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Сажетак
Слом ме ђу на род не тр го ви не је јед на од по сле ди ца свет ске 

еко ном ске кри зе из 2008. го ди не. Пад тр го ви не је био чак ве ћи у 
по ре ђе њу са пе ри о дом Ве ли ке еко ном ске кри зе, а, уз то, ме ђу на-
род на тр го ви на је за бе ле жи ла ви ше стру ко ве ћи пад од бру то до-
ма ћег про из во да све та. Прет ход на ве за по твр ђе на је и у Ср би ји, 
при че му је свет ска кри за по го ди ла до ма ћу при вре ду са доц њом 
од јед ног квар та ла. Пад до хот ка и тр го ви не у све ту био је ма њи по 
из би ја њу кри зе, не го што је био ини ци јал ни пад срп ског до хот ка и 
тр го ви не. На ра ста ју ћи про тек ци о ни зам ни је ме ђу глав ним узроч-
ни ци ма ко лап са тр го ви не, али је њен бит ни пра ти лац. Про тек ци о-
ни зам, ме ђу тим, по зи тив не ефек те мо же да омо гу ћи са мо на кра-
так рок. Он до во ди до сма ње ње из во за, за по сле но сти и до хот ка у 
дру гим зе мља ма, али не ми нов но има и по врат ни ефе кат – до во ди 
до па да укуп не тра жње, укљу чу ју ћи и уво зну тра жњу за про из во-
ди ма из зе мље ко ја је по ве ћа ла ме ре за шти те. Отва ра ње тр жи шта 
не спор но до при но си ефи ка сни јем и ди на мич ни јем ра сту.
Кључ не ре чи: Свет ска еко ном ска кри за, ме ђу на род на тр го ви на, про тек-

ци о ни зам, спољ но тр го вин ска по ли ти ка, кри за у Ср би ји
Свет ска еко ном ска кри за је сна жно по го ди ла ме ђу на род ну 

тр го ви ну ро бом и услу га ма. Упо ре до са па дом при вред не ак тив-
но сти и по ра стом не за по сле но сти, ја вља ју се и спро во де иде је о 
по ја ча ној спољ но тр го вин ској за шти ти. Број не про тек ци о ни стич ке 
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ме ре пред у зе те у по след њих не ко ли ко го ди на има ју за по сле ди цу 
про ду бљи ва ње и про ду жа ва ње ефе ка та кри зе. При то ме, а као по 
пра ви лу, нај ви ше су по го ђе не ма ле зе мље и не до вољ но раз ви је не 
еко но ми је.

У ра ду ана ли зи ра мо од нос из ме ђу свет ске еко ном ске кри-
зе, ко лап са свет ске тр го ви не и ја ча ња про тек ци о ни зма. Раз ма тра мо 
раз ли ке ко је по сто је у ефек ти ма и по сле ди ца ма кри зе на свет ску 
при вре ду и при вре ду Ср би је, са аспек та до хот ка и тр го ви не. Ука за-
ће мо на об лик и ди мен зи је про тек ци о ни зма, да би, на кра ју, ана ли-
зи ра ли до ме те и ефек те (но ве) про тек ци о ни стич ке прак се.

СЛОМСВЕТСКЕТРГОВИНЕ

Ко ли ко је пад свет ске тр го ви не у по след њој кри зи из ра жен 
го во ри по да так да је слом тр го ви не био из ра же ни ји не го у по ре ђе-
њу са по тре си ма то ком Ве ли ке еко ном ске кри зе кра јем два де се тих 
го ди на про шлог ве ка. Пад свет ске тр го ви не то ком по след њег квар-
та ла 2008. и 2009. го ди не је, у од но су на свет ску еко ном ску кри-
зу 1929-32. го ди не, био дра стич ни ји, ма да је кра ће тра јао. Пре ма 
про ра чу ни ма Бол дви на, за не што ма њи пад свет ске тр го ви не то ком 
Ве ли ке кри зе би ла су по треб на 24 ме се ца, док је у по след њој кри зи 
за то би ло по треб но са мо 9 ме се ци.1) До истих на ла за до шли су и 
Ај сгрин и О'Рурк, ко ји су по ре ди ли свет ску про из вод њу и тр го ви-
ну у пе ри о ди ма “Ве ли ке де пре си је“ (1929-32) и “Ве ли ке ре це си је“ 
(2009-).2)

Иако ак ту ел на кри за свет ске тр го ви не и еко но ми је ни је је-
ди на у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, она је не у по ре ди во 
оштри ја. Пад свет ске тр го ви не у њој био је го то во дво стру ко ве ћи 
не го то ком нафт ним шо ко ви ма иза зва не кри зе 1974-75. и го то во че-
тво ро стру ко ве ћи не го то ком ре це си ја 1982-83. и 2001-02. го ди не.

Ва жна ка рак те ри сти ка ко лап са свет ске тр го ви не је да су 
исто вре ме но стра да ли и из воз и увоз и то го то во свих зе ма ља у 
све ту. Од тре ћег квар та ла 2008. го ди не, па све до сре ди не 2009. го-
ди не, за бе ле жен је пад и из во за и уво за код све 104 зе мље за ко је 
Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја да је упо ре ди ве по дат ке. Код свих 

1) Bаldwin, R. 2009. “The greаt trаde collаpse: Whаt cаused it аnd whаt do es it meаn“ in The
GreаtTrаdeCollаpse:Cаuses,ConsequencesаndProspects, Cen tre for Eco no mic Po licy 
Reseаrch, No vem ber 2009.

2) Eic hen green, B., аnd O’Ro ur ke, K. 2009 “A Tаle of Two De pres sion“,AdvisorPerspectives, 
April 21. и Eic hen green, B., аnd O’Ro ur ke, K. 2010 “ Whаt do the new dаtа tell us?” 8 Mаrch 
2010, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/3421.
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зе ма ља Европ ске уни је, тај пад је из но сио пре ко 20%, а код не ма-
лог бро ја и пре ко 30%.3) 

Сле де ћи Бол дви на, до шли смо до ква ли та тив но истих за-
кљу ча ка ка да смо по сма тра ли свет ску тр го ви ну за 2009. го ди ну, у 
од но су на 2008. го ди ну, код 11 зе ма ља са нај ве ћом спољ но тр го вин-
ском раз ме ном у све ту. Ка ко се на њих од но си пре ко три че твр ти не 
укуп не свет ске роб не раз ме не то ком по сма тра ног пе ри о да, а ре зул-
та ти по ка зу ју син хро ни зо ва ни ток укуп не свет ске спољ но тр го вин-
ске раз ме не. 

Нај ве ћи број зе ма ља ис ка зао је пад укуп не тр го ви не из ме-
ђу јед не че твр ти не и јед не пе ти не. Код Бол дви на, од из дво је не 22 
зе мље, 15 је на сма њи ва ње свет ске тра жње и ре зул ти ра ју ћи пад 
из во за ре а го ва ло али квот ним сма ње њем уво за, та ко да су сто па па-
да из во за и уво за при бли жне. То се, ме ђу тим, не од но си на из ра зи-
то су фи ци тар не зе мље, као што су Ки на, Ко ре ја, Тај ван, Са у диј ска 
Ара би ја и Ује ди ње ни Еми ра ти, код ко јих пад из во за ни је мо рао да 
бу де пра ћен јед на ко ве ли ким сма ње њем уво за. Иако не при па да тој 
гру пи, Ка на да је има ла слич но по на ша ње ко је је, ме ђу тим, пла ти ла 
пр вим де фи ци том у плат ном би лан су по сле 1976. го ди не. Обр ну то, 
у зе мља ма са ве ли ким де фи ци ти ма, као што су САД и Шпа ни ја, 
пад уво за био је знат но ве ћи од сма ње ња из во за. 

Си ме трич но по на ша ње из во за и уво за до ка зу је и ви сок ко е-
фи ци јент ко ре ла ци је из ме ђу не га тив них сто па ра ста из во за и уво-
за, ко ји је за све 22 об у хва ће не зе мље 0,38, а за 15 зе ма ља (без 
из ра зи то су фи ци тар них и Ка на де) чак 0,94. 

Још јед на ва жна ка рак те ри сти ка по след ње еко ном ске кри зе 
је да је ме ђу на род на тр го ви на за бе ле жи ла знат но ве ћи пад од бру-
то до ма ћег про из во да. То се од но си ка ко за свет у це ли ни, та ко 
и, прак тич но, за све зе мље по је ди нач но. Код свих зе ма ља са сма-
ње њем рас по ло жи вог до хот ка до ла зи ло је до да ле ко ве ћег па да у 
ме ђу на род ној раз ме ни. Дру гим ре чи ма, упо ре до са успо ра ва њем 
свет ске еко но ми је до шло до дра стич ног па да свет ске раз ме не 
(укуп ног из во за и уво за). Ве ћа осе тљи вост свет ске тр го ви не на 
свет ски до хо дак је за пра во за ко но мер на по ја ва, ка рак те ри стич на и 
за ра ни је пе ри о де ње го вог озбиљ ног па да (у го ди на ма 1975, 1982, 
1991. и 2001).4) 

Ва жи, ме ђу тим, и обр ну та за ви сност (пад тр го ви не до во ди 
до па да при вред не ак тив но сти), што го во ри да по сто ји узроч но-

3) Bаldwin, R. 2009. “The greаt trаde collаpse: Whаt cаused it аnd whаt do es it meаn“ inThe
GreаtTrаdeCollаpse:Cаuses,ConsequencesаndProspects, Cen tre for Eco no mic Po licy 
Reseаrch, No vem ber 2009.

4) Fre und, C. 2009. “Demystifying the collаpse in trаde“, 3 July 2009, VOX.
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по сле дич на ве за свет ске тр го ви не и свет ског до хот ка. Та ко је опо-
ра вак свет ске тр го ви не усле дио оног тре нут ка ка да је свет ска еко-
но ми ја до сти гла ре це си о но дно и кре ну ла уз ла зном ли ни јом, по чев 
од дру гог квар та ла 2009. го ди не.

Пре ма про ра чу ни ма спро ве де ним при УН, по ла зе ћи од кре-
та ња свет ског до хот ка и тр го ви не у ре фе рент ном пе ри о ду из ме-
ђу 2004. и 2007. го ди не, ку му ла тив ни пад свет ског до хот ка у пр ве 
две го ди не кри зе био је око 8, а свет ске тр го ви не око 26 про це на-
та.5) Ова чи ње ни ца мо же се де лом об ја сни ти и ти ме да је вре ме ном 
у ве ли ким бро ју зе ма ља, и то упра во оним са ве ћим пон де ром у 
свет ској еко но ми ји, уче шће про из во да ко ји не мо гу да бу ду пред-
мет раз ме не по ра сло (ве ли ки део сек то ра услу га), а да је ре це си јом 
сма ње на укуп на тра жња ви ше по го ди ла сек тор раз мен љи вих про-
из во да. Ре зул тат је та да ве ћи пад из во за (раз мен љи вих до ба ра за 
ко ји ма се тра жња озбиљ но сма њи ла) и ре ла тив но скром ни ји пад 
БДП (у ко ме су за сту пље ни је услу ге и по тро шна ро ба за ко ји ма се 
тра жња ни је озбиљ ни је сма њи ла). Ана ли за тих ка у за ли те та је по-
себ но ис тра жи ва на и ем пи риј ски до ка за на.6)

Прет ход на чи ње ни ца се мо же об ја сни ти и ка да се на пра ви 
раз ли ка из ме ђу про из вод ње и тр го ви не трај них по тро шних до ба-
ра (durаblegoods) и ро бе ши ро ке по тро шње (nondurаblegoods). 
Пре ма јед ној ана ли зи, упра во су раз ли чи те про ме не тра жње те две 
гру пе про из во да кључ ни раз лог ве ће кон трак ци је тр го ви не од БДП 
у ве ћи ни зе ма ља.7) 

У струк ту ри свет ске раз ме не, нај ви ше су по го ђе на тр жи шта 
трај них по тро шних и ин ве сти ци о них до ба ра (ма ши не, тран спорт-
на сред ства, опре ма за до ма ћин ство, елек тро ни ка, ком по нен те за 
све те про из во де итд). У јед ном ис тра жи ва њу утвр ђе но је да су 
про ме не у тра жњи трај них по тро шних до ба ра у пе ри о ди ма кри-
зе че ти ри до шест пу та ве ће не го ка да су у пи та њу про из во ди за 
те ку ћу по тро шњу.8) Та ква си ту а ци ја по но ви ла се и у по след њој 
кри зи, са још из ра зи ти јом аси ме три јом у про ме на ма тра жње. Та ко 
је, пре ма на ла зи ма да тим ММФ-а, тра жња за трај ним по тро шним 
до бри ма у САД и Европ ској уни ји опа ла за ви ше од 30% од но сно 
20%, док је тра жња за ро бом ши ро ке по тро шње и услу га ма ума ње-

5) UN 2011. WorldEconomicSituаtionаndProspects, 2011, Uni ted Nаtions, New York.

6) Eаton, J., Kor tum, S., Neimаn, B., аnd Romаlis, J. 2009. “Trаde аnd Globаl Re ces sion“, mi-
meo.

7) McKib bin, W., аnd Sto ec kel, A. 2009. “The Potentiаl Impаct of the Globаl Finаnciаl Cri sis on 
World Trаde“, TheWorldBаnk:PolicyReseаrchWorkingPаperWPS5134.

8) Bems, R., Johnson, R., аnd Yi, K. 2010. “Demаnd Spil lo vers аnd the Collаpse of Trаde in the 
Globаl Re ces sion“, IMFWorkingPаper, WP/10/142.
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на за са мо 1%, од но сно 3%.9) Ра зу мљи во је он да што се опо ра вак 
ко ји је усле дио раз ли чи то од ра зио на ме ђу на род ну тр го ви ну те две 
гру пе про из во да. Док се ди на ми ка тр го ви не про из во ди ма ши ро ке 
по тро шње већ у пр вом квар та лу 2010. го ди не ве о ма при бли жи ла 
пред кри зном трен ду, тр го ви на ка пи тал ним и трај ним по тро шним 
до бри ма још увек знат но за о ста је.

Не по сред на по сле ди ца па да до ма ће тра жње је сма њи ва ње 
уво за. Ви ше фак то ра ути че на ин тен зи тет овог ути ца ја. Је дан од 
њих је струк ту ра тра жње: што су за сту пље ни ја трај на по тро шна 
до бра – код ко јих је до хо дов ни ела сти ци тет тра жње ви сок – пад 
уво за је ве ћи. Код не ких ма ње раз ви је них зе ма ља ко је су се су о чи ле 
са озбиљ ним те шко ћа ма у плат ном би лан су и пре кри зе, тај пад је 
до дат но уве ћан уко ли ко је на ци о нал на ва лу та де пре си ра ла.

Ква ли та тив но исти ре зул та ти утвр ђе ни су за зе мље ОЕЦД, у 
ужем вре мен ском пе ри о ду, не по сред но пре и по сле из би ја ња кри-
зе.10) Пре ма њи хо вим на ла зи ма, у че твр том квар та лу 2008. го ди-
не ре ал не ин ве сти ци је у ма ши не и опре му су у зе мља ма ОЕЦД у 
про се ку опа ле за око 23%, а ре ал на по тро шња трај них по тро шних 
до ба ра за око 15%, да кле ви ше стру ко ви ше не го што је био пад 
БДП. На су прот то ме, тра жња за по тро шним до бри ма и на ро чи то за 
услу га ма, па ла је не у по ре ди во ма ње. 

Не тре ба за не ма ри ти ути цај фи нан сиј ских то ко ва на ме ђу на-
род ну раз ме ну ро бом и услу га ма. Ко лапс на фи нан сиј ском тр жи-
шту по ве зан је са опа да њем ли квид но сти. Не до ста так нов ца ни је 
се јед но став но мо гао на до сме сти ти на тр жи шту нов ца. Пр ви и нај-
о чи глед ни ји ефе кат фи нан сиј ске кри зе огле да се у оп штем гу бит ку 
по ве ре ња, ра сту по слов ног пе си ми зма и уз др жа ва њу од ула га ња, 
по го то во ду го роч них и ка пи тал них. У та квом ам би јен ту, бан ке по-
о штра ва ју усло ве кре ди ти ра ња, а на ра сла ри зи ко пре ми ја се не по-
сред но од ра жа ва на по раст тро шко ва кре ди ти ра ња. Та ко ђе, др жа ве 
– сле де ћи исту ло ги ку – све су ма ње вољ не да ка пи тал по зајм љу ју 
јед на дру гој. А у др жа ва ма ко је су за ви сне од ино стра ног ка пи та ла, 
ре ал ни сек тор при вре де тр пео је не до ста так ка пи та ла за нео ме та но 
оба вља ње по слов них ак тив но сти.

Оста је и да ље отво ре но пи та ње ка да ће се у пот пу но сти опо-
ра ви ти свет ска при вре да и ка да ће до сти ћи пер фор ман се из пе ри-
о да пре 2007. го ди не. По ми њу се раз ли чи те го ди не, 2012. и 2013. 
го ди на за раз ви је не еко но ми је или 2014. и 2016. го ди на за ма ње 
раз ви је не еко но ми је. Ако је опо ра вак свет ске еко но ми је на кон кри-

9) IMF 2010. WorldEconomicOutlook(WEO):Recovery,Risk,аndRebаlаncing, Oc to ber 2010. 

10) Che ung, C., аnd S. Guichаrd (2009), “Understаnding the World Trаde Collаpse”, OECDEco
nomicDepаrtmentWorkingPаpers, No.729, OECD Pu blis hing. doi: 10.1787/220821574732.
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зе 1930-их го ди на про шао са ре ла тив но ма ње по сле ди ца не го по-
след ња кри за, а те као је спо ро и тра јао ско ро де це ни ју, очи глед но 
ће би ти по треб но ви ше го ди на да се пре бро ди ак ту ел на кри за.

СРБИЈАУКРИЗИ

Ве за из ме ђу кре та ња свет ског до хот ка и свет ске тр го ви не 
по твр ђе на је и на при ме ру срп ске при вре де. Ефек ти свет ске еко-
ном ске кри зе по го ди ли су при вре ду Ср би је са доц њом од јед ног 
квар та ла. Ти ме је по твр ђе на основ на ка рак те ри сти ка свет ских кри-
за – ње ни ефек ти се пре но се ве ли ком бр зи ном и не би ра ју ло ка ци ју 
(ефе кат за ра зе, contаgioneffect).

Ефек ти свет ске кри зе ипак су се раз ли ко ва ли у све ту и у Ср-
би ји, ка ко по ин тен зи те ту та ко и по тра ја њу. По сма тра но по ин-
тен зи те ту, пад до хот ка и тр го ви не у све ту био је ма њи по из би ја-
њу кри зе (у че твр том квар та лу 2008), не го што је био ини ци јал ни 
пад срп ског до хот ка и тр го ви не (у пр вом квар та лу 2009. го ди не). 
Вре мен ска ди мен зи ја по ка зу је да је кри за у Ср би ји тра ја ла је дан 
квар тал ду же. Да кле, пад тр го ви не и до хот ка у Ср би ји усле ди ли 
су го то во од мах по из би ја њу кри зе у све ту, док је опо ра вак ишао 
не што спо ри је.

Сма ње ње при вред не ак тив но сти на свет ском тр жи шту (пад 
свет ског БДП) ус по рио је свет ску раз ме ну (али је и, по врат но, 
свет ска раз ме на сма њи ла свет ски до хо дак), што је ути ца ло на сма-
ње ње уво зне тра жње за срп ским про из во ди ма. Ве о ма ни ско тр жи-
шно уче шће срп ских про из во да на тр жи шти ма раз ви је них зе ма ља 
од мах се од ра зи ло на екс тер ни сек тор при вре де Ср би је. Кри за ко-
ја је по го ди ла ве ли ка тр жи шта из ра же не ку пов не мо ћи по го ди ла 
је пр вен стве но про из во де са нај ни жим сте пе ном за сту пље но сти 
у њи хо вој уво зној струк ту ри (због ма њег зна ча ја за при вре ду). У 
том сег мен ту су се за де си ли и про из во ди из Ср би је. Спољ но тр го-
вин ски мул ти пли ка тор је ре зул ти рао да љим сма ње њем сто па ра ста 
БДП, а то да ље сма ње њем при вред не ак тив но сти и укуп не раз ме не 
(и спољ не и уну тра шње). 

Опо ра вак срп ске при вре де усле дио је са пр вим квар та лом 
2010. го ди не. У свет ским раз ме ра ма пр во је сна жно по кре ну та раз-
ме на, раз ли чи тим др жав ним под сти цај ним ме ра ма, да би се по том 
та кре та ња по зи тив но ефек ту и ра ла на свет ски до хо дак. Усле дио 
је раст укуп не свет ске тра жње, а са мим тим и по раст (ино стра не) 
тра жње за срп ским про из во ди ма. Као ре зул тат, до ла зи до ожи вља-
ва ња спољ но тр го вин ских то ко ва у срп ској при вре ди. По твр ди ло се 
да је срп ска при вре да отво ре на и да у ве ли ком сте пе ну за ви си од 



Б.М.Прелевић,В.М.Ристановић (Нео)протекционизамисветска...

243

спољ но тр го вин ске раз ме не. Усле дио је пе ри од ви ших сто па ра ста 
из во за у од но су на сто пе ра ста уво за, ко ји је при су тан све до пр вог 
по лу го ди шта 2011. го ди не (и да ље тра је).

Графикон1.БДПиспољнотрговинска
разменасрпскепривреде,стопераста(%)






Из вор: Про ра чу ни ауто ра на ба зи по да та ка РЗС.

За Ср би ју је ве о ма ва жно што опо ра вак при вре де пра те ви ше 
сто пе ра ста из во за од ра ста уво за. Још је ва жни је ка кви су ствар ни 
укуп ни ефек ти та квог од но са на при вре ду. Очи глед но је да је за 
срп ски из воз кључ ну уло гу има ла ра сту ћа ме ђу на род на тра жња, 
као по сле ди ца по ра ста свет ске при вред не ак тив но сти. До ма ће ме ре 
еко ном ске по ли ти ке оста ле су у сен ци екс тер них ефе ка та. Срп ска 
при вре да би ла је при ну ђе на да се па сив но при ла го ђа ва по сте пе ном 
сла бље њу ефе ка та свет ске кри зе у глав ним спољ но тр го вин ским 
парт не ри ма, на ро чи то у Европ ској уни ји.

Ако се раз ма тра струк ту ра раз ме не, очи глед но је да у Ср-
би ји, као и у свет ској при вре ди, по сто је из ра же ни ји ефек ти кри зе 
на тр го ви ну трај ним по тро шним до бри ма не го на ро бу на ме ње ну 
те ку ћој по тро шњи. Тра жња за трај ним по тро шним до бри ма знат-
но је по го ђе ни ја у од но су на тра жњу за ро бом ши ро ке по тро шње. 
Нај дра ма тич ни ји пад у укуп ној раз ме ни Ср би је бе ле же ка пи тал на 
до ба ра, али и ро ба за ре про дук ци ју (углав ном ин тер ме ди јар ни про-
из во ди). Ка да се раз ме на по сма тра одво је но, код уво за (до ма ћа тра-
жња за ино стра ним про из во ди ма) нај ве ћи пад су за бе ле жи ли енер-
ген ти, ка пи тал ни про из во ди, ин тер ме ди јар ни про из во ди и трај ни 



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.237-255.

244

про из во ди ши ро ке по тро шње, док су на стра ни из во за (ино стра не 
тра жње за до ма ћим про из во ди ма) нај ви ше по го ђе ни ин тер ме ди-
јар ни про из во ди и ка пи тал на до бра.

Табела1.Разменадобарапонамени,стопараста(%)
Из воз

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Ре про дук ци ја 47,2 31,7 21,0 -37,2 35,4
Ка пи тал на до бра 48,5 80,9 45,5 -21,8 -0,3
Ро ба ши ро ке по тро шње 33,9 38,4 22,3 -9,6 0,9

Увоз
2006 2007 2008 2009 2010

Ре про дук ци ја 27,4 34,5 13,4 -37,1 16,6
Ка пи тал на до бра 25,6 57,1 -8,8 -33,4 -9,7
Ро ба ши ро ке по тро шње 24,7 40,3 -4,5 -19,1 -0,6

Из вор: Про ра чу ни ауто ра на осно ву по да та ка РЗС
Ка да се по сма тра увоз по на ме ни на осно ву из ја ве уво зни-

ка, ко ји об ја вљу је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, уоча ва мо да су 
већ у 2008. го ди ни за бе ле же не ни же сто пе ра ста уво за не го у 2007. 
го ди ни, док су у 2009. го ди ни сто пе ра ста уво за би ле не га тив не. 
Пре ма из ја ва ма уво зни ка, уку пан увоз у 2009. го ди ни сма њен је 
за 30%, и то нај ве ћим де лом увоз ро бе ши ро ке по тро шње (-45%) 
и увоз опре ме (-42%). Та ко ђе, бе ле жи се из ра жен пад уво за ре зер-
вних де ло ва (-47%), као и хе ми ка ли ја и ре а ге на са (-32%), док је 
нај ма ње тр пео увоз про из во да из ре про дук ци је и си ро ви на (-6%). 
То ком 2010. го ди не бла го је по ра сла сто па ра ста укуп ног уво за у 
од но су на 2009. го ди ну (за 4%), с тим да је и да ље не по во љан опа-
да ју ћи тренд (не га тив на сто па) бе ле же на код уво за опре ме (-24%) 
и хе ми ка ли ја и ре а ге на са (-16%), док је увоз ро бе ши ро ке по тро-
шње го то во стаг ни рао (-0,3%).

Не по вољ на струк ту ра уво за и од су ство ино стра не тра жње 
до ве ли су до успо ра ва ња при вред не ак тив но сти. Успо ра ва ње при-
вред не ак тив но сти од ра зи ло се на по раст не за по сле но сти и ма њи 
при лив нов ца у бу џет, услед га ше ња ве ли ког бро ја пред у зе ћа и/или 
из ла ска по је ди них пред у зе ћа из ци клу са ПДВ. Не до вољ но ли квид-
но фи нан сиј ско тр жи ште ни је оста вља ло про стор за јеф ти ни је за-
ду жи ва ње ре ал ног сек то ра при вре де, те су из о ста ле и ин ве сти ци је. 
При вре ди без до ма ће аку му ла ци је гло бал на кре та ња ни су ишла на 
ру ку, услед из о стан ка при ли ва ино стра ног ка пи та ла, та ко да је нај-
ви ше тр пео ре ал ни сек тор при вре де.

На при ме ру Ср би је још јед ном је по твр ђе но пра ви ло по ко-
ме ма ле зе мље ве о ма те шко или са огром ним по сле ди ца ма одо-



Б.М.Прелевић,В.М.Ристановић (Нео)протекционизамисветска...

245

ле ва ју при ти сци ма еко ном ске кри зе у све ту. Не раз ви је но фи нан-
сиј ско тр жи ште и слаб ре ал ни сек тор при вре де не мо гу аде кват но 
да од го во ре на екс тер не при ти ске. Ви со ка за ви сност од при ли ва 
ино стра ног ка пи та ла (би ло стра них ин ве сти ци ја, би ло кре ди та) и 
па сив но при ла го ђа ва ње свет ским то ко ви ма на ме ће овим зе мља ма 
за о крет у во ђе њу еко ном ске по ли ти ке. Из ра жен по раст де ви зног 
кур са, по себ но у усло ви ма кри зе, до дат но оп те ре ћу је ре ал ни сек-
тор при вре де.

На ди на ми ку уво за по сред но су де ло ва ле и спро ве де не ан ти-
кри зне ме ре. Мо не тар на и фи скал на ре лак са ци ја под ста кла је тра-
жњу, али са мо у од ре ђе ној ме ри ка до ма ћим про из во ди ма. Тра жња 
се пре ли ва ла и на уво зне про из во де и на тај на чин ожи вља ва ла 
при вред ну ак тив ност дру гих зе ма ља. У дру гим др жа ва ма, углав-
ном раз ви је ним, обр нут ефе кат су има ле ме ре про тек ци о ни зма у 
нај ра зли чи ти јим фор ма ма. 

НОВИПРОТЕКЦИОНИЗАМУКРИЗИ

Ра зу мљи во је што је у вре ме еко ном ске кри зе, у прак тич но 
свим зе мља ма у све ту, по ја чан страх од па да за по сле ност и до хот-
ка. Је дан од по ку ша ја да се ти не га тив ни трен до ви пре о кре ну са др-
жан је у све при сут ни јем про тек ци о ни зму. Он у кри зи до би ја по-
себ не фор ме ко је га чи не ма гло ви тим, при та је ним, али и “там ним” 
(murky), ка ко је на зван у обим ној сту ди ји по све ће ној пре по ру ка ма 
упу ће ним Г20.11) 

Уоп ште но го во ре ћи, про тек ци о ни зам се ја вља у два об ли-
ка: пр во, при ме њу ју се ле гал ни ин стру мен ти ко је по зна је и до пу-
шта Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја, али у ја чем ин тен зи те ту од 
уоби ча је ног и, дру го, при бе га ва се за ви је ним фор ма ма, што њи хо-
ву иден ти фи ка ци ју чи ни оте жа ном, а, са мим тим, и ме ре за њи хо во 
ели ми ни са ње ма ње де ло твор ним. По ред тр го вин ских, упо тре бља-
ва се и низ не тр го вин ских или не ца рин ских ба ри је ра. То су уво зне 
до зво ле, гло ма зне ца рин ске про це ду ре, ин тен зи ви ра ње стан дар ди-
за ци је и дру ге ме ре.

Ве ћи на раз ви је них зе ма ља при ме њу је раз не ме ре ван ца рин-
ске за шти те, док зе мље у раз во ју при ме њу ју све ин стру мен те, али 
на ро чи то ца ри не и дру ге уво зне да жби не.12) Та ко је Ру си ја по ве ћа-
ла ца ри не на увоз ауто мо би ла, Ар ген ти на је уве ла до зво ле на увоз 
ауто мо бил ских де ло ва, тек сти ла, те ле ви зо ра, игра ча ка и ци пе ла, 

11) Bаldwin, R., аnd Eve nett, S. (eds.) TheCollаpseofGlobаlTrаde,MurkyProtectionism,аnd
theCrisis:RecommendаtionsfortheG20. Cen tre for Eco no mic Po licy Reseаrch, 2009.

12) Ибид.
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Ин до не зи ја је то исто учи ни ла за пет гру па про из во да, Ин ди ја је 
за бра ни ла увоз игра ча ка из Ки не, а Ки на је за бра ни ла увоз сви-
ње ти не из Ир ске, чо ко ла де из Бел ги је, брен ди ја из Ита ли је, ја ја из 
Дан ске и млеч них про из во да из Шпа ни је, док је Еква тор по ве ћао 
ца ри не на увоз пре ко 900 про из во да. 

Под при ти ском јав но сти вла де број них зе ма ља опре де љи-
ва ле су се за сна жне про тек ци о ни стич ке ме ре, на стра ни уво за и 
из во за. Фран цу ска је да ва ла по вла шће не кре ди те про из во ђа чи ма 
ауто мо би ла (под усло ви ма да де ло ве ку пу ју у Фран цу ској и не се ле 
фа бри ке у ино стран ство)13), САД су по ве ћа ле ца ри не на ки не ску 
ро бу14), док су Ру си ја, Ки на, Ин до не зи ја и Еги пат по ве ћа ли ца ри не 
на по је ди не гру пе про из во да. Слич но овим зе мља ма, и Ср би ја је у 
усло ви ма кри зе при бе га ва ла раз ли чи тим ме ра ма под сти ца ја до ма-
ће при вре де. То ком 2009. и 2010. го ди не уве де но је суб вен ци о ни-
са ње ка мат них сто па за бан кар ске кре ди те ра ди по ве ћа ња ли квид-
но сти, ин ве сти ци ја, као и за стам бе не и раз не по тро шач ке кре ди те. 
Не по пу лар не тр го вин ске ме ре мо гу се ја ви ти и на стра ни из во за. 
По ред по ме ну тог при ме ра фран цу ског про мо ви са ња ауто мо бил ске 
ин ду стри је, Ру си ја и Ср би ја су уве ле за бра ну из во за пше ни це и 
бра шна, услед не мо гућ но сти да за до во ље соп стве не по тре бе.15) 

За раз ли ку од ме ра за ко је су се опре де ли ле САД и ЕУ – 
ма сив ни под сти ца ји и по моћ од стра не др жа ве, зе мље Ла тин ске 
Аме ри ке су спро во ди ле ме ре за шти те тр го ви не (ан ти дам пинг, ком-
пен за тор не ца ри не и за шти те), слич но бр зо ра сту ћим еко но ми ја ма 
Ки не, Ин ди је и Ју жне Афри ке. Зе мље Ла тин ске Аме ри ке уво ди ле 
су огра ни че ња у раз ме ни не са мо са зе мља ма из ван ре ги о на већ и 
уну тар ре ги о на, с тим да су те ме ре би ле ис под свет ског про се ка, 
тј. би ле су ни же не го у дру гим ре ги о ни ма.

Сек то ри ко ји су нај че шће би ли на уда ру про тек ци о ни стич-
ких ме ра су ма ши не и ме ха нич ка опре ма (19 ме ра), гво жђе и че лик 
(18 ме ра), ма те ри ја ли од гво жђа и че ли ка (17 ме ра), ор ган ске хе ми-
ка ли је (14 ме ра), елек трич не ма ши не и опре ма (14 ме ра), жи та ри це 
(13 ме ра) и про из во ди од пла сти ке. Нај при сут ни ја огра ни че ња су 
код ба зич них ме та ла и њи хо вих про из во да (гво жђе и че лик), ма ши-

13) Фран цу ска вла да је би ла при ну ђе на да до ста ви над ле жним ор га ни ма ЕУ де та ље ње ног 
шест ми ли јар ди евра вред ног па ке та по мо ћи про из во ђа чи ма ауто мо би ла, због на во да да 
кр ши пра ви ла кон ку рен ци је и да не за ко ни то шти ти до ма ће ком па ни је.

14) Пре ма по да ци ма СТО, за пе ри од од апри ла до ав гу ста 2009. го ди не од 91 по тен ци јал но 
опа сне ме ре про тек ци о ни зма ши ром све та чак 15 по ја ва се од но си ло на САД: “Ку пуј-
мо аме рич ко”, под сти ца ји аме рич кој ауто ин ду стри ји, ре стрик ци је про тив мек сич ких 
друм ских пре во зни ка итд.

15) Ове ме ре Ру си је су у ве ли кој ме ри ути ца ле на страх од ра ста це на пше ни це на свет ском 
тр жи шту. У ре ги о ну, Цр на Го ра је чак ини ци ра ла пи та ње уво ђе ња кон тра ме ра у ви ду 
за бра не уво за фла ши ра не во де и млеч них про из во да из Ср би је.
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на и ме ха нич ке опре ме, ми не ра ла (го ри ва и ма зи ва) и тран спорт на 
опре ма (во зи ла).

О раз ло зи ма оштрог па да свет ске тр го ви не би ло је ра ни је 
ре чи и, у том по гле ду, би ло би пре те ра но на ра слом про тек ци о ни-
зму да ти при ма ран зна чај, али не тре ба ни иг но ри са ти по ја ча ну 
при ме ну за штит них ме ра, ка ко уоби ча је них, та ко и оних ко је се од 
ско ро при ме њу ју, у но вом са др жа ју и у ве ћем ин тен зи те ту. Про-
тек ци о ни зам, да кле, за си гур но ни је ме ђу глав ним узроч ни ци ма ко-
лап са тр го ви не, али је њен бит ни пра ти лац и атри бут. Шта ви ше, 
при сут на је опа сност да, уко ли ко еска ли ра, и сам по ста не ва жни 
ге не ра тор не га тив них трен до ва у свет ској тр го ви ни или пре пре ка 
ње не ре ви та ли за ци је.

Да ко лапс у ме ђу на род ној раз ме ни ни је по сле ди ца при бе-
га ва ња про тек ци о ни стич ким ме ра ма, већ да је ре зул тат сма ње ња 
укуп не тра жње на свет ском тр жи шту, по ка за ли су Хен и Мек До-
налд.16) Пре ма њи хо вој ана ли зи, пад тра жње за бе ле жен у пе ри о ду 
од ок то бра 2008. го ди не до ја ну а ра 2009. го ди не из но сио је 17%, 
на кон че га свет ска еко но ми ја бе ле жи по сте пен опо ра вак. Раз лог 
па да ме ђу на род не раз ме не они про на ла зе у оштром па ду тр го ви-
не трај них по тро шних до ба ра, али и тр го ви не ка пи тал них до ба ра 
услед па да кре дит не ак тив но сти при вре да, што је при мо ра ло фир-
ме да од ла жу ин ве сти ци о не про јек те. Као до да тан про блем ме ђу-
на род не раз ме не ис ти чу на ра сле за ли хе као ре зул тат пре ђа шњих 
на бав ки, као и ти ме усло вље но сма ње ње аут пу та, али и с тим у 
ве зи од су ство про на ла за ка и ино ва ци ја. 

У при лог ма њег ини ци јал ног ути ца ја про тек ци о ни стич ких 
ме ра на пот пи ри ва ње кри зе су и оце не Свет ске тр го вин ске ор га ни-
за ци је да је од по чет ка кри зе око 1% укуп ног свет ског уво за би ло 
под врг ну то но во у ве де ним про тек ци о ни стич ким ме ра ма.17) Све га 
не ко ли ко зе ма ља је по ве ћа ло ца ри не на не ке углав ном оскуд не гру-
пе про из во да, док је не што ма ње зе ма ља уве ло ши ри оп сег про-
тек ци о ни стич ких ме ра. Исто вре ме но, мно ге зе мље у раз во ју су у 
пр вом на вра ту од би ле да по ве ћа ју ца ри не, и по ред чи ње ни це да је 
по сто јао до во љан про стор у од но су на нај ви ши ни во ко ји одо бра-
ва СТО, све сне зна ча ја отво ре ног тр жи шта за соп стве ну при вре ду 
али и свет ску еко но ми ју и њен опо ра вак.

Има ипак и дру га чи јих ана ли за и за кљу ча ка. Су мар не ста-
ти сти ке пред у зе тих про тек ци о ни стич ких ме ра у по след ње две го-

16) Henn, C. аnd McDonаld, B. (2010) AvoidingProtectionism, IMF, Finаnce&Development, 
Mаrch 2010, Vol. 47, Nо 1.

17) World Trаde Orgаnizаtion (WTO), 2009, “Over vi ew of De ve lop ments in the Internаtionаl 
Trаding En vi ron ment” (Genevа, No vem ber).
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ди не при ка зу ју са свим дру гу сли ку.18) У пе ри о ду од 2008. до ма ја 
2010. го ди не, у све ту је уве де но бли зу 700 тр го вин ских ме ра, укљу-
чу ју ћи и око 500 дис кри ми на тор ских. Од тог бро ја, на зе мље Г20 
од но си се око две тре ћи не. Ар се нал при ме ње них ме ра је ши рок, 
од кла сич ног ан ти дам пин га, пре фе рен ци јал ног трет ма на до ма ћих 
фир ми ко је су об у хва ће не про гра ми ма др жав не по мо ћи, до ра зних 
дис кри ми на тор них про це ду ра и за ви је ног про тек ци о ни зма у фор-
ми фи скал них олак ши ца и осло ба ђа ња. Та ко ђе, из ве шта ји СТО по-
ка зу ју да је у пе ри о ду но вем бар 2009–ок то бар 2010. уве де но пре ко 
200 но вих уво зних ба ри је ра и да је сре ди ном ок то бра 2010. го ди не 
око 1,2% укуп ног свет ског уво за би ло по кри ве но овим ме ра ма.19) 
Овај по раст од не ко ли ко про ми ла из ра жа ва сма ње ње раз ме не за 
ви ше од 8% код ро бе и услу га ко је су би ле оп те ре ће не раз ли чи тим 
ко рек тив ним ме ра ма по след њих го ди на.20)

По сто ја ла је опа сност да ће се уво ђе ње тр го вин ских ба ри је-
ра и кон тро ли са ње (усме ра ва ње) ин ве сти ци ја не по вољ но од ра зи ти 
на зе мље у раз во ју. И за и ста, за тва ра ње за пад них тр жи шта зна чи ло 
је за тва ра ње тр жи шта за зе мље у раз во ју из во зни це хра не. Исто 
та ко, усме ра ва ње ин ве сти ци ја уну тар раз ви је них зе ма ља ути ца ло 
је на сма ње ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја у зе мље у раз во ју 
(за пре ко 80% то ком кри зне 2009). Са дру ге стра не, зе мље у раз-
во ју ни су има ле до вољ но про сто ра за под сти цај не ме ре фи скал не 
по ли ти ке. Не до ста ја ле су им ин ве сти ци је раз ви је них зе ма ља ко је 
би под ста кле при вред ну ак тив ност. Да кле, про бле ми раз ви је них 
зе ма ља су се пре не ли на зе мље у раз во ју. Не по во љан за ове зе мље 
је и све ма њи при лив ка пи та ла и др жав не по мо ћи. Др жа ве су пре-
пу ште не се би, та ко да је све ма ње из ве сно да ће се по ста вље ни 
Ми ле ни јум ски ци ље ви ре а ли зо ва ти у пред ви ђе ном ро ку до 2015. 
го ди не.

У ме ха ни зми ма СТО по сто је про пу сти ко ји мо гу да мар ги на-
ли зу ју ма ње раз ви је не зе мље, а по себ но зе мље са африч ког кон ти-
нен та. Очи глед но је да раз ви је не зе мље још ни су спрем не да уки ну 
ви со ку за шти ту и суб вен ци је по љо при вре ди и не ким дру гим сек-
то ри ма (тек стил, че лик), и по ред ини ци ја ти ве и при ти са ка зе ма ља 
у раз во ју на ме ђу на род ном ску пу у Кан ку ну (Мек си ко, но вем бар-
де цем бар 2010).

18) Hoekmаn, B., аnd Wil son, J.S. 2011. „Aid for Trаde: Bu il ding on Pro gress Todаy for To mor-
row’s Fu tu re“. In Fаrdoust, S., Kim, Y., аnd Sepulvedа, C. Postcrisis,Growth,аndDevelop
ment, The World Bаnk , Wаshing ton, D.C.:.

19)  World Trаde Orgаnizаtion , 2010, “World Tаriff Pro fi le 2010” (Genevа, No vem ber)

20) Gre gory, R., Henn, C., McDonаld, B. аnd Sаito, M. (2010) Trаde аnd the Cri sis: Pro tect or 
Re co ver, аpril 2010, SPN 10/07, IMF.
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ЕФЕКТИПРОТЕКЦИОНИЗМА

Ка ко кван ти та тив но мо гу да се оце не ефек ти на ра слог про-
тек ци о ни зма? Пре ма ре зул та ти ма ОЕЦД, ди рект не тр го вин ске ре-
стрик ци је има ју по ра жа ва ју ће ре зул та те, јер при ме на ца ри на ко ја 
ре зул ти ра у 1 УСД по ра ста бу џет ских при хо да ума њу је свет ски из-
воз за 2,16 УСД и свет ски до хо дак за 0,73 УСД.21) На су прот ца ри-
на ма, 1 УСД сти му ла ци ја мо же да уве ћа на ци о нал ни БДП за 0,64 
УСД у про се ку и тр го ви ну за 0,08 УСД, али су ефек ти по дру ге зе-
мље нео д ре ђе ни или не га тив ни, на ро чи то ако и оне од го во ре при-
ме ном истих или слич них ме ра. 

При ме на по ја ча не за шти те у вре ме кри зе оправ да ва се оче-
ки ва њи ма да она по мог не у оства ри ва њу по зи тив них ефе ка та по 
за по сле ност, до хо дак, па и ста ње у тр го вин ском би лан су. Та ква по-
ли ти ка, ме ђу тим, чак и ако да по зи тив не ефек те, то се де ша ва са мо 
на кра так рок. Ви ше ца рин ске сто пе и дру ге ме ре ко је до во де до 
ма њег уво за зна че, у исто вре ме, сма ње ње из во за, за по сле но сти и 
до хот ка у дру гим зе мља ма. То не ми нов но до во ди до па да њи хо ве 
тра жње, укљу чу ју ћи и уво зну тра жњу за про из во ди ма из зе мље 
ко ја је по ве ћа ла ме ре за шти те.

На ве де ни ефек ти до дат но се по ја ча ва ју ако дру ге зе мље на 
на ра сли про тек ци о ни зам та ко ђе од го во ре про тек ци о ни змом, што 
је са свим оче ки ва на и ло гич на ре ак ци ја. Ко нач ни ис ход су, он да, 
оп шти пад уво зне тра жње, крат ко роч но и нео др жи во за др жа ва ње 
за по сле но сти и до хот ка у уво зно суп сти ту тив ним сек то ри ма, уз 
не ми нов ни раст це на њи хо вих про из во да и, са дру ге стра не, кон-
трак ци ја про из вод ње и сма ње ње за по сле но сти у из во зно ор јен ти-
са ним сек то ри ма. Ко ли ко та кав сце на рио мо же да бу де по гу бан, 
ла ко је прет по ста ви ти ка да се има у ви ду чи ње ни ца да је ве ли ки 
број зе ма ља у све ту обез бе дио ви сок ни во за по сле но сти и до хот ка 
упра во за хва љу ју ћи из во зној екс пан зи ји.

До слич них ефе ка та до во ди и при ме на ди рект них по мо ћи 
или под сти ца ја до ма ћем сек то ру, че му су по себ но скло не раз ви је не 
зе мље. Суб вен ци о ни са ње до ма ће про из вод ње, у крај њој ин стан ци, 
та ко ђе до во ди до за о ста ја ња из во зних сек то ра и ра ста це на про из-
во да уво зно суп сти ту тив них сек то ра. Као и у слу ча ју тра ди ци о нал-
ног про тек ци о ни зма, и ту су ме ре од ма зде дру гих зе мља из ве сне. 
Не га тив ни ре зул тат је, ме ђу тим, још из ра же ни ји, што је до бро по-
зна то у по ли тич кој еко но ми ји про тек ци о ни зма, у де лу ко ји се ба ви 
стра те шком тр го вин ском по ли ти ком. 

21) OECD 2010а. OECDTrаdePolicyStudies:TrаdeаndEconomicEffectsofResponsestothe
EconomicCrisis,OECD, Pаris.
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Си ту а ци ја се до дат но ком пли ку је у зе мља ма у ко ји ма оче-
ки ва ни ефек ти по сма ње ње уво за из о ста ну, а из воз – као ре зул тат 
сма ње ње ино стра не тра жње, опад не у ве ћој ме ри. Та да је ко рек-
ци ја де ви зног кур са је дан од мо гу ћих ис хо да, са да љим ефек ти ма 
на ре а ло ка ци ју ре сур са у прав цу уво зно суп сти ту тив них сек то ра.

Про тек ци о ни стич ке ме ре је ре ла тив но ла ко уве сти, али ве-
о ма те шко уки ну ти. Ту чи ње ни цу по себ но ис ти че Кру гер, ука зу-
ју ћи да је би ло по треб но пе де сет го ди на да се до стиг не са да шњи 
ни во ли бе ра ли за ци је, а да по сто ји опа сност да се све то ану ли ра у 
вр ло крат ком ро ку.22) То пред кре а то ре еко ном ске по ли ти ке по ста-
вља од го вор не за дат ке, али и те шке, уто ли ко пре што су, у ци љу 
одр жа ња до хот ка и за по сле но сти, под пер ма нент ним при ти ском да 
при ме њу ју ме ре ко је во де у том прав цу, ма кар на кра так рок и упр-
кос са свим из ве сним не га тив ним ефек ти ма у ду жем вре мен ском 
хо ри зон ту.

Иако су по зи тив ни ефек ти да ље ли бе ра ли за ци је свет ске тр-
го ви не до бро по зна ти, под се ти мо на не ко ли ко ва жних ар гу ме на та 
ко ји јој иду у при лог. Отва ра ње тр жи шта и мул ти пли ка тив но де-
ло ва ње тр го ви не на раст свет ске при вре де бит но је за раз ви је не 
зе мље, али још ви ше за оне са сред њим и ни жим до хот ком. Ка ко 
се пре но си у ско ра шњој сту ди ји ОЕЦД, ра чу ни це Свет ске бан ке 
по ка зу ју да је раст ре ал ног до хот ка по ста нов ни ку у зе мља ма у раз-
во ју ко је су сма њи ле тр го вин ске ба ри је ре у де ве де се тим го ди на ма 
про шлог ве ка (5% го ди шње) био тро стру ко ви ши не го у дру гим 
зе мља ма (1,4%).23) Раз ло га за то, ка ко се на во ди, има ви ше.

Отва ра ње тр жи шта не спор но до при но си ефи ка сни јем и ди-
на мич ни јем ра сту. По ред то га што не по сред но во ди ка сма њи ва њу 
тро шко ва, отва ра ње тр жи шта ути че на бо љу ало ка ци ју ре сур са и 
њи хо во ефи ка сни је ко ри шће ње. Сиг на ли са ме ђу на род ног тр жи-
шта до бар су пу то каз ко ји са јед не стра не во ди ка га ше њу не про-
дук тив них фир ми, па и чи та вих сек то ра, али – са дру ге стра не – ка 
отва ра њу но вих, оних ко је мо гу да се ухва те у ко штац са ме ђу на-
род ном кон ку рен ци јом. Раз у ме се да ко ри сти по овом дру гом осно-
ву по пра ви лу над ма шу ју тро шко ве на ста ле по пр вом. 

Мул ти пли ка тив ни ефек ти тр го ви не на раст до хот ка че сто 
се до ку мен ту ју на ла зи ма да 1% раст тр го ви не до во ди до ра ста до-
хот ка по ста нов ни ку из ме ђу 0,9 и 2%. То ре зул ти ра и у ра сту по-
тро шње у раз ви је ним зе мља ма, али и у сма њи ва њу си ро ма штва 
у ма ње раз ви је ним зе мља ма. Као екла тан тан при мер, у на ве де ној 

22) Kru e ger, A. 2009а. «Pro tec ti o nism аnd the Cri sis», In TheCollаpseofGlobаlTrаde,Murky
Protectionism,аndtheCrisis:Recommendаtions for theG20, Cen tre for Eco no mic Po licy 
Reseаrch.

23) OECD, 2010b. TrаdeаndEconomicRecovery:WhyOpenMаrketsMаtter?, OECD, Pаris.



Б.М.Прелевић,В.М.Ристановић (Нео)протекционизамисветска...

251

сту ди ји ОЕЦД (пре ма по да ци ма Свет ске бан ке), на во ди се да је 
1981. го ди не у др жа ва ма Ис точ не Ази је и Па ци фи ка, да кле они ма 
ко је из у зет но брз раст БДП ду гу ју отва ра њу тр жи шта и екс пан зи-
ји из во за, 93% по пу ла ци је жи ве ло са до хот ком ма њим од 2 до ла ра 
днев но (што се сма тра гра ни цом си ро ма штва), док је 2005. го ди не 
тај про це нат био 38. 

Ути цај отва ра ња тр жи шта на за по сле ност је та ко ђе не спор-
но утвр ђен, јед на ко ка да су у пи та њу и из воз и увоз. Иако је, ка да 
је у пи та њу из воз, та ве за на пр ви по глед очи глед на, ва жност уво-
за је под јед на ка, на ро чи то ка да се има у ви ду да да нас око јед не 
по ло ви не свет ске тр го ви не ро бом и 75% тр го ви не услу га ма чи не 
ме ђу фа зни про из во ди. Они су, сто га, не са мо пред мет, већ и нео-
п хо дан пред у слов ства ра ња но ве до ма ће до да те вред но сти и ре-
зул ти ра ју ћег из во за. Шта ви ше, кроз та кав увоз се че сто вр ши и 
тран сфер тех но ло ги је ко ји до при но си ра сту ефи ка сно сти, не са мо 
не по сред но – у уво зном сек то ру, већ и у свим оним сек то ри ма ко ји 
су на ци о нал ној при вре ди по ве за ни са њим.

Пи та ње за по сле но сти је, са ста но ви шта ди ле ме „ли бе ра ли-
за ци ја или по ја ча на за шти та“ ве ро ват но јед но од кон тра верз ни јих. 
Су о че не са кри зом, мно ге зе мље су сти му ла тив ним ме ра ма на сто-
ја ле да одр же за по сле ност у по је ди ним сек то ри ма, на ро чи то оним 
за ко је се оце ни ло да су ви тал ни за до ма ћу при вре ду и/или ко ји 
за по шља ва ју ве ли ки број рад ни ка. У све тлу ре зул та та не ких но ви-
јих ана ли за, ме ђу тим, оста је пи та ње да ли су по стиг ну ти ре зул та ти 
на том пла ну над ма ши ли ште те ко је су пре тр пе ли кон ку рент ски 
сек то ри, по го то ву ако се ко ри сти по пр вом осно ву из ра зу мљи вих 
раз ло га ума ње за тро шко ве суб вен ци о ни са ња. Све ве ћи број ана-
ли за по ка зу ју да ова ква под сти цај на по ли ти ка не да је оче ки ва не 
ре зул та те јер ра сту при ти сци за до дат ним про тек ци о ни змом, не за-
по сле ност се не сма њу је (чак и у сек то ри ма ко ји су би ли у ре жи му 
но вих под сти цај них ме ра), док се бу џет ска по тро шња до дат но по-
ве ћа ва. Очи глед но, та кве ме ре су на ту ри ле до дат не тро шко ве до-
ма ћин стви ма, по ве ћа ли тро шко ве по сло ва ња, угу ши ли тр жи ште и 
до не ле, за пра во, све од че га су се др жа ве шти ти ле. По тен ци ја ли 
при вре да се на та кав на чин ни су мо гли у пот пу но сти ре а ли зо ва ти.

По зи тив ни ефек ти ли бе ра ли за ци је не мо гу да се оче ку ју 
спон та но и ауто мат ски, са мим чи ном отва ра ња тр жи шта. Са деј-
ство са дру гим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке је нео п ход но, а на ро-
чи то је ва жно да се от кло не све пре пре ке ко је по сто је у про то ку 
тех но ло ги је и зна ња или оне ко је ре зул ти ра ју у огра ни ча ва њу кон-
ку рен ци је. Без то га, ко ри сти од тр го ви не би ће ма ње или ће би ти 
огра ни че не на ма њи број ко ри сни ка. По себ но што се у по след њим 
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го ди на ма удео тр го ви не у свет ском БДП сма њу је (сма ње ње на 24% 
у 2008. и на 21% у 2010. го ди ни) . 

Ал тер на ти ва про тек ци о ни стич ким ме ра ма је сте тран сфор ма-
ци ја при вре де. Ка ко тран сфор ма ци ја зах те ва ду жи пе ри од, др жа ве 
спро во ђе њем про тек ци о ни стич ких ме ра же ле бр же да пре ва зи ђу 
про бле ме. Си гур но је да би на ста вак и про ду бљи ва ње по сто је ћих 
и из ну ђе них про тек ци о ни стич ких ме ра во ди ло са мо да љем успо-
ра ва њу свет ске при вре де.

* 
*  *

Ве ли ки пад свет ског до хот ка и тр го ви не то ком 2008. и 2009. 
го ди не, упр кос зна ци ма опо рав ка, те шко ће се на док на ди ти у на-
ред них не ко ли ко го ди на. Из ве сно је да ће се на по вра так на пред-
кри зни ни во са че ка ти још не ко ли ко го ди на. У та квом ам би јен ту 
пер ма нент но пре ти опа сност од по ве ћа ња про тек ци о ни стич ких 
ме ра. По сто ји мо гућ ност да на ра ста ју ћи про тек ци о ни зам до при-
не се еко ном ским и со ци јал ним по сле ди ца ма у све ту слич ним оним 
из 1930-их. Иако про тек ци о ни зам ни је ме ђу глав ним узроч ни ци ма 
ко лап са тр го ви не, он је сте њен бит ни пра ти лац. Тре ба има ти у ви-
ду да про тек ци о ни стич ка по ли ти ка не да је оче ки ва не ре зул та те: 
ра сту при ти сци за до дат ним про тек ци о ни змом, не за по сле ност се 
не сма њу је, а бу џет ска по тро шња се по ве ћа ва. На ме ћу се до дат ни 
тро шко ви до ма ћин стви ма, по ве ћа ва ју се тро шко ви по сло ва ња, су-
зби ја се тр жи ште и, па ра док сал но, уве ћа ва ју се не га тив ни ефек ти 
све га од че га се др жа ва шти ти ла. Уко ли ко се про тек ци о ни зам раз-
бук та, пре ти опа сност да и сам по ста не ва жни ге не ра тор не га тив-
них трен до ва у свет ској тр го ви ни или пре пре ка ње не ре ви та ли за-
ци је.

BranislavM.Pelevic,VladimirM.Ristanovic

(NEO)PROTECTIONISMAND
WORLDECONOMICCRISIS

Summаry
The col lap se of in ter na ti o nal tra de is af ter math of glo bal eco-

no mic cri sis in 2008. Dec li ne in tra de was even hig her com pa red with 
the pe riod of the Gre at De pres sion and, mo re o ver, in ter na ti o nal tra de 
has re cor ded a much gre a ter dec li ne than the world’s gross do me stic 
pro duct. Pre vi o us ca u sa lity has been con fir med in Ser bia and glo bal 
cri sis hit the eco nomy of Ser bia with the lag of one qu ar ter. Ini tial fall 
in out put and tra de was smal ler in the world than in Ser bia. Gro wing 
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pro tec ti o nism is not among the main ca u ses of the col lap se of the tra de, 
but it is its es sen tial com pa nion. Pro tec ti o nism, ho we ver, can pro vi de 
po si ti ve ef fects only in short term. It le ads to a dec re a se in ex ports, 
em ployment and in co me in ot her co un tri es, but will in va ri ably ha ve 
fe ed back - le a ding to the fall for pro ducts im por ted from co un tri es that 
in cre a sed pro tec tion. Ope ning the mar ket un do ub tedly con tri bu tes to 
mo re ef fi ci ent and dyna mic growth.
Key words: The glo bal eco no mic cri sis, in ter na ti o nal tra de, pro tec ti o nism, fo-

re ign tra de po licy, the cri sis in Ser bia
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Resume
The dec li ne of world tra de du ring the last qu ar ter of 2008 and 

2009 year was ex cep ti o nal, even hig her than the 1929-32 eco no mic cri-
sis. At the sa me ti me both ex ports and im ports suf fe red in al most all 
co un tri es in the world. Anot her im por tant fe a tu re of the re cent eco no-
mic cri sis is that in ter na ti o nal tra de has re cor ded a sig ni fi cantly gre a ter 
dec re a se com pa red to gross do me stic pro duct. Along with the slo wing 
world eco nomy the re has been a dra stic dec li ne in world tra de. Con ver-
sely, the re co very of world tra de ca me when the world eco nomy he a ded 
up ward, star ting from the se cond qu ar ter of 2009. Dif fe ren ce bet we en 
pro duc tion and tra de of du ra ble go ods and con su mer go ods is im por tant 
for a gre a ter dec li ne in tra de re la ti ve to GDP. Mo re con su mer du ra bles 
in tra de - in which the in co me ela sti city of de mand is high - drop in im-
ports is lar ger.

The cor re la tion bet we en the world in co me and world tra de has 
been con fir med in the Ser bian eco nomy. The ef fects of the glo bal eco-
no mic cri sis hit the eco nomy of Ser bia with a lag of one qu ar ter. The 
cri sis that hit ma jor mar kets pri ma rily af fec ted pro ducts with the lo west 
sha re in the ir im port struc tu re (be ca u se of mi nor im por tan ce for the co-
un try) and Ser bian go ods as well. The fo re ign tra de mul ti pli er re sul ted 
in furt her re duc tion of GDP growth and dec re a sing ove rall eco no mic 
ac ti vity and tra de (fo re ign and do me stic). It was cle ar that the Ser bian 
eco nomy is open and that it in a gre at ex tent de pends on fo re ign tra de. 
The re co very of the Ser bian eco nomy fol lo wed in the first qu ar ter of 
2010, af ter a re vi val of the world eco nomy and in ter na ti o nal tra de. The 
an ti-cri sis me a su res con tri bu ted in di rectly to the dyna mics of im ports.

One of the at tempts to re ver se the ne ga ti ve trends is con ta i ned 
in mo re pre sent pro tec ti o nism. En han ced pro tec tion in ti mes of cri sis 
is ju sti fied by the ex pec ta ti on that it helps in ac hi e ving po si ti ve ef fects 
on em ployment, in co me and tra de ba lan ce. Most de ve lo ped co un tri es 
im po se va ri o us non-ta riff bar ri ers, whi le de ve lo ping co un tri es apply all 
the in stru ments, but espe ci ally the ta riff and ot her im port du ti es. Sin ce 
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2008 un til May of 2010, ne arly 700 tra de me a su res we re im po sed in 
the world, in clu ding abo ut 500 di scri mi na tory. Of the se, the G20 co-
un tri es re la tes to abo ut two-thirds. Ap plied me a su res are va ri o us, from 
clas si cal an ti-dum ping, pre fe ren tial tre at ment of do me stic firms that are 
co ve red by sta te aid sche mes, to va ri o us di scri mi na tory pro ce du res and 
pro tec ti o nism in the form of tax re li efs and exemp ti ons.

* Овај рад је примљен 15. септембра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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