиј ске зе-
мље ће се по ве ћа ти са 1,22 на 1,287 ми ли јар де, од но сно БДП 
per ca pi ta са 5.093 на 5.714 до ла ра. Сма тра се да ће ки не ски 
БДП 2010 би ти 9.669, а 2014 – 15.033 ми ли јар ди до ла ра, док ће 
се ста нов ни штво по ве ћа ти са са да шњих 1,341 на 1,367 ми ли-
јар де (БДП per ca pi ta ће по ра сти са 12.725 на 15.447 до ла ра). 
Од 2007 до 2014 удео ки не ског БДП у свет ском по ве ћа ће се са 
10,7% на 15,5%, а ин диј ског са 4,6% на 5,7%.

Ки на и Ин ди ја, као и не ке дру ге зе мље у фа зи бур ног 
раз во ја, не на пре ду ју са мо еко ном ски, већ то чи не на ди на-
ми чан на уч но-тех но ло шки на чин. Не ра ди се ви ше са мо о 
на сто ја њу да се раз ви је ни је зе мље ге не рал но су стиг ну, већ и 

8   Ви дети:  Реи нерт  Е. ,  Глобалнаекономија–Какосубогатипосталибогатии
заштосиромашнипостајусиромашнији, Чиго ја, Бе ог ра д, 2006.

9 „Индия изолирует себя от мирового кризиса“, Интернет-журнал 
НОВАЯ ПОЛИТИКА од 1 октобра 2008. године // www.novopol.ru/
text52748.html
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о њи хо вом упо ред ном пре сти за њу на мно гим ино ва тив ним 
по љи ма. Успон и пад ве ли ких си ла, исто риј ско ис ку ство то 
по ка зу је, углав ном је по кре тан „еко ном ским и тех но ло шким 
раз во јем, што да ље ути че на со ци јал не струк ту ре, по ли тич ке 
си сте ме, вој ну моћ и по ло жај по је ди нач них др жа ва и им пе-
ри ја“.10 Још жи ви мо у све ту у ко ме, ма кар на гло бал ном ни-
воу, и да ље вој но-по ли тич ку пре власт има јед на си ла. „Али у 
сва кој дру гој ди мен зи ји – ин ду стриј ској, фи нан сиј ској, об ра-
зов ној, дру штве ној, кул тур ној – моћ се рас по де љу је све да ље 
од аме рич ке до ми на ци је“.11 Но, ка ко вој но-по ли тич ки успон 
не ми нов но сле ди за еко ном ско-тех но ло шким – на рав но у 
окол но сти ма ка да зе мље во де су ве ре ни стич ки а не мон ди-
ја ли стич ки на стро је на ели та (а дру го је, бар још за са да, ум-
но го ме слу чај са Не мач ком и Ја па ном, што је ре зул тат оку-
па ци је, ин док три на ци је и ин ста ли ра ња по доб них ка дро ва 
по сле по ра за у Дру гом свет ском ра ту) – за оче ки ва ти је да у 
до глед ној бу дућ но сти Ки на и на том по љу по ста не гло бал ни 
кон ку рент САД. На рав но, у ду ху сво је праг ма тич не по ли ти-
ке, та мо где за тим има ин те рес, а не ра ди пу ког им пе ри јал-
ног де мон стри ра ња мо ћи А да Ин ди ја, па и Бра зил (чи ји удео 
у свет ском БДП-у ће у пе ри о ду 2007–2014 по ра сти са 1,4% на 
1,75%), пост ну ре ги о нал ни фак то ри спо соб ни да у сво јој зо ни 
кон ку ри шу Аме ри ци. 

Ру си ја не са мо што у вој но-по ли тич ком по гле ду то већ 
је сте, већ над ве ћим де лом пост-со вјет ског про сто ра има и 
до ми нант ну уло гу.12 Њу је убе дљи во и де мон стри ра ла 2008. 
го ди не, то ком крат ко трај ног ав гу стов ског ра та са Гру зи јом, 
ко ја је би ла охра бре на од стра не Ва шинг то на да др ско пр ко-
си во љи Ру си је. И по том се на шла су о че на са ре ал ном не мо-
гућ но шћу мен то ра да јој ефи ка сно по мог не у „ру ском дво-
ри шту“. По ста ло је ја сно да Мо сква ви ше ни је спрем на да се 
уз др жа ва да на аме рич ке иза зо ве не уз вра ти истом ме ром, а 
це ну је пла тио дрч ни кав ка ски кли јент Ва шинг то на. 

Би тан чи ни лац ру ске спољ но по ли тич ке мо ћи је и ње на 
уло га га ран та енер гет ске без бед но сти Евро пе. Већ са да зе-

10 Ке не ди К., Успонипадвеликихсила, ЦИД – Слу жбе ни лист, Под го ри ца – Бе-
о град, 1999, стр. 489.

11 За ка ри ја Ф., Постамеричкисвет, Хе ликс, Сме де ре во, 2009. стр. 4.
12 Ви де ти: Пе тро вић Д., Геополитика постсовјетског простора, Про ме теј, 

Но ви Сад, 2008.
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мље ЕУ бит но за ви се од енер ге на та под кон тро лом Ру си је, а 
та за ви сност ће се до дат но по ве ћа ва ти, са свом по ли тич ким 
им пли ка ци ја ма ко је то има. Ру си ја не са мо што рас по ла же 
ве ли ким ре зер ва ма га са и наф те, већ је сте кла, ма кар у ве зи 
са њи хо вом про из вод њом и тран спор том до крај њих ко ри-
сни ка, и до ми нан тан по ло жа ју у зе мља ма Сред ње Ази је. Њен 
по ло жај ће, то је го то во си гур но, та кав оста ти и у до глед ној 
бу дућ но сти.13 Оту да, ако би Бри сел, под стак нут од Ва шинг-
то на, и уло жио огром не на по ре да се енер гет ски еман ци пу је 
од Ру си је, у то ме не би ус пео, бар ка да се ра ди о снаб де ва њу 
га сом. У иоле по треб ној ко ли чи ни, Евро па не ма ода кле да 
га на ба ви без са рад ње са Мо сквом. Ду го роч но, хте ли то или 
не у Бри се лу, Ру си ја су штин ски оста је „њен је ди ни снаб де-
вач га сом“.14 Чак ако Набуко бу де из гра ђен, а Га спром бу де 
по ти снут из Азер беј џа на, тај га со вод не ће би ти у до вољ ној 
ме ри на пу њен. По ред то га, из у зет но ће за ви си ти од на ла зи-
шта га са у по ли тич ки, не сум њи во и у на ред ним де це ни ја ма, 
тур бу лент ном Ира ку.15

Не ма сум ње, енер ген ти су ва жан фак тор ру ске спољ-
но по ли тич ке мо ћи.16 Та ко ђе, они има ју и ве ли ку уло гу у ру-
ском еко ном ском по ле ту од 2000 до 2008. го ди не. Од но сно, 
пад це не наф те у кон тек сту ве ли ке еко ном ске кри зе, бит но је 
до при нео сма ње њу ру ског БДП 2009. у по ре ђе њу са 2008 го-
ди ном, за око 6% (од но сно са 2.265 на 2.126 ми ли јар ди до ла-
ра). Ипак, „Ру си ја не пред ста вља нафт ну др жа ву„ – као не ке 
арап ске зе мље – „јер рас по ла же мно штвом дру гих ре сур са, 
моћ ном ин ду стриј ском ба зом, на сле ђе ном из со вјет ског пе-
ри о да, и при лич но об ра зо ва ном рад ном сна гом“.17 Ру си ја већ 

13 О томе: Анђелковић Д., „Односи Русије и држава Средње Азије“, Нова 
српска политичка мисао, 2009. // www.nspm.rs/savremeni-svet/odnosi-rusije-i-
drzava-srednje-azije.html

14   Карпентер Т. , „Вели ка  енергетска зависност Европе од Руси је“ ,  Глас Ам
ерике, 2009.  //  www.voanew s.com/Se rbi an/arc hi ve /2009-0 1/ 2 009- 01-12-vo a8.
cfm

15 Опширније у вези са тим: Симон ов  К., „Руски ене ргет ски инте ре си у Југоист-
очној Евро пи“ , Isac F un d  // www.isac-fund.org/ dow nl oad/06 -D r%20Konstan-
tin%20Simo nov%20-%2 0Rusk i%20ener getski% 20 in teresi%2 0u% 20JIE.pdf

16 Пог ледат и:  Пањушкин В ., Зигар  М., Газпром:новорускооружје, К раг уј ев-
ац, Vindicta, 2009.

17 Pekka  Sutel a,  The Russian market economy, Helsi nki , Kikim ora Pu blicat io ns , 
2003, ст р.  227.
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са да на сто ји да ума њи за ви сност од из во за енер ге на та и дру-
гих си ро ви на,18 а тим пре ће то чи ни ти у бу дућ но сти.19

ММФ про це њу је да ће ру ски БДП 2014. го ди не из но-
си ти 2.749 ми ли јар ди до ла ра, од но сно 19.855 до ла ра по гла-
ви ста нов ни ка, а да ће и по том ду го роч но ра сти по со лид ној 
сто пи (осет но ви шој у по ре ђе њу са европ ским про се ком или 
са САД). О ко ли ком се ра сту ра ди, чак и у од но су на до стиг-
ну то ста ње на кра ју дру гог Пу ти но вог пред сед нич ког ман да-
та, го во ри по да так да је ру ски БДП 2007. го ди не био 2.100 ми-
ли јар ди до ла ра тј. 14.766 до ла ра per ca pi ta. Удео ру ског БДП 
у свет ском те го ди не је из но сио 3,19% а 2014., оче ку је се, да 
ће би ти 3,43%, од но сно да ће и по сле то га ра сти. На осно ву 
ре че ног, по го то во у све тлу сва ким да ном све ве ће енер гет ске 
уло ге Ру си је, би ће још ве ћа и, да нас та ко ђе огром на, вој но-
по ли тич ка моћ Ру ске Фе де ра ци је.

Иако не ма по тен ци јал за во ђе ње опе ра ци ја кон вен ци-
јал ним сна га ма на гло бал ном ни воу иоле ра ван Аме ри ци, Ру-
си ја јој па ри ра у по гле ду ну кле ар ног ар се на ла, па и ка да се 
ра ди о сна зи коп не не ар ми је (до ду ше огра ни че ног ра ди ју са 
деј ства на про стор ко ји се гра ни чи са Ру си јом). И то го во ри 
у при лог то га да је аме рич ка моћ, чак и то ком ње ног пост-
хлад но ра тов ског „злат ног до ба“, ум но го ме би ла уте ме ље на 
на пси хо ло шким фак то ри ма и оче ки ва њи ма Ру си је, као и 
дру гих ре ле вант них игра ча, да ће и за њих би ти оси гу ра но 
од го ва ра ју ће ме сто у тзв. Но вом свет ском по рет ку. Ка да су 
илу зи је те вр сте не ста ле, већ са мим тим по ло жај САД ви ше 
ни је био она кав као пре не го што се то де си ло. 

Тим пре он ни је та кав од ка да је по ста ло ја сно да је си-
ла зни тренд еко ном ске, и са њом по ве за них дру гих ви до ва 
мо ћи САД, не што што ће би ти ка рак те ри сти ка на ред них де-
це ни ја. Од но сно да ће ја ча ње дру гих, у гло бал ним раз ме ра-
ма ре ле вант них др жа ва, и то пре све га оних из гру пе БРИК 
(Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на), би ти обр ну то про пор ци о нал-
но спо ме ну том трен ду. Не ма сум ње, све том у ко ме жи ви мо, 
већ са да ни јед на си ла не ма моћ да упра вља са ма. У на ред ним 

18 „Россию обвиняют в ресурсном национализме“, Интернетжурнал
НОВАЯПОЛИТИКА од 1 октобра 2008. године // www.novopol.ru/
text52803.html

19 Медведев Д., „Ру си ја, на пред!“, Новасрпскаполитичкамисао, 2009. // www.
nspm.rs/sa vre me ni-svet/ru si ja-na pred.html
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го ди на ма то ће по ста ја ти ја сно и они ма ко ји још па те од иде-
о ло шког аути зма. А аме рич ки про па ган ди сти ши ром све та 
има ће све ма ње мо гућ но сти да об ма њу ју јав ност ра зних зе-
ма ља тј. да их оне мо гу ћу је да оне у пу ној ме ри схва те да се 
свет то ком зад њих не ко ли ко го ди на про ме нио ко ли ко и по-
сле по бе де За па да у Хлад ном ра ту!

Српскигеополитичкииекономскипутевии
странпутице

На ша не ка да шња власт ни је схва ти ла зна чај па да Бер-
лин ског зи да. На да ла се да ста ри си стем, ма кар у мо ди фи ко-
ва ној фор ми, мо же да са чу ва. Док су у зе мља ма не ка да шњег 
„ис точ ног ла ге ра“ би ли рас пи си ва ни ви ше пар тиј ски из бо ри, 
код нас се го во ри ло о „бес пар тиј ској де мо кра ти ји“, од но сно 
док су се не ка да шњи ри гид ни ис точ но е вроп ски ко му ни сти 
пре свла чи ли у со ци јал де мо крат ско ру хо, наш врх је с по но-
сом го во рио о сво јим ко му ни стич ким опре де ље њи ма. У вре-
ме док су се по ли ти ча ри ши ром Евро пе, а по го то во на ње-
ном ис то ку, до дво ра ва ли Ва шинг то ну, вра та ка би не та на шег 
пред сед ни ка би ла су за тво ре на за аме рич ког ам ба са до ра. Та-
ко смо до че ка ли 11. сеп тем бар 1990. го ди не, ка да је по чет ком 
Пр вог за лив ског ра та, Џорџ Х. В. Буш об зна нио ус по ста вља-
ње аме рич ког Но вог свет ског по рет ка – гло бал не до ми на ци-
је Ва шинг то на, при кри ве не при ча ма о ли бе рал но-де мо крат-
ским на че ли ма и хар мо ни ји у од но си ма ме ђу др жа ва ма. 

Он да ка да је и Ру си ја гла сно из ра жа ва ла сво ју са гла-
сност са но вим гло бал ним по рет ком, а зе мље из на шег окру-
же ња се утр ки ва ле у то ме ко ће при не ти Аме ри ци „ло во ров 
ве нац“, ми смо јој пр ко си ли. Не тре ба тро ши ти ре чи да го-
во ри мо о то ме да тзв. Но ви свет ски по ре дак ни је био ни нов, 
ни ху ман, већ се са мо ра ди ло о раз ма хи ва њу кри ла ста рог 
им пе ри ја ли зма, и о по ку ша ју бес кру пу ло зног на ме та ња чи-
та вом све ту хе ге мо ни је евро а тлант ске ели те (упро шће но би 
би ло све све сти са мо на САД). Ме ђу тим, ма ла Ср би ја то ме 
ни је мо гла да се од у пре. Ра ди сво јих на ци о нал них ин те ре са, 
као и суд би не срп ског на ро да у це ли ни, мо ра ла је да по ку ша 
да се при ла го ди. И да са но вим го спо да ри ма све та про ба да 
на ђе мо дус ви вен ди. Упу сти ли би се у на га ђа ње ка да би ус-
твр ди ли да би се то и де си ло. Ипак, по што при ла го ђа ва ње 
бла го вре ме но ни је ни по ку ша но, сло бод но мо же мо да кон-
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ста ту је мо да је на ша та да шња власт па ти ла од ге о по ли тич ког 
аути зма. И да је те ра ју ћи инат та да шњим го спо да ри ма све та 
до ве ла на ци ју у си ту а ци ју да нам пред став ник но вог Ал би-
на (САД), јед на ко охо лог као и онај ста ри (Ен гле ска), Пи тер 
Гал брајт по ру чи: „Знај те, не са мо Ви и Ва ша де ца, већ ће и 
де ца Ва ше де це гад но ис па шта ти због то га што сте се су-
прот ста ви ли на шој во љи“.20 

По сле 5. ок то бра 2000. го ди не окре ну ли смо лист. Али 
по но во ни смо има ли осе ћа ње за ме ру. Би ло због (гео)по ли-
тич ке не пи сме но сти и на ив но сти, или због оба ве зе на ших 
но вих вла сто др жа ца да вра те дуг оним ко ји су им по мо гли да 
до ђу на че ло др жа ве, по ве ли смо не кри тич ки про за пад ну по-
ли ти ку. Го то во пре ко но ћи за бо ра ви ли смо да по сто је и дру-
ге стра не све та, и уз то смо по че ли да се по на ша мо као да је 
не ле ги тим но да Ср би ја, као и сва ка дру га нор мал на др жа ва, 
има на ци о нал не ин те ре се. До пу сти ли смо да евро а тлант ски 
ме ха ни зми ин док три на ци је и про па ган де, и пре то га при сут-
ни у Ср би ји, бу ду дра стич но раз гра на ти и чак да про жму др-
жав не струк ту ре. Та ко је уме сто др жав ног до ми нан тан по-
стао евро а тлант ски иде о ло шки апа рат (мре жа ин сти ту ци ја, 
од ме ди ја до НВО, за об ли ко ва ње јав ног мне ња). Под ње го-
вим ути ца јем, али и из опор ту ни зма на ших по ли ти ча ра, мал-
те не да смо усво ји ли об ра зац по на ша ња по ра же не зе мље, ко-
ја се у име ствар них или на бе ђе них гре хо ва, бар при вре ме но, 
од ри че пра ва да бри не о сво јим ви тал ним по тре ба ма. Уме сто 
то га крот ко пре пу шта по бед ни ци ма да од лу че ко јим пу тем 
да иде и ко је вред но сти да ува жа ва, и то без об зи ра да ли је за 
њу до бро или ло ше оно што они би ра ју. У том ду ху смо по ве-
ли спољ ну по ли ти ку и спро во ди ли ре фор ме, од еко ном ских 
до од брам бе ног си сте ма.

Вој ни ка па ци те ти Ср би је, и по ред ис цр пљи ва ња то ком 
ра то ва за ју го сло вен ско на сле ђе 1991-1995. го ди не, и аме рич-
ке агре си је на Ср би ју и Цр ну Го ру 1999. го ди не, не сум њи во 
су оста ли нај ве ћи на не ка да шњем ју го сло вен ском про сто ру. 
Но, до сре ди не на ше де це ни је, на вод но ра ди ра ци о на ли за ци-
је и про фе си о нал ни за ци је си сте ма од бра не, они су дра стич-
но ума ње ни. Вој ска Ср би је је да нас тек не што сна жни ја од 

20 Јеф тић М., Наистокузапада–разговорисаДаркомТанасковићем, Пар те-
нон, Бе о град, 2000, стр. 192.
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Хр ват ске ар ми је, иако је та зе мља го то во дво стру ко ма ња.21 
Упр кос то ме да ни је усво је на би ло ка ква од лу ка у при лог 
при сту па ња НА ТО-у, вој но-по ли тич ки смо се при бли жа ва-
ли том пак ту, а вој ску смо уоб ли ча ва ли у скла ду са ње го вим 
по тре ба ма и по ње го вим стан дар ди ма. А еко ном ске ре фор ме 
су ба зи ра не на ре цеп ти ма ММФ-а, Свет ске бан ке и аме рич-
ке ад ми ни стра ци је, по зна тим као Ва шинг тон ски кон сен зус. 
Нео ли бе рал ни про грам ра ди кал них еко ном ских ре фор ми – 
пре све га сра чу нат да од ње га има ју ко рист бо га те зе мље и 
мул ти на ци о нал не ком па ни је, а не др жа ве ко је га спро во де – 
ни у Ср би ји ни је до нео ви ше сре ће не го што је то био слу чај 
са зе мља ма ко је су га то ком 90-их го ди на не кри тич ки усво-
ји ле. Ме ђу тим, њи хо ви ли де ри су мо гли да твр де да су би ли 
не све сни по сле ди ца ко је он иза зи ва, а на ши су има ли пред 
со бом ту ђе не у спе шне тран зи ци је.22 

Еко ном ске ре фор ме су та ко во ђе не да са да мно га при-
ва ти зо ва на пред у зе ћа по слу ју ло ши је не го пре про ме не вла-
снич ке струк ту ре, а ин ду стриј ска про из вод ња је и пре из би-
ја ња еко ном ске кри зе па ла на ни жем ни воу не го док је зе мља 
би ла оп те ре ће на спољ ним кру гом санк ци ја ЕУ и САД. Еко-
ном ска по ли ти ка, во ђе на иде о ло шки сле по, ко руп тив но и у 
ин те ре су по слов них ели та по ве за них са по ли ти ча ри ма (нпр. 
не ре ал но ни зак курс је од го ва рао моћ ном уво знич ком ло би-
ју), до ве ла је до за ми ра ња и та ко ни ске про из вод ње и до ра ста 
и ра ни је ве ли ке не за по сле но сти. Та ко ђе, и на ци о нал ни дуг се 
ви ше не го удво стру чио. До ду ше, фор мал но је по рас тао БДП, 
али је од на не ре ал ним осно ва ма на ду ва ног кван ти те та, ва-
жни ји ње гов ква ли тет. Док је БДП још ра стао (пре свет ске 
кри зе), мо гло је да се ка же: „ма да је до ма ћа про из вод ња до-
брим де лом угу ше на, БДП ра сте из го ди не у го ди ну јер ве-
ли ке ко ли чи не уво зних ро ба тре ба до ве сти (раст са о бра ћа ја), 
про да ти (раст тр го ви не), а ста нов ни штву ма сов но одо бра ва-
ти кре ди те да би се уво зна ро ба мо гла ку пи ти (раст фи нан-
сиј ског сек то ра)“.23 

21 По гле да ти: Ми ла ди но вић В., „Ка ко би из гле дао рат Ср ба и Хр ва та“, 
Press online, 2010. // www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/97647/
Press+istra%C5%BE u je:+Ka ko+bi+iz gle dao+rat+Sr ba+i+Hr va ta.html

22 Шире: Душанић Ј., Washington Consensus: кодификовани програм 
економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.

23 Ду шанић Ј.,  „Г одине и зн ев ерених  о чек ивања“ , Нова српска политичка
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Украт ко, оп чи ње ни сно ви ма о зе маљ ском ра ју ко ји нам 
„до ла зи“ ка да ка пи је ЕУ за нас бу ду отво ре не, жи ви мо смо од 
кра ја 2000. го ди не, не са мо на ра чун бу дућ но сти, већ и на ра-
чун про шло сти. Као и у дру гим зе мља ма ко је су про шле кроз 
ло ше во ђен тран зи ци о ни про цес, и код нас је при ва ти за ци ја 
пре све га схва ће на као на чин да се по пу не ру пе у бу џе ту, и 
да се вла да ју ће струк ту ре лич но око ри сте, а не као пут ко јим 
тре ба да стиг нем до то га да при вре да по ста не успе шни ја.24 
Но, „ра чун без крч ма ра“ не мо же да се пра ви бес крај но ду го. 
При бли жи ли смо се кра ју до са да шње тран зи ци о не прак се. И 
то не сто га што су на ши по ли ти ча ри уви де ли ку да то во ди 
зе мљу, већ што смо, с из у зет ком јав них пред у зе ћа, већ про-
да ли го то во све што смо мо гли. А на ша на ци о нал на по тро-
шња и да ље знат но на ди ла зи БДП.25 На рав но, љу ди ма ко ји 
су без об зи ра на про ме не вла да, зва нич но или не зва нич но у 
кон ти ну и те ту во ди ли еко но ми ју Ср би је (Дин кић, Ђе лић, Је-
ла шић, Вла хо вић), би ло је ја сно да веч но не ће мо ћи да се про-
да је „по ро дич но сре бро“ и ла ко узи ма ју кре ди ти. Од но сно, да 
без про из вод ње и про дук тив ног ра да ду го роч но не мо же да 
се оп ста не. У жи во ту не по сто је ча роб ни шта пи ћи. Ме ђу тим, 
по сто ји опи ја ју ћа на да и са мо жи вост, што нас је и до ве ло до 
то га да се у ве зи са оним што је ло ше угле да мо на за пад не зе-
мље, а да очу ва мо и ста ре ма не на шег си сте ма. 

С јед не стра не, љу ди ко ји су во ди ли срп ску еко но ми ју 
ру ко во ди ли су се ми шљу: „по сле нас по топ“, тј. на да ли су се 
да ће на ка рад ни си стем оп ста ти док су они на вла сти. С дру-
ге стра не, ми сли ли су се да ће мо ус пе ти да се до ко па мо ЕУ, 
и ње них фон до ва, пре не го што се наш брод на су че. Нео п те-
ре ће ни иде јом др жав ног су ве ре ни те та и на ци о нал ног ин те-
ре са, и оту да ола ко спрем ни да др жа ву и при вре ду до ве ду у 
ста ње пу не за ви сно сти од ино стра них цен та ра по ли тич ке и 
еко ном ске мо ћи, до пу сти ли су на ста ја ње та квог еко ном ског 
ам би јен та да се суд би на др жа ве на шла „у ру ка ма ино стра них 

мисао, 2 008. //  ht tp://www.nspm.rs /ekono msk a- politika /godi ne- iz neverenih- oc-
ek iv anja.h tml 

24 Видети: Со рман Г .,   Великатранзиција, Изда ва чка  књ ижарница Зор а на С то-
јановић а,  Сремс к и Карловци, 1997 .

25 О нашим   разн оразни м  ква зи-рефо рмама  и стра нп ути цама:  Анђелковић Д., 
Српски национални мазохизам – од југословенства до евроатлантизма, 
Алтера,  Беог ра д, 2008.
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кре ди то ра и ви си о кон цу њи хо ве спрем но сти да (сти му ли-
са ни ви со ким ка ма та ма) обез бе ђу ју при лив кре ди та на ко ји 
се еко но ми ја на ви кла“.26 Еко ном ска по ли ти ка ко ја је до то га 
до ве ла би ла је на ци о нал но де струк тив на. Је ди но ни је до кра-
ја ја сно да ли су „екс пер ти“ ко ји су је спро во ди ли (и да ље то 
ра де) ишли ли ни јом ма њег от по ра са мо услед не по сто ја ња 
на ци о нал не ви зи је и не ком пе тент но сти, или су све сни по-
сле ди ца из вр ша ва ли на ло ге оних ко ји су же ле ли да до ве ду 
до кра ја про цес тран сфор ма ци је Ср би је у про тек то рат. Ка ко 
год би ло, спољ на еко ном ска за ви сност зе мље за јед но са уну-
тра шњим евро а тлант ским иде о ло шким апа ра том, по ста ла је 
чи ни лац ко ји бит но усме ра ва на шу уну тра шњу па и спољ ну 
по ли ти ку, без об зи ра на про ме не на че лу др жа ве. 

Косовскисецесионистичкиакт
ињеговепоследице

Услед ре че ног, али и на де да се ко ла бо ра ци јом Ва шинг-
тон мо же уми ло сти ви ти да ко ли ко-то ли ко ува жи срп ске те-
жње, и на род њач ки део прет ход не две вла да ју ће ко а ли ци је 
при хва тио је да зе мља, до ду ше не што спо ри је и од ме ре ни је, 
на ста ви да иде спољ но по ли тич ким пу тем ко ји је тра си ран 
по сле 5. ок то бра 2000. го ди не. Ме ђу тим, са та квом прак сом 
је по ку шао да рас кр сте по што је по ста ло ја сно да се Ва шинг-
тон од лу чио да спро ве де по след њи по тез у от ми ци на ше 
ју жне по кра ји не, тј. ка да је дао миг та мо шњим ал бан ским 
по ли ти ча ри ма да до не су акт о се це си ји, и убе дио низ са ве-
знич ких и ва зал них др жа ва да при зна ју тзв. др жа ву Ко со во 
за јед но са САД. Због ко а ли ци о ног ка рак те ра вла де пред у зе те 
ме ре су има ле по ло вич ни ка рак тер, па уме сто, при ме ра ра ди, 
да Ср би ја до не се од лу ку о трај ној не у трал но сти, усво је на је 
ре зо лу ци ја о бло ков ској не свр ста но сти док се, евен ту ал но, 
дру га чи ја од лу ка не до не се на ре фе рен ду му. Ипак, би ло је 
ја сно да је срп ски брод по чео да ме ња пра вац кре та ња. 

Озби љан ко рак у ци љу осло ба ђа ња Ср би је из евро а-
тлант ске мре же за ви сно сти учи њен је то ком 2008. го ди не уво-
ђе њем на ве ли ка вра та ру ског енер гет ског фак то ра у Ср би ју. 
Упор ним ра дом на ци о нал но опре де ље них кру го ва у вла да ју-

26 Кати ћ Н .,  „Беог рад ска лак ировка“ ,  Новасрпскаполитичкамисао, 2008. // 
http://starisajt.nspm.rs/ekonomskap oliti ka/200 8_katic_bl1.htm
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ћој ко а ли ци ји, упр кос от по ри ма ње не ра ди кал но евро а тлант-
ске фрак ци је, про гу ран је га сно-нафт ни аран жман са Ру ском 
Фе де ра ци јом. Чак ни уме ре ни је евро а тлант ске сна ге, ако и 
ни су има ле у ви ду по вољ не ге о по ли тич ке им пли ка ци је спо-
ме ну тог аран жма на (чи ње ни цу да Ср би ја до би ја мно го ве ћу 
спе ци фич ну те жи ну ка да по ста не ва жна тран зит на зе мља за 
снаб де ва ње де ла ЕУ ру ским га сом), уви ђа ле су еко ном ску ко-
рист од ожи вља ва ња и да љег раз во ја Нафт не ин ду стри је Ср-
би је и при хо да ко је до но си га со вод. Та ко ђе, схва та ли су и до 
ко је ме ре ће ду го роч но би ти по ве ћа на енер гет ска без бед ност 
зе мље, у вре ме ни ма у ко ји ма је ја сно да ће гас и наф та по-
ста ти још ре ђи ре сур си. Та ко је ство рен основ за да ље оп се-
жно еко ном ско по ве зи ва ње Ср би је са Ру си јом, од но сно про-
дор ру ског ка пи та ла, са свом по ли тич ком над град њом ко ју 
то има. У све му то ме има ла је уло гу и уну тра шњо по ли тич ка 
це лис ход ност. Де мо крат ска стран ка, ко ја је на сто ја ла да по-
ста не кључ ни чи ни лац на срп ској по ли тич кој сце ни, би ла је 
све сна да ве ли ки део гра ђа на има сим па ти је пре ма Ру си ји 
и же ли све стра но по ве зи ва ње са њом. Па је и сто га, упр кос 
свом до ми нант но про за пад ном опре де ље њу, би ла спрем на да 
по др жи нафт но-га сни аран жман (ма кар то иза зва ло и не го до-
ва ње де ла ње них за пад них при ја те ља).  

Но, ДС и Г-17 плус, ни су же ле ли да при хва те по ли ти ку 
истин ске еман ци па ци је Бе о гра да од Ва шинг то на. На стра ну 
лич ни и пар тиј ски ра чу ни, ве ро ват но су сма тра ли да би ти ме 
би ла угро же на и ско ра европ ска пер спек ти ва Ср би је. У та-
квим окол но сти ма до шло је до из бо ра. Уз по моћ раз гра на тог 
евро а тлант ског иде о ло шког апа ра та, као и по то њег аси сти-
ра ња ино стра них цен та ра мо ћи у по гле ду фор ми ра ња но ве 
вла де, до шло је до сме не на че лу Ср би је. То ком ле та 2008. 
го ди не, ус то ли че на је гар ни ту ра ко ја је би ла мно го ви ше по 
во љи Ва шинг то на и Бри се ла од прет ход не. У та квим усло-
ви ма, ако је и да ље мо гло да се го во ри о дис кон ти ну и те ту у 
спољ ној по ли ти ци, он да се он од но сио на от клон од прет ход-
ног, ви ше по ло вич но за по че тог не го оства ре ног, од у ста ја ња 
од на ше евро а тлант ске спољ но по ли тич ке ори јен та ци је.

Пред став ни ци но ве вла де су по сле ус то ли че ња као 
ман тру по на вља ли фра зу о на шој без ре зер вној европ ској 
ори јен та ци ји (а под тим су под ра зу ме ва ли и оно што из уну-
тра шњо по ли тич ке опор ту но сти ни су из го ва ра ли, тј. сво је 
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евро а тлант ско опре де ље ње). По жу ри ли су да про на ђу по год-
ну фор му да при зна ју ЕУЛЕКС ми си ју на Ко со ву и Ме то хи-
ји – чи ме је де ли мич но на ру шен ста тус на ше ју жне по кра-
ји не утвр ђен ре зо лу ци јом 1244, од но сно при хва ћен мо дел 
ко ји пред ви ђа Ах ти са ри јев план – на уме шно мар ке тин шки 
сти ли зо ван на чин ка ко не би ре вол ти ра ли ве ћи део јав но сти. 
За уз врат, би ли су на гра ђе ни. До ду ше, у то вре ме још у сфе ри 
обе ћа ња. 

Ср би ја се на шла, иако се о то ме кра јем 2008. и по чет-
ком 2009. го ди не још ни је мно го го во ри ло, на пра гу еко ном-
ске ли ти це. Би ло је очи то да се спре ма еруп ци ја гло бал не 
кри зе, иако још ни је би ло пот пу но ја сно ко ли ке ће би ти ње не 
раз ме ре. На ше вла да ју ће струк ту ре су би ле све сне да ће се 
под ње ним уда ром бр зо на ћи и Ср би ја, од но сно да ће услед 
гло бал них не га тив них трен до ва дра стич но би ти сма њен број 
за ин те ре со ва них ин ве сти то ра у на шу еко но ми ју, а да ће кре-
ди ти по ску пе ти и по ста ти те же до ступ ни. А зна ле су до ко је 
ме ре је од при ли ва сред ста ва из ино стран ства по ста ла за ви-
сна срп ска при вре да, од но сно схва та ле су кључ не ди мен зи је 
ско ре кул ми на ци је кри зе на на шим про сто ри ма,27 као и оче-
ки ва ња на ро да, при вред них и дру гих ин те ре сних гру па са 
ко ји ма су те сно по ве за не. Сто га су про це ни ле да је за њих 
и њи хо ву кон цеп ци ју во ђе ња зе мље ге не рал но, и ње не еко-
но ми је по на о соб, ММФ крат ко роч но, а што бр же од ви ја ње 
про це са европ ских ин те гра ци ја сред њо роч но, је ди ни спас. 
Во де ћи ра чу на пре вас ход но о соп стве ном по ли тич ком ин те-
ре су, вла да ју ће струк ту ре су на сто ја ле да убла же тре нут не 
по сле ди це, оста вља ју ћи за бу дућ ност ра ди кал но су о ча ва ње 
са на шим су штин ским еко ном ским и ге не рал но си стем ским 
ме та ста за ма. Ме ђу тим, без об зи ра на охра бре ња из Ва шинг-
то на и Бри се ла, са ве ли ком за бри ну то шћу су че ка ле при бли-
жа ва ње фи нан сиј ског цу на ми ја Ср би ји. Еко ном ски зе мљо-
трес на За па ду био је то ли ко сна жан да ни је би ло ја сно да 
ли ће САД и во де ће зе мље ЕУ, и ако то на чел но хо ће, би ти 
спрем не да ефи ка сно по мог ну сво јим кли јен ти ма у јед ној пе-
ри фер ној зе мљи. 

27  У вези са њима видети: Грк С.,  „Д им ензије  е кономске кризе у  Србиј и“ , 
Српскаполитичкамисао, 2/2 009, стр. 87-110.
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Симулирањеспољнополитичкогзаокрета
Упр кос све му, по чет ком 2009. го ди не де ло ва ло је да не-

ма раз ло га за па ни ку. Већ у ја ну а ру 2009. го ди не на ша вла-
да је за кљу чи ла спо ра зум са ММФ на осно ву ко га је Ср би ји 
ста вље но на рас по ла га ње око 400 ми ли о на евра. Шта ви ше, 
по сле де се так да на тај них пре го во ра ММФ и вла да Ср би је 
су кра јем мар та 2009. го ди не за кљу чи ли спо ра зум о узи ма њу 
мно го ве ћег кре ди та. Би ло је пред ви ђе но да у на ред не две 
го ди не, не са мо за по тре бе од бра не кур са ди на ра већ и за 
фи нан си ра ње ме ра вла де чи ји циљ је био убла жа ва ње по сле-
ди ца свет ске кри зе, Ср би ја по ву че 2,2 ми ли јар де евра. У ма ју 
2009. го ди не борд ди рек то ра ММФ одо брио је пр ви део сред-
ста ва (788 ми ли о на евра). Са тим сред стви ма, као и остат ком 
ра ни је до го во ре не сво те, ка ко је об ја снио Ра до ван Је ла шић, 
пла ни ра но је да бу де обез бе ђе но фи нан си ра ње те ку ћег плат-
ног де фи ци та за 2009. и 2010. го ди ну.28 Ме ђу тим, пре го во ри 
око да љег ко ри шће на кре ди та убр зо су за пе ли. Све сна не-
по пу лар но сти ме ра ко је су од ње тра же не, вла да ни је би ла 
спрем на да при хва ти сма ње ње пен зи ја и пла та у јав ном сек-
то ру, као и по ве ћа ње по ре за, од но сно ра ди кал ни је за хва те 
ве за не за си стем здрав стве не за шти те. Опет, зах те ви ММФ 
у ве зи са сма ње њем бу џет ског де фи ци та би ли су дра стич ни. 
И нео се тљи ви на бол не по сле ди це ко је би то, по го то во у кри-
зним вре ме ни ма, има ло по ста нов ни штво, па и на при вре ду, 
Ср би је.

Ре ал но је из та квог од но са ММФ пре ма Ср би ји из ве сти 
за кљу чак да се ра ди ло о зло на мер ном ко ри шће њу кри зних 
окол но сти па и на мер ном да љем гу ра њу зе мље у те жак по-
ло жај, ка ко би се из ну ди ли из ве сни уступ ци.29 На рав но, не 
ну жно у сфе ри за ко ју је за ду жен ММФ, већ ра ди оства ре ња 
стра те шких ци ље ва САД, под чи јом је он кон тро лом. ММФ 
је и ра ни је си гур но био све стан по губ но сти еко ном ске по ли-
ти ке ко ју је Ср би ја од кра ја 2000 го ди не во ди ла у ду ху тзв. 
Ва шинг тон ског кон сен зу са. Али, у ин те ре су за пад них ин-
ве сти то ра и ба на ка, као и до ма ћих тај ку на те сно по ве за них 

28 http://ww w.b 92.net /i nf o/vesti/in dex.ph p? yyyy=2009&mm =0 5&dd=1 6&nav_
id=36 0916

29  По гл едати:  Ми ровић  Д. , „ММФ  про тив Србије“, Нова српска политичка
мисао,  2010.  //  www.nspm.rs/ekon om ska-politika /mmf -p ro tiv-srb ije.html 
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са по ли тич ком ели том, и на рав но ње них при пад ни ка, та кву 
по ли ти ку је то ле ри сао па и по др жа вао. Од јед ном, и то у нај-
те жем тре нут ку, за тра жио је од вла де Ср би је да се су о чи са 
по сле ди ца ма нео д го вор но сти и са мо жи во сти про за пад них 
еко ном ских „екс пе ра та“ (ко ји су, уз по др шку ММФ, Бри се ла 
и Ва шинг то на, у кон ти ну и те ту во ди ли еко ном ску по ли ти ку, 
без об зи ра на про ме не вла да). Слич но су ста ја ле ства ри и са 
зло у по тре бом Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 
чи ју при ме ну је бло ки ра ла Хо лан ди ја. На вод но, због не из ру-
че ња Рат ка Мла ди ћа, а ве ро ват но услед мно го ве ћих ге о по-
ли тич ких мо ти ва (сва ка ко Ва шинг то на, а не Ха га). 

Чак и про за пад на власт у Бе о гра ду ни је би ла спрем на 
да фак тич ки при хва ти, она ко ка ко су то же ле ле САД, не за-
ви сност Ко со ва. Ни ти да под ри ва нафт но-га сни аран жман са 
Ру си ма. За хва љу ју ћи на по ри ма де ла по ли тич ких сна га ко-
је су ула зи ле у са став прет ход не вла де, али и пре вас ход ном 
рас по ло же њу јав но сти – ко ја у Ру си ји ви ди глав ног са ве зни ка 
у ве зи са од бра ном те ри то ри јал ног ин те гри те та и тра ди ци о-
нал ног при ја те ља Ср би је – он је био скло пљен, и по том ра-
ти фи ко ван, без об зи ра на про ме ну по ли тич ке кон сте ла ци је. 
Уоста лом, ге о по ли тич ки и еко ном ски зна чај про ла ска ма ги-
страл ног га со во да кроз Ср би ју је то ли ки да и они еле мен ти 
у но вој вла ди ко ји ни су пот пу но нео д го вор ни, или на ци о-
нал но ма ли ци о зни, ни су мо гли а да не по др же ре а ли за ци ју 
га сно-нафт ног аран жма на. Дру га ствар је шта су обе ћа ва ли 
за пад ним при ја те љи ма, док им је тре ба ла по др шка да до ђу 
на власт.

Ва шинг тон ни је спре ман ла ко да при хва ти по раз у ва-
жној би ци енер гет ског ра та са Ру си јом. С дру ге стра не, ни 
на ша власт ни је спрем на да ра ди оно што би угро зи ло њен 
по тен ци јал да и да ље то оста не, као и да, на дај мо се, иде баш 
у крај но сти ка да се ра ди ло о за не ма ри ва њу на ци о нал них ин-
те ре са. Осим то га, ни Ру си ја ви ше ни је што је би ла у до ба Бо-
ри са Јељ ци на. По те зи ко је би мо гла да схва ти као угро жа ва-
ње сво јих ви тал них ин те ре са, по го то во ка да је са њом прет-
ход но скло пљен спо ра зум, мо гла би да на раз не на чи не бол но 
санк ци о ни ше. То га су у Бе о гра ду све сни. Ко нач но, кри за је 
до не ла и ја ча ње не га тив ног ста ва пре ма да љем ши ре њу ЕУ у 
мно гим ње ним чла ни ца ма. На да да ће Ср би ја ре ла тив но бр зо 
ући у Уни ју, код на ших вла сто др жа ца је би ла за ме ње на стра-
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хом да се то у до глед но вре ме не ће де си ти. Мрач не слут ње у 
ве зи са мо гућ но шћу да Ср би ја бу де ис кљу че на из европ ског 
раз во ја, ма ко ли ко јав но ис по ља ва ли евро ен ту зи ја зам, у та-
квим окол но сти ма су, го то во си гур но, об у зе ле и мно ге при-
пад ни ке на шег еста бли шмен та. Не ма сум ње, и њи ма не што 
зна чи име Ви ли ја Ви ме ра, а ни су има ли ни ка кву ду го роч ну 
кон цеп ци ју у ве зи са тим шта ра ди ти ако би се ње го ве ре чи о 
аме рич ким пла но ви ма са Ср би јом до кра ја по твр ди ле.30 С об-
зи ром на иде о ло шку пер спек ти ву по сма тра ња, и да ље су те-
шко мо гли да схва те сми сао сле де ћих ре чи: „Ти ме што је не-
ка зе мља у Евро пи, а ни је у Уни ји ко ја но си то име, не зна чи 
да је та зе мља изо ло ва на и аути стич на. Јед на зе мља и је дан 
на род мо же би ти не и зо ло ва но и не а у ти стич но из ван Уни је, а 
у Евро пи на осно ву европ ске сло бо де и пра ва из бо ра“. 31

Та да је от по че ла по ли ти ка си му ли ра ња спољ но по ли-
тич ке пре о ри јен та ци је. Ако је на ша власт и при хва та ла да 
Ср би ја бу де „мо не та за пот ку су ри ва ње“ ни је при хва та ла да 
то бу де и она. По њу опа сним зах те ви ма САД за по че ла је да 
кон три ра по вла че њем ди пло мат ских по те за, од но сно по ку-
ша ји ма из на ла же ња но вих из во ра фи нан си ра ња. Усле ди ле 
су по се те пред сед ни ка Та ди ћа Ки ни, и до ла зак ру ског пред-
сед ни ка Ме две де ва у Ср би ју. На рав но, ни је се ту ра ди ло са-
мо о по сред ном цен ка њу са Ва шинг то ном, већ и о (бар та да) 
искре ним на сто ја њи ма да се при ву ку но ви ин ве сти то ри у на-
шу при вре ду, на ђу но ви кре ди то ри и ге не рал но по бољ ша по-
ло жај зе мље. Ка ко год би ло, од јед но стра не, на пад но про за-
пад не спољ не по ли ти ке, сти гли смо до при че о ње на че ти ри 
сту ба. Они су, ка ко је ре као Бо рис Та дић: ЕУ, Ру си ја, Ки на и 
САД. Ипак, пред сед ник је ис та као, за Ср би ју је и да ље при о-
ри тет при сту па ње ЕУ.32

Уви дев ши, не да Ср би ја има ал тер на ти ву бес по го вор-
ном при ста ја њу на усло ве САД, што је и ра ни је би ло ја сно, 
већ да је ње на без ре зер вно про за пад на власт спрем на да се 
оса мо ста ли и за и гра хра бро ка да се осе ти угро же но, Ва шинг-
тон је по но во по пу стио (што не зна чи да је од у стао од сво јих 

30 Видети: Вимер В., „Писмо канцелару Герхарду Шредеру“, Видовдан, 2008. // 
http://www.vidovdan.org/arhiva/article1049.html

31 Кнежевић М., Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2009, стр. 128.
32 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Srbija/123751/%C4%8Cetiri+stuba+srps

ke+spoljne+politike.html
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ба зич них ци ље ва, већ да је по ка зао ве ће стр пље ње). У скла-
ду са тим, до ми нант ни аме рич ки ло би у Бри се лу по ка зао је 
ви ше спрем но сти да ува жи европ ски ен ту зи ја зам Ср би је, а 
ММФ, да са њом на ђе ком про мис. Пред сам крај 2009. го ди не 
Ср би ји су уки ну те ви зе за све зе мље ЕУ, осим за пу то ва ња у 
В. Бри та ни ју и Ир ску. По чет ком де цем бра ше фо ви ди пло ма-
ти је зе ма ља чла ни ца ЕУ већ су од лу чи ли да бу де од мр знут 
пре ла зни тр го вин ски спо ра зум са Ср би јом, што је ство ри ло 
про стор да она под не се кан ди да ту ру за при јем у Уни ју. А 
још ра ни је, у но вем бру, по сле ви ше ме сеч ног на те за ња, вла да 
Ср би је и ММФ по сти гли су спо ра зум о на став ку ко ри шће ња 
кре дит ног аран жма на. 

Враћањенастароилиноваигра?
Кра јем 2009. го ди не је, на из глед, по ли ти ка на шег пред-

сед ни ка и вла де до жи ве ла три јумф. По сма тра но са ста но ви-
шта ци ље ва ко је су по ста ви ли де лу је да су зна ли шта ра де, а 
дру го пи та ње је ка кве су због то га на пра ви ли уступ ке. „Иако 
је Је ре ми ће ва ди пло ма ти ја на ста ви ла са прав ном бор бом 
про тив се це си је Ко со ва, мно го сла вље ни ,бе ли шен ген’ је, у 
про те клој 2009. го ди ни, у ствар но сти био пла ћен при хва та-
њем Еулек са и фак тич ким при зна њем ,др жа ве Ко со ва’ као 
су се да Ср би је“.33 Та ко ђе, са мно го стреп ње оста је нам да оче-
ку је мо ду го роч не еко ном ске по сле ди це про ду жа ва ња по ли-
ти ке ко ја нас је и до ве ла у си ту а ци ју да ви ше не го ра њи ви до-
че ка мо свет ску кри зу, а за чи ји на ста вак је на ша власт ус пе ла 
да до би је по др шку. Но, да се вра ти мо на спољ ну по ли ти ку. 
По што де лу је да је не ста ла акут на по тре ба за уце њи ва њем 
За па да, до шло је, из гле да, по но во до ко рек ци је спољ но по ли-
тич ке ори јен та ци је. О то ме по сред но го во ре ре чи ми ни стра 
од бра не, Дра га на Шу та нов ца, ко ји се све ма ње им пли цит но а 
све ви ше екс пли цит но за ла же за при сту па ње Се вер но а тлант-
ској али јан си.34 Уз то, из вла да ју ћег та бо ра, из у зев СПС-а, 
ни ко се по пи та њу „атлант ских ин те гра ци ја“ не из ја шња ва 
не га тив но, док они ко ји от кри ва ју свој став, го во ре у при лог 
НА ТО-а. 

33 А нтонић С., „Куд пловимо ка петане?“, Новасрпскаполитичкамисао,  2010. 
//  w ww.ns pm.rs/politic ki -zivo t/kud- plo vi mo-kape ta ne -q.html

34 http://www.mondo.rs/s157602/Srbija/Sutanovac-_Ne_treba_se_plasiti_NATO.
html
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Вла да ју ћим струк ту ра ма је ја сно да је дво тре ћин ска 
ве ћи на гра ђа на про тив ула ска Ср би је у тај вој ни са вез, па 
за то пре пу шта ју евро а тлант ском иде о ло шком апа ра ту да во-
ди кам па њу у ко рист Али јан се, а они јој пру жа ју углав ном 
ин ди рект ну по др шку. До пред крај про шле го ди не, у кон-
тек сту „из ба лан си ра не“ спољ но по ли тич ке ори јен та ци је, то 
су ра ди ли вр ло ре зер ви са но, док су се са да по је ди ни њи хо ви 
при пад ни ци ак ти ви ра ли. Из гле да, до шло је вре ме да се пла-
те ра чу ни за по др шку на из бо ри ма и у ве зи са су о ча ва њем 
са по сле ди ца ма ве ли ке еко ном ске кри зе (а ва жно је по ме ну-
ти и, не сум њи во по ли тич ки мо ти ви са но, не дав но ак ти ви ра-
ње ве ли ког ула га ња Фи ја та у Ср би ју). У том кон тек сту тре ба 
гле да ти и прак тич но, ако не још и ре то рич ко, за по ста вља ње 
од бра не Ко со ва и Ме то хи је, од но сно све че шће про ту ра ње, 
чак и у ме ди ји ма са па три от ским ими џом при че о не ми нов-
но сти па да под кон тро лу При шти не чак и се вер ног Ко со ва, 
на ста ње ног Ср би ма.35 Ши ре ње де фе ти зма у ве зи са од бра-
ном Ко со ва, ве ро ват но је при пре ма за „праг ма тич не“ по те зе, 
оправ да не „не у мо љи вом ре ал но шћу“.

Од нос пре ма Ко со ву, на ме та ње сре бре нич ке ре зо лу ци-
ја (ко јом би Ср би при хва ти ли да су би ли нај ве ћи зло чин ци 
то ком ра то ва 1991-1995. го ди не), став пре ма НА ТО-у, ука зу је 
да се ни је про ме ни ла спољ но по ли тич ка ори јен та ци ја вла да-
ју ћих сна га у Ср би ји. То мо же да се за кљу чи и по сред но, и 
не по сред но. Пр во, ако њи хо ва по ли ти ка због тзв. евро а тлант-
ске бу дућ но сти Ср би је су штин ски за ди ре у срп ске ин те ре-
се, он да не ма ни го во ра о из ба лан си ра ној спољ ној по ли ти ци. 
Ако се Бе о град од ри че кључ них на ци о нал них те жњи да би 
уго ди ли Ва шинг то ну и Бри се лу, ка ко је мо гу ће оче ки ва ти да 
ће спољ ну по ли ти ку во ди ти иоле не за ви сно од њи хо ве во-
ље? Дру го, из ста ва Мо скве је не дво сми сле но ја сно да би се 
сту па ње Ср би је у НА ТО не га тив но од ра зи ло на ру ско-срп ске 
од но се. Ни ко у Бе о гра ду ве ро ват но и не ма илу зи ју да ула зак 
Ср би је у Се вер но а тлант ску али јан су не би пред ста вља ло ру-
ше ње та два, на вод но, сту ба срп ске спољ не по ли ти ке. Ру си ја, 

35 Примера ради, погледати: Радмиловић А., „Шта се хоће на српском 
северу Космета или ко ће први“, Нова српска политичка мисао, 2010. 
// www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/sta-se-hoce-na-srpskom-severu-kos-
meta-ili-ko-ce-prvi.html
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са мно го раз ло га, у НА ТО-у гле да не при ја тељ ски фак тор.36 
Та ко сто је ства ри, ма да ма ње из ра же но, и са Ки ном. По го то-
во, што се већ чу ју пред ло зи да уме сто евро а тлант ског, НА-
ТО до би је гло бал ни ка рак тер, укљу чи ва њем у сво је ре до ве 
Ја па на, Аустра ли је, Из ра е ла, Син га пу ра, итд.37

На рав но, мо жда го ре ре че но ум но го ме ипак ни је тач но. 
Мо гу ће је да се ра ди о но вој игри, ра ди тра си ра ња бр жег пу-
та ка ЕУ и фик тив ног пла ћа ња при спе лих ра чу на за еко ном-
ску по др шку вла ди Ср би је. Ко зна, мо жда је у пи та њу лу ка ва 
игра сра чу на та на си му ли ра ње про па ги ра ња НА ТО бу дућ но-
сти Ср би је, и глу мље ње нео пи ра ња ре а ли за ци ји аме рич ких 
пла но ва у ве зи са Ре пу бли ком Срп ском, пре у зи ма њем срп-
ских ен кла ва на Ко со ву и Ме то хи ји, као и се вер ног де ла на-
ше ју жне по кра ји не, и офи ци јел ним усва ја њем кон струк ци је 
о до ми нант ној срп ској кри ви ци за ра то ве и зло чи не то ком 90-
их го ди на. Но, иако је та ко, си гур ни смо да се не ра ди о су-
штин ском ба лан си ра њу срп ске спољ не по ли ти ке, већ са мо о 
крат ко роч но убла жа ва њу не га тив них по сле ди ца евро а тлант-
ског при ти ска. Ти ме мо жда и мо же мо да ума њи мо ште ту и 
ку пи мо вре ме, али не и су штин ски да се из ву че мо из сте га 
у ко ји ма се на ла зи мо. С дру ге стра не, Ср би ја би са истин ски 
дру га чи јом спољ но по ли тич ком ори јен та ци јом и ра ди кал ном 
про ме ном еко ном ске по ли ти ке си гур но мо гла да на ста ви да 
се раз ви ја и без за ви сно сти од евро а тлант ског опи ју ма. То не 
би зна чи ло ду го роч но од ри ца ње од европ ског опре де ље ња, 
али би зна чи ло не при хва та ње де струк тив них ус ту па ка ра ди 
ње га. Но, зна чи ло би и још не што. Истин ски но ви спољ но по-
ли тич ки курс не би пре жи ве ли они ко ји су на власт до шли 
као шти ће ни ци Ва шинг то на. Еман ци па ци ја од ње га по вла чи 
до ла зак но вих љу ди на че ло зе мље. То га је са да шња вла да ју-
ћа гар ни ту ра сва ка ко све сна, и та чи ње ни ца пред ста вља уну-
тра шњи огра ни ча ва ју ћи фак тор ра ди ју са спољ но по ли тич ког 
ма не ври са ња Ср би је.

36 Видети: Конузин А., „Поздравна реч“, Националниинтерес, 1-2/2009, стр. 
11-14.

37 http://korrespondent.net/world/208121



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.281-311

305

Закључак
 То ком 2009. го ди не учи ње ни су на по ри ка ко би на ша 

спољ на по ли ти ка до не кле де ло ва ла из ба лан си ра но. Но, ни је 
се ра ди ло чак ни о по ку ша ју во ђе ња ко ли ко-то ли ко урав но-
те же не спољ не по ли ти ке, а ка мо ли о искре ним на ме ра ма да 
она то ду бин ски по ста не. Офи ци јел ни Бе о град је ис ти цао да 
су европ ске ин те гра ци је ње гов при о ри тет, ко ме је све дру го 
под ре ђе но. Ипак, спољ на по ли ти ка Ср би је ни је до би ла отво-
ре но евро а тлант ско усме ре ње, иако су по сто ја ле ин ди ка ци је 
да ће се то де си ти по сле по бе де на про шлим из бо ри ма, уз 
не скри ве ну по др шку евро а талнтских цен та ра мо ћи и њи-
хо вих ов да шњих ме диј ско-НВО фи ли ја ла, не кри тич ки про-
е вроп ски на стро је них сна га. За то што се на ша власт ни је 
од лу чи ла да ин тен зи ви ра атлант ске про це се, од но сно што је 
на пра ви ла из ве стан от клон од јед но стра но сти ко ји ма је ро-
бо ва ла, за слу жна је гло бал на еко ном ска кри за. Она је озбиљ-
но по го ди ла за пад не зе мље, као и мно ге дру ге др жа ве ко је 
су за по ста ви ле на ци о нал не ка па ци те те за во ђе ње од го вор не 
еко ном ске по ли ти ке, и ти ме утр ла пут за „из ба лан си ра но“ 
по на ша ње на шег еста бли шмен та. 

 Но, ти ме про у зро ко ван бла ги „ис точ ни“ за о крет на ше 
спољ не по ли ти ке, не сум њи во, има так тич ку ди мен зи ју. Пре 
све га је био сра чу нат на то да се убла жи став ММФ пре ма 
Ср би ји и од шкри ну за њу ка пи је ЕУ, од но сно да се об у зда ју 
пре ко мер ни (гео)по ли тич ки зах те ви Ва шинг то на и ње го вих 
кли је на та у Бри се лу, ко ји због не по пу лар но сти у на ро ду ума-
њу ју по тен ци јал на ших вла да ју ћих струк ту ра да и на да ље то 
оста ну. Да ли, упо ре до са тим, по сто ји и во ља да на ши од но си 
са Мо сквом и Пе кин гом, не сум њи во у по след ње вре ме уна-
пре ђе ни, на ду жи рок ствар но оста ну та кви, те шко је по у зда-
но ре ћи. Ма да, од нос пре ма НА ТО-у и дру гим за спољ но по-
ли тич ку ори јен та ци ју ре ле вант ним пи та њи ма, то не упу ћу је. 
Ипак, мо гу ће је да се ра ди са мо о но вом „дри блин гу“. Но, ако 
је ко јим слу ча јем та ко, на осно ву до са да њег спољ но по ли тич-
ког и уну тра шњо по ли тич ког де ло ва ња на ших вла сти, и да ље 
сло бод но мо же мо да ка же мо да се не ра ди о искре ном опре-
де ље њу да се са Ру си јом и Ки ном гра ди стра те шко парт нер-
ство, иоле у рав ни са оним ко је се за го ва ра са САД (на стра ну 
ЕУ, ко јој же ли мо да при сту пи мо). По тен ци јал за све стра ну 
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еко ном ску са рад њу са Ки ном и Ру си јом се, из по ли тич ких 
раз ло га, не ко ри сти ни при бли жно у ме ри у ко јој је то мо гу ће. 
А про јек ти за пот пу ни ју ко о пе ра ци ју у дру гим обла сти ма, 
ко ји ука зу ју на ус по ста вља ње са ве зни штва, оста ју у сен ци. 
О то ме нам све до чи бр зи за бо рав пла на о отва ра њу ру ског 
цен тра за ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма у Ни шу. 

Ре че но ука зу је да на ше вла да ју ће струк ту ре ни су пре-
ва зи шле „бер лин ски син дром“. Као што кра јем 80-их го ди на 
та да шњи срп ски вла сто др шци, услед иде о ло шке за сле пље-
но сти и ге о по ли тич ког аути зма ни су схва ти ли по сле ди це ру-
ше ња Бер лин ског зи да, са да шњи не уви ђа ју истин ски оп сег 
и ди на ми ку гло бал них еко ном ских и по ли тич ких про ме на. 
Не схва та ју у пу ној ме ри да се те жи ште гло бал не еко ном-
ске и вој но-по ли тич ке мо ћи по сте пе но али си гур но по ме ра 
ка ис то ку, од но сно по сле ди це ко је ће то има ти и по нас. Свет 
је већ са да аси ме трич но по ли цен три чан, а у на ред ним де це-
ни ја ма ће по ста ти и рав но те жно по ли цен три чан. Уме сто јед-
не гло бал не су пер си ле и ви ше (мул ти)ре ги о нал них ве ли ких 
си ла, до би ће мо не ко ли ко ре ла тив но рав но прав них так ма ца 
на свет ском ни воу и ви ше но вих ве ли ких си ла у (мул ти)ре ги-
о нал ним окви ри ма.

Услед да љег сла бље ња гло бал не мо ћи зе ма ља ЕУ и 
САД, енер гет ског про до ра Ру си је, и ши ре ња зо не вој но-по-
ли тич ког упли ва Ки не, у до глед ној бу дућ но сти ће се ре ал-
но про ме ни ти и наш ге о по ли тич ки по ло жај, укљу чу ју ћи и 
еко ном ску ди мен зи ју ко ју он има. То на ше вла да ју ће струк-
ту ре не схва та ју или због сво јих лич них и пар тиј ских ин те-
ре са, на мер но пре ви ђа ју. Као и чи ње ни цу да с об зи ром на 
исто риј ски сплет окол но сти, и на до са да шњу ис кљу че ност из 
глав ног то ка евро а тлант ских ин те гра ци о них про це са, Ср би-
ја има ре ал не шан се да као рет ко ко ја зе мља гра ди истин ско 
стра те шко парт нер ство са Ру си јом и Ки ном, са свим ду го-
роч ним и све стра ним им пли ка ци ја ма ко је би то има ти. Све 
ре че но ва жи и у кон тек сту вр ло оба зри вих пред ви ђа ња, од 
ко јих се у ра ду при мар но по ла зи, пре ма ко ји ма не ће до ћи до 
ра ди кал ног про ду бљи ва ња кри зе мо ћи за па да. Ме ђу тим, ни 
ту мо гућ ност не тре ба од ба ци ти, што до дат но под вла чи по-
тре бу за во ђе њем истин ски из ба лан си ра не спољ не по ли ти ке. 
При вред ни и ге не рал но дру штве ни ам би јент мно гих за пад-
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них зе ма ља, са мно го осно ва се то твр ди, ум но го ме су то ком 
зад њих де це ни ја до би ли Пон ци јев ски вид. 

Шан су да са Ру си јом и Ки ном гра ди мо пра ве стра те-
шко-пар тер ске од но се, и да их озбиљ но про ду бљу је мо са ни-
зом све зна чај ни јих не за пад них др жа ва, тре ба ли би смо да 
ис ко ри сти мо и да се срп ски ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си, 
ко јим слу ча јем, ви ше не на ла зе из ло же ни прет њи од стра не 
евро а тлант ских цен та ра мо ћи (оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске, 
уда ља ва ње Цр не Го ре од Ср би је, угро жа ва ње те ри то ри јал-
ног ин те гри те та Ср би је). А ка мо ли ова ко, ка да сва ким да ном 
из но ва мо же мо да се уве ри мо да је Пи тер Гал брајт знао шта 
го во ри. Тим пре, у та ким окол но сти ма би мо ра ли да во ди мо 
ра ци о нал ну спољ ну по ли ти ку, при ме ре ну свет ским кре та-
њи ма, јер она ни је ни у ко ли зи ји са европ ским те жња ма Ср-
би је. Ма да, би ло би ра зум но и њих са гле да ти кри тич ки а не 
апри о ри иде о ло шки мо ти ви са но ве ли ча ти.38 

На жа лост, из гле да да на ша власт ве ли ку еко ном ску 
кри зу ни је схва ти ла као окре та ње но ве стра ни це у свет ској 
исто ри ји, и ни је ствар но по ку ша ла да ис ко ри сти ком па ра тив-
не пред но сти Ср би је ка ко би се на ша зе мља бла го вре ме но 
при ла го ди ла гло бал ним трен до ви ма. Кри зу је до жи ве ла пре 
све га као тре нут ну опа сност за свој оп ста нак. И у скла ду са 
та квим схва та њем, иако на ни воу ана ли зе так тич ких по сту-
па ка по не кад де лу је да по сту па ве што, во ди спољ ну по ли-
ти ку. У њој и да ље не ма ни др жа во твор не и на ци о нал не ви-
зи је, ни ка бу дућ но сти окре ну тих стра те шких опре де ље ња, 
али за то има мно го по ли ти кан ства и крат ко ви до сти. Да ни је 
та ко, у окол но сти ма ка да је ја сно да ако и не по чи ње да то-
не, евро а тлант ски брод не са мо да ни при бли жно ви ше ни је 
ре спек та би лан ка ко што је не ка да био, већ му пре ти ре ал на 
опа сност да до жи ви бро до лом, Ср би ја не би, и то по це ну на-
ци о нал но нео д го вор них ус ту па ка, по ку ша ва ла на ње га да се 
укр ца. 

38  Погледати: Мировић Д., АргументипротивЕвропскеуније, Српски сабор 
Двери, Београд, 2008.
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ДрагомирАнджелкович

ВЛИЯНИЕМИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГОКРИЗИСА

НАВНЕШНЮЮПОЛИТИКУСЕРБИИ

Ре зю ме

Мировой экономическийкризис всколыхнул экономику
США,атакжедругих западных, и нетолько, государств.
ХарактернаядляЗападамодельсуществованиязасчётбу
дущихпоступленийраноилипозднодолжнабыласпроваци
роватькризиснуюситуацию.Сложносказать,являютсяли
сегодняшние проблемы всего лишь «предисловием» к пред
стоящемуещёболеетяжеломупериоду.Напрактикебыл
принятоптимистическийкурспрогноза,согласнокоторому
СШАидругиезападныегосударствапреодолеюткризиси
продолжатсвоёстабильноеразвитие.Однаковсеболееили
менеезначимыепрогнозыуказываютнато,чтоиввышео
писанномслучаенапротяженииближайшихдесятилетий
болеевесомоеэкономическое,авместевтемивоеннополи
тическое,значениебудутприобретатьдругиегосударства,
прежде всего Китай, Индия и Россия. В контексте всего
вышесказанного автор попытался рассмотреть и опреде
лить,следитлисербскаявнешнеполитическаямысльзаиз
мененияминавесахмировойэкономическойиполитической
власти. Повлияла ли существенным образом кульминация
мировогокризисанаЗападе,внесяприэтомсвоикорректи
ровкиинаситуациювСербии,навнешнеполитическуюори
ентациюэтойстраны,т.е.внёсликризискакиелибоизме
нениявовнешнеполитическуюмысльсевроатлантическим
вектором?Делаявывод,можносказать,что,несмотряна
существованиеофициальнойдоктриныочетырёхстолпах
внешней политики, до глубинных изменений в определении
последнейнедошло.Речьшлалишьотактическихприёмах,
целью которых являлось получение известных уступок от
Вашингтона и Брюсселя, прежде всего ради сглаживания
последствийкризисаиоткладываниянапотомочнойстав
киспоследствияминеудачногопреобразованияэкономики.
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Ключевыеслова:кризис,власть,мировойпорядок,внешняя
политика,ММФ,НАТО,Сербия,ЕС,США,Рос
сия,Китай,Индия,Бразилия.

DragomirAnđelković

THEEFFECTSOFTHEGLOBAL
ECONOMICCRISISUPONTHEFOREIGN

POLICYOFSERBIA

Sum mary 

Thegreatglobalcrisishasshakenuptheeconomiesofthe
USA,theWesterncountries,butalsotheeconomiesofsomeother
countries.Themodeloflifeontheaccountofthefuture,which
wascommonintheWest,soonerorlaterhadtoresultinthecri
sis.Whetherthecurrentproblemsrepresenttheintroductionto
theforthcomingmuchworseeraisdifficulttosay.Yet,theopti
mistic standpointhasbeenadopted in thispaper,according to
which theUSAand otherWestern countrieswill overcome the
crisisandcontinuewith theirstabledevelopment.However,all
relevantprognosesindicatethateveninthatcase,inthecoming
decades,othercountries,firstofallChina,IndiaandRussia,will
acquiregreatereconomic,andinlinewithitalsothemilitaryand
politicalimportance.Withinthecontextofallpresented,theaut
horhasaspiredatperceivingwhethertheSerbianforeignpolicy
orientationpragmaticallyfollowsshiftingoftheglobaleconomic
andpoliticalpowerfocus.HasthecrisisculminationintheWest,
anditseffectuponSerbia,essentiallycontributedtothesuspen
sionoftheonesidedEuroAtlanticforeignpoliticalorientation?
Theconclusionbeingthateveninspiteoftheofficialstoryabout
thefourpillarsofforeignpolicy,itsin–depthchangehasnever
occurred.Itconcernedonlythetacticalmoveswithanaimthat
certain concessions (giveandtake policy) be secured, prima
rily,forthepurposeofalleviatingtheconsequencesofthecrisis
andpostponementoffacingtheconsequencesoftheunsuccessful
transition.
Keywords:crisis,power,worldorder,foreignpolicy,IMF,NA

TO,Serbia,E.U.,USA,Russia,China,India,Brazil
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ДрагомирАнђелковић

СВЕТ 2020. ГО ДИ НЕ  
– ПО СМА ТРАН ИЗ РУ СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

СергейКараганов(ред.),Россияимир.Новая
эпоха,Москва,АСТ,2009.

Саветзаспољнуиодбрамбенуполитику, ре но ми ра ни 
ана ли тич ки цен тар Ру ске Фе де ра ци је, ини ци рао је рад на 
про јек ту на уч но уте ме ље не про це не гло бал них по ли тич ких, 
вој них, еко ном ских, де мо граф ских, еко ло шких, со ци јал них 
и дру гих ре ле вант них трен до ва до 2020. го ди не. У ње му су 
уче ство ва ли, уз екс пер те Са ве та, и струч ња ци Института
застратешкепроценеианализе, Вишешколеекономије, као 
и дру гих ру ских др жав них фа кул те та и на уч них ин сти ту та, 
али и управ них струк ту ра. Ру ко во ди лац про јек та био је Сер-
геј Ка ра га нов – де кан Факултетазамеђународнуекономију
иполитику, и ујед но пред сед ник Саветазаспољнуиодбрам
бенуполитику– не баш не по знат на шој јав но сти, с об зи ром 
да је на срп ском је зи ку до са да об ја вље но не ко ли ко ње го вих 
тек сто ва и ин тер вјуа. 

Ре зул та ти ра да гру пе екс пе ра та, у са же том ви ду, об ја-
вље ни су кра јем 2008. го ди не, као „ко лек тив на мо но гра фи ја“ 
– Русијаисвет.Новаепоха, чи ји је под на слов: 12годинакоје
могудапроменесве. Фак тич ки, ра ди се о збор ни ку ра до ва 
(од око 450 стра на), ко ји је по де љен у три де ла: Но ва епо ха и 
но ва по ли ти ка; Глав ни про бле ми све та; Зе мље и ре ги о ни. У 
тре ће де лу да те су прог но зе раз во ја ре ги о на и зе ма ља, ко ји 
су од по себ ног зна ча ја за Ру си ју, али и ге не рал но од ре ђу ју 
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гло бал на кре та ња (Евро па, Бли ски Ис ток, Ју жна и Ис точ на 
Ази ја, Ла тин ска Аме ри ка, од но сно САД, зе мље ЕУ, Ин ди-
ја, Ки на, Бра зил). У дру гом де лу раз мо тре ни су еко ном ски, 
вој но-по ли тич ки, де мо граф ски, енер гет ски, еко ло шки и још 
не ки дру ги про бле ми. Док се пр ви део, на чел но, ба ви ка рак-
те ри сти ка ма „но ве епо хе“ и уте ме ље но шћу фу ту ро ло шких 
ана ли за. 

Циљ про јек та ни је био да се све стра но оце не пер спек-
ти ве Ру си је по на о соб, већ да се да ју прог но зе ко је се од но се 
на ње но окру же ње, од но сно да се са гле да „у ко јој ме ри ће ток 
до га ђа ја у овом или оном ре ги о ну, као и раз вој кључ них про-
бле ма ути ца ти на Ру си ју у до глед ној бу дућ ност“ (стр. 4). Јер, 
ка ко Ру ска Фе де ра ци ја не би би ла па сив ни уче сник у свет-
ским до га ђа њи ма, већ да би на њих ак тив но ути ца ла, мо ра 
бла го вре ме но да бу де спрем на за мо гу ће екс тер не иза зо ве. 
Ка ко би да ли свој до при нос да та ко и бу де, па ра лел но са са-
гле да ва њем по тен ци јал не бу дућ но сти, екс пер ти су се по тру-
ди ли да да ју и кон крет не пред ло ге у ве зи са тим шта би Ру ска 
Фе де ра ци ја тре ба ло да учи ни да се успе шно из бо ри са про-
бле ми ма. 

Ауто ри сма тра ју да све ту пред сто је го ди не бур ног над-
ме та ња ме ђу ве ли ким си ла ма, и тен зи ја ко је ће из ме ђу њих 
вла да ти. Ипак, с об зи ром на по од ма клу гло ба ли за ци ју, и њом 
усло вље ну ве ћу не го ика да ра ни је упу ће ност ве ли ких си ла, 
а у окол но сти ма ка да не по сто је иде о ло шке ба ри је ре слич не 
они ма из вре ме на пре ру ше ња Бер лин ског зи да, чак и бит-
но оја ча ле про тив реч но сти има ће дру га чи ји ка рак тер не го 
до 1989. го ди не. До ба ко је је пред на ма под се ћа ће на вре ме 
Хлад ног ра та, али ће се од ње га бит но и раз ли ко ва ти. Циљ 
уче сни ка у над ме та њу би ће, пре све га, овла да ва ње при род-
ним ре сур си ма и тр жи шти ма. Би ће ви ше фрон то ва и „за ра ће-
них“ стра на. Упо ред но са над ме та њем, са рад ња ме ђу њи ма, 
та мо где за њом по сто ји ин те рес, би ће ин тен зив на као што је 
не ка да био слу чај са мо ка да се ра ди ло о бли ским са ве зни ци-
ма. Дру гим ре чи ма, пред сто је ће раз до бље под се ћа ће на рим-
ског бо га Ја ну са. Има ће и на сме ја но ли це, ка рак те ри стич но 
за тр гов ца ко ји хо ће да про да сво ју ро бу, али и на мр ште но, 
свој стве но рат ни ку. И то до те ме ре тмур но, да ће опа сност од 
кул ми на ци је су ко ба, мо жда, би ти и ве ћа не го у нај о па сни јим 
фа за ма Хлад ног ра та (стр. 43).
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С јед не стра не, над ме та ње ме ђу ра зним др жа ва ма, а не 
са мо САД и њи хо вим све ди на мич ни јим ве ли ким азиј ским 
кон ку рен ти ма и Ру си јом, узе ће ма ха. С дру ге стра не, Мо гућ-
ност упра вља ња ме ђу на род ним еко ном ским и по ли тич ким 
про це си ма би ће знат но ума ње на. ОУН, ММФ и дру ге ре ле-
вант не ор га ни за ци је по сте пе но ће гу би ти на зна ча ју, но ве 
ко је бу ду на ста ја ле има ће ре ги о нал не ди мен зи је, а кон цепт 
на ци о нал не др жа ве ће по че ти да до би ја сми сао ко ји је не ка-
да имао. Уз то, ни јед на др жа ва по је ди нач но не ће ви ше има ти 
ни при бли жну моћ као што ју је до не дав но има ла Аме ри ка, 
од но сно не ће би ти у ста њу да до ми нант но ути че на гло бал не 
про це се. А са рад ња ме ђу ве ли ким (кон ку рент ским) си ла ма 
ра ди спре ча ва ња, от кла ња ња или са ни ра ња по је ди них про-
бле ма, иако ће по сто ја ти, не ће би ти по др жа на од го ва ра ју ћим 
ме ха ни зми ма ко ји би, док се не отрг ну кон тро ли и по при ме 
дра ма тич не ди мен зи је, омо гу ћи ли да ефи ка сно бу ду усме ре-
ни кључ ни про це си ка ко до ве ћих про бле ма не би ни до шло. 

Пр ви део по сма тра ног раз до бља (до 2015. го ди не), ка-
рак те ри са ће пли ма „гло бал ног ха о са“. Она ће би ти по сле-
ди ца, ка ко ауто ри сма тра ју, не ми нов ног по ра за Аме ри ке 
у Ира ку. САД ће то ком сле де ћих 5-6 го ди на, на осно ву већ 
за по че тих про гра ма и са њи ма скоп ча них из два ја ња, бит но 
по ве ћа ти сво ју вој ну си лу, од но сно тех но ло шку пре моћ над 
кон ку рен ти ма, али то им не ће по мо ћи ка да се ра ди о ра то-
ви ма ко је са да во де са му сли ман ском ге ри лом. Ра том ис цр-
пље ну и по ра же ну зе мљу ће по сле то га не ко вре ме же сто ко 
при ти ска ти „ирач ки син дром“, чи ме ће њен ка па ци тет, ма 
ка кве но ве „не ви дљи ве“ бро до ве и ави о не има ла, да и на да-
ље енер гич но де лу је на ме ђу на род ном пла ну би ти до дат но 
ума њен. Дру га по сле ди ца аме рич ког по ра за, би ће бу ја ње и 
ши ре ње ислам ског те ро ри за ма. „Те ро ри стич ка ин тер на ци о-
на ла“, са да скон цен три са на у Ира ку, по че ће да пре но си сво је 
де ло ва ње и у дру ге де ло ве све та. По раз САД ће до ве сти до 
ла ба вље ња сте га ко ја та зе мља по ку ша ва да ство ри око Ру-
си је, али ће на дру ги на чин њу угро зи ти (као и мно ге дру ге 
зе мље). До ћи ће до „ши ре ња ра ди кал ног исла ма у ре ги о ни-
ма Ру ске Фе де ра ци је с ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни-
штвом“ (стр. 432). Као и у ње ном не по сред ном (пост-со вјет-
ском) окру же њу. Гло бал ни те ро ри зам, у нај го рем слу ча ју, мо-
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жда по при ми и ну кле ар ну ди мен зи ју, а ње го ва ме та мо же да 
по ста не и Ру си ја.

Аме ри ка ће до жи ве ти по раз и у Ав га ни ста ну, што ће 
та ко ђе има ти за Мо скву ам би ва лент не по сле ди це: осла би-
ће по ло жај САД у Сред њој Ази ји, али ће по го до ва ти ја ча њу 
исла и стич ке прет ње по та мо шње ру ске и ки не ске ин те ре се. 
А Ав га ни стан, као и су сед ни Па ки стан, и на рав но Ирак, рас-
па шће се на ви ше го то во не за ви сних обла сти. Бли ски и Сред-
њи Ис ток оче ку је фраг мен та ци ја по вер ским и ет нич ким ша-
во ви ма (а ислам ски ра ди кал ни еле мен ти – ко ји ће, ве ро ват но, 
за по се сти део Па ки ста на – мо гли би баш ту да до ђу до атом-
ских бо је вих гла ва). Но, не ће све др жа ве ре ги о на осла би ти. 
Упле те на у ирач ки су коб, Аме ри ка се, по све му су де ћи, не ће 
од у чи ти да на пад не Иран, па чак ни да из вр ши уда ре са дис-
тан це по ње го вим ну кле ар ним по стро је њи ма. Оту да, у до-
глед но вре ме, Иран ће сте ћи ну кле ар но оруж је. И, под усло-
вом да до пу ног из ра жа ја до ђе мла ђа ге не ра ци ја по ли ти ча ра, 
спрем них да во де по ли ти ку мо дер ни за ци је зе мље, по ста ће не 
са мо пр во ра зред на ре ги о нал на си ла, већ и зна ча јан фак тор 
у гло бал ним енер гет ским над ме та њи ма (шта ви ше мо жда и 
ва жан чи ни лац у снаб де ва њу зе ма ља ЕУ га сом). А она ће, ре-
ла тив но бр зо, по ста ти још ин тен зив ни ја. 

На ста ви ће да се по ве ћа ва ју по тре бе Ки не и Ин ди је за 
енер ген ти ма, као и њи хо ва спрем ност да се енер гич но упу-
сте у бор бу за те и дру ге њи ма по треб не ре сур се. Те зе мље 
ће и да ље еко ном ски на пре до ва ти (и то Ин ди ја још ди на мич-
ни је не го са да, док ће раз вој Ки не, иако и да ље ин тен зи ван 
тј. по сто пи од око 9%, би ти не што спо ри ји не го то ком пр ве 
де це ни је на шег ве ка), а по же ле ће и да сво ју вој но-по ли тич ку 
моћ са о бра зе еко ном ској сна зи. Шта ви ше, у окол но сти ма ка-
да си ро ви не по ста ју све ре ђе а по тре бе за њи ма све ве ће, то 
ће би ти и од ви тал ног зна ча ја ка ко би се обез бе ди ле осно ве 
за да љи ста би лан на пре дак. Јер, не тре ба га ји ти илу зи је, ка ко 
ауто ри под вла че, да ће у до глед но вре ме би ти про на ђе не од-
го ва ра ју ће за ме не за фо сил на го ри ва и дру га стра те шка при-
род на бо гат ства. 

Ис ток ће на ста ви ти да су сти же За пад, али он не ће стаг-
ни ра ти. Без об зи ра на све те шко ће (од фи нан сиј ских ба ло на 
до не га тив них де мо граф ских трен до ва), САД и европ ске зе-
мље ће убр зо, ка ко сма тра ју ру ски екс пер ти, ус пе ти да кон со-
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ли ду ју сво је еко но ми је, и на ста ве да се раз ви ја ју. „Ипак, еко-
ном ски бум у САД је го то во не мо гућ, ре ал ни ји је ре ла тив но 
уме рен тем по раст на ни воу 3-3,2%“ (стр. 80). Слич но ства ри 
сто је и са са да шњим чла ни ца ма ЕУ (с тим што ће њи хов раст 
би ти око 2%, па мо жда и ма њи). Не функ ци о нал на и вој но-по-
ли тич ки ин фе ри ор на ЕУ има још ма ње шан се од САД да са-
ма, на гло бал ном ни воу, успе шно пли ва у усло ви ма по ве ћа не 
кон ку рен ци је и, евен ту ал ног, сма ње ња оби ма ме ђу на род не 
тр го ви не и да љег ра ста це не енер ге на та. С об зи ром на рас ту-
ће по тре бе за га сом и наф том, за оче ки ва ти је по нов ни бур ни 
раст њи хо вих це на, а у кон тек сту све ве ћег окре та ња зе ма ља 
ка про тек ци о ни зму и дру гим ви до ви ма др жав ног еко ном ског 
ин тер вен ци о ни зма (што је не ми нов ни од го вор на са да шњу 
кри зу), као и да љег сла бље ња ме ђу на род ног фи нан сиј ског 
си сте ма, Ка ра га нов и ње го ве ко ле ге оче ку ју и да ће до не кле 
би ти по гор шан спољ но тр го вин ски ам би јент. За пад не зе мље, 
или њи хо ве тран сна ци о нал но ори јен ти са не ели те, ини ци ра-
ле су гло ба ли за ци ју, но, из гле да, до ла зе до за кључ ка да им 
у до са да шњем ви ду она ви ше не од го ва ра. Ни је ис кљу че но 
да ће иде о ло ги ју сло бод ног тр жи шта за ме ни ти сво је вр сном, 
не сум њи во еуфе ми зми ма при кри ве ном, „еко ном ском ксе но-
фо би јом“. 

Ипак, као што се из до са да шњег из ла га ња ви ди, ауто ри 
не оче ку ју ка та стро фи чан тренд ка да се ра ди о при вред ним 
кре та њи ма. За пад ће на ста ви ти да се раз ви ја на осно ву аку-
му ли ра ног бо гат ства, зна ња и ге не рал но ви со ког ци ви ли за-
циј ског ни воа на ко ме се на ла зи. Та ко сто је ства ри и са Ја па-
ном, Ју жном Ко ре јом, Син га пу ром, а Ки на ће те жи ште раз-
во ја по сте пе но да пре но си на уну тра шње тр жи ште. У усло-
ви ма ка да ће се зе мље за тва ра ти и окре та ти се би, то ће би ти 
нео п ход но. А то ме по го ду је за по че та „ур ба ни за ци ја 700 ми-
ли он ског ки не ског се ља штва и убр за ни раст сред ње кла се“ 
(стр. 324-325). Ма ње све тла стра на еко ном ске ме да ље је да 
САД, европ ске и дру ге по стин ду стриј ске зе мље, иако ће на-
ћи на чин да из бег ну „цр ни сце на рио“, не ће мо ћи су штин ски 
да от кло не те го ве ко ји пре те да их пре или ка сни је по ву ку на 
до ле. Јер, „из бе га ва ју да спро ве ду нео п ход не струк ту рал не 
ре фор ме“ (стр. 5). За то је кри ва ели та, ко ја због соп стве них 
ра чу на не ма во љу да по ве де на ци о нал но од го вор ну еко ном-
ску по ли ти ку, али и на род, раз ма жен ду го го ди шњим жи во-
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том на ра чун су тра шњег да на. Са до дат ним огра ни че њи ма 
ће се су о чи ти и „ис точ ни ти гро ви“. Раз вој на ра чун до ма ће 
по тро шње ипак им не пру жа јед на ко до бар основ за вр то-
гла ви раст БДП-а, као ка да се ба зи рао на спољ но тр го вин ској 
екс пан зи ји уз по моћ огром них стра них ула га ња, из у зет но 
јеф ти не до ма ће рад не сна ге, и го то во ла ко ми сле не скло но сти 
за пад них ку па ца ка по тро шњи.

Што се „ве ли ке игре“ ме ђу во де ћим си ла ма ти че, она ће 
се од ви ја ти на ре ла ци ји САД – Ки на и САД – Ру си ја, али и 
из ме ђу Ки не и Ин ди је, од но сно Ки не и Ја па на (Пе кинг ће, у 
то су уве ре ни, оне мо гу ћи ти ре фор му ОУН, ко ја би под ра зу-
ме ва ла ула зак Ја па на у Са вет без бед но сти у свој ству стал ног 
чла на). Око ве ћи не од тих зе ма ља ре ал но је оче ки ва ти да ће 
се од ви ја ти ре ги о нал не ин те гра ци је. А што се са ве зни штва 
ме ђу њи ма ти че, ру ски ана ли ти ча ри сма тра ју да ни је ис кљу-
че но да ће оно, до ду ше тек по ло вич но, би ти ус по ста вље но 
из ме ђу САД и Ин ди је, упла ше них због на глог ја ча ња вој но-
по ли тич ке мо ћи Ки не, док ће Ру си ја на ста ви ти да про ду бљу-
је ве зе са Ки ном, али и да их уна пре ди са Ин ди јом. Зна чи, 
на гло бал ном ни воу, про тив реч но сти ће би ти нај и зра же ни је 
из ме ђу Ки не и Ру си је, с јед не стра не, и САД, с дру ге (а ЕУ 
ће у по чет ку, иако оба зри во, пра ти ти по ли ти ку Ва шинг то на). 
Но, еко ном ски ин те ре си тих, и дру гих су пар нич ких зе ма ља, 
пред ста вља ће про тив те жу њи хо вом не при ја тељ ству. Уз то, 
пред крај по сма тра ног пе ри о да, не где из ме ђу 2015-2020. го-
ди не, од но си ме ђу ве ли ким си ла ма ће ве ро ват но по че ти да 
се ме ња ју.

ЕУ до 2020. го ди не не ће пре ва зи ђи уну тра шње сла бо-
сти, од но сно по ста ти спо соб на да ефи ка сно во ди за јед нич ку 
од брам бе ну и спољ ну по ли ти ку. Но, без об зи ра на то, из ве-
сна уну тра шња функ ци о нал на по бољ ша ња, као и еман ци па-
ци ја у од но су на осла бље ну Аме ри ку, ре ал но је оче ки ва ти 
већ до сре ди не на ше де ка де. У скла ду са тим, „ја ча ње са рад-
ње из ме ђу Ру си је и ЕУ би ће мо гу ће по сле 2013-2015. го ди не 
на осно ву пре ва зи ла же ња са да шње из ра же не су прот но сти у 
сфе ри енер ге ти ке, а та ко ђе знат но ве ће раз ме не ин ве сти ци ја 
и кре и ра ња је дин стве ног при сту па ме ђу на род ној без бед но-
сти“ (стр. 9). Упо ре до с тим, то ком дру ге фа зе по сма тра ног 
пе ри о да, мо гу ће је при бли жа ва ње САД и Ки не. Аме ри ка ће 
до та да при хва ти ти ре ал ност, тј. чи ње ни цу да је Ки на по-
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ста ла играч ко ји мо ра да бу де ува жен на гло бал ном (а не са-
мо ре ги о нал ном) пла ну, а у тој ве ли кој азиј ској зе мљи ће на 
власт до ђи за пад но-ори јен ти са на ели та. Но, из то га не тре ба 
из во ди ти за кљу чак да ће Ки на по ста ти де мо крат ска зе мља у 
скла ду са за пад ним стан дар ди ма, ни ти аме рич ки са ве зник.

Ру ски струч ња ци до пу шта ју и дру га чи ји тог до га ђа ја 
од на ве де ног. По бољ ша ње од но са из ме ђу Бри се ла и Мо скве, 
од но сно ја ча ње ЕУ, мо жда под стак не Ва шинг тон да поч не 
да се по на ша кон струк тив но пре ма Ру ској Фе де ра ци ји, па 
до стра те шког збли жа ва ња до ђе на про сто ру од Лос Ан ђе-
ле са, пре ко Бер ли на, до Вла ди во сто ка. Ра ди спа са ва ња евро-
а тлант ских ин те гра ци ја, мо жда САД при хва те и но ву, енер-
гет ско-си ро вин ским по тре ба ма мо ти ви са ну, евро а зиј ску ди-
мен зи ју по ли ти ке ЕУ. Та ко ђе, од но си из ме ђу Ва шинг то на и 
Мо скве ће се по бољ ша ти, а мо гу да по при ме и са ве знич ки 
вид, у слу ча ју да Ки на за и гра агре сив но, па се Ру си ја осе ти 
угро же но са те стра не. У књи зи су раз мо тре не и мно ге дру ге, 
ма да ма ње ве ро ват не, ком би на ци је.

Све у све му, ру ски екс пер ти ми сле да ће се свет до 2020. 
го ди не про ме ни ти, али ипак не ра ди кал но. Тен зи је ће у на-
ред ним го ди на ма на ра сти а „ха о ти за ци ја“ ће узе ти ма га, но 
гло бал ни тур бу лент ни про це си ће пред крај дру ге де це ни је 
21. ве ка по че ти да се уми ру ју. По ја ви ће се но ве пр во ра зред не 
ре ги о нал не си ле, чи ја вој но-по ли тич ка моћ ће би ти уте ме-
ље на и на ну кле ар ном ар се на лу (Иран). Не ке др жа ве ће се, 
из гле да, рас па сти (Ирак, Ав га ни стан, Па ки стан). Ки на ће до-
би ти и вој но-по ли тич ку уло гу ко ја ће, бар при бли жно, би ти 
у скла ду са ње ним еко ном ским зна ча јем, а оја ча ће и гло бал на 
моћ Ин ди је. Аме ри ка ће по ку ша ва ти да по ја ча сво ју уло гу 
на пост-со вјет ском про сто ру, али ће на ње го вом ве ћем де лу 
Ру си ја оста ти до ми нан тан фак тор. ЕУ и Ру си ја ће се до не кле 
при бли жи ти. Но, њи хо ве ве зе не ће по ста ти бли же не го из ме-
ђу Бри се ла и Ва шинг то на. Ис ток ће у при вред ном по гле ду 
на ста ви ти да су сти же За пад. Али, да ле ко је од то га да ће За-
пад у еко ном ском по гле ду, по го то во ка да се по сма тра Бру то 
дру штве ни про из вод по гла ви ста нов ни ка, па сти у сен ку Ис-
то ка. А Аме ри ка ће, иако ће њен зна чај на гло бал ном пла ну 
по ста ти ма њи, оста ти нај сна жни ја др жа ва све та. По сле опо-
рав ка од оче ки ва ног по ра за у Ира ку, ње на уло га ће, око 2020. 
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го ди не, по но во по че ти и да ра сте, ма да без мо гућ но сти да до-
сег не ни во ко ји је има ла пред крај 20. сто ле ћа.

У кри зним вре ме ни ма у ко ји ма се на ла зи мо, ка да бу-
дућ ност не рет ко де лу је мрач но, ру ски екс пер ти на њу ипак 
гле да ју ре ла тив но оп ти ми стич ки. Не пред ви ђа ју еко ном ски 
слом и тре ћи свет ски рат, не чи ни им се да је ре ал но да до ђе 
до ну кле ар ног ра та из ме ђу Ин ди је и Па ки ста на, или ве ли-
ког об ра чу на из ме ђу Изра е ла и му сли ман ских др жа ва. Ма да, 
оста вља ју мо гућ ност да у све тлу те ро ри стич ке пли ме до ђе и 
до ну кле ар них уда ра и про тив у да ра ма њих раз ме ра. Да ни су 
има ли ру жи ча сте на о ча ре на очи ма ка да су ра ди ли на про-
јек ту о ко ме го во ри мо, ука зу је и то да сма тра ју да про тив реч-
но сти ме ђу ве ли ким др жа ва ма, и его и зам по слов не и по ли-
тич ке ели те, не ће омо гу ћи ти да се свет ко ор ди ни ра но и иоле 
про дук тив но су о чи са еко ло шким, де мо граф ским, еко ном-
ским, ну кле ар ним и дру гим иза зо ви ма чи је је, ако не пре ва-
зи ла же ње он да бар убла жа ва ње, ну жно да би смо са ве ћом си-
гур но шћу мо гли да ка же мо да ће мо иза ћи из ве ка у ко ји смо 
ушли. Све до 2020. го ди не мо же су штин ски да се про ме ни, 
али се, ка ко ми сле, то ипак не ће де си ти, укљу чу ју ћи и у на ше 
вре ме нај ве ће свет ске про бле ме. Они ће, углав ном, оста ти ак-
ту ел ни. Још не што. Ауто ри тек сто ва су, по пра ви лу, спо ме ну-
ли и број на али! И то са не га тив ним на став ком. Оста ви ли су 
раз не мо гућ но сти, иако их не сма тра ју ве ро ват ним, да свет у 
це ли ни, или по је ди ни ње го ви де ло ви, бу ду си ро ма шни ји и са 
мно го ви ше на пе то сти у од но су на оно што смо ре кли. Због 
про сто ра, о то ме са да ви ше не мо же мо да го во ри мо. Та ко ђе, 
с об зи ром да се обра ћа мо срп ској пу бли ци, ак це нат смо ста-
ви ли на при ка зи ва ње гло бал них кре та ња, тј. на де фи ни са ње 
спољ ног ма кро-окви ра у ко ме ће се на ла зи ти и Ср би ја, а не 
на пи та ња ко ја се пр вен стве но од но се на Ру си ју и ње ну стра-
те ги ју су о ча ва ња са бу дућ но шћу. 

 На кра ју овог при ка за ам би ци о зне и ме то до ло шки 
уте ме ље не ру ске фу ту ро ло шке сту ди је, ко ја је уз то и ре ла-
тив но по пу лар но на пи са на, тре ба ис та ћи да су ње ни твор ци 
на ви ше ме ста, до ду ше дру га чи јим ре чи ма, ис та кли сле де ћу 
ми сао: „Оп ста нак и про цват др жа ва и дру шта ва за ви се, пре 
све га, од обра зо ва но сти њи хо вих ели та, и њи хо ве спо соб-
но сти да пре вен тив но ре а гу ју на иза зо ве. Дру гим ре чи ма, у 
крај њој ли ни ји – од ква ли те та људ ског ка пи та ла“ (стр. 10). 
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Ру си ја, ко ја има огром не при род не ре сур се и про стор, и рас-
по ла же ко ло сал ним вој но-по ли тич ким по тен ци ја лом, ка ко 
осно ва но сма тра ју, мо ра да по ве де мно го ви ше ра чу на о то ме 
не го до са да, ако же ли ду го роч но да оста не ре ле ван тан гло-
бал ни играч. Ква ли те том људ ског ка пи та ла мо ра да се ба ви 
мо жда и ви ше не го ње го вим, та ко ђе вр ло ва жним, кван ти та-
тив ним аспек том, тј. де мо граф ским про бле ми ма.

Тим пре, то би мо ра ли и ми, у ма лој зе мљи на бр до-
ви том Бал ка ну – ко ја не ма ни наф ту, ни гас, ни ти дру ге ку-
рент не при род не ре сур се – да схва ти мо. Но, да ли је на ша 
вла да ју ћа ели та, из гле да не спо соб на и не вољ на да лич но 
на пре ду је, ма кар у ста њу да то пој ми? И да ли је до вољ но 
на ци о нал но од го вор на, ако то ко јим слу ча јем и раз у ме, да 
до пу сти про цес по бољ ша ња људ ског ка пи та ла и раз би ја ња 
оли гар хиј ских струк ту ра ко је оне мо гу ћа ва ју да он до ђе до 
из ра жа ја? На осно ву до са да шњег ис ку ства, на жа лост, де лу је 
да не ма мо мно го осно ва да се на да мо ни од го вор но сти, а ка-
мо ли по жр тво ва но сти од стра не на ше ква зи-ели те. Ми се, за 
раз ли ку од Ру си је, још ни са „бе лом ку гом“ ни смо ухва ти ли 
у ко штац. А пред Ср би јом, и срп ским на ци о нал ним и др жав-
ним про сто ром у це ли ни (Р. Срп ска, Цр на Го ра), на ла зе се – и 
без ана ли зе ко јом смо се ба ви ли, а ко ја ука зу је на (мо гу ћи) 
спољ ни оквир у ко ме ће се и срп ски на род на ла зи ти, то ско ро 
сви зна мо – го ди не пу не ве ли ких иза зо ва.
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Шта се де ша ва он да ка да се по
ка же да je пред ста ва о упра вљи
во сти еко ном ског раз во ја са мо 
јед на ве ли ка илу зи ја? Он да ка да 
ду го трај ни раст по след њих де це
ни ја за вр ши у ве ли ком сло му и 
ери еко ном ске де пре си је? По зна
ти не мач ки про фе сор фи нан си ја 
и аутор Макс Оте си гу ран је да је 
од го вор на ова пи та ња са мо је дан: 
слом до ла зи. Та ко се и зо ве нај по
зна ти ја књи га ово га про фе со ра 
са Уни вер зи те та у Вор мсу, ко ја 
је убр зо по свом из ла ску до би ла 
ве о ма оштре кри ти ке, ка ко по зи
тив не та ко и не га тив не. Ње го ва 
књи га је без ком про ми сна от пу
жба про тив вла да ју ћег ве ћин ског 
ми шље ња еко ном ског есна фа, као 
и хит но упо зо ре ње: ва жни је је не
го ика да пре да се пре ду зму нео
п ход не ме ре – пре не го што бу де 
пре ка сно и пре не го што нас за де
си на ја вље ни слом.

Ка да се ње го ва књи га по ја ви ла 
пре три го ди не и ка да ни ко ни је 
ни по ми шљао на би ло ка кву кри
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зу, про фе сор Оте је био пре ћу
тан и по не ка да исме ван од стра не 
струч не јав но сти у Не мач кој. У 
ме ђу вре ме ну је ње го ва књи га по
ста ла ап со лут ни бестсе лер у Не
мач кој, про дат у ви ше од 300.000 
при ме ра ка у 15 из да ња, а Макс 
Оте је про гла шен за нај бо љег бер
зан ског ме на џе ра за 2009. го ди ну. 
Убр зо по сле из ла ска из ме ње ног и 
до пу ње ног узда ња у Не мач кој, ова 
књи га се по ја ви ла и на срп ском је
зи ку под на сло вом Слом до ла зи и 
у из да њу из да вач ке ку ће Ро ма нов 
из Ба ња Лу ке. Срп ско из да ње је 
до пу ње но и спе ци јал ним пред го
во ром про фе со ра Отеа за срп ско 
из да ње, у ко ме се он обра ћа на
шим чи та о ци ма.

Тврд ње Мак са Отеа су упра
во су прот не до ми нант ним ми
шље њи ма о упра вља њу нов ча ном 
ма сом као кључ ном фак то ру за 
кон тро лу ин фла ци је и оста лих 
еко ном ских фак то ра. „Упра во то 
упра вља ње нов ча ним ма са ма не 
мо же!“ – ја сан је Оте. То је због 
то га што но вац штам пан у цен
трал ним бан ка ма пре све га те че 
„у све шпе ку ла тив ни је ин ве сти
ци је“. И он да у не ком тре нут ку 
„ма са ду го ва мо ра да се сло ми под 
сво јом соп стве ном те жи ном“. Ау
тор да ље на ста вља: „У скла ду са 
свим оним што ми ка жу по да ци, 
свет ска еко ном ска кри за ве о ма је 
ве ро ват на у на ред них пет го ди
на. Гло ба ли за ци ја је са ма по се би 
ство ри ла је дан ве ли ки еко ном ски 
ме хур ко ји мо ра или од јед ном да 

се рас пр сне, или да ла га ни је бу де 
сам у се бе уси сан.“ (стр. 23) По
сле ди це су ја сне  по ни шта ва ње 
и обез вре ђи ва ње имо ви не, уру
ша ва ње еко но ми је и на ста нак ере 
де фла ци је, др жав ни бан кро ти, 
мо не тар не ре фор ме, на го ми ла ва
ње ду го ва.

Про фе сор Оте сво ју ана ли зу 
по чи ње од пре гле да не ста бил ног 
свет ског фи нан сиј ског си сте ма, 
ко ји је по ње му „у ме ђу вре ме ну 
по стао јед на ком пли ко ва на ку ла 
од ка ра та, где ду го ви и при нај бо
љој во љи не мо гу да бу ду ис пла ће
ни,“ и где је „са мо го ди не 2005. во
лу мен фи нан сиј ских де ри ва та био 
ве ћи за пет пу та од укуп ног свет
ског дру штве ног про из во да“. (стр. 
24) У ана ли зи пре пу ној де таљ них 
по да та ка из пре сти жних фи нан
сиј ских ин сти ту ци ја, вла ди них 
ста ти стич ких пре гле да и сту ди
ја еко ном ских ин сти ту та, аутор 
нам пред ста вља кри тич но ста ње 
кључ них по ка за те ља еко ном ског 
ста ња др жа ва на за па ду, по пут по
ка за те ља ин ду стриј ске про из вод
ње, по ра ста ре ал ног БНПа, сто пе 
штед ње и сто пе за ду же но сти, сто
пе не за по сле но сти и дру гих. Али 
ка ко је мо гу ће да је За пад до шао 
до то га да по сто ји ово ли ка ко ли
чи на на го ми ла них ду го ва и та ква 
по ре ме ће ност уну тра шње еко
ном ске струк ту ре? 

Макс Оте нам у да љим ре до
ви ма да је од го во ре на ово цен
трал но пи та ње, под се ћа ју ћи нас 
на основ ну еко ном ску исти ну – 
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еко но ми ја је ве шти на упра вља ња 
огра ни че ним ре сур си ма у све ту 
по тен ци јал но нео гра ни че них по
тре ба. Слом до ла зи нас по но во 
под се ћа на прост али ско ро за бо
ра вљен ак си ом еко ном ског жи во
та – да би се по тро ши ло мо ра и да 
се за ра ди. Ка ко то уче кла си ци по
ли тич ке еко но ми је, са мо она ко
ли чи на ре ал но ство ре ног ви шка 
вред но сти, са чу ва на кроз објек
тив ну штед њу, мо же се ко ри сти ти 
за кре ди ти ра ње раз во ја, по ве ћа
ну по тро шњу или ин ве сти ра ње. 
Све оста ло је вар љив ход по жи ци 
финансијскe ста бил но сти, и сва
ког тре на пре ти су но вра том у по
нор не сол вент но сти и кра ха на ду
ва ног ме ху ра при вред не екс пан
зи је. Ка ко нас аутор ар гу мен то ва
но оба ве шта ва, За пад (на че лу са 
САД) се, ка ко је 20. век про ла зио, 
све ви ше уда ља вао од ове основ
не еко ном ске пре ми се.  Све ви
ше су основ ни по сту ла ти здра вог 
еко ном ског раз во ја  штед ње као 
осно ве ин ве сти ци је и по тро шње 
као тро ше ња уште ђе ног ви шка 
вред но сти  би ли де фор ми са ни 
уче њи ма по ко ји ма се мо же тро
ши ти ви ше вред но сти од оне ко ја 
се про из ве ла и уште де ла. Иако је 
тих тен ден ци ја би ло и ра ни је, нај
ка сни је од Кеј нза у еко ном ску на
у ку уву кло се ми шље ње по ко ме се 
мо же по тро ши ти ви ше не го што 
се про из ве ло и уште де ло. Аутор 
нам об ја шња ва овај ме ха ни зам. 
Ако су вам по тре бе ве ће од рас по
ло жи вог и уште ђе ног ви шка вред

но сти, то ни је ни ка кав про блем 
– по треб но је са мо из ми сли ти 
до дат ну „вред ност“, тј. оно што ће 
би ти при хва ће но као вред ност од 
стра не свих. Ако не ма те 100 до ла
ра, он да их јед но став но од штам
пај те, те се том нај ра зли чи ти јих 
ин стру ме на та при си ле, убе ђи ва
ња, ма ни пу ла ци је, еко ном ског и 
по ли тич ког мо но по ла, али и по де
ле де ла ко ла ча, обез бе ди те да сви 
при ста ну на то да ва шу без вред ну 
но вач ни цу при хва те као екви ва
лент вред но сти од 100 до ла ра. Да 
би нам исто риј ски пред ста вио 
раз вој овог ме ха ни зма, про фе сор 
Оте нам у по гла вљу „Цен тар ко ји 
се ме ња“ (стр. 50) да је са жет пре
глед кре та ња еко ном ске и фи нан
сиј ске мо ћи за па дих др жа ва, са 
фо ку сом на Сје ди ње не Др жа ве. 
По сле Дру гог свет ског ра та Сје
ди ње не Др жа ве су би ле не при
ко сно ве ни свет ски хе ге мон у ка
пи та ли стич ком де лу све та. Аме
рич ка из во зна сна га и по сте пе на 
из град ња сло бод ног тр го вин ског 
си сте ма су би ли до бро до шли, јер 
су зе мља ма ра зо ре ним ра том тре
ба ле аме рич ке ро бе. САД су ове 
ис по ру ке фи нан си ра ле де ли мич
но и кроз кре ди те, што је зна чи ло 
угла вом сле де ћи мо дел по сло ва
ња: САД су по зајм љи ва ле до ла ре 
дру гим др жа ва ма, да би њи хо ви 
уво зни ци мо гли да пла те ро бе из 
Сје ди ње них др жа ва. Ти ме је у оп
ти ца ју би ло све ви ше и ви ше до ла
ра, а Сје ди ње не Др жа ве су ти ме 
ства ра ле бес пла тан ви шак вред
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но сти, и исто вре ме но под сти ца ле 
раз вој сво је ин ду стри је и про из
вод ње. Ипак, ко ли ко год екс пан
зи ја аме рич ке еко но ми је би ла 
ве ли ка, и ко ли ко год се чи ни ло 
да су мо гућ но сти по ве ћа ња до
лар ске ма се као из во ра ства ра ња 
до дат ног ви шка вред но сти не пре
су шне, оне ни су мо гле да по кри ју 
га ло пи ра ју ће по тре бе и иза зо ве 
пред ко је су САД би ле ста вље не. 
Хлад ни рат је по при мао свој нај
ве ћи ин тен зи тет и САД су по че ле 
да тро ше мно го ви ше ре сур са за 
одр жа ње гло бал ног ути ца ја и за
пре ча ва ње СССРа од оно га што 
су мо гле да са ку пе. При ти сну те 
са јед не стра не по тре бом одр жа
ња по зи ци је су перси ле и ли де ра 
сло бод ног све та, а са дру ге стра
не стра те шким опре де ље њем 
ка не пре ста ном по ве ћа њу ин ду
стриј ске про из вод ње и стан дар да 
ста нов ни штва, САД су све ма ње 
мо гле да под но се те рет им пе ри
јал них оба ве за. „У ше зде се тим 
го ди на ма ди на ми ка је по че ла да 
се окре ће. Сје ди ње не Др жа ве су 
би ле ду бо ко упле те не у Ви јет нам
ски рат. Од 1958. до 1971. го ди не 
ство ри ле су спољ нотр го вин ски 
де фи цит од укуп но 58 ми ли јар ди 
до ла ра.“ (стр. 60) Ка ко нас аутор 
да ље оба ве шта ва, 1971. го ди не 
по кри ве ност до ла ра зла том спу
сти ла се на кри тич них 22%. На пу
шта њем злат ног стан дар да 1973. 
отво ре на је пан до ри на ку ти ја, и 
са мо је би ло пи та ње да на ка да ће 
си ла основ них еко ном ских за ко

ни то сти на днев ни ред по ста ви ти 
ва ља ност по ве ре ња у сна гу аме
рич ке еко но ми је и до ла ра.

Чи сто еко ном ски по сма тра
ју ћи, одр жа ње аме рич ке им пе
ри је по сле Дру гог свет ског ра та 
је би ло не мо гу ће, јер им је за то 
би ло по треб но ви ше ре сур са не
го што су их оне има ле. Да би се 
ово схва ти ло, ни је по треб но не ко 
спек та ку лар но зна ње из еко но ми
је или по ли ти ке, не го оби чан кал
ку ла тор – САД тро ши ви ше не го 
што про из ве де (стр. 52). Свет ски 
си стем је ди на ми чан и за сни ва 
се на про стој ра чу ни ци: за сва ку 
по ли ти ку по треб на су сред ства. 
САД не ма на рас по ла га њу бес ко
нач но мно го сред ста ва, не го су им 
ре сур си огра ни че ни. Гло бал на 
по ли ти ка се од ви ја у све ту ве о ма 
ли ми ти ра них мо гућ но сти, где се 
до ми на ци ја и раз вој за сни ва на 
не пре ста ном тро ше њу ма ње ре
сур са од оно га што се до би је као 
ре зул тат. Ов де са да до ла зи мо до 
кључ не ства ри – САД, као ни је
дан хе ге мон до са да, ни су хте ле 
да се од рек ну сво га до ми нант ног 
по ло жа ја, не го су по че ле да сми
шља ју на чи не ка ко да обе зе бе де 
до дат на и не до ста ју ћа сред ства 
вла да ви не, тј. ка ко да на ве штач
ки на чин обез бе де до дат ни ви шак 
вред но сти, ко ји ће да упо тре бе у 
ци љу одр жа ња по стиг ну те мо ћи. 
Из ме ђу оста лог, и то је оно што 
нам про фе сор Оте де таљ но об ја
шња ва, САД су из лаз по тра жи ле 
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ста вља ле и на сма ње ње ка мат не 
сто пе FEDа и ве штач ко упум па
ва ње ли квид но сти у си стем, за рад 
ве штач ког по ве ћа ња тра жње и 
по ве ћа ња БНПа. Глав ни циљ ове 
мо не тар не по ли ти ке је не пре ста
но по ве ћа ње БНПа, да би ње гов 
ре ал ни раст био бр жи од ра ста 
кре дит не су ме. Кра јем Хлад ног 
ра та у ду ху фу ку јам ског триј мфа
ли зма чи ни ло се да је овај мо дел 
оси гу рао пот пу ну по бе ду – на
сту пи ле су „ур не бе сне де ве де се
те“. Ипак, за про ми шље не по сма
тра че фи нан сиј ског и еко ном ског 
раз во ја у САД, ме ђу ко ји ма је био 
про фе сор Оте – та да шњи док то
рант на Прин стон Уни вер зи и те
ту и ка сни ји про фе сор на Уни вер
зи те ту Бо стон, ства ри су из гле да
ле са свим дру га чи је. Ка мат на сто
па FEDа спу сти ла се бли зу ну ле, 
по кри ве ност до ла ра зла том па ла 
је на 1,8 % а аме рич ки ду го ви су 
екс ло ди ра ли – по че ла је по след
ња хи сте рич на фа за раз во ја аме
рич ког фи нан сиј ског тр жи шта и 
стра хо ви то на ду ва ва ње шпе ку ла
тив них ме ху ра од са пу ни це.

Због ово га су Сје ди ње не Аме
рич ке Др жа ве и да ље мо гле да 
жи ве из над мо гућ но сти, ка ко др
жа ва, та ко и гра ђа ни, а САД су 
по ста ле „им пе ри ја ду го ва“, ка ко 
је на зи ва аутор, са 40.000 ми ли
јар ди до ла ра (не ве ро ват них 443% 
БНПа). Спи ра ла ду жнич ке еко
но ми је по че ла је да се вр ти стра
хо ви том бр зи ном. „Не ма сум ње 
да је аме рич ка еко но ми ја за ви сна 

у фи нан сиј ском сек то ру, пре све
га у по ли ти ци јеф ти ног нов ца, 
упум па ва ња огром них ко ли чи на 
нов ца у еко но ми ју и по ве ћа ња по
тра жње, те по ве ћа њу за ду жи ва ња 
код ку ће и у ино стран ству, ка ко 
аме рич ке др жа ве, та ко и аме рич
ких ком па ни ја и при ват них до ка
ћин ста ва. Ова ква мо не тар на по
ли ти ка без упо ри шта у ствар ној 
вред но сти уште ђе ног ба зи ра ла 
се на по ве ре њу у до лар – прет
по став ци да су САД у мо гућ но
сти да за сва ки ис пла ће ни до лар 
пла те ре ал ну вред ност. По што је 
на пу штен злат ни стан дард и по
што ви ше ни ко ни је ве ро вао да ће 
САД за до лар ске банк но те да ис
пла те злат не по лу ге, до лар је ве зан 
за сна гу аме рич ке еко но ми је. Ово 
је још вар љи ви ји и не ста бил ни ји 
фак тор и за сни ва се на по ве ре њу 
оних ко ји по се ду ју до лар ске банк
но те да ће у мо мен ту ка да од лу че 
да их упо тре бе за њих мо ћи да до
би ју екви ва лент вред но сти ко ји 
је на банк но ти на пи сан. Да кле, 
по ве ре ње да ће за сва ку банк но ту 
од 100 до ла ра мо ћи да ку пи ро ба и 
услу га у ре ал ној вред но сти од 100 
до ла ра. Али, по што је аме рич ка 
еко но ми ја све ви ше сла би ла, сла
би ло је и по ве ре ње у до лар. Ипак, 
САД ни су же ле ле да при хва те 
ре ал ну еко ном ску по зи ци ју, већ 
су же ле ле да и да ље жи ве из над 
сво јих мо гућ но сти, те по ред бес
плат ног штам па ње до ла ра, кре
ди ти ра ња из во за и фи нан си ра ње 
де фи ци та, ак це нат су све ви ше 
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них де ри ва та, фју чер са, хеџсред
ста ва итд. У де ве де се тим су шпе
ку ла ци је екс ло ди ра ле и фи нан сиј
ски ме хур се на ду вао до не слу ће
них гра ни ца. 

Оно што је књи гу Слом до ла-
зи учи ни ло та ко при ме ће ном, је
сте чи ње ни ца да је про фе сор Оте 
ве о ма пре ци зно опи сао овај раз
вој те пред ви део да ће овом шпе
ку ла циј ском та ла су до ћи крај или 
кроз слом тр жи шта не крет ни на, 
или слом по ве ре ња у до лар, и то 
кра јем 2006. го ди не, да ле, пре не го 
што се слом тр жи шта не крет ни на 
де сио. Ако се не што бит но не про
ме ни, спре ма се слом це лог фи
нан сиј ског и еко ном ског си сте ма 
САД, тј. сво ђе ње еко ном ске мо ћи 
САД на ње не ре ал не осно ве. Ни
шта ма ње, ни шта ви ше, по ми шље
њу про фе со ра из Вор мса. САД са 
ова квом про дук тив но шћу не мо гу 
да из др же кон ку рен ци ју гло бал
ног тр жи шта, а пре све га Ки не и 
Да ле ког Ис то ка. По што не мо гу 
да из др же кон ку рен ци ју, по ве ре
ње у до лар дра ма тич но опа да. А 
по што по ве ре ње у до лар опа да, 
САД и при ват на аме рич ка до ма
ћин ства су све ма ње у мо гућ но сти 
да се из но ва за ду жу ју. По сма тра
но са еко ном ске тач ке гле ди шта, 
пред Аме ри кан ци ма по сто је са
мо две мо гућ но сти: или да вра те 
ду го ве, све ду при ма ња на ре ал не 
осно ве и дра стич но сма ње стан
дард ста нов ни штва, не би ли та ко 
по ста ли про дук тив ни и тр жи шно 
кон ку рент ни на гло бал ном пла ну, 

од ства ра ња ду го ва као што је сва
ки нар ко ман за ви стан од узи ма ња 
дро га.“ (стр. 76) Др жа ва је гра ди ла 
огром ну ар ми ју и осва ја ла тач ке 
мо ћи по це лој пла не ти, а гра ђа
ни су жи ве ли аме рич ки сан до 
сво јих крај њих гра ни ца. По тро
шач ка еко но ми ја и “Ame ri can way 
of li fe” до би ли су сво ју сим бо лич
ку пред ста ву у чу ве ној ре че ни ци 
Гу вер не ра Фе де рал них ре зер ви у 
Да ла су Ро бер та Мек Ти ра: „Са мо 
нас пу сти те да се ухва ти мо ру ку 
по ру ку и ку пи мо се би по је дан 
SUV.“ (стр. 91). Или јед но став ни је 
ре че но – за бо ра ви мо на ста ре ду
го ве, оти ђи мо до нај бли же бан ке 
и за ду жи мо се још ви ше. За ду жи
мо се да нас, ни је бит но ко ће те ду
го ве вра ћа ти су тра. 

Упр кос огром ној са мо у ве
ре но сти Аме ри ка на ца, ова кав 
раз вој ни је мо гао тра ја ти веч но. 
Иако је аме рич ка еко но ми ја већ 
нај ка сни је од ше зде се тих го ди на 
по ста ја ла све ма ње кон ку рент
на у гло бал ној тр го вин ској аре
ни, ова не кон ку рент ност је по сле 
кра ја Хлад ног ра та по чи ња ла да 
бу де дра ма тич на. Аме рич ки про
из во ди су по ста ја ли све не ква ли
тет ни ји и све ску пљи у по ре ђе њу 
са европ ском и азиј ском кон ку
рен ци јом. САД су, да би очу ва ле 
до та да шњи ни во на прет ка, по
се за ле за све ком пли ко ва ни јим и 
шпе ку ла тив ни јим фи нан сиј ским 
ме то да ма – по ја ви ло се „фи на ниј
ско оруж је за ма сов но уни ште ње“ 
(Ба фет 99), по пут ви со ко ри зич
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или да из вр ше зна чај ну де вал ва
ци ју до ла ра. Обе мо гућ но сти би 
зна чи ле су штин ско ре де фи ни са
ње уло ге САД у све ту и окре та ње 
на гла ву це лог свет ског по рет ка и 
све га што ми о свет ској по ли ти
ци да нас зна мо. Иста суд би на се 
на ла зи и пред Ја па ном и Европ
ском уни јом, с об зи ром да су они 
про шли истим ста за ма по гре шне 
кен зи јан ске фи нан сиј ске по ли ти
ке, што Оте раз ма тра у два сле де
ћа по гла вља ове на да све ин те ре
сант не књи ге (стр. 142 и 159).

Књи га Слом до ла зи ни је књи
га о по че ци ма за пад ног (аме рич
ког) шпе ку ла тив ног ка пи та ли зма, 
не го о ње го вом кра ју. Ова књи га 
ко ја је пред на ма осли ка ва по
след њу дра ма тич ну фа зу раз во ја 
за пад ног фи нан сиј ског и еко ном
ског си сте ма као уво да у по тен ци
јал но тра гич но вре ме сло ма свет
ског еко ном ског си сте ма, ко ји ће, 
ако усле ди, има ти тур бу лент не 
по сле ди це по це ли ме ђу на род ни 
по ли тич ки и без бе до но сни си
стем. Слом до ла зи се чи та у јед
ном да ху. Иако аутор књи ге ба ра
та су штин ским фи нан сиј ским ка
те го ри јал ним апа ра том и ба ви се 
уте ме ље ним фи нан сиј ским ана
ли за ма, књи га ода је ути сак ана
ли зе ко ја на мер но ни је ра све тли
ла све аспек те ове про бле ма ти ке. 
Чи та лац не пре ста но има ути сак 
да је про фе о ро Оте мно ге за кључ
ке све сно и са ци љем са крио од 
чи та лач ке пу бли ке, те да је пот пу
но ци ља но до зи рао ду би ну сво је 

ана ли зе и сна гу ар гу мен та ци је. 
Аутор је овом књи гом по ста вио 
ди јаг но зу бо ле сти за пад ног фи
нан сиј ског си сте ма, али је, чи ни 
се пот пу но про ми шље но, од у стао 
од да ва ња ја сних и не дво сми сле
них прог но за око ис хо да бо ле сти. 
Мај стор ски ве што, али и на по пу
ла ран и ве о ма ра зу мљив на чин, 
про фе сор је пред чи та о ца по ста
вио ана ли зу тре нут ног ста ња за
пад ног, али и укуп ног свет ског 
еко ном ског си сте ма, али је чи та о
цу оста вио да сам уме сто ње га до
не се ло гич не и не дво сми сле не за
кључ ке о да љем раз во ју до га ђа ја. 
Ова ути сак, али и ка сни ји ин тер
вјуи и тек сто ви про фе со ра Отеа, 
на во де на по ми сао да нас ње го во 
ка пи тал но де ло на ову те му тек 
оче ку је, и то оно ко је ће се ба ви ти 
бу ду ћим по сле ди ца ма ова кве фи
нан сиј ске по ли ти ке. У Не мач кој 
се не дав но по ја ви ла ње го ва но ва 
књи га под на сло вом Слом ин фо-
мра ци ја (Der In for ma ti on scrash), 
ко ја осли ка ва аспект ме диј ских 
ма ни пу ла ци ја ко ји су ство ри ли 
кли му хи сте рич ног ра сип ни
штва и за ду жи ва ња без коч ни ца. 
Оче ку је мо да ће нас про фе сор 
Оте уско ро из не на ди ти  и тре ћом 
књи гом у ни зу, ко ја ће се ба ви ти 
гло бал ним им пли ка ци ја ма сло ма 
по сто је ћег мо де ла „ан гло сак сон
ског хи перка пи та ли зма“, те ти ме 
за о кру жи ти ову три ло ги ју ко ја је 
по че ла са на да све за ни мљи вим 
де лом Слом до ла зи.  
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Де ја на Вук че вић
ЏОН МИР ШАЈ МЕР – 
ТРА ГЕ ДИ ЈА ПО ЛИ ТИ
КЕ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА

Удру же ње за сту ди је 
САД у Ср би ји, Бе о
град, 2009, 481 стр. 

УДК: 327(049.3)

Де ло Џо на Мир шај ме ра «Тра
ге ди ја по ли ти ке ве ли ких си ла», у 
из да њу Удру же ња за сту ди је САД 
у Ср би ји (у пре во ду проф. др Дра
га на Си ми ћа, мр Дра га на Жи во
ји но ви ћа и Ми ља на Фи ли мо но
ви ћа), про во ка тив но је и ори ги
нал но де ло ко је је обе ле жи ло те о
риј ску по зор ни цу ме ђу на род них 
од но са у по след њој де це ни ји. Ово 
де ло пред ста вља ам би ци о зан по
ку шај да се офан зив ни ре а ли зам 

пред ста ви и уте ме љи као јед на 
це ло ви та те о ри ја ме ђу на род них 
од но са ко ја ће пру жи ти об ја шње
ње свет ске по ли ти ке. Аутор ве о ма 
ам би ци о зно, и на ве о ма ја сан на
чин, пред ста вља осно ве те о ри је 
офан зив ног ре а ли зма, и на сто ји 
да те о риј ске прет по став ке по
твр ди кроз кон крет но по на ша
ње ве ли ких си ла кроз исто ри ју, у 
раз до бљу од 1792. до 2000. го ди не. 
Сам аутор ову те о ри ју на зи ва де
скрип тив ном, јер об ја шња ва ка ко 
су се ве ли ке си ле по на ша ле у про
шло сти и ка ко ће се нај ве ро ват ни
је по на ша ти у бу дућ но сти, али је 
исто вре ме но и од ре ђу је као «пре
скрип тив ну», јер би, ка ко ис ти че 
Мир шај мер, др жа ве тре ба ле да се 
по на ша ју она ко ка ко офан зив ни 
ре а ли зам пре по ру чу је, јер ова те
о ри ја на нај бо љи на чин по ка зу је 
ка ко оп ста ти у «опа сном све ту». 

Ово де ло ожи вља ва ре а ли
стич ку те о ри ју ме ђу на род них од
но са, и на сто ји да оспо ри увре же
не ста во ве да је ре а ли зам у са вре
ме ном све ту «за ста рео». Ка ко ау
тор ис ти че, «ту жна је чи ње ни ца 
да је ме ђу на род на по ли ти ка увек 
би ла су ров и опа сан по сао и да 
ће то и оста ти» (стр. 24). По ла зна 
тач ка Мир шај ме ро ве те о риј ске 
ана ли зе је да крај хлад ног ра та ни
је до вео до ду бо ких, су штин ских 
про ме на у ме ђу на род ном си сте
му, ко ји је сте и би ће обе ле жен без
бед но сним над ме та њем и ра том 
из ме ђу ве ли ких си ла. Ова си ту а
ци ја, на во ди аутор, «истин ски је 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 3/2009, год. IV vol=6 стр. 327-351 

335

тра гич на» (стр. 25). Оту да и у на
сло ву де ла тер мин тра ге ди ја (по
ли ти ке ве ли ких си ла). 

Де ло је по де ље но у де сет по
гла вља, ко је се мо гу раз вр ста ти у 
две ве ли ке це ли не. У пр вој, ко ја 
об у хва та пет по гла вља, Мир шај
мер је по ста вио те о риј ске осно ве 
офан зив ног ре а ли зма. Овај за да
так оства рио је из но се ћи нај пре 
основ не ка рак те ри сти ке дру гих 
ре а ли стич ких те о ри ја ме ђу на
род них од но са, и њи хо ве сла бо
сти, ка ко би ука зао на оправ да
ност те о ри је офан зив ног ре а ли
зма. Ана ли за је усме ре на на два 
кључ на пи та ња: на узро ке без бед
но сног над ме та ња и на пи та ње ко
ли ко мо ћи др жа ва те жи да стек не. 
Те о ри ја офан зив ног ре а ли зма 
пред ста вља ком би на ци ју кла сич
ног и де фан зив ног ре а ли зма. Кла
сич ни ре а ли зам или ре а ли зам 
људ ске при ро де (Мор ген тау) за
сту пао је ста но ви ште да је глав на 
по кре тач ка сна га у ме ђу на род ној 
по ли ти ци во ља за моћ ко ја је ин
хе рент на сва кој др жа ви у ме ђу на
род ном си сте му и те ра сва ку од 
њих у тр ку за до ми на ци јом. На су
прот овој те о ри ји, струк ту рал ни 
или де фан зив ни ре а ли зам (Волц) 
сма тра да струк ту ра ме ђу на род
ног си сте ма при си ља ва др жа ве 
ко је тра га ју за без бед но шћу да се 
над ме ћу за моћ. Да кле, док је људ
ска при ро да узрок без бед но сног 
над ме та ња у ре а ли зму људ ске 
при ро де, у де фан зив ном ре а ли
зму ту уло гу има анар хи ја. Ова те

о ри ја је на зва на де фан зив ном, јер 
за сту па ста но ви ште да струк ту
ра ме ђу на род ног си сте ма не да је 
раз лог ве ли ким си ла ма да де лу ју 
агре сив но, већ их охра бру је да се 
по на ша ју де фан зив но и да одр
жа ва ју рав но те жу сна га, а не да је 
ре ме те. Офан зив ни ре а ли зам има 
еле мен те обе ове те о ри је. Као и 
ре а ли зам људ ске при ро де, и офан
зив ни ре а ли зам за сту па ста но ви
ште да ве ли ке си ле без об зир но 
тра га ју за мо ћи. Да кле, агре сив но 
по на ша ње др жа ва је у осно ви обе 
те о ри је. Ме ђу тим, офан зив ни ре
а ли зам је струк ту рал на те о ри ја 
ме ђу на род не по ли ти ке, јер се за
сни ва на ста но ви шту да је ме ђу
на род ни си стем тај ко ји стро го 
об ли ку је по на ша ње др жа ва. Да
кле, струк ту рал ни фак то ри, као 
што су анар хи ја и рас по де ла мо ћи, 
пре ма овом ауто ру, нај ва жни ји су 
у схва та њу ме ђу на род не по ли ти
ке. У том сми слу, офан зив ни ре а
ли зам се сла же са де фан зив ним 
ре а ли змом. Оно што их раз ли ку је 
је Мир шај ме ро во ста но ви ште да 
ме ђу на род ни си стем те ра др жа ве 
ко је са мо же ле да бу ду без бед не, 
да се по на ша ју агре сив но пре ма 
дру ги ма. Да кле, од го вор на пи та
ње за што ве ли ке си ле же ле моћ 
и над ме ћу се за њу, као и ко ли ко 
мо ћи др жа ве же ле, ле жи у струк
ту ри ме ђу на род ног си сте ма, ко ји 
на го ни др жа ве да се бо ре за моћ 
и да је мак си ми зи ра ју, ка ко би 
оси гу ра ле сво ју без бед ност. Пет 
од ли ка ме ђу на род ног си сте ма 
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усло вља ва ова кво по на ша ње др
жа ва: од су ство сре ди шње вла сти 
ко ја је из над др жа ва и ко ја би мо
гла да их за шти ти јед не од дру гих 
(ме ђу на род ни си стем је анар хи
чан), чи ње ни ца да др жа ве увек по
се ду ју од ре ђе не офан зив не вој не 
ка па ци те те, чи ње ни ца да др жа ве 
ни ка да не мо гу би ти си гур не у 
на ме ре дру гих др жа ва, чи ње ни ца 
да је оп ста нак пр вен стве ни циљ 
ве ли ких др жа ва и чи ње ни ца да су 
ве ли ке си ле ра ци о нал ни ак те ри. 
Страх код др жа ва не мо же ни ка да 
би ти пот пу но ели ми ни сан, те др
жа ве те же да мак си ми зи ра ју сво ју 
моћ, ка ко би има ле ве ће шан се за 
оп ста нак. Да кле, др жа ве су мак
си ми за то ри ре ла тив не мо ћи (моћ 
у од но су на дру ге), оне те же да 
стек ну ви ше мо ћи од сво јих ри
ва ла и та ко по ста ну хе ге мо ни (др
жа ве ко је сво јом мо ћи до ми ни
ра ју дру гим др жа ва ма у си сте му). 
Нај бо љи га рант оп стан ка је да се 
по ста не хе ге мон, јер ни јед на дру
га др жа ва не мо же би ти прет ња 
та ко моћ ној си ли. Јед ном ка да др
жа ва по ста не хе ге мон, она по ста је 
sta tus quo си ла. Мир шај мер раз
ли ку је др жа ву гло бал ног хе ге мо
на, ко ји до ми ни ра све том, и ре ги
о нал ног хе ге мо на, ко ји до ми ни ра 
јед ним ге о граф ским под руч јем. 
На во де ћи при мер САДа као ре
ги о нал ног хе ге мо на, он сма тра да 
ни ка да ни је по сто јао гло бал ни хе
ге мон ни ти да ће по сто ја ти у ско
ри је вре ме, осим у слу ча ју да не ка 
др жа ва по стиг не из ра зи ту ну кле

ар ну су пер и ор ност. За кљу чи ће
мо да, за раз ли ку од де фан зив ног 
ре а ли зма, Мир шај мер од ба цу је 
одр жа ње sta tus quoа и де фан зив
не на ме ре ве ли ких си ла, и сма тра 
да се др жа ве по на ша ју ре ви зи о
ни стич ки и агре сив но са ци љем 
мак си ми зи ра ња мо ћи. Је ди не 
си ле ко је су sta tus quo су ре ги о
нал ни хе ге мо ни, тј. др жа ве ко је су 
до се гле вр ху нац мо ћи. Овим схва
та њем Мир шај мер је пре ва зи шао 
сла бо сти де фан зив ног ре а ли зма, 
ко ји не оста вља про сто ра за про
ме не у ме ђу на род ном си сте му. 

Мир шај мер на сто ји да од ре
ди и по јам мо ћи. Ис ти чу ћи да 
по сто ји ла тент на или са кри ве на 
моћ, ко ја се огле да у бо гат ству др
жа ве и укуп ној ве ли чи ни ње ног 
ста нов ни штва, и вој на моћ, ко ја 
је за сно ва на на ве ли чи ни и сна зи 
коп не них сна га не ке др жа ве и ње
них ва зду хо плов них и по мор ских 
сна га ко је им слу же као по др шка, 
Мир шај мер на гла ша ва да се моћ 
у офан зив ном ре а ли зму од ре ђу је 
у тер ми ни ма вој не си ле, бу ду ћи 
да је си ла ul ti ma ra tio ме ђу на род
не по ли ти ке. Ла тент на моћ пред
ста вља пред у слов за ства ра ње ја ке 
вој не си ле, јер су ве ли чи на ста
нов ни штва јед не др жа ве и ње но 
бо гат ство две нај ва жни је ком по
нен те за ства ра ње вој не мо ћи, али 
ла тент на моћ са ма по се би не мо
же би ти кључ ни еле мент мо ћи јед
не ве ли ке си ле. При том Мир шај
мер на кра ју од ба цу је и ве ли чи ну 
ста нов ни штва као ре ле ван тан 



чи ни лац за ме ре ње ла тент не мо
ћи, јер број ста нов ни ка че сто не 
мо же да по ка же раз ли ке у бо гат
ству ме ђу др жа ва ма. Сто га се са
мо бо гат ство мо же ко ри сти ти као 
ме ра ла тент не мо ћи, јер оно у се би 
са др жи и де мо граф ску и еко ном
ску ди мен зи ју мо ћи. Ипак, бо гат
ство ни је увек по у здан по ка за тељ 
вој не мо ћи, јер др жа ве пре тва ра ју 
раз ли чи те ко ли чи не бо гат ства у 
вој ну моћ, ку пу ју раз ли чи те вр сте 
вој ног на о ру жа ња, те ефи ка сност 
пре о бра жа ја еко ном ске у вој ну 
моћ ва ри ра од слу ча ја до слу ча
ја. Оту да, иако је еко ном ска моћ 
осно ва вој не мо ћи, оне се не мо гу 
из јед на чи ти. Мир шај мер раз ли
ку је че ти ри вр сте вој не мо ћи: не
за ви сну по мор ску моћ, стра те гиј
ску ва зду шну моћ, коп не ну моћ и 
ну кле ар на оруж ја. Коп не на моћ 
пред ста вља нај ва жни ји об лик вој
не мо ћи у са вре ме ном све ту, јер је 
моћ др жа ве за сно ва на углав ном 
на ње ним коп не ним сна га ма. Да
кле, нај моћ ни је др жа ве има ју нај
ја чу коп не ну вој ску, те је ме ре ње 
коп не не мо ћи по у здан по ка за тељ 
ре ла тив не мо ћи ри вал ских ве ли
ких си ла. До ми на ци ју коп не не 
мо ћи Мир шај мер об ја шња ва ста
вом да са мо коп не не сна ге мо гу 
бр зо и ефи ка сно по ра зи ти про
тив ни ка, за раз ли ку од по мор ских 
и ва зду хо плов них сна га, ко је су 
углав ном ко ри сне у ду гим ра то
ви ма до ис цр пље ња, али не мо гу 
до не ти бр же и од лу чу ју ће по бе де 
у ра то ви ма ве ли ких си ла. Коп не

на вој ска је од вр хун ске ва жно сти 
у ра ту због то га што је глав но вој
но сред ство за осва ја ње и кон тро
ли са ње те ри то ри ја, што је глав ни 
по ли тич ки циљ у све ту те ри то ри
јал них др жа ва. Сто га се, ка ко ис
ти че Мир шај мер, «ра то ви до би ја
ју по мо ћу ве ли ких ба та љо на, а не 
ар ма да ма у ва зду ху или на мо ру» 
(стр. 122). Аутор да је им пре сив ну 
ана ли зу по мор ске, ва зду хо плов
не и ну кле ар не мо ћи, ука зу је на 
њи хо ва огра ни че ња у од но су на 
коп не ну моћ и за кљу чу је да су нај
о па сни је др жа ве у ме ђу на род ном 
си сте му кон ти нен тал не си ле са 
ве ли ким коп не ним вој ска ма, јер 
су та кве др жа ве за по чи ња ле ве ћи
ну осва јач ких ра то ва у про шло сти 
и ско ро увек на па да ле кон ти нен
тал не, а не острв ске си ле, ко је су 
за шти ће не во дом ко ја их окру
жу је. На су прот кон ти нен тал
ним си ла ма, он сма тра да је ма ло 
ве ро ват но да ће острв ске др жа ве 
за по че ти осва јач ке ра то ве про тив 
дру гих ве ли ких си ла, јер би мо
ра ле да пре бро де ве ли ке во де не 
по вр ши не ка ко би сти гле до сво
јих ме та. Ов де Мир шај мер уво ди 
но ву ва ри ја блу, јер сма тра да ни су 
са мо рас по де ла мо ћи и анар хи ја 
кључ ни фак то ри ко ји мо гу до ве
сти до су ко ба, већ су то и ге о граф
ски фак то ри. 

Ра ди сти ца ња и мак си ми зи ра
ња мо ћи, ве ли ке си ле упо тре бља
ва ју раз ли чи те стра те ги је, и ту се 
Мир шај мер упу шта у де таљ ну 
ана ли зу стра те ги ја ра ди про ме не 
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рав но те же сна га у ко рист ве ли
ких си ла или спре ча ва ња дру гих 
др жа ва да је пре о кре ну про тив 
њих. При то ме, он раз ли ку је стра
те ги је за сти ца ње мо ћи и стра те
ги је за за у ста вља ње агре со ра. У  
пр ву гру пу стра те ги ја спа да рат 
као глав на стра те ги ја ко ју др жа
ве при ме њу ју ра ди сти ца ња ре ла
тив не мо ћи, уце на као при влач ни
ја ал тер на ти ва за сти ца ње мо ћи, 
јер се др жа ве че шће осла ња ју на 
прет њу си лом, а не на са му си лу 
ра ди сти ца ња мо ћи, и стра те ги ја 
«пу шта ња кр ви», ка да јед на др
жа ва по ку ша ва да осла би сво је 
ри ва ле иза зи ва њем ску пог и ду
гог ра та из ме ђу њих. У стра те ги је 
за за у ста вља ње агре со ра спа да
ју стра те ги је урав но те жа ва ња и 
пре ба ци ва ња од го вор но сти, ко је 
се спро во де са ци љем спре ча ва ња 
агре со ра да по ре ме ти рав но те жу 
сна га. Код урав но те жа ва ња, угро
же не др жа ве се озбиљ но по све
ћу ју об у зда ва њу сво јих опа сних 
про тив ни ка, при че му пре у зи ма ју 
ди рект ну од го вор ност за спре ча
ва ње агре со ра да по ре ме ти рав но
те жу сна га, док код пре ба ци ва ња 
од го вор но сти, др жа ве по ку ша ва
ју да при до би ју дру гу ве ли ку си лу 
да за у ста ви агре со ра, док оне оста
ју по стра ни. Мир шај мер на во ди 
да угро же не др жа ве ра ди је би ра ју 
пре ба ци ва ње од го вор но сти не го 
урав но те жа ва ње, ка ко би у слу ча
ју ра та код пре ба ци ва ња од го вор
но сти из бе га ва ле тро шко ве бор бе 
про тив агре со ра. Да ље се на во де 

стра те ги је по пу шта ња и свр ста
ва ња уз ја чег, за ко је Мир шај мер 
сма тра да ни су на ро чи то ко ри сне 
ни де ло твор не про тив агре со ра, 
јер до зво ља ва ју да се рав но те жа 
сна га про ме ни на ште ту угро же
не др жа ве. Мир шај мер од ба цу је 
ста но ви ште да су стра те ги је урав
но те жа ва ња и ствр ста ва ња уз ја
чег кључ не стра те ги је на рас по ла
га њу ве ли ким си ла ма, већ сма тра 
да ствар ни из бор у ре ал ном све ту 
ле жи из ме ђу урав но те жа ва ња и 
пре ба ци ва ња од го вор но сти, при 
че му др жа ве, кад год је то мо гу ће, 
да ју пред ност овом по след њем.

Зна ча јан до при нос Мир шај ме
ро вог де ла је и ње го во на сто ја ње 
да се од ре де узро ци ра та ве ли ких 
си ла. Аутор об ја шња ва да са ма 
струк ту ра ме ђу на род ног си сте
ма не од ре ђу је ка да без бед но сно 
над ме та ње до во ди до ра та, већ да 
то за ви си од рас по де ле мо ћи из
ме ђу во де ћих др жа ва у си сте му. 
При том раз ли ку је три си сте ма 
рас по де ле мо ћи: би по лар ност, 
урав но те же ну мул ти по лар ност 
и не у рав но те же ну мул ти по лар
ност, и об ја шња ва ко ли ко су ови 
си сте ми ста бил ни. За раз ли ку 
од би по лар но сти ко ја је нај ста
бил ни ја, јер у њој по сто је две ве
ли ке си ле ко је има ју при бли жно 
јед на ку моћ, мул ти по лар ност је 
не ста бил на, али је урав но те же
на мул ти по лар ност си стем ко ји 
је ста бил ни ји, јер у ње му по сто
је три или ви ше ве ли ких си ла од 
ко јих ни јед на ни је по тен ци јал ни 
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ко ји је су про тан офан зив ном ре а
ли зму. Ве ли ка Бри та ни ја је то ком 
ве ћег де ла 19. ве ка би ла нај бо га
ти ја др жа ва у Евро пи, али ни је 
учи ни ла ни ка кав на пор да сво је 
бо гат ство пре тво ри у вој ну моћ и 
оства ри ре ги о нал ну хе ге мо ни ју, 
као ни САД то ком пр ве по ло ви не 
20. ве ка ка да су про пу сти ле број
не мо гућ но сти да про јек ту ју моћ 
на се ве ро и сточ ну Ази ју и Евро
пу. Ипак, Мир шај мер оправ да ва 
ва ља ност сво је те о ри је та ко што 
ука зу је на зна чај ге о по ли ти ке на 
во ђе ње спољ не по ли ти ке ве ли ких 
си ла. Оту да он твр ди да су се обе 
др жа ве по на ша ле она ко ка ко би 
пред ви део офан зив ни ре а ли зам. 
На и ме, САД су у 19. ве ку оства
ри ле ре ги о нал ну хе ге мо ни ју у За
пад ној хе мис фе ри, и ни су на сто ја
ле да у 20. ве ку осво је те ри то ри ју 
би ло у Евро пи или у се ве ро и сточ
ној Ази ји због те шко ћа у про јек то
ва њу вој них сна га пре ко Атлан ти
ка и Па ци фи ка. Као што је ра ни је 
на ве де но, иако би сва ка ве ли ка 
си ла же ле ла да до ми ни ра све том, 
да по ста не гло бал ни хе ге мон, ни
јед на др жа ва ни је има ла, ни ти ће 
има ти, вој ну спо соб ност да то по
ста не, те је сто га крај њи циљ ве ли
ких си ла да по стиг ну ре ги о нал ну 
хе ге мо ни ју и бло ки ра ју раст кон
ку ре на та у уда ље ним кра је ви ма. 
Др жа ве ко је су сте кле ре ги о нал ну 
хе ге мо ни ју де лу ју као тзв. «спољ
ни урав но те жи ва чи» у дру гим ре
ги о ни ма. Оту да су се САД по на
ша ле у скла ду са офан зив ним ре а

хе ге мон, док је не у рав но те же на 
мул ти по лар ност нај не ста бил ни
ји си стем ко ји ће нај ве ро ват ни је 
до ве сти до ору жа ног су ко ба, јер у 
њој по сто је три или ви ше ве ли ких 
си ла од ко јих је јед на по тен ци јал
ни хе ге мон. 

У дру гом де лу књи ге, ко ји се 
са сто ји од пет по гла вља, аутор је 
по све ћен ана ли зи по је ди нач ног 
де ло ва ња ве ли ких си ла, тј. на
сто ја њу да се те о риј ске по став ке 
офан зив ног ре а ли зма оправ да ју 
кроз кон крет но по на ша ње ве ли
ких си ла у раз до бљу од 1792. до 
2000. го ди не. Ана ли за је усме ре
на на Ја пан (18621945), Не мач
ку (18621945), Со вјет ски Са вез 
(19171991) и Ита ли ју (18611943), 
ко ји су увек тра жи ли мо гућ но
сти да се про ши ре кроз осва ја ња, 
тј. те жи ле су ре ги о нал ној хе ге мо
ни ји. Мир шај мер ис ти че да су се 
ове др жа ве по на ша ле она ко ка ко 
на ла же офан зив ни ре а ли зам, тј. 
тра жи ле су мо гућ но сти да про ме
не рав но те жу сна га у сво ју ко рист. 
Ове др жа ве по ста ви ле су ам би
ци о зне спољ но по ли тич ке ци ље
ве и по на ша ле су се агре сив ни је 
ка ко је њи хо ва моћ ра сла. Та ко су 
Ја пан и Не мач ка во ди ли ра то ве у 
по ку ша ју да до ми ни ра ју сво јим 
обла сти ма све та, док Со вјет ски 
Са вез ни је сле дио тај мо дел, не за
то што је био за до во ље на ве ли ка 
си ла, већ за то што га је об у зда ва ла 
вој на моћ САДа. С дру ге стра не, 
Ве ли ка Бри та ни ја и САД су се на 
пр ви по глед по на ша ле на на чин 
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за моћ то ком про те кле де це ни је 
би ло ни ског ин тен зи те та, у ве
ли кој ме ри због то га што по сто
ји тзв. бе ниг на рас по де ла мо ћи у 
овим ре ги о ни ма, ко ја у Евро пи 
оста је би по лар на (САД и Ру си ја), 
а у се ве ро и сточ ној Ази ји мул ти
по лар на (САД, Ру си ја, Ки на), што 
пред ста вља не ста бил ну кон фи гу
ра ци ју, али ипак у том си сте му не
ма по тен ци јал ног хе ге мо на. 

Ипак, за кљу чу је Мир шај мер, 
и Евро па и се ве ро и сточ на Ази ја 
пред ста вља ју да нас и у бу дућ но
сти зна ча јан по тен ци јал за без
бед но сно над ме та ње, па и за рат 
из ме ђу ве ли ких си ла. При ме ра 
ра ди, аутор ис ти че да су САД 
1994. го ди не би ле на до мак ра та 
са Се вер ном Ко ре јом, ка ко би је 
спре чи ле да про из ве де ну кле ар но 
оруж је. Пре ма ауто ру, чак и кад би 
евен ту ал но до шло до ује ди ње ња 
Се вер не и Ју жне Ко ре је, не по сто
ји раз лог да се ми сли да би до шло 
до ста бил но сти у се ве ро и сточ ној 
Ази ји, јер би се ожи ве ло над ме та
ње Ки не, Ру си је и Ја па на за ути цај 
у Ко ре ји. За тим, Тај ван је при мер 
мо гу ћег ра та из ме ђу САДа и Ки
не, јер овај про блем, ка ко на во ди 
Мир шај мер, «не по ка зу је зна ке 
не ста ја ња» (стр. 449), а и од но си 
САДа са Ки ном, глав ном ве ли
ком си ламри ва лом САДа у се
ве ро и сточ ној Ази ји, и Ја па ном, 
по гор ша ни су на кон хлад ног ра та. 
Исто као се ве ро и сточ на Ази ја, 
Мир шај мер на во ди да је и Евро па 
по при ште без бед но сног над ме

ли змом, јер су то ком 20. ве ка де ло
ва ле као спољ ни урав но те жи ва чи, 
ка ко би оси гу ра ле да ће оста ти 
је ди ни ре ги о нал ни хе ге мон. Што 
се ти че Ве ли ке Бри та ни је, она је 
европ ска си ла, ко ја ни је по ку ша
ла да оства ри ре ги о нал ну хе ге
мо ни ју због за у ста вља ју ће мо ћи 
во де них по вр ши на, ко је јој оне мо
гу ћа ва ју осва ја ње и кон тро лу це ле 
Евро пе. Ипак, и ова др жа ва, пре ма 
Мир шај ме ру, по на ша ла се сход но 
те о ри ји офан зив ног ре а ли зма, јер 
је де ло ва ла као спољ ни урав но те
жи вач у Евро пи. 

Бу ду ћи да те о ри ја офан зив ног 
ре а ли зма Џо на Мир шај ме ра не 
об ја шња ва са мо по на ша ње ве ли
ких си ла у про шло сти, већ на сто
ји и да пред ви ди њи хо во бу ду ће 
по на ша ње, Мир шај мер се по за
ба вио по ли ти ком ве ли ких си ла у 
два де сет пр вом ве ку. Од ба цу ју ћи 
ста но ви ште да су без бед но сно 
над ме та ње и рат ве ли ких си ла 
на кон хлад ног ра та пре ва зи ђе ни, 
Мир ша мер ис ти че да се анар хи ја 
у ме ђу на род ним од но си ма  по
кре тач по на ша ња ве ли ких си ла 
 ни је про ме ни ла са кра јем хлад
ног ра та и да др жа ве оста ју глав ни 
ак те ри свет ске по ли ти ке, те да по
сто ји по тен ци јал за ин тен зив но 
без бед но сно над ме та ње ко је би 
мо гло да до ве де до ве ли ког ра та 
(као до каз те мо гућ но сти он на
во ди чи ње ни цу да САД др же по 
сто хи ља да вој ни ка у Евро пи и се
ве ро и сточ ној Ази ји). Ипак, Мир
шај мер при зна је да је над ме та ње 
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те же на, и САД ће за др жа ти тру пе 
да би об у зда ле Ки ну. Мир шај мер 
за кљу чу је да уко ли ко Ки на по
ста не по тен ци јал ни хе ге мон, она 
ће оства ри ти ре ги о нал ну хе ге мо
ни ју, на на чин као што су то САД 
чи ни ле у 19. ве ку у за пад ној хе мис
фе ри. У том слу ча ју Ки на би би ла 
моћ ни ја су пер си ла не го САД 
у гло бал ном над ме та њу ко је би 
усле ди ло ме ђу њи ма.

Де ло «Тра ге ди ја по ли ти ке 
ве ли ких си ла» ожи вља ва ста ре 
кон цеп те свет ске по ли ти ке о ко
ји ма су де це ни ја ма пи са ли пред
став ни ци ре а ли стич ке те о ри је 
ме ђу на род них од но са. Ипак, но
ви на ко ју до но си ова те о ри ја, је, 
ка ко ис ти чу проф Си мић и мр 
Жи во ји но вић, у на сто ја њу да се 
спо је на из глед не спо ји ви кон цеп
ти струк ту ре ме ђу на род ног си
сте ма и об ја шње ња по је ди нач не 
спољ не по ли ти ке др жа ва (ве ли
ких си ла), што је ве ли ки до при
нос ове те о ри је за област ме ђу на
род них од но са. Ни је пре те ра но 
ре ћи да се ра ди о нај зна чај ни јем 
де лу ре а ли стич ке те о ри је ме ђу
на род них од но са још од по ја ве 
де ла «По ли ти ка ме ђу др жа ва ма: 
бор ба за моћ и мир» Хан са Мор
ген та уа и «Те о ри је ме ђу на род не 
по ли ти ке» Ке не та Вол ца. Осим 
на сто ја ња да уна пре ди и пре ва зи
ђе не до след но сти ре а ли стич ких 
те о ри ја, Мир шај мер уво ди и не ке 
за ни мљи ве ва ри ја бле, као што је 
«за у ста вља ју ћа моћ во да» ко ја да
је стра те гиј ску пред ност кон ти

та ња и мо гућ но сти ра та ве ли ких 
си ла. На во де ћи ра то ве 1990их на 
Бал ка ну и аме рич ко и европ ско 
ан га жо ва ње у њи ма, Мир шај мер 
ис ти че да «ре а ли зам још увек има 
мно го да ка же о ме ђу др жав ним 
од но си ма у Евро пи» (стр. 454). У 
при лог сво јој те зи аутор на во ди 
оп ста ја ње НА ТОа (ко ји би био 
рас фор ми ран да је Евро па за и ста 
«спрем на за мир»), и сто хи ља да 
аме рич ких вој ни ка ко ји су при
сут ни на европ ском тлу.

На кра ју, Мир шај мер твр ди да 
по сто је ће струк ту ре мо ћи у Евро
пи и се ве ро и сточ ној Ази ји не ће 
би ти одр жи ве до 2020. го ди не. У 
са мој Евро пи, Не мач ка има обе
леж ја по тен ци јал ног хе ге мо на, и 
то ће и по ста ти уко ли ко се аме
рич ке тру пе по ву ку из Евро пе, 
што је, пре ма Мир шај ме ру, ве о ма 
ве ро ват но, и та да ће на ста ти без
бед но сно над ме та ње ме ђу европ
ским си ла ма, јер би рас по де ла 
мо ћи од би по лар но сти пре ра сла 
у не у рав но те же ну мул ти по лар
ност, ко ја је нај о па сни ја вр ста 
струк ту ре мо ћи. Што се ти че се
ве ро и сточ не Ази је, струк ту ра 
мо ћи ће се, пре ма ауто ру, од ви ја
ти на два на чи на: или ће САД по
ву ћи тру пе из овог под руч ја ако 
Ки на не по ста не по тен ци јал ни 
хе ге мон, што ће иза зва ти Ја пан да 
по ста не ве ли ка си ла, при че му би 
си стем остао урав но те же но мул
ти по ла ран, или ће, ако Ки на по
ста не по тен ци јал ни хе ге мон, мул
ти по лар ност по ста ти не у рав но
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те о ри ја» (стр. 33). Ка ко сам аутор 
ис ти че, «по сто ји це на ко ју тре ба 
пла ти ти за по јед но ста вљи ва ње 
ствар но сти» (стр. 33). 

Све ово, ме ђу тим, не ума њу је 
зна чај и ори ги нал ност овог им
пре сив ног де ла, ко је пред ста вља 
не за о би ла зно шти во за сва ког чи
та о ца. Пи са но на чи тљив и ја сан 
на чин, де ло пру жа чи та о цу мо
гућ ност да усво ји јед ну гло бал ну 
ви зи ју све та, а на ње му оста је да ту 
ви зи ју при хва ти као је ди ну, или 
као са мо јед ну, у раз у ме ва њу са
вре ме них ме ђу на род них од но са.

нен тал ним си ла ма и спре ча ва да 
ве ли ке си ле јед ног да на по ста ну 
гло бал ни хе ге мо ни. Та ко ђе, ин те
ре сант но је и уво ђе ње пој ма не у
рав но те же не мул ти по лар но сти, 
ко ји су, на су прот би по лар но сти и 
урав но те же ној мул ти по лар но сти,  
мно го опа сни ји за евен ту ал но из
би ја ње су ко ба. 

Ипак, не ко ли ко сла бо сти уоч
љи ве су у овој те о ри ји, ко је су 
углав ном свој стве не ре а ли стич
ким те о ри ја ма. Пре све га, то је 
пре на гла ша ва ње вој не мо ћи, уз 
пот пу но иг но ри са ње дру гих, не
вој них чи ни ла ца мо ћи. Аутор на
во ди ма ло при ме ра ал тер на тив
них об ја шње ња (кон струк ти ви
зам, те о ри ја де мо крат ског ми ра), 
ко је по сма тра не као ал тер на тив
не при сту пе, већ као пер спек ти ве 
ко је су не спо ји ве са ре ал но шћу 
ме ђу на род них од но са. Мир шај
мер од ба цу је ути ца је на ци о нал не 
кул ту ре, иде о ло ги је и уну тра шње 
по ли ти ке као не ва жне за раз у
ме ва ње спољ не по ли ти ке ка ко у 
про шло сти та ко и у бу дућ но сти. 
Он на сто ји да пру жи об ја шње ње 
свет ске по ли ти ке са мо кроз раз
ма тра ње струк ту рал них фак то ра 
(анар хи ја, рас по де ла мо ћи), те су 
за ње га др жа ве као «цр не ку ти је 
или би ли јар ске ку гле» (стр. 33). 
Ипак, он сам при зна је да по не кад 
«ови дру ги, за не ма ре ни фак то ри 
мо гу пре о вла да ти у про це су до
но ше ња од лу ка у др жа ви, те да се 
у тим окол но сти ма офан зив ни 
ре а ли зам не ће по ка за ти као до бра 
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на уч них кру го ва, та ко и код обич
них љу ди, ши ром све та. Упра во 
књи га В.В. Ма ља ви на мо же по мо
ћи сва ко ме од њих да оства ри свој 
на ум, да упо зна Ки ну и Ки не зе, на 
је дан објек ти ван, све стран и на да
све су штин ски на чин. Ова књи га 
ће сва ко ме раз ре ши ти би ло ко ју 
не до у ми цу ко ју је ика да имао ка
да је у пи та њу Ки на и њен на род. 

Вла ди мир Вја че сла во вич Ма
ља вин, ко ји ви ше од де сет го ди на 
жи ви и ра ди на Тај ва ну, је дан је 
од нај по зна ти јих ру ских си но ло
га. Ње гов рад сат кан је од ве ли ког 
бро ја књи га и чла на ка о исто ри ји 
Ки не, али и о дру гим обла сти ма 
жи во та ки не ског све та, ко ји су 
као та кви нео п ход ни за раз у ме
ва ње би ћа јед ног на ро да и ње го ве 
ци ви ли за ци је. На 618 стра ни ца, 
ко ли ко књи га има, уз оби ље илу
стра ци ја, ци та та ки не ских на
род них по сло ви ца, раз ми шља ња 
нај ве ћих ки не ских умо ва, као и 
при ме ра из сва ко днев ног жи во
та Ки не, на је дин ствен на чин на
сли ка на је ви ше ве ков на исто ри ја 
ки не ске кул ту ре у свим ње ним 
ни јан са ма. Књи га се са сто ји из 
де вет по гла вља, од но сно де вет ме
ђу соб но по ве за них те мат ских це
ли на са за кључ ком и при ло зи ма 
на кра ју.  

Ка рак те ри сти ке јед ног на
ро да, ње го ве кул ту ре, ње го вих 
дру штве них ин сти ту ци ја и пре 
све га ње го вог на чи на жи во та сва
ка ко умно го ме је де тер ми ни сан 
при род ном сре ди ном, од но сно 

Дра ган Тра и ло вић

КИ НА
 

„КИ НА“ – исто ри
ја, кул ту ра, ре ли ги ја, 
ауто ра: В.В. Ма ља ви на, 
ННК Ин тер на ци о нал, 
Бе о град, 2008. стр.

УДК: 930.85+316.722(510)
(049.3)

Све ве ћи ме ђу на род ни зна чај 
Ки не као и уло га ко ју Ки на има у 
свет ским по ли тич ким, еко ном
ским, кул тур ним и дру гим то ко
ви ма код мно гих по бу ђу је ин те
ре со ва ње за јед ну од нај ста ри јих 
ци ви ли за ци ја све та. Ин те ре со ва
ње за упо зна ва ње на чи на жи во та, 
кул ту ре, ре ли ги је и по ли тич ких 
окол но сти у Ки ни ја вља се под јед
на ко, ка ко код струч не јав но сти и 



ПРИКАЗИ

344

ма бит но, аутор ис ти че бит ну уло
гу ко ју на при мер чај или пак ви но 
за у зи ма ју у ки не ској кул ту ри. Ис
ти че се да је код Ки не за чај глав ни 
ри ту ал ни на пи так у мно гим жи
вот ним си ту а ци ја ма. Слич ну уло
гу има и ви но.

Ве о ма опи сно књи га нас у пр
вом по гла вљу, упо зна је и са град
ским на чи ном жи во та у ки не ској 
им пе ри ји. Град је био цен тар по
ли тич ког, кул тур ног и еко ном
ског жи во та Ки не,  кроз ве ко ве. 
Ов де на ста је и спе ци фич на град
ска кул ту ра, као и на род ни те а тар, 
штам па на књи га и слич но. „Град
ска кул ту ра ли чи ла је на лу пу ко ја 
пре те ра но не при род но пре у ве
ли ча ва све аспек та жи во та, нај
ма ње по кре те људ ске ду ше1, ка же 
Ма ља вин. Ме ђу тим, оно што је 
бит но је сте да град у ки не ској им
пе ри ји ни ка да ни је био са мо стал
на по ли тич ка и дру штве на сна га. 
Ка ко сам аутор ка же град у Ки ни 
ни је био за јед ни ца гра ђа на већ са
мо ма сов ни скуп љу ди.

По ред све га то га, у пр вом по
гла вљу књи ге упо зна је мо се и са 
фи нан си ја ма, од но сно на стан ком 
и упо тре бом нов ца у Ки ни, као и 
са об ли ци ма ко му ни ка ци ја у њој. 
Ис ти че се да се од у век ве ли ка па
жња по све ћи ва ла пу те ви ма и да 
је по сто ја ла чи та ва мре жа др жав
них пу те ва. Че сто су би ли по са
ђе ни и бо ро ви са стра не. Ин те ре

1 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 57.

ме стом на ко ме се ма ни фе сту је 
жи вот љу ди ко ји тај на род чи не.  
У скла ду са тим, пр во по гла вље 
ове књи ге, на зва но „Под не бе сни 
свет“, за по чи ње опи сом при род
не сре ди не Ки не, ње них ге о граф
ских, кли мат ских, де мо граф ских 
и дру гих ка рак те ри сти ка. Ве ли ка 
ра зно ли кост кли ме као и ње ног 
ре ље фа, ути ца ли су и на фор ми
ра ње раз ли чи тих ет но кул тур них 
ре ги ја у Ки ни, а пре све га ка рак
те ри стич не су раз ли ке Се ве ра и 
Ју га. Та ко ђе, све то је ути ца ло и 
на фор ми ра ње схва та ња и иде ја о 
то ме ка ко на нај бо љи на чин тре ба 
ор га ни зо ва ти дру штво и др жав ну 
власт. Аутор, на при мер, ис ти че да 
је оскуд ност при род них ре сур са 
код се ља ка у по је ди ним де ло ви ма 
Ки не про из ве ло уве ре ње по ко ме 
да би се на нај бо љи на чин оства
ри ла њи хо ва рас по де ла нео п ход
на је ја ка др жа ва и дру штве на хи
је рар хи ја.

Као дру ги фак тор ко ји је до
при нео при вред но кул тур ним 
раз ли ка ма код Ки не за је сте и њи
хов кон такт са дру гим, су сед ним 
на ро ди ма.

Оно што је по ауто ру, су шти
на, је сте да су зе мљо рад ња и ма
ну ел ни рад про из ве ли ки не ску 
ци ви ли за ци ју она квом ка ква је. 
Сход но то ме, ве ли ки део пр вог 
по гла вља упра во је по све ћен зна
ча ју по љо при вре де и по је ди них 
ње них про из во да, као што је на 
при мер пи ри нач. Та ко ђе, а на из
глед ба нал но, али су штин ски ве о
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пе ри о да њи хо вог раз два ја ња. „Ве
ли ке си ле Под не бе сног све та, бу
ду ћи ду го раз је ди ње не, те же да се 
ује ди не по но во и по сле ду го трај
ног сје ди ња ва ња по но во се рас па
да ју“2, на во ди се у књи зи као јед на 
од на род них из ре ка. Ни вла да ви
не стра них ди на сти ја, на при мер 
мон гол ских, Ки не зи ма ни су би
ле стра не. Сви ови про це си ве о
ма де таљ но и са оби љем по да та ка 
из не ти су у дру гом по гла вљу ове 
књи ге.

Зна ча јан сег мент дру гог по
гла вља је сте и Ки на у два де се том 
ве ку, у ко ме се да је при каз па да ди
на сти је Ћинг и ми ла ти ри стич ки 
ре жи ми ко ји на ста ју у Ки ни. Го
ди не 1919. про гла ша ва се Ки не ска 
Ре пу бли ка, а 1949. го ди не на ста је 
На род на Ре пу бли ка Ки на.

Тре ће по гла вље књи ге но си 
на зив „Др жа ва и дру штво“, и са
сто ји се од об ја шње ња при ро де 
вла сти у Ки ни кроз вре ме, као и 
од опи са по ли тич ких ин сти ту ци
ја од цар ског дво ра, пре ко др жав
не ад ми ни стра ци је до ло кал них 
ор га на вла сти. Зна ча јан део по
све ћен је и  вој сци и ње ној уло зи у 
ки не ској им пе ри ји. Ис ти че се да 
Ки на као зе мљо рад нич ка др жа ва 
ни је при да ва ла ве ли ки зна чај ра
то ва њу, а ка да се то чи ни ло би ло 
је из ну жне по тре бе. „Од до брог 
гво жђа се не пра ве ек се ри, до бар 

2 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 80.

сант но је и то да су на др жав ним 
пу те ви ма на око 10 ки ло ме та ра 
би ле по ста вље не и по штан ске 
ста ни це. Про сеч на бр зи на ко јом 
су се гла сни ци кре та ли би ла је 100 
км на дан, на во ди се у књи зи. Да ље 
се до ста де таљ но на во де и ти по ви 
ко ла ко ја су се на овим пу те ви ма, 
као и у гра ду и на се лу ко ри сти ли. 
Ни во де ни са о бра ћај ни је за не ма
рен.

Дру го по гла вље књи ге но си 
на зив „Исто риј ски пре глед“. Он 
по ступ но опи су је на ста нак ки
не ске ци ви ли за ци је. Овај део да
је ја сан пре глед и опис ди на сти ја 
ко је су вла да ле Ки ном, као и ка
кав је њи хов до при нос фор ми ра
њу ки не ске кул ту ре и у очу ва њу 
тра ди ци је. Сма тра се да је упра во 
ди на сти ја Џоу (XIVI II век п.н.е.) 
уте ме љи вач ки не ске ци ви ли за ци
је. У овом пе ри о ду на ста ју глав не 
др жав не ин сти ту ци је, али и глав
не мо рал не вред но сти. Ово је пе
ри од ка да се ра ђа ки не ска кла сич
на тра ди ци ја.

Глав на ка рак те ри сти ка ки не
ске им пе ри је, уоста лом и сва ке 
дру ге, је сте сме на ди на сти ја. Ова 
сме на је по не кад би ла мир на, али 
по не кад је под ра зу ме ва ла и фи
зич ку ели ми на ци ју вла да ра. Као 
дру га бит на ка рак те ри сти ка је су 
и сме не пе ри о да ка да је под јед
ном ди на сти јом до ла зи ло до ује
ди ња ва ња те ри то ри ја (на при мер, 
це ло куп на ста ра Ки на би ла је об
је ди ње на под вла да ви ном ди на
сти је Ћин 221. го ди не п.н.е.), али и 
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лич них спо соб но сти. Да би се то 
оства ри ло, осми шљен је си стем 
ис пи та. Ис пит ни си стем по ста је 
је дан од са став них де ло ва по ли
тич ке кул ту ре ста ре Ки не.

Че твр то по гла вље под на зи
вом „Му дрост“ ста вља у оквир 
кла сич не шко ле ки не ске ми сли, 
фи ло зоф ску тра ди ци ју и да је при
каз епо ха ки не ске фи ло зо фи је. У 
овом по гла вљу се упо зна је мо са 
су шти ном ки не ског по гле да на 
свет и то пре ко кон фу ци јан ства, 
да о и зма, ле га ли зма до фи ло зоф
ске тра ди ци је и ње них основ них 
ка те го ри ја – би ћа и зна ња, уче ња 
о чо ве ку, сми слу кул ту ре, мо ра лу и 
ле по ти.

Пр ви по ку шај да се на пра ви 
спој мо рал ног на по ра и жи вот не 
не по сред но сти, аутор при пи су
је нај ве ћем од ки не ских му дра ца 
Кон фу ци ју (око 551 – 479. го ди не 
п.н.е.). То би тре ба ло да се по стиг
не ка те го ри јом ри ту а ла. Ри ту ал 
у ки не ском сми слу под ра зу ме ва 
„ис прав но и ва ља но по на ша ње у 
ко ме се не по сред но из ра жа ва ју 
прин ци пи ко смо са и са ма исти на 
жи во та“.5 Као мо рал ни иде ал по 
кон фу ци јан ству сма тра се лич но 
уса вр ша ва ње, пре ва зи ла же ње се
бе. Ка ко В.В Ма ља вин ка же: „Кон
фи ци ју при па да част да је у исто
ри ји от крио чо ве ка“6, док се дру
штве ни зна чај кон фу ци јан ства 

5 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 597.

6 В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 170.

чо век не иде у вој ни ке“.3 На рав
но то ни је сме та ло да се у Ки ни 
вре ме ном раз ви ју вој на так ти ка и 
стра те ги ја, као и на о ру жа ње ко је 
је слу жи ло њи хо вој прак тич ној 
ре а ли за ци ји.  

Дру штве ни по ре дак, уре ђе ње 
дру штва, по ро ди це, кла на, стру
ков них и за ви чај них, али и тај них 
удру же ња за у зи ма ју по себ но ме
сто у тре ћем по гла вљу.

Ме ђу тим, као нај бит ни ји чи
ни лац у др жа ви и дру штву за у зи
ма би ро кра ти ја, као је дан од нај
са вр ше ни јих ме то да упра вља ња 
др жа вом, ка ко ка же сам аутор. 
Сло же на ад ми ни стра тив на по де
ла глав на је ка рак те ри сти ка Ки
не ске др жа ве до да на шњих да на, 
а „ја ка“ власт је увек би ла зна ча јан 
еле мент ки не ског дру штва. „Др
жа ва је – пе хар, на род је – во да у 
пе ха ру. Ако је пе хар че твр таст, 
во да је че твр та ста, ако је пе хар 
окру гао, во да је окру гла“4, ка же 
јед на од мно го број них на род них 
по сло ви ца да тих у књи зи. Власт 
у ста рој Ки ни има ла је и ре ли ги
о зни и мо рал ни сми сао, сма тра 
Ма ља вин. Ка ко аутор да ље на
во ди јед но од нај о ри ги нал ни јих 
до стиг ну ћа по ли тич ке кул ту ре у 
Ки ни  је сте на чин ода би ра чи нов
ни ка. Основ на иде ја је би ла у то ме 
да они ко ји ће оба вља ти др жав ну 
слу жбу тре ба би ра ти на осно ву 

3 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 127.

4 В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 108.
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ре пер то ар тип ских об ли ка. Ки
не зи су овај прин цип ти пи за ци је 
по ја ва и рад њи пре не ли на све де
ло ве жи во та дру штва, на по ли ти
ку, при род не на у ке, умет ност.

По се бан чи ни лац че твр тог 
по гла вља, „Епо хе ки не ске фи ло
зо фи је“, са сто ји се из не ко ли ко 
ма њих сег ме на та. Ве ћи про стор 
дат је при ка зу нео кон фу ци јан ске 
ми сли, ко ја је пред ста вља ла „син
те зу ко смо ло ги је, мо ра ла и прак се 
ду хов ног уса вр ша ва ња, ра ни је не
по зна те у Ки ни“.8 

У де лу „Фи ло зоф ска ми сао у 
но во до ба“ упо зна је мо се са упли
вом за пад них уче ња и на уч них 
зна ња у ки не ску ми сао. Сма тра 
се да је пр во за пад но уче ње ко је је 
би ло при хва ће но у Ки ни со ци јал
ни дар ви ни зам. В.В. Ма ља вин ис
ти че да је исто ри ја ки не ске ми сли 
у два де се том ве ку од ре ђе на две
ма од ли ка ма и то, ре фор ма ци јом, 
пре о бра жа јем ки не ског дру штва, 
али и спо јем кул тур них тра ди ци ја 
Ки не и За па да.

Та ко ђе, зна чај не иде је на ста ју 
и у до ба не по сред но пре и за вре
ме Син хај ске ре во лу ци је, ка да је 
Сун Јат сен дао сво ју три ја ду „на
род них прин ци па“: „на ци о нал
ност“, „власт на ро да“ и „на род но 
бла го ста ње“. Зна чај на фи ло зоф ска 
стру ја би ла је и тзв. пост кон фу ци
ја ни зам, ко ји је за пра во пред ста
вљао „апо ло ги ју кон фу ци јан ске 

8 В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 216.

огле да у на сто ја њу да се оства ри 
ин те гра ци ја по ро дич нокла нов
ске струк ту ре и др жа ве.

Као још је дан пра вац кла сич не 
шко ле ки не ске ми сли из два ја се и 
да о и зам са сво јим ка нон ским де
лом „Ка нон пу та и ње го ве сна ге“ 
(Да о де ђинг). Цен трал но ме сто 
у да о и зму за у зи ма ју ка те го ри је 
као што су „не де ла ње“, „пра зни
на“, „стал но од су ство при су ства“ 
и слич но. Зна чај на иде ја да о и зма 
је сте да иде ал ни вла дар упра вља 
пу тем „не де ла ња“, а то чи ни та ко 
што пра ти кре та ње жи вот них ме
тар мо фо за.

Као по се бан пра вац у дру
штве но по ли тич кој ми сли Ки не, 
аутор на во ди и ле га ли зам. Глав
на иде ја ле га ли зма је сте уче ње о 
за ко ну, ко ји се код ле га ли ста сма
трао глав ним сред ством ја ча ња 
вла сти. Ле га ли сти су пр ви ко ји су 
ја сно раз два ја ли по ли ти ку од ети
ке.

У сег мен ту че твр тог по гла вља, 
„Фи ло зоф ска тра ди ци ја“  би ће и 
зна ње, аутор из но си две основ не 
те зе ки не ске фи ло зоф ске ми сли. 
Пр ва је сте „иде ја кон ти ну и те та и 
ме ђу соб не хар мон ске ве зе чо ве
ка и ко смо са и дру го, пред ста ва 
ствар но сти као про ме не, тран
сфор ма ци је, до га ђа ја“.7

Ве о ма бит на ка рак те ри сти ка 
ки не ске тра ди ци је је сте оби ман 

7 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 180.
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на да ље са зна је мо у по след њем де
лу пе тог по гла вља. 

“На у ка и тех ни ка“, на зив је ше
стог по гла вља. По ла зе ћи од те о
ри је ки не ске на у ке, ну ме ро ло ги је, 
сим бо ло ги је, пре ко при род них 
и пре ци зних на у ка, ме ди ци не и 
слич но, до ла зи се и до опи са ве ли
ког бро ја кон крет них, тех нич ких 
про на ла за ка и њи хо ве прак тич не 
при ме не.

„Цен трал ни по јам ки не ске 
на у ке је мо дел, „обра зац“ (вен ли) 
као ап стракт на, чи ста струк ту
ра“.11 Та ко ђе, го то во све обла сти 
на у ке, умет но сти, кул ту ре про
же те су мно го број ним об ли ци ма 
би нар ног је дин ства ји на и јан га. 
Ово су по Ки не зи ма би по лар ни 
фак то ри свет ског про це са, где се 
јанг на при мер до во ди у ве зу са 
му шким прин ци пом, не бом,  све
тло шћу, жи во том, а ње му јин је по 
то ме су про тан. 

Аутор нас да ље упо зна је са нај
де таљ ни јим си сте мом ко смо ло
шке сим бо ли ке ко ји је са др жан у 
ка нон ском де лу „Књи га про ме на“. 

У де лу „Тра ди ци о нал на ко смо
ло ги ја“, пред ста вље но је не ко ли
ко ви ђе ња на стан ка све та, Не ба и 
Зе мље код Ки не за. Та ко јед но од 
њих по ла зи од то га да не бо пред
ста вља по лу кру жни омо тач ко
ји пре кри ва зе мљу, док је зе мља у 
овом слу ча ју за ми шље на као пре
вр ну та ча ша. Бит но је ис та ћи и то 

11 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 299.

тра ди ци је сред стви ма са вре ме не 
фи ло зо фи је“.9 

Пе то по гла вље књи ге по све
ће но је ре ли ги ја ма Ки не. На ве
о ма сли ко вит на чин опи са ну су 
нај пре на род на ве ро ва ња и кул
то ви. Опи сан је ки не ски пан те
он и схва та ње бо го ва као моћ них 
пре да ка. Са зна је мо по не што и о 
зна ча ју и функ ци ја ма га та ња у ки
не ској тра ди ци ји. За пра во, бит 
пе тог по гла вља је опис и об ја шње
ње „три ју ре ли ги ја“ Ки не за – кон
фу ци јан ства, бу ди зма и да о и зма.

Као ве о ма би тан део, ис так ну
то је и об ја шње но ши ре ње бу ди
зма, као и ње го вог зна ча ја за ки
не ску кул ту ру и тра ди ци ју. Ка ко 
је на њу ути цао или ка ко се он под 
ње ним ути ца јем ме њао. Тај спој 
па да кра јем тре ћег ве ка. Бу ди зам 
се у Ки ни ја вио као „не са мо ана
лог, не го и ал тер на ти ва ки не ској 
му дро сти“10

Као би тан из два ја се и по ку шај 
спа ја ња „три ре ли ги је“, кроз та ко
зва не син кре тич ке ре ли ги је ко ја 
је за ре зул тат да ла на ста нак ве ли
ког бро ја сек ти.

Ки на, као и дру ге зе мље у све
ту, ни је оста ла иму на и на ути ца је 
и ши ре ње дру гих, стра них ре ли
ги ја. То су ка да је реч о Ки ни пре 
све га ислам и хри шћан ство. О 
њи хо вој уло зи и ути ца ју ко ји су 
има ли у Ки ни од ка да се ја вља ју па 

9 Исто, стр. 224.
10 В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-

ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 255.
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Осно ва ки не ске ме ди ци не, 
ко ја има ду го ве ков ну тра ди ци ју, 
је сте: „не ле чи ти по је ди не ор га не 
или де ло ве те ла, не го чи тав ор
га ни зам“. Ње не осно ве, ди јаг но
сти ку и ле че ње, као и гим на сти ку, 
ве жбе ди са ња и ме ди та ци ју, али 
и сек су ал ну прак су има мо об ја
шње не у де лу „Ме ди ци на и хи ги
је на“.

Ки не зи су ве о ма ра но, овла
да ли ве шти на ма об ра де ме та ла, 
као и из ра дом раз ли чи тих ме ха
нич ких спра ва као што су то чак 
за на вод ња ва ње, ткач ки раз бој и 
слич но. Из ра да ке ра ми ке, пор це
ла на, ста кла, па пи ра и штам пар
ства, упо тре ба се и змо гра фа, ком
па са и ба ру та та ко ђе су Ки не зи ма 
по зна ти од нај ста ри јих вре ме на. У 
књи зи се на при мер на во ди да су 
да о и стиал хе ми ча ри још у пр вим 
ве ко ви ма но ве ере зна ли за од ре
ђе ну сме су ко ја је чи ни ла осно ву 
хе миј ске фор му ле ба ру та. 

Са осо бе но сти ма ки не ског 
пи сма, је зи ка и књи жев но сти упо
зна је мо се у осмом по гла вљу књи
ге „Је зик и књи жев ност“. Глав ни 
про блем ко ји аутор ка да је о је зи
ку реч, на во ди по дво је ност књи
жев ног и го вор ног је зи ка. Та ко ђе, 
ис ти че се да је ве ли ки до при нос 
њи хо вом при бли жа ва њу да ло 
по зо ри ште. Од три на е стог ве ка 
ја вља се тер мин „го вор ни је зик“, 
или ба и хуа. По ред то га у Ки ни се 
рас про сти ре и „је зик чи нов ни ка“, 
ко ји се за сни ва на пе кин шком ди
ја лек ту. Овај го вор је био осно ва 

да су по ре кло ства ри Ки не зи „об
ја шња ва ли као про цес згу шња ва
ња свет ске енер ги је, или „је дин
стве ног ди са ња све та“ – ћи“, ка же 
В.В Ма ља вин.

Зна чај ну уло гу, ка да је реч о 
на у ци у Ки ни, има ли су бро је ви  
и по себ но ма те ма ти ка. Још у дру
гом ве ку пре но ве ере на стао је 
трак тат „Ма те ма ти ка у де вет по
гла вља“, ко ји је дао осно ве ма те ма
тич ке тра ди ци је.

Не за о би ла зну уло гу у ки не
ској ци ви ли за ци ји има ју астро
но ми ја и ка лен дар. Ки не зи су као 
основ ну мер ну је ди ни цу вре ме на 
узе ли при род но сме њи ва ње ме се
че вих ме на, па та ко јед ну лу нар ну 
го ди ну чи не два на ест лу нар них 
ме се ци. Та ко ђе, Ки не зи су раз
ли ко ва ли и два на ест зо ди јач ких 
са зве жђа, од ре ђе них по кре та њу 
сун ца.

Ге о гра фи ја и кар то гра фи ја су 
би ле од дав ни на за сту пље не код 
Ки не за. Они су сво ју зе мљу зва
ли Сре ди шњом др жа вом сма тра
ју ћи је цен трал ним кон ти нен том 
у од но су на дру гих осам ве ли ких 
кон ти не на та. Ки не зи су ве о ма це
ни ли и „цар ство ми не ра ла“. Ме ђу 
њи ма нај це ње ни ји био је ја спис. 
Овај по јам од но сио се не на је дан, 
већ на гру пу ми не ра ла, од че га су 
бит ни ји би ли не фрит и жад.

Од нос Ки не за пре ма жи вим 
би ћи ма, биљ ка ма и жи во ти ња ма 
ја сно и де таљ но при ка зан је у де лу 
„Жи ва би ћа“, пе тог по гла вља.
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та. Зна чај на ком по нен та је сте и то 
да се осно ве ки не ске ми сли и по
гле да на свет као што је на при мер 
прин цип  „са мо тран сфор ма ци је 
фор ме“ огле да ју у свим обла сти
ма умет но сти, ар хи тек ту ре и та ко 
да ље.

О то ме ка ко Ки не зи жи ве ре а
лан жи вот, ка ко ис пу ња ва ју сво ју 
сва ко днев ни цу и чи ме се ба ве у 
до ко ли ци, ка ко уре ђу ју свој ен
те ри јер, шта обла че и шта во ле да 
је ду, ка ко вас пи та ва ју сво ју де цу и 
мно го то га дру гог до нај сит ни јих 
де та ља про на ла зи мо у по след њем 
де ве том по гла вљу књи ге „Жи вот, 
оби ча ји, об ре ди“. Као ве о ма за
ни мљив део из два ја се и опис ки
не ских об ре да и оби ча ја ко ји се 
при ме њу ју при ли ком ро ђе ња де
те та или по гре ба, као и при ли ком 
же нид бе.

   Као не из о став ни део сва
ког ква ли тет ног де ла, као што је и 
ово, на кра ју на ла зи мо за кљу чак 
све га ре че ног, као и ан ти ци па ци
ју бу дућ но сти на осно ва ма све га 
ре че ног. Аутор у за кључ ку по ста
вља пи та ње: Ка ко је мо гу ће да јед
на кул ту ра то ли ко раз ли чи та на 
ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу 
ипак оста је об је ди ње на у сво јој 
це ли ни? Од го вор аутор про на
ла зи у „кључ ном пој му ки не ске 
ци ви ли за ци је – пој му „ри ту а ла“ 
(ли)“.12 Као што је ра ни је ре че но 
под тим се за пра во под ра зу ме ва 

12  В.В Ма ља вин, Ки на - исто ри ја, кул ту-
ра, ре ли ги ја, ННК ин тер на ци о нал, Бе
о град, 2008, стр. 597.

за на ста нак са вре ме ног књи жев
ног је зи ка, по зна ти јег као ман да
рин ски. 

Од ли ке ки не ске књи жев но
сти, ка ко про зе, та ко и по е зи је 
илу стра тив но су да ти у одељ ку 
“Књи жев ност“ овог по гла вља. Два 
су, по ауто ру, глав на об ли ка ки не
ске књи жев но сти. Је дан об лик је 
исто риј ска при по вет ка, а дру ги 
се ја вља у ви ду де ла, са вре ме ни је 
ре че но по ли тич ке пу бли ци сти ке 
(де кла ра ци је, го во ри и сл.).

За о крет ка ре а ли зму у ки не
ској књи жев но сти на пра вио је  
„По крет 4. ма ја“, кроз ре во лу ци о
нар ни ча со пис „Но ва омла ди на“, 
1915. го ди не.

Фол клор, на род не пе сме, ба
ја ли це има мо при ка за не у за вр
шним де ло ви ма овог по гла вља.

Из гле да да, ауто ру, ни шта ни је 
про ма кло ка да је реч о при ка зу су
шти не ки не ске кул ту ре и по гле да 
на свет. Осмо по гла вље књи ге де
таљ но се ба ви свим вр ста ма умет
но сти у Ки ни, од му зи ке и му зич
ких ин стру ме на та, ар хи тек ту ре, 
скулп ту ре, сли кар ства, умет
нич ких за на та, па све до сцен ске 
умет но сти, по зо ри шне тра ди
ци је, по зо ри шта лу та ка и сен ки и 
на кра ју фил ма. У овом по гла вљу 
де таљ но су опи са не и об ја шње не 
осно ве ки не ске умет но сти. При
ка за но је ка кве су ка рак те ри сти ке 
ки не ске ар хи тек ту ре, ис ти чу ћи 
нај че шћу упо тре бу ла ких и ме ких 
ма те ри ја ла, нај ви ше др ве та и гли
не у из град њи стам бе них обје ка
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оно по на ша ње ко је је ис прав но и 
ва ља но.

„Је згро тра ди ци о нал не ки не
ске ци ви ли за ци је, ка ко је у овој 
књи зи ви ше пу та ре че но, ни је 
иде о ло ги ја, већ сам „ду хов ни рад“, 
„неде лат но де ла ње“ му дрог чо ве
ка, у ко ме се сти чу свест и рад ња“, 
ис ти че В.В Ма ља вин. „Ри ту ал на 
ки не ски на чин, ни је са мо уч ти во 
или до лич но по на ша ње, не го и 
по се бан мо дел чо ве ко ве со ци јал
но сти. Тај со ци ум – та не ма те
ри јал на, већ ду хов на, сим бо лич
ка ре ал ност – упра во је и чи нио 
истин ску ег зи стен ци ју ки не ске 
ци ви ли за ци је, ње но „је дин стве
но те ло“, ко је не по зна је ба ри је ре 
про сто ра и вре ме на, а Ки не зе те
ра да, ма где их од ве ла суд би на, 
бри жљи во гра де свој за тво ре ни 
свет – сво је „шан га је“ и „чај на та
у не“.13 

  

13  В.В. Ма ља вин, нав. де ло, стр. 598.
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ширенегоусажетку.Сажетак, кључне речи и резиметребапревестии
наенглескијезик,акојераднаенглеском,сажетакикључнеречитреба
превестинасрпскијезик.

ТексттребаписатиуфонтуTimesNewRoman,величинаслова12,са
увученимпасусимаипроредом1,5–ћириличнописмо.

ПоднасловкуцатиуфонтуTimesNewRoman,величинаслова14.
Фусноте уформинапомена се дајуна дну стране у којој се налази

коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонтакаоосновнитекститребаихкуцатисакомандомInsert–Refer-
ence–Footnote,аненамештањемразнихоквира,јерјединонатајначин
можемогарантовати,даћесеиупреломуфуснотепојавитинадобром
месту.Приликомнавођењафуснотаруководитисеследећимупутствима:

- кадасерадиомонографијифуснотаморасадржати:имеипрезиме
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и
бројстране(например:ЗоранАврамовић,Родомрсци,Институтза
политичкестудије,Београд,2009,стр.15);

- кадасеради о чланку,имеипрезимеаутора,називчланкапод
наводницима,називчасописауиталику,издавач,местоиздавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд,бр.04/2009,стр.67);

- када се ради о зборнику радова:  име и презиме аутора, назив
радаподнаводницима,називзборникаиталиком,ондаузагради
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и



придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и 
институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
ЖивојинЂурић),Институт за политичке студије, Београд, 2008,
стр.239);

- извори са Интернета,којинесмејупрећивишеод10%коришћене
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).

- архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине)(например:ИзвештајМинистарстваиностранихделаод
19.априла1888.опостављењуконзула.АрхивСрбије,МИД,К-Т,
ф2,р93/1894.

- Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном
реду,саследећимелементима:

- књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач,
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско 
питање данас,Институтзаполитичкестудије,Београд,2008);

- зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример:
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за
политичкестудије,Београд,2008);

- чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић,
Милош,  ,,Варкаевропскехармоније‘‘,Српска политичка мисао,
Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.4/2008);

- литература са Интернета, која не сме прећи више од 10%
коришћенелитературе,требадасадржипунуинтернетадресу(на
пример:http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).

- архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине)(например:ИзвештајМинистарстваиностранихделаод
19.априла1888.опостављењуконзула.АрхивСрбије,МИД,К-Т,
ф2,р93/1894.

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