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* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз
градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је. 

ЗоранМилошевић*
Институтзаполитичкестудије,Београд

БУДУЋНОСТЕВРА

Резиме
Со ли дар ност ко ја по ти че из осе ћа ја на ци о нал не по ве за но сти 

и ко ја озна ча ва кон сен зус сва ке по ре ске уни је, на ни воу це ле Евро-
пе не по сто ји. То је струк тур ни раз лог због ко га ће евро про из во-
ди ти су ко бе и спо ро ве из ме ђу раз ли чи тих чла ни ца Ероп ске уни је. 
За јед нич ка ка ма та и курс на ли ста ни ка да не ће од го ва ра ти сви ма. 
Љу ди ће на тај на чин спо зна ти да су њи хо ве вла де европ ским ин-
сти ту циј ма усту пи ле кључ не по ли тич ке ин стру мен те за по ве ћа ње 
на ци о нал ног бла го ста ња и обез бе ђе ње на прет ка. Због то га евро не 
мо же да пре жи ви, иако мо же да про у зро ку је мно штво про бле ма 
и ве ли ке ме ђу на род не кон флик те, пре не го што до жи ви свој крај. 
Кључ не ре чи: По ли ти ка, евро, Евро па, Ср би ја, кри за, бу дућ ност, на пре-

дак

Уко ли ко Ср би ја за и ста уђе у Европ ску уни ју че ка је, из ме ђу 
оста лог, од ри ца ње од на ци о нал не ва лу те. Ту зе мље кан ди да ти за 
члан ство у ЕУ не ма ју ни ка кав из бор. ЕУ вр ши при ти ске да се са 
при кљу че њем уки ну и на ци о нал не ва лу те. По себ но је сме шно да 
у овим при ти сци ма уче ству ју Дан ска, Швед ска и Ве ли ка Бри та-
ни ја, ко је не на ме ра ва ју да се од рек ну сво јих на ци о нал них ва лу та. 
Државамакојеједномуђууевропскумонетарнуунију,дакле,
прихватеевро,онемогућеноједасевратеназадиоживенаци
оналнувалуту,поштоморајудасеодрекну,укористЕвропске
централне банке (ЕЦБ), управљањавластитимдевизнимре
зервама. 
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ЗАШТОЈЕУВЕДЕНЕВРО?

Уво ђе ње евра тре ба да по мог не у пре о бра жа ју ЕУ у по ли-
тич ки са вез са број ним од ли ка ма ви со ко цен тра ли зо ва не др жа ве, 
по што европ ски ка пи та ли сти и бри сел ски и франк фурт ски ко ми-
те ти же ле да без де мо крат ских пра ви ла (не тра спа рент но) од лу чу ју 
о свим ва жним пи та њи ма. Бив ши шпан ски пре ми јер Фи лип Гон-
за лес (Fe li pe Gon za les) је по во дом то га из ја вио: «Ни ка ко не сме мо 
за бо ра ви ти да је евро сред ство тог про јек та (про јек та по ли тич ке 
уни је – З. М.)», а гу вер нер Европ ске цен трал не бан ке (ЕЦБ) Вим 
Ду и сен берг (Wim Du i sen berg) је из ја вио: «Евро је мно го ви ше од 
ва лу те. Евро је сим бол европ ске ин те гра ци је у сва ком сми слу».1)1 
Осим то га, ана ли ти ча ри ис ти чу још је дан за да так ко ји је евро тре-
ба да оба ви – то је да до крај чи остат ке со ци јал не др жа ве у Евро-
пи.2)2 То је план ко ји би тре бао да за бри не све до бро на мер не љу де. 

Сва ка др жа ва има вла сти ту ва лу ту и то је је дан од зна ко ва 
ње не не за ви сно сти. Уки да ње на ци о нал них ва лу та и њи хо ва за ме на 
са евром зна чи пре нос јед ног од нај ва жни јих ин стру ме на та др жав-
но сти са др жа ве чла ни це на би ро кра ти ју ЕУ. Пред сед ник Европ ске 
ко ми си је Ро ма но Про ди је ис та као: «Мач и ва лу та су осно ва на-
ци о нал не др жа ве: ми смо је пре о бли ко ва ли».3)3 Ва лут но уре ђе ње 
евра пред ста вља срж по ку ша ја од ба ци ва ња де мо крат ског на сле ђа, 
ко је по ти че из Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је: ра ди се о пра ву 
на ро да на са мо о пре де ље ње. Евро су уве ли за то да би пот чи ни ли 
на ци о нал не др жа ве, као и да бла го ста ње ста нов ни ка под ре де ин те-
ре си ма франк фурт ских бан ка ра и ње них аген ци ја, над ко јим не ма-
мо ни ка кву де мо крат ску кон тро лу. Но вац је, на и ме, пре ви ше ва жан 
за бла го ста ње љу ди, да би га пре пу сти ли фи нан сиј ским ели та ма.

КЉУЧНИПРОБЛЕМ:
ЕВРОУКИДАГЛАВНУЕКОНОМСКУПОЛУГУ
НАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ–НАЦИОНАЛНУ
ПОЛИТИКУКАМАТНИХИКУРСНИХМЕРА

Националнавалутајеодсуштинскогзначајазасвакуде
мократскуинезависнудржаву,поштовладиомогућујеутицај
1) Evrop ska pro ti ma a strichtska zve za, Po ziv pro ti evru, Evrotitanik, eko nom ski raz lo gi pro ti 

evru, Sku pi na Ne u tro, Lju blja na, 2001, str. 21.

2) Go razd Ko va čič, Evro ti ta ni ku na pot, Evrotitanik, eko nom ski raz lo gi pro ti evru, Sku pi na Ne-
u tro, Lju blja na, 2001, str. 32.

3) Исто.



ЗоранМилошевић Будућностевра

173

накаматнуукурснуполитику,којаобезбеђујепривреднуста
билностиквалитетживотастановништва.4)4 Ка ма та је до ма ћа 
це на ва лу те. Са њом урав но те жу је мо тро шко ве кре ди та и ути че мо 
на по зај ми це, ин ве сти ци је, те ко ли чи ну нов ца у оп ти ца ју. Де ви зни 
курс је це на ва лу те за ста нов ни ке дру гих др жа ва. Њи ме др жа ва 
од ре ђу је усло ве раз ме не до ба ра и услу га са спољ ним тр го вач ким 
парт не ри ма. Ако др жа ва ду же вре ме во ди не при мер ну курс ну по-
ли ти ку мо же по ста ти не кон ку рент на. То се ис ка зу је у ни ском при-
вред ном ра сту, не за по сле но сти и исе ља ва њу ста нов ни штва. Без 
вен ти ла ка мат них и курс них ме ра на ци о нал не при вре де су из ло-
же на при вред ним по тре си ма, на при мер енер гет ским кри за ма или 
про ме на ма це на на тр жи шту по љо при вред них про из во да или не-
крет ни на.

С об зи ром на то, да се европ ске при вре де из ме ђу се бе знат-
но раз ли ку ју, он да је дин стве на ва лу та и по сле дич но је дин стве на 
ка мат на и курс на по ли ти ка не ма ни ка кав сми сао. Нај ве ће чла ни це 
ЕУ (Не мач ка и Фран цу ска) су тре нут но у ре це си ји и има ју по тре бу 
за сти му ла тив ним, ни ским ка мат ним сто па ма. Не ке дру ге др жа ве 
се на ла зе у фа зи пре гре ва ња при вре де и има ју по тре бу за ка мат-
ним ме ра ма ко је би за др жа ле ин фла ци ју. По ли ти ка ЕЦБ је та ква да 
увек ко ри сти нај моћ ни ји ма, да кле Не мач кој и Фран цу ској. Кри за 
у Ир ској је иза зва на, из ме ђу оста лог, и због ова кве по ли ти ке ЕЦБ, 
по што је ова фи нан сиј ска ин сти ту ци ја под ста кла ин фла ци ју у Ир-
ској. Су коб из ме ђу др жа ва ко је има ју по тре бу за раз ли чи тим, се би 
при ла го ђе ним, еко ном ским ме ра ма је не ми но ван, а у на шем слу-
ча ју то зна чи да ЕЦБ мо ра пре ста ти да во ди је дин стве ну по ли ти ку 
ка мат них и курс них ме ра. Дру гим ре чи ма, на овај на чин ис па да да 
се сти му ли ше по тре ба да се по вра те на ци о нал не ва лу те, од но сно 
уки не евро.

Губљењем сигурносних мера, каматне и курсне поли
тике, чланицама европске монетарне уније на располагању
остаје само прилагођавање пореске политике и јавне потро
шње. Ме ђу тим, Пакт за ста бил ност и раз вој огра ни чио је др жа ве 
и на овом под руч ју. Пакт је овла стио ЕУ да ка жња ва оне чла ни це 
европ ске мо не тар не уни је ко је оства ре го ди шњи ми нус ве ћи од три 
по сто БНД. Пре ко ра че ње овог огра ни че ња је, опет, че сто је ди ни 
на чин бор бе са ре це си јом, што зах те ва по ве ћа ње јав не по тро шње 
и исто вре ме но сни жа ва ње по ре за. Кон цен тра ци ја мо ћи у ЕУ, ко ја 
те жи и хар мо ни за ци ји на ци о нал них по ре ских по ли ти ка, са мо ума-
њу је по ре ску гип кост др жа ва. Ка да на ци о нал не вла де бу ду има ле 
4) Si mon Wol fson, Evrop ska mo ne tar na uni ja – ne pre mi šljen pro jekt, Evrotitanik, eko nom ski 

raz lo gi pro ti evru, Sku pi na Ne u tro, Lju blja na, 2001, str. 6. 
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пот пу но ве за не ру ке, др жа ва се на те шко ће мо же ода зва ти са мо 
са сни жа ва њем пла та, ра стом не за по сле но сти или се ље њем рад не 
сна ге и ка пи та ла из си ро ма шних у бо га те др жа ве, од но сно ре ги је.

Исто вре ме но еко ном ске пред но сти евра, као што је сни жа ва-
ња тран са циј ских тро шко ва за по је дин це на пу то ва њи ма и за пред-
у зе ћа при ли ком спољ не тр го ви не, те лак ше по ре ђе ње це на уну тар 
ЕУ, су из у зет но ма ле у по ре ђе њу са по ли тич ким и еко ном ским 
ште та ма ко је евро до но си. Иако уну тар евро зо не мо же те про ве-
сти не ко ли ко не де ља као ту ри ста или гост не ке по ро ди це, оста ло 
вре ме се жи ви и ра ди у сво јој др жа ви и при вре ди ко ја је оп те ре ће-
на са не при мер ном ка ма том и курс ном по ли ти ком, те по сле дич но 
са не кон ку рент но шћу, не за по сле но шћу, ин фла ци јом5)5 или ни ским 
при вред ним ра стом.

Пре ма то ме, ја сно је да евро не во ди при вред ном ра сту це ло-
куп не ЕУ. На про тив, мо не тар на уни ја во ди цен тра ли зо ва њу др жа-
ве, а то зна чи да ће ка пи тал ићи та мо где нај ви ше до но си про фи та. 
Дру гим ре чи ма, љу ди ко ји же ле да има ју по сао мо ра ће да се се ле 
за ка пи та лом по це лој Евро пи. То ће, на рав но, осла би ти пе ри фер не 
др жа ве, од но сно рет ко на се ље не ре ги је, ко је већ има ју де мо граф-
ске и раз вој не про бле ме. Осим то га, пре ма ми шље њу Алек сан дра 
Зи но вје ва, ово се ље ње љу ди за ка пи та лом до во ди их у роп ство. 
«Же ља ми ли о на љу ди из не за пад них зе ма ља да се до бро вољ но 
пре се ле на За пад ни ка ко не ути че на њи хов со ци јал ни ста тус у за-
пад ном дру штву. Ониовдеобразујунарочитопостојансоцијал
нислојкојијеупоредивсаробовимауРимскојимперији.Они
суобесправљеникаоиробови. У сва ком слу ча ју њи хо ва пра ва су 
огра ни че на у по ре ђе њу са аутох то ним за пад ним ста нов ни штвом. 
Усло ви под ко ји ма жи ве су та ко ђе упо ре ди ви са роп ским. На рав но, 
с њи ма се по сту па бо ље не го са ро бо ви ма у Ри му или у САД то-
ком про шлог ве ка. Па ипак, они до ла зе у за пад не зе мље спо ља, као 
јеф ти на рад на сна га, и за оне по сло ве ко је гра ђа ни за пад них зе ма-
ља сма тра ју не до стој ним да се њи ма ба ве. На при мер, у Не мач кој 
Тур ци до би ја ју два или три пу та ма ње од Не ма ца за исти по сао, а 
љу ди из бив ших ко му ни стич ких зе ма ља ко ји ов де не ле гал но жи ве 
спрем ни су да ра де за ба га те лу (за пла ту ко ја је де сет и ви ше пу та 
ма ња, не го за Нем це). Ови љу ди се ре про ду ку ју у за пад ним зе мља-
ма у свом ста ту су, као што су се ре про ду ко ва ли (а не са мо за ро-
бља ва ли у ра ту) ро бо ви у Ри му. Иди лич на сли ка ко ју гра де за пад ни 
иде о ло зи, да су са вре ме ни рад ни ци то бо же су вла сни ци пред у зе ћа, 
5) Од 1999. до 2001. го ди не евро је из гу био че твр ти ну вред но сти.
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или у крај њој ли ни ји са у че сни ци у по слу ко ји су за ин те ре со ва ни за 
ње гов про цват, не од но си се на раз ма тра ни слој.»6)6

Евро ни је ни про је кат ко ји ће до ве сти до ума ње ња кон фли ка-
та у ЕУ. На и ме, за јед нич ка ва лу та не мо же да оси гу ра ме ђу на ци о-
нал не ко хе зи је и мир. По ред то га што су има ли за јед нич ку ва лу ту 
СССР и СФР Ју го сла ви ја су се рас па ли. Го ди не 1999, ка да је ЕУ 
уве ла евро, у све ту је би ло око 25 ра то ва, од то га 24 др жа ве су 
има ле за јед нич ку ва лу ту. У пе ри о ду из ме ђу 1989. и 1999. го ди не 
у све ту је за бе ле же но 108 ору жа них су ко ба, од то га је 101 др жа ва 
уче сни ца су ко ба има ла за јед нич ку ва лу ту. Три че твр ти не ових кон-
фли ка та се до га ђа ло у др жа ва ма где је по сто јао фор мал ни де мо-
крат ски по ре дак, на при мер у Ин ди ји (Ка шмир), Ал жи ру (ислам-
ска ге ри ла), Ма ро ко (За пад на Са ха ра), Ве ли ка Бри та ни ја (Се вер на 
Ир ска), Шпа ни ји (Ба ски ја) и Тур ска (Кур ди стан).

ДЕМОКРАТИЈАИЕВРО

Ка ко да гра ђа ни ЕУ ути чу на од лу ке ЕЦБ, од но сно на под-
руч ју је дин стве не мо не тар не уни је? Пре ма уви ди ма у до са да шњу 
прав ну ре гу ла ти ву из овог под руч ја, ја сно је да ка да гу вер не ри бу-
ду име но ва ни, ви ше не ће би ти мо гу ће ни сме ни ти их ни за ме ни ти. 
За њих ва жи за бра на тра же ња и при ма ња упут ста ва или за да та ка 
од на ци о нал них вла да или би ло ко је дру ге европ ске ин сти ту ци је. 
ЕЦБ је у сво јој де лат но сти пот пу но не за ви сна од вла да и пар ла-
мен та на ци о нал них др жа ва – чла ни ца ЕУ. Упогледуевропскева
луте,дакле,бирачинемогупроменитиништа. Про ме не вла сти 
на ни воу др жа ва чла ни ца или ЕУ уоп ште на ма ути ца ја на по ли ти ку 
ЕЦБ. Не де мо крат ска струк ту ра европ ске мо не тар не уни је и ЕЦБ 
је до де та ља де фи ни са на Ма стрихтским уго во ром, ко ја се не мо же 
ме ња ти без са гла сно сти свих др жа ва чла ни ца.7)7

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИЕВРО

Евро је кључ ни ин стру мент у сма њи ва њу мо гућ но сти да се 
на ци о нал не др жа ве за шти те од опа сних ефе ка та гло ба ли за циј ских 
про це са, ка кав је, на при мер, бр зо ши ре ње при вред них ло мо ва из 
јед не на дру гу др жа ву. Сло бо дан про ток ка пи та ла је, ка же се, мо тор 
6) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 122.

7) Ово ни је је ди на не де мо крат ска ин сти ту ци ја у ЕУ. О то ме ви де ти: Ismet Ov či na,Političke
strankeidemokratija, DES, Sa ra je vo, 2007.
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при вред не гло ба ли за ци је. Ме ђу тим, 56. члан Ма стрихтског уго во-
ра о ЕУ за бра њу је би ло ка кво огра ни ча ва ње сло бод ног про то ка ка-
пи та ла уну тар ЕУ или из ме ђу ЕУ и спољ нег све та. Мастрихтски
уговорјеочигледнописанпожељивласникакапитала,пошто
јетодекларацијаослободикапитала,алинеиљуди.

Усупротностисаовимнапреднеснагеувексутежиледа
укротеогромнеапетитеиинтересдивљеснагекапитала.При
том се (судећипо досадашњимисторијскимискуствима)као
јединиефикасанапаратпоказаланационалнадржава, саде
мократскимпоступкомпроверавањаелитеодстранебирачког
тела. 


ДАЛИЋЕЕВРООПСТАТИ?

Не мач ки пред став ник у Са ве ту гу вер не ра ЕЦБ, От мар Исинг 
је ре као: «У исто ри ји ни је по знат слу чај да се не ка мо не тар на уни-
ја, ко ја ни је по ве за на са са мо јед ном др жа вом, оп ста ла».8)8 На ци о-
нал не мо не тар не уни је су исто вре ме но и по ре ске уни је. На сво јој 
те ри то ри ји во де је дин стве ну по ре ску по ли ти ку, удру же ну са си-
сте мом јав не по тро шње и про из вод ње. То зна чи да сла би је раз ви-
је не ре ги је у про се ку пла ћа ју ма ње по ре зе, при че му, исто вре ме но, 
у њи ма др жа ва под сти че јав не ра до ве. На ци о нал на со ли дар ност 
се ма ни фе сту је та ко да цен трал на власт са пре но си ма нов ца де ли-
мич но ком пен зу је раз ли ке из ме ђу ре ги ја и за јед ни ца. Рад на сна га 
се, у сва ком слу ча ју, се ли из си ро ма шни јих у бо га ти је пре де ле, ме-
ђу тим без по ре ске ре гу ла ти ве ово би био још из ра же ни ји про цес. 
На тај на чин не ки ре ги о ни би оста ли без ста нов ни ка. На европ ском 
ни воу ова кве со ли дар но сти не ма. Европ ска мо не тар на уни ја ни-
је по ре ска уни ја. По ли ти ка опо ре зи ва ња и јав не по тро шње оста је 
у над ле жно сти на ци о нал них вла да, и све ка зу је да ће та ко оста ти 
(иако се и ов де огра ни ча ва ју од стра не Пак та за ста бил ност, ко ји 
не до зво ља ва да на ци о нал не др жа ве има ју го ди шњи ми нус ве ћи од 
три по сто БНД).

Због то га је ма ло ве ро ват но да ће бо га те др жа ве мно го по-
ве ћа ти ко ли чи ну по мо ћи за си ро ма шне чла ни це, по себ но но вим 
др жа ва ма са Ис то ка и они ма са Бал ка на ко је те же да уђу у ЕУ. Си-
ро ма шни ма, да кле, пре о ста је да се, у по ре ђе њу са сво јим кон ку-
рен ти ма, по ми ре са ма њим пла та ма и сма њи ва њем со ци јал не си-
8) Evrop ska pro ti ma a strichtska zve za, Po ziv pro ti evru, Evrotitanik, eko nom ski raz lo gi pro ti 

evru, str. 26.
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гур но сти. Ако та ко бу де, он да ста нов ни ке си ро ма шних др жа ва че ка 
не за по сле ност и би ће при мо ра ни да се се ле тр бу хом за кру хом.

Овом за кључ ку се при во лео и по зна ти еко но ми ста Милтон
Фридман, ко ји је дaо две за ни мљи ве изјавe: «Евро ће би ти из вор 
ве ли ких про бле ма уме сто да бу де ко ри стан. Евро је слу чај без пре-
се да на. Ко ли ко ја знам, до са да ни је би ло мо не тар не уни је са чи-
ње не од не за ви сних др жа ва и ко ја је има ла зва нич но про пи са ну 
ва лу ту. Би ло је уни ја за сно ва них на по кри ћу у сре бру или зла ту, 
али не и на де кре том про пи са ном нов цу, ко ји те жи ин фла ци ји, а 
ко ји из да ју по ли тич ки не за ви сне др жа ве».9)9 Дру гом при ли ком је 
ре као: «Евро је ве ли ка гре шка. Уве ли су га из по ли тич ких, а не из 
еко ном ских раз ло га, по што је то ко рак ка ре а ли за ци ји ми та Ује ди-
ње них др жа ва Евро пе. Ми слим да ће ње гов учи нак би ти су про тан 
од оче ки ва ног. Про у зро ко ва ће су ко бе ко ји ће са мо оте жа ти оп ста-
нак по ли тич ке уни је... Но вац је пре ви ше озбиљ на ствар да би га 
пре пу сти ли са ве зним бан ка ри ма».10)10

Со ли дар ност ко ја по ти че из осе ћа ја на ци о нал не по ве за но сти 
и ко ја озна ча ва кон сен зус сва ке по ре ске уни је на ни воу це ле Евро-
пе не по сто ји.11)11 То је струк тур ни раз лог због ко га ће евро про из-
во ди ти су ко бе и спо ро ве из ме ђу раз ли чи тих чла ни ца ЕУ. За јед нич-
ка ка ма та и курс на ли ста ни ка да не ће од го ва ра ти сви ма. Људиће
натајначин,накрајуимождадоцкан,спознатидасуњихове
владе европским институцијма уступиле кључне политичке
инструментезаповећањенационалногблагостањаиобезбеђе
њенапретка. Због то га евро не мо же да пре жи ви, али мо же да 
про у зро ку је мно штво про бле ма и ве ли ке ме ђу на род не кон флик те, 
пре не го што до жи ви свој крај.12)12 
9) Сај мон Хе фер, Евро фи ли про тив ре ал но сти: ре ал ност ће по бе ди ти, Нова српска по

литичкамисао, http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/evro fi li-pro tiv-re al no sti-ce-po be di-
ti/s...

10) TheIriscTimes, 5. 9. 2001.

11) Рас пра ве о мо гућ но сти не ких др жа ва – чла ни ца да се од рек ну евра већ те ку. Та ко је 
бив ши не мач ки ми ни стар ино стра них по сло ва, Јо шка Фи шер, из ја вио да «Не мач ка ни-
је вољ на да и да ље обез бе ђу је фи нан сиј ску пот по ру при вред но за о ста ли јим зе мља ма 
Евро пе». Ви ди: Сај мон Хе фер, Евро фи ли про тив ре ал но сти: ре ал ност ће по бе ди ти, Но
васрпскаполитичкамисао, http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/evro fi li-pro tiv-re al no-
sti-ce-po be di ti/s...

12) Иако европ ски ме ди ји не пи шу о про те сти ма у ЕУ, они су све ма сов ни ји, по себ но у чла-
ни ца ма на Ис то ку (Бу гар ска, Ли тва ни ја, Ле то ни ја и есто ни ја). Ви ди: Бун ту ю щ ая Евро-
па. Мас со вые бес по ряд ки рас пол за ют ся по ЕС, http://no vo pol.ru/text59669.html
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ZoranMilošević

FUTUREOFEURO

Summary
In the European Union, speaking in context of whole Europe, 

there is no solidarity that is deriving from a feeling of national unity and 
marking the consensus of each tax union. This is a structural argument 
that will make euro to cause conflicts and disputes between different 
members of the European Union. Joint money interest and exchange 
list would never be able to suit interest of all and therefore people will 
realize that their governments have granted key political instruments 
for improving national welfare and development to the European in-
stitutions. For this reason Euro cannot survive, although it could cause 
variety of problems and great international conflicts before the end of 
its use.
Key Words:  politics, Euro, Europe, Serbia, crisis, future, progress
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