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ЕФЕК ТИ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ И ЕКО НОМ СКЕ 
КРИ ЗЕ У ДР ЖА ВА МА БИВ ШЕ СФРЈ

Са же так
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нијаисподнивоаразвијеностиСрбије,односноСФРЈ,мере-
ниховимпоказатељем.Распадзаједничкедржавеипознати
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Поштонепостојисвеобухватан,јединствениупоре-
див индикатор ефекатаразвоја, у раду ћемоанализирати
четрнаест најважнијих показатеља, оцењујући релативно
место свих шест држава по успешности развоја у прет-
ходнојдеценији.Упериодуод2001-2010.годинеСловенијаје
биланајбољеаСрбијанајлошијерангираназемља.Истоје
билоиупериоду2001-2008,докјеекономскакризанајмање
погодилаМакедонију,анајвишеЦрнуГору.
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криза,рангуспешности

Увод

У бив шој СФРЈ раз ли ке у раз ви је но сти по је ди них ре-
пу бли ка су би ле при лич но из ра же не. Кра јем осам де се тих 
го ди на, не по сред но пре рас па да зе мље, ме ре но ви си ном дру-
штве ног про из во да по гла ви ста нов ни ка нај ра зви је ни ја је би-
ла Сло ве ни ја (2,5 пу та ви ше од про се ка СФРЈ). Иза ње је би ла 
Хр ват ска (2 пу та ви ше од про се ка СФРЈ). Ср би ја је би ла не-
што из над про се ка СФРЈ, док је у оста ле три ре пу бли ке, БиХ, 
Цр ној Го ри и Ма ке до ни ји ДП по гла ви ста нов ни ка из но сио 
из ме ђу 60% и 70% про сеч ног ДП-а по гла ви ста нов ни ка у 
СФРЈ.

Рас пад за јед нич ке др жа ве, гра ђан ски рат на про сто-
ри ма за јед нич ке др жа ве, уво ђе ње ме ђу на род них санк ци-
ја и бру тал но бом бар до ва ње Ср би је 1999. го ди не су има ли 
огром ног ути ца ја на раз вој но вих са мо стал них зе ма ља. Не ке 
су пре тр пе ле ве ћу, а не ке ма њу ште ту, док је Ср би ја због по-
зна тих до га ђа ја из по след ње де це ни је XX ве ка за па ла у ве о ма 
ду бо ку еко ном ску, со ци јал ну и дру штве ну кри зу, чи је по сле-
ди це још увек осе ћа мо.

 Иако је про цес тран зи ци је у Ср би ји по чео још пре две 
де це ни је, Ср би ја је због по зна тих до га ђа ја, круп не тран зи-
ци о не про ме не за по че ла са ве ли ким за ка шње њем. Од пе то-
ок то бар ских про ме на вла сти оче ки ва ло се мно го. Де це ни ју 
ка сни је са жа ље њем мо же мо да кон ста ту је мо да на де ми ли-
о на срп ских гра ђа на ни су оства ре не. Ср би ја ни је про на шла 
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аде ква тан и ду го роч но одр жив мо дел раз во ја1, због че га су 
раз ли ке у раз ви је но сти по ве ћа не у од но су на Сло ве ни ју (чла-
ни ца ЕУ) и Хр ват ску (чла ни ца ЕУ од сре ди не 2013. го ди не), 
док су оста ле три др жа ве у мно го че му сти гле, па и пре сти-
гле Ср би ју. 

 У по след њем квар та лу 2007. го ди не ра зор на еко ном-
ска кри за2 је нај пре за хва ти ла САД и вр ло бр зо се про ши ри ла 
и на ве ћи део раз ви је ног све та. Ки на и још не ке зе мље у раз-
во ју су ре ла тив но до бро под не ле кри зу, док Европ ска уни ја и 
че ти ри го ди не на кон из би ја ња кри зе, још увек ни је про на шла 
аде кват на ре ше ња. Шта ви ше, озбиљ но се др ма ју те ме љи на 
ко ји ма је са зда на ова нај у спе шни ја за јед ни ца др жа ва но ви јег 
до ба. Аго ни ја ЕУ и на ро чи то Евро зо не има ве о ма круп не и 
да ле ко се жне по сле ди це за раз вој Ср би је, а и оста лих др жа ва 
са про сто ра бив ше СФРЈ, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је ЕУ 
нај ва жни ји еко ном ски парт нер свих ових зе ма ља, од но сно да 
све оне апли ци ра ју за члан ство у Европ ској уни ји.

На по чет ку гло бал не еко ном ске кри зе у Ср би ји се нај-
пре на ив но ве ро ва ло да она уоп ште не мо же по го ди ти Ср би-
ју, јер је еко ном ски и на ро чи то фи нан сиј ски си стем ве о ма до-
бро по ста вљен и от по ран на кри зне по ре ме ћа је. Ка да је кри за 
сна жно по го ди ла Ср би ју, оце ње но је да она мо же би ти на ша 
ве ли ка шан са. На не сре ћу ни је се де си ло ни јед но ни дру го, 
већ се Ср би ја од 2009. го ди не на шла у вр тло гу те шке еко ном-
ске кри зе, ко јој се ни из бли за не на зи ре крај.  

И по ред то га што еко ном ска на у ка рас по ла же са ве ли-
ким бро јем по ка за те ља раз во ја, још увек ни је уста но вљен је-
дин ствен ин ди ка тор, ко ји би објек тив но из ме рио до стиг ну ти 
ни во раз во ја зе мље. По се бан про блем пред ста вља ју ме ђу на-
род на по ре ђе ња зе ма ља, има ју ћи у ви ду број не ме то до ло шке 

1 Љ. Са вић, Транзицијасрпскепривреде–кризаразвојаиндустрије, ЦИД Еко-
ном ског фа кул те та, Бе о град, 2006.

2 М. Оте, Сломдолази, Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2009; Б. Јо ва но вић Га ври ло вић, 
«Свет ска еко ном ска кри за и пер спек ти ве одр жи вог ра ста», Економскихори-
зонти, 11/2009, Бе о град; Љ. Са вић, «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», Теме, 2/2010, Ниш; П. Ђу кић, 
«Гло бал на и на ци о нал на еко ном ска кри за – иза зов за ре фор ме и одр жи ви 
раст еко но ми је», Школабизниса, 1/2010, Бе о град; М. Бо шњак, Глобалнафи-
нансијскаиекономскакриза2007-2010.ињенутицајнапривредуифинанси-
јеСрбије, Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де, Бе о град, 
2011.
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про бле ме, ко је по не кад ни је мо гу ће на аде ква тан на чин раз-
ре ши ти. За овај рад то и ни је од пре суд не ва жно сти, има ју ћи 
у ви ду да ће мо ана ли зи ра ти ве ћи број еко ном ских ин ди ка то-
ра (сто пе ра ста БДП-а, ин ду стриј ске про из вод ње, не за по сле-
но сти, ин фла ци је, уче шће фи скал ног де фи ци та и јав ног ду га 
у БДП-у, ви си ну БДП-а по ста нов ни ку, уче шће ин ду стри је и 
те ку ћег би лан са у БДП-у, од нос спољ ног ду га и БДП-а, од нос 
спољ ног ду га и из во за ро ба и услу га, ви си на из во за, СДИ и 
спољ ног ду га по ста нов ни ку) у свих шест др жа ва на ста лих 
рас па дом СФРЈ, у пе ри о ду 2001-2010. го ди на. За сва ки по ка-
за тељ зе мље ће мо ран ги ра ти зе мље од 1 (нај у спе шни је) до 6 
(нај ма ње ) успе шне зе мље. У збир ној та бе ли са бра ће мо ре ла-
тив не ран го ве и до би ти ре до след зе ма ља на осно ву свих 14 
ана ли зи ра них по ка за те ља.

 Осим ана ли зе за це лу про те клу де це ни ју, по себ но ће-
мо оце ни ти и раз вој до еко ном ске кри зе (2001-2008), као и 
вре ме еко ном ске кри зе (2009-2010). го ди на. Би ло би вр ло ин-
те ре сант но укљу чи ти и 2011. го ди ну, али на жа лост још увек 
не рас по ла же мо са ве ћи ном  по треб них по да та ка. У ана ли зи 
су ко ри шће ни ста ти стич ки из во ри ЕБРД-а (Тран си ти он Ре-
порт, 2012. го ди не), УН ЦТАД-а, као и по да ци на ци о нал них 
ста ти стич ких ин сти ту ци ја ана ли зи ра них др жа ва.

РазвојдржаванапросторубившеСФРЈ
упрвојдеценијиXXIвека

У прет ход ној де це ни ји нај бр жи тем по ра ста БДП-а су 
има ле Бо сна и Хер це го ви на и Ср би ја, док су Сло ве ни ја и Хр-
ват ска за бе ле жи ле не што скром ни је сто пе ра ста. То је ра-
зу мљи во, има ју ћи у ви ду раз ли чит ни во раз во ја на по чет ку 
прет ход не де це ни је. Сло ве ни ја и Хр ват ска су у про цес тран-
зи ци је ушле ре ла тив но бр зо на кон рас па да за јед нич ке др-
жа ве, док су оста ле че ти ри др жа ве у тран зи ци о не ре фор ме 
ушле са ве ли ким за ка шње њем.  

И по ред ви со ких сто па ра ста БДП-а, Ср би ја је јед на 
од рет ких зе ма ља у тран зи ци ји, ко ја још увек ни је до сти гла 
пред тран зи ци о ни ни во (70 од сто БДП-а из 1990. го ди не). Са 
дру ге стра не Сло ве ни ја и Хр ват ска су на кон по чет не и уоби-
ча је не тран зи ци о не кри зе оства ри ва ле ве о ма брз тем по ра ста 
БДП-а, ко ји ни је мно го за о ста јао у од но су на оста ле др жа ве 
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са про сто ра СФРЈ, ко је су као што је по зна то ин тен зи ван раст 
БДП-а за по че ле тек у про те клој де це ни ји.

Еко ном ска кри за је нај те же по го ди ла Сло ве ни ју, Хр ват-
ску и Цр ну Го ру, док је опа да ње сто па ра ста у Ср би ји и БиХ 
би ло не што уме ре ни је. Нај ма њи пад БДП-а у 2009. го ди ни је 
има ла Ма ке до ни ја. У ве ћи ни зе ма ља кри за је нај ве ћим де лом 
би ла ре зул тат ко лап са при ме ње них мо де ла раз во ја, али не би 
тре ба ло за не ма ри ти ни ути цај кри зе у ЕУ, ко ја је сра змер но 
ви ше по го ди ла Сло ве ни ју и Хр ват ску, има ју ћи у ви ду да су 
њи хо ве еко но ми је до ми нант но би ле ори јен ти са не на зе мље 
ЕУ.

Та бе ла 1.   Сто пе ра ста БДП-а (%)

 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 4,3 5,5 3 6,3 3,9 6,7 10,8 6 -2,8 0,8 4,5 5,8 -1,0
Хр ват ска 3,8 5,4 5 4,2 4,2 4,7 5,5 2,4 -5,8 -1,5 2,8 4,4 -3,7
Ма ке до-

ни ја -4,5 0,9 2,8 4,1 4,1 4 5,9 4,8 -0,8 0,8 2,2 2,8 0,0

Цр на Го ра 1,1 1,9 2,5 4,4 4,2 8,6 10,7 7,5 -5,7 -0,6 3,5 5,1 -3,2
Ср би ја 5,1 4,5 2,4 9,3 5,6 5,2 6,9 5,5 -3,1 1,6 4,3 5,6 -0,8

Сло ве ни ја 3,1 4 2,8 4,3 4,5 5,9 6,9 3,7 -8,1 1,1 2,8 4,4 -3,5
Извор:EBRD,Transitionreport2012

У 2010. го ди ни у че ти ри од шест зе ма ља еко ном ски су-
но врат је за у ста вљен, је ди но су Хр ват ска и Цр на Го ра и да-
ље бе ле жи ле пад сто па ра ста БДП-а. Су штин ски сма ње ње 
БДП-а је за у ста вље но је ди но у Ма ке до ни ји, јер се БДП ско ро 
вра тио на пред кри зну 2008. го ди ну, док је ни во БДП-а у оста-
лих пет др жа ва 2010. го ди ни био ни жи у од но су на пред кри-
зну 2008. го ди ну.  

Нај ин тен зив ни ји ин ду стриј ски раст у по след њој де-
це ни ји су има ле Бо сна и Хер це го ви на и Сло ве ни ја. Ви со ку 
и ре ла тив но за до во ља ва ју ћу сто пу ин ду стриј ског ра ста је 
оства ри ва ла Хр ват ска, док је ин ду стриј ски раз вој у Ср би ји, 
Ма ке до ни ји и Цр ној Го ри био из у зет но спор. Ср би ја ни по сле 
две де це ни је тран зи ци о ног раз во ја ни је ус пе ла да до стиг не 
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ни по ло ви ну (44 %) ни воа ин ду стриј ске про из вод ње из ве о ма 
да ле ке 1990. го ди не3. 

Ду го го ди шњу аго ни ју срп ске ин ду стри је је до крај чи ла 
кри зна 2009. го ди на, ка да је оства ре на дво ци фре на сто па па-
да срп ске ин ду стриј ске про из вод ње. Не ве ро ват но, али не и 
нео че ки ва но сма ње ње сто пе ра ста ин ду стриј ске про из вод ње 
у 2009. го ди ни је има ла и Цр на Го ра (не га тив на сто па ра ста и 
у 2008. го ди ни), има ју ћи у ви ду шта се де ша ва ло у Ком би на-
ту алу ми ни ју ма у Под го ри ци, ко ји чи ни ско ро по ло ви не ин-
ду стриј ске про из вод ње у овој др жа ви. Ра пид но сма ње ње сто-
па ра ста ин ду стриј ске про из вод ње је оства ре но у Хр ват ској и 
Ма ке до ни ји, а не што бла же у Бо сни и Хер це го ви ни. Нај ни же 
сма ње ње сто пе ра ста ин ду стриј ске про из вод ње у 2009. го-
ди ни је има ла Сло ве ни ја, али је она у кри зу ушла још 2008. 
го ди не, та ко да је ку му ли ра ни пад сто па ра ста ин ду стриј ске 
про из вод ње у Сло ве ни ји у ове две кри зне го ди не ви сок.

Та бе ла 2. Стопе раста индустријске производње (%) 

 
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ -2,0 11,5 3,8 7,2 6,4 5,5 8,2 8 -3,3 4,2 5,0 6,1 0,5

Хр ват ска 6,0 5,4 4,1 3,7 5,1 4,5 5,6 1,6 -9,2 -1,0 2,6 4,5 -5,1

Ма ке до ни ја -3,1 -0,8 6,6 -2,1 7,0 3,6 3,7 5,5 -7,7 -4,8 0,8 2,6 -6,3

Цр на Го ра -0,7 0,6 2,4 13,8 -1,9 1,0 0,4 -2 -32,2 17,6 -0,1 1,7 -7,3

Ср би ја 0,0 1,8 -3,0 7,1 0,8 4,7 3,7 1,1 -12,6 2,5 0,6 2,0 -5,1

Сло ве ни ја 3,6 5,4 3,0 5,2 2,9 6,4 8,4 -1,4 -0,4 6,4 4,0 4,2 3,0

Извор:EBRD,Transition report2012. (2001-2009),подаци за2010на
основу следећих извора: http://www.fzs.ba/Godisnjak2011.pdf/ стр. 223.,
Хрватскаубројкама,http://www.dzs.hr/стр.17.Индустрија2006-2011,
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/6.4.12.02.pdf, стр. 14.,Министарство
финансијаСрбије,Билтенјавнихфинансија,октобар2011.године,стр.
15.http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3721,http://www.monstat.org/
userfiles/file/industrija/ind%202010.pdf,

3 Љ. Са вић, «Ex port-Ori jen ted In du stri a li za tion as the Ba se of the New Mo del of 
De ve lop ment», Теме,2/2010, Ниш.
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У 2010. го ди ни сто пе ра ста ин ду стриј ске про из вод ње 
су ма ње или ви ше по ве ћа не у ве ћи ни по сма тра них др жа ва, 
док је опа да ње тем па ра ста ин ду стриј ске про из вод ње на ста-
вље но у Ма ке до ни ји и Хр ват ској. И по ред то га, су штин ски 
опо ра вак ин ду стриј ске про из вод ње се де сио са мо у Сло ве-
ни ји и Бо сни и Хер це го ви ни, док је у оста ле че ти ри др жа ве 
ни во ин ду стриј ске про из вод ње у 2010. го ди ни био ни жи не го 
пре по чет ка еко ном ске кри зе.

Због по зна тих до га ђа ја из де ве де се тих, али и по гре шно 
ода бра ног мо де ла тран зи ци је, ло ше стра те ги је при вред ног 
раз во ја и ка та стро фал ног кон цеп та при ва ти за ци је у прет ход-
ној де це ни ји4, ин ду стри ја Ср би је је за па ла у ве о ма ду бо ку 
кри зу, што ве о ма до бро илу стру је и по да так да је до при нос 
ин ду стри је и по љо при вре де ства ра њу БДП-а ско ро из јед на-
чен. То се зна чај но раз ли ку је и од струк ту ре при вре да нај ра-
зви је ни јих зе ма ља, ко је ка рак те ри ше про цес де ин ду стри ја-
ли за ци је, јер до при нос по љо при вре де ства ра њу БДП-а у овим 
зе мља ма из но си све га не ко ли ко про це на та, а ин ду стри је пре-
ко 20 од сто. То је и у не скла ду са за ко ни то сти ма при вред-
ног раз во ја, пре ма ко ји ма по чет ну ета пу при вред ног раз во ја 
ка рак те ри ше нај ди на мич ни ји раз вој при мар них де лат но сти 
(по љо при вре да), сре ди шњу ета пу се кун дар них (ин ду стри ја), 
а пе ри од зре лог при вред ног раз во ја сек тор услу га. 

Та бе ла 3. Учешће индустрије у БДП-у (%)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ ... ... 16,1 16,4 16,3 16,0 21,0 20,0 22,4 ... 18,3 13,2 22,4
Хр ват-

ска 19,0 18,3 18,0 18,5 17,9 17,7 17,6 17,5 16,7 ... 17,9 18,1 16,7
Ма ке-
до ни ја 17,5 19,7 20,8 19,5 19,6 20,2 21,9 22,3 22,6 ... 20,5 20,2 22,6
Цр на 
Го ра ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ср би ја 30,0 24,3 23,2 22,8 21,8 21,8 21,4 20,7 18,6 ... 22,7 23,3 18,6
Сло ве-

ни ја 25,9 25,1 25,3 24,7 24,0 23,8 23,4 22,4 23,4 ... 24,2 24,3 23,4

ИзворEBRD,Transitionreport2012

4 М. Ко ва че вић, «Узро ци ду бо ке еко ном ске кри зе у Ср би ји», Школабизниса, 
3/2010, Бе о град.
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У 2009. го ди ни до при нос ин ду стри је ства ра њу БДП-а 
у Сло ве ни ји, Ма ке до ни ји и БиХ је био на ни воу про се ка зе-
ма ља ЕУ. Због ре ла тив но ви со ких сто па ра ста ин ду стриј ске 
про из вод ње, Бо сна и Хер це го ви на и Ма ке до ни ја су по ве ћа-
ва ле уче шће ин ду стри је у ства ра њу БДП-а, у од но су на пр ву 
по ло ви ну де це ни је. Сло ве ни ја је и по ред кри зе за др жа ла ре-
ла тив но ви сок ни во уче шћа ин ду стри је у БДП-у. До при нос 
ин ду стри је ства ра њу БДП-а у Хр ват ској је у прет ход ној де це-
ни ји не знат но сма њен, што је де ли мич но по сле ди ца успо ра-
ва ња ин ду стриј ског раз во ја, али је нај ве ћим де лом ре зул тат 
ве о ма ди на мич ног раз во ја ту ри зма, од но сно ди на мич ног ра-
ста ње го вог уче шћа у БДП-у. Дра ма тич на де ин ду стри ја ли за-
ци ја је је ди но за бе ле же на у Ср би ји, по што је уче шће ин ду-
стри је у ства ра њу БДП-а у 2011. го ди ни све де но на све га 17,6 
од сто5.  

Ако се ни шта озбиљ но не про ме ни6 и тем по ра ста ин-
ду стриј ске про из вод ње оста не на ни воу по след ње де це ни је, 
за вра ћа ње на пред тран зи ци о ни ни во раз во ја, Ср би ји ће тре-
ба ти ви ше од јед ног ве ка. Чак и да за бе ле жи мо сто пе ра ста 
из вре ме на пре из би ја ња еко ном ске кри зе, за по вра так на де-
ве де се те би тре ба ло ви ше од три де це ни је. Где ће та да би ти 
оста ле зе мље?  

У че ти ри од шест др жа ва, не за по сле ност је нај те жи еко-
ном ски про блем са ко јим се ове зе мље су о ча ва ју од по чет ка 
тран зи ци је. Сто па не за по сле но сти у Хр ват ској се у по след-
њих не ко ли ко го ди на кре та ла око про се ка ЕУ, док је сто па 
не за по сле но сти у Сло ве ни ји би ла чак ни жа не го у ЕУ.

Не за по сле ност је нај ви ша у Ма ке до ни ји, иза ко је не-
знат но за о ста ју Бо сна и Хер це го ви на и Ср би ја. Цр на Го ра је 
зна чај но сма њи ла сто пу не за по сле но сти, али је и по ред то га 
не за по сле ност ве о ма ви со ка. Иако је сто па ан кет не не за по-
сле но сти у Ср би ји не што ни жа (25,4 од сто у 2012. го ди ни), 
ге не рал но би се мо гло за кљу чи ти да ра сту ћа не за по сле ност 

5 ФРЕН, USAID, ПосткризнимоделекономскограстаиразвојаСрбије2011-
2020, Бе о град.

6 У до ку мен ту СтратегијаиполитикaразвојаиндустријеРепубликеСрбије
2011-2020, ME RR и RZR пла ни ра но је да у пе ри о ду 2011-2020. го ди на про сеч-
на сто па ра ста БДП-а из но си 5,8%, ин ве сти ци ја 9,7%, из во за ро бе 14,2%, пре-
ра ђи вач ке ин ду стри је 7,3% и за по сле но сти у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји 18%.
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пред ста вља те шко ре шив, пре све га еко ном ски, али и све те-
жи со ци јал ни и дру штве ни про блем.

Та бе ла 4. Стопа незапослености – крај периода (%)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 40,2 41 42,1 42,9 42 44,8 28,9 23,4 24,1 29,1 35,9 38,2 26,6

Хр ват ска 16,4 14,5 14,4 13,8 12,3 10,5 9,7 8,7 9,2 11,8 12,1 12,5 10,5
Ма ке до-

ни ја 30,9 31,9 36,7 37,2 37,3 36 34,9 33,8 32,2 32,0 34,3 34,8 32,1
Цр на 
Го ра 41,6 40,2 38,5 29,3 25,2 20,6 16,8 14,4 15,1 16,9 25,9 28,3 16,0

Ср би ја 26,8 29,0 31,7 31,6 32,4 33,2 29,8 28,4 27,9  28,9 30,0 30,4 28,4
Сло ве-

ни ја 6,8 6,3 6,8 6,4 7,2 5,5 4,7 4,3 6,0 7,3 6,1 6,0 6,7

Извор:EBRD,Transition report 2012. (2001-2009), подаци за 2010 су
коришћениизследећихизвора:http://www.fzs.ba/Godisnjak2011.pdf,стр.
133.,Хрватскаубројкама,http://www.dzs.hr/,,стр.10,http://www.stat.gov.
mk/Publikacii/2.4.11.09.pdf, стр. 31.,  http://monstat.org/userfiles/file/pub-
likacije/bilten/2011/011/3.zaposlenost.pdf,стр.13.http://epp.eurostat.ec.euro-
pa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plu-
gin=1,МинистарствофинансијаСрбије,Билтенјавнихфинансија,ок-
тобар2011.године,стр.15.,

Не за по сле ност у Ср би ји нај ви ше по га ђа мла де, же не и 
тзв. жр тве тран зи ци је ста ро сти пре ко 50 го ди на, чи ји је број 
дра ма тич но по ве ћан у по след ње че ти ри го ди не, од но сно за 
вре ме те ку ће еко ном ске кри зе. Пред у зе те ме ре од стра не 
Вла де Ср би је ни су да ле оче ки ва не ре зул та те, јер се број љу-
ди ко ји оста ју без по сла стал но по ве ћа ва.

По ред ви со ке сто пе не за по сле но сти и ин фла ци ја ву че 
ко ре не из за јед нич ке др жа ве, али и из тран зи ци о не кри зе, 
кроз ко ју су, у ве ћој или ма њој ме ри, про шле све др жа ве на-
ста ле рас па дом СФРЈ. За раз ли ку од Ср би је, то ком про те кле 
де це ни је ин фла ци ја је у оста лих пет зе ма ља ста вље на под 
кон тро лу, од но сно све де на на ре ла тив но при хва тљив ни во. 

Сто па ин фла ци је у Ср би ји дра стич но од сту па од ви си-
не ин фла ци је у оста лим др жа ва ма, јер је у про се ку ви ша од 
два до се дам пу та. Ин фла ци ја је очи глед но трај на ка рак те-
ри сти ка срп ског при вред ног мо де ла, по ка зу ју ћи да ње го ва 
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не рав но те жа и не ста бил ност ни су по сле ди ца крат ко роч них 
по ре ме ћа ја, већ круп них и ду го роч них си стем ских гре ша ка.

Та бе ла 5.  Стопе инфлације  (потрошачке цене - крај периода %)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 0,3 -0,7 0,3 -0,3 4,4 4,5 5,5 4 -0,3 1,8 2,0 2,3 0,8

Хр ват ска 2,4 1,8 1,7 2,7 3,6 2 5,8 2,9 1,9 2,8 2,8 2,9 2,4

Ма ке до-
ни ја 3,7 1,1 2,6 -1,9 1,2 2,9 6,1 4,1 -1,6 2,5 2,1 2,5 0,5

Цр на Го ра 26,6 9,2 6,2 1,5 2,4 2,8 7,7 6,9 1,5 2.0 6,7 7,9 1,8

Ср би ја 40,7 14,8 7,8 13,7 17,7 6,6 11,0 8,6 6,6 7,7 13,5 15,1 7,2

Сло ве ни ја 7,0 7,2 4,6 3,2 2,3 2,8 5,6 2,1 1,8 2,1 3,9 4,4 2,0

Извор:EBRD,Transitionreport2012.,СтатистичкигодишњакБосне
иХерцеговине2011.,ФедералнизаводзастатистикуБоснеиХерцего-
вине,стр.142.

То по твр ђу ју и по да ци за 2009. го ди ну (еко ном ска кри-
за), ка да је и по ред сма ње ња сто пе ин фла ци је, она и да ље би-
ла знат но из над де це ниј ског про се ка за оста лих пет зе ма ља, 
док су у исто вре ме Ма ке до ни ја и БиХ за бе ле жи ле де фла-
ци ју, Цр на Го ра дра стич но, а Сло ве ни ја и Хр ват ска зна чај но 
сма ње ње ви си не ин фла ци је. 

У про те клој де це ни ји по ви си ни про сеч ног фи скал ног 
де фи ци та, у од но су на кри те ри ју ме из Ма стрих та (до 3 од-
сто), је ди но је «ис ко чи ла» Хр ват ска, док је фи скал ни де фи-
цит у оста лих пет др жа ва био у пред ви ђе ним гра ни ца ма, при 
че му је про сеч ни фи скал ни де фи цит био нај ни жи у БиХ и 
Цр ној Го ри. Хр ват ска је у свих де сет го ди на за бе ле жи ла фи-
скал ни де фи цит, ко ји се до по чет ка кри зе ра пид но сма њи вао, 
али је то ком еко ном ске кри зе опет по чео ве о ма бр зо да ра-
сте. И Сло ве ни ја је у це ло куп ном пе ри о ду, та ко ђе бе ле жи ла 
исти на не што уме ре ни ји фи скал ни де фи цит, ко ји је у 2007. 
го ди ни све ден на ну лу. Слич но Хр ват ској и фи скал ни де фи-
цит у Сло ве ни ји се за са мо две го ди не  дра ма тич но по ве ћао, 
до сти гав ши нај ви шу вред ност у прет ход ној де це ни ји.
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Та бе ла 6. Фискални дефицит (% БДП-а)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 2,2 -4,2 2,3 1,6 2,0 2,0 -0,1 -4,2 -4,6 -5,0 -0,8 0,2 -4,8

Хр ват ска -6,8 -4,9 -4,8 -4,0 -3,5 -3,1 -2,5 -1,4 -3,3 -4,7 -3,9 -3,9 -4,0

Ма ке до-
ни ја -6,3 -5,7 -0,6 0,4 0,3 -0,5 0,6 -1,0 -2,6 -2,5 -1,8 -1,6 -2,6

Цр на 
Го ра -2,0 -1,9 -3,1 -1,9 2,1 2,9 6,3 -0,4 -3,6 -7,1 -0,9 0,3 -5,4

Ср би ја -6,3 -3,2 -1,1 0,9 1,0 -1,6 -1,9 -2,6 -4,2 -4,8 -2,4 -1,9 -4,5

Сло ве-
ни ја -4,0 -2,5 -2,7 -2,2 -1,4 -1,3 0,0 -1,8 -5,8 -5,7 -2,7 -2,0 -5,8

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

Ма ке до ни ја је од 2003. го ди не има ла нај у ме ре ни ји 
раст фи скал ног де фи ци та (две го ди не су фи цит), ко ји чак ни 
у го ди на ма кри зе ни је пре шао гра ни цу од 3 од сто. Бо сна и 
Хер це го ви на је до еко ном ске кри зе у че ти ри го ди не има ла 
су фи цит, а че ти ри го ди не де фи цит, али је од 2008. фи скал ни 
де фи цит ра пид но по рас тао. Цр на Го ра је на по чет ку де це ни је 
оства ри ва ла уме рен де фи цит. Сре ди ну де це ни је је обе ле жио 
рас ту ћи и ре ла тив но ви сок фи скал ни су фи цит, ко ји је 2010. 
го ди не до сти гао нај ви ши ни во у окви ру свих шест зе ма ља. 
Ср би ја је 2004. и 2005. го ди не за бе ле жи ла фи скал ни су фи-
цит, зна чај но сма њив ши до та да при лич но ви сок фи скал ни 
де фи цит. Од 2006. го ди не фи скал ни де фи цит се ра пид но уве-
ћа ва, до сти гав ши чак 7 од сто по ло ви ном 2012. го ди не.

До еко ном ске кри зе у свих шест зе ма ља на ста лих рас-
па дом СФРЈ, јав ни дуг је ра стао, али уме ре ни је у од но су на 
БДП, због че га се ње го во уче шће у бру то до ма ћем про из во-
ду ре ла тив но сма њи ва ло. Са огром ним про бле ми ма про ис-
те клих из ви ше го ди шњег тра ја ња еко ном ске кри зе, у свим 
зе мља ма јав ни дуг др жа ве је зна чај но по ве ћан7, а бру то до-

7 У 2008. го ди ни јав ни дуг Ср би је је из но сио 8,5 ми ли јар ди евра, а сре ди ном 
2012. го ди не је до сти гао 15,7 ми ли јар ди евра
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ма ћи про из вод сма њен, што је има ло за по сле ди цу зна чај но 
по ве ћа ње јав ног ду га у БДП-у.

Та бе ла 7.  Јавни дуг (% БДП-а)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 34,8 31,9 28,1 25,3 25,3 21,8 32,9 31,2 36,1 39,6 30,7 28,9 37,9

Хр ват ска ... 34,8 35,4 37,6 38,2 35,4 32,9 29,2 35,1 41,2 32,0 30,4 38,2
Ма ке до-

ни ја 48,8 42,9 37,9 35,6 39,5 32,0 24,0 20,6 23,8 24,8 33,0 35,2 24,3

Цр на 
Го ра ... 75,7 40,3 45,3 38,6 32,6 27,5 31,9 40,7 42,4 37,5 36,5 41,6

Ср би ја 114,5 81,2 77,8 65,4 56,3 43,0 35,6 34,2 38,2 44,8 59,1 63,5 41,5
Сло ве-

ни ја 29,1 28,9 27,6 27,3 26,8 26,4 23,1 21,9 35,3 38,8 28,5 26,4 37,1

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

По ви си ни уче шћа јав ног ду га у БДП-у у 2010. го ди ни, 
Ср би ја је би ла на пр вом ме сту, али је уче шће јав ног ду га у 
БДП-у и у оста лим др жа ва ма, из у зев Ма ке до ни је та ко ђе би ло 
ви со ко и рас ту ће. У од но су на 2001. го ди ну Ср би ја је ра пид но 
сма њи ла уче шће јав ног ду га у БДП-у8, али је у 2012. го ди ни 
у од но су на 2008. го ди ну јав ни дуг зна чај но по ве ћан, до сти-
гав ши бли зу 55 од сто БДП-а. По што ће мо и ове го ди не за бе-
ле жи ти не га тив ну сто пу ра ста БДП-а, уче шће јав ног ду га до 
кра ја го ди не мо же пре ћи и 60 од сто, што се пре ма кри те ри-
ју ми ма из Ма стрих та сма тра ви со ком за ду же но шћу др жа ве.

До еко ном ске кри зе свих шест др жа ва су бе ле жи ле раст 
из во за. У 2008. у од но су на 2001. го ди ну, БиХ и Ср би ја су ше-
сто стру ко по ве ћа ле го ди шње вред но сти из во за, што би би ло 
из ван ред но, да у 2001. го ди ни ни су оства ри ле вр ло скро ман 
ни во из во за. У оста ле че ти ри ре пу бли ке у истом пе ри о ду, по-
ве ћа ње из во за је би ло дво стру ко ни же. У 2008. го ди ни из воз 

8 Ви со ко уче шће јав ног ду га у БДП-у 2001. го ди не је ре зул тат и «ме то до ло шке» 
об ра де БДП-а ис ка за ног у до ла ри ма, од но сно ње го вог сма њи ва ња са 23,4 ми-
ли јар де до ла ра у 2000. го ди ни, на 11,5 ми ли јар ди до ла ра у 2001. го ди ни, због 
јед но крат ног по ра ста вред но сти (јед ног) до ла ра са 16,3990 ди на ра у 2000. го-
ди ни на 66,3647 ди на ра у 2001. го ди ни  (http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu-
blic/Pa ge Vi ew.aspx?pKey=62)
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ро бе из Сло ве ни је је из но сио 29,6 ми ли јар ди до ла ра, из Хр-
ват ске 14,5 ми ли јар ди до ла ра, из Ср би је 11 ми ли јар ди до ла ра, 
док је из воз из оста ле три др жа ве био знат но скром ни ји.

Еко ном ска кри за је сна жно по го ди ла из воз у свих шест 
др жа ва. Нај те же по сле ди це је има ла БиХ, јер је из воз ро бе за 
две го ди не еко ном ске кри зе пре по ло вљен. У истом пе ри о ду 
из воз у Цр ној Го ри је сма њен за тре ћи ну, у Ср би ји и Сло ве-
ни ји за че твр ти ну, док је у Ма ке до ни ји на кон па да у 2009. 
го ди ни из воз зна чај но по рас тао у 2010. го ди ни. Хр ват ска је 
је ди на зе мља, ко ја је у 2010. го ди ни из ве зла ви ше не го у 2008. 
го ди ни.

Та бе ла 8. Извоз робе (милиони долара)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ

854

1.110

1.478

2.087

2.555

3.381

4.243

5.194

4.080

2.419

2.740

2.613

3.250

Хр ват-
ска

4.767

5.006

6.311

8.214

8.960

10.644

12.623

14.460

10.718

15.969

9.767

8.873

13.344

Ма ке-
до ни ја

1.155

1.112

1.363

1.675

2.041

2.411

3.391

3.971

2.685

3.351

2.316

2.140

3.018

Цр на 
Го ра

211

305

306

561

582

814

903

683

411

404

518

546

408

Ср би ја

1.821

2.212

3.319

4.082

4.970

6.442

8.755

10.957

8.366

7.393

5.832

5.320

7.880

Сло ве-
ни ја

9.348

10.471

12.916

16.065

18.146

21.327

27.093

29.607

22.502

22.100

18.958

18.122

22.301

Извор: EBRD, Transition report 2012.http://makstat.stat,gov.mk/
pxwеб2007bazi/dialogог/savesхоw.СтатистичкигодишњакБоснеиХер-
цеговине2011.,Федерални завод за статистикуБоснеиХерцеговине,
стр.280.,МинистарствофинансијаСрбије,Билтенјавнихфинансија,
октобар2011.године,стр.15.

По сма тра но у ап со лут ним из но си ма, у про те клој де це-
ни ји, од из во за је нај ви ше за ра ди ла Сло ве ни ја, ин ка си рав ши 
укуп но ско ро 190 ми ли јар ди до ла ра. Зна ча јан при ход од из-
во за у истом пе ри о ду је има ла и Хр ват ска, за ра див ши укуп но 
ско ро 98 ми ли јар ди до ла ра. У свим дру гим др жа ва ма укуп на 
вред ност де се то го ди шњег из во за је би ла скром ни ја, што се 
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на ро чи то од но си на Ср би ју, ко ја је у прет ход ној де це ни ји од 
из во за ро бе у свет ин ка си ра ла све га 58 ми ли јар ди до ла ра.

Та бе ла 9.   Извоз по становнику (долара) 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 225

292

389

549

672

890

1.117

1.367

1.074

637

721

688

1.074

Хр ват ска 1.074

1.128

1.421

1.851

2.017

2.397

2.846

3.261

2.420

3.605

2.202

1.999

3.013

Ма ке до-
ни ја

573

550

672

825

1.002

1.180

1.655

1.932

1.303

1.596

1.129

1.049

1.303

Цр на 
Го ра

320

462

464

851

882

1.233

1.368

1.036

623

613

785

827

618

Ср би ја 243

295

443

544

663

859

1.167

1.461

1.146

1.013

783

709

1.461

Сло ве-
ни ја

4.688

5.249

6.470

8.042

9.058

10.608

13.482

14.711

11.164

10.964

9.444

9.039

11.064

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

За раз ли ку од оста лих пет зе ма ља, на ста лих рас па дом 
СФРЈ, Сло ве ни ја је у про те кле две де це ни је тран зи ци је, по-
себ ну па жњу по све ти ла раз во ју ин ду стри је. Ин стру мен ти ма  
ин ду стриј ске по ли ти ке сна жно је под сти ца на ње ну из ра зи та 
из во зна ори јен та ци ја, има ју ћи у ви ду скро ман тр жи шни по-
тен ци јал зе мље. За то и не из не на ђу је што је про се чан из нос 
сло ве нач ког из во за по ста нов ни ку у про те клој де це ни ји био 
13 пу та ве ћи од из во за по ста нов ни ку у БиХ, од но сно 12 пу-
та ве ћи од вред но сти срп ског из во за по ста нов ни ку. Иако је 
срп ски из воз по ста нов ни ку у 2010. го ди ни по ве ћан за че ти ри 
пу та у од но су на 2001. го ди ну, он је и да ље вр ло скро ман, за-
о ста ју ћи чак и у од но су на Ма ке до ни ју и Цр ну Го ру. 

У две кри зне го ди не (2009. и 2010.) из воз по ста нов ни ку 
у од но су на пред кри зну 2008. го ди ну је зна чај но сма њен у 
Сло ве ни ји, Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни и Цр ној Го ри, у ко-
јој се из воз по ста нов ни ку сма њу је још од 2008. го ди не. Ма-
ке дон ски из воз по ста нов ни ку у 2009. го ди ни је зна чај но сма-
њен. И по ред за па же ног опо рав ка у 2010. го ди ни, и пре ла ска 
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ни воа из прет ход не го ди не, он још увек ни је до сти гао вред-
ност из во за по ста нов ни ку из 2008. го ди не. Хр ват ски из воз 
по ста нов ни ку у 2009. го ди ни је та ко ђе сма њен, али је због 
сна жног ра ста у 2010. го ди ни, хр ват ски из воз по ста нов ни ку 
зна чај но пре шао вред ност из во за по ста нов ни ку из 2008. го-
ди не.

У про те клој де це ни ји свих шест др жа ва је има ло кон-
стан тан де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са. У ап со лут-
ним из но си ма нај ве ћи де фи цит спољ но-тр го вин ског би лан са 
су има ле Хр ват ска, Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на, док је у 
оста лим др жа ва ма де фи цит био скром ни ји. 

Та бе ла 10. Спољно-трговински биланс (милиони долара)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ

-2.073

-3.341

-4.159

-4.570

-4.899

-4.298

-5.704

-7.097

-4.749

-2.131

-4.302

-4.518

-3.440

Хр ват ска
-4.093

-5.646

-7.905

-8.346

-9.341

-10.486

-12.933

-15.956

-10.279

-9.904

-9.489

-9.338

-10.092

Ма ке до-
ни ја

-527

-806

-851

-1.139

-1.063

-1.261

-1.639

-2.573

-2.157

-2.133

-1.415

-1.232

-2.145

Цр на 
Го ра

-436

-402

-405

-518

-650

-1.066

-1.836

-3.047

-1.904

-1.872

-1.214

-1.045

-1.888

Ср би ја

-2.308

-3.228

-4.021

-6.469

-5.290

-6.271

-9.131

-11.257

-6.661

-5.229

-5.987

-5.997

-5.945

Сло ве-
ни ја

-615

-248

-622

-1.258

-1.258

-1.487

-2.330

-3.880

-1.004

-1.200

-1.390

-1.462

-1.102

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

До по чет ка еко ном ске кри зе, де фи цит спољ но-тр го-
вин ског би лан са у свих шест др жа ва је ди на мич но ра стао. У 
2008. у од но су на 2001. го ди ну, де фи цит  спољ но-тр го вин ског 
би лан са је нај ви ше по ве ћан у Цр ној Го ри (7 пу та), Сло ве ни ји 
(6,3 пу та), Ср би ји и Ма ке до ни ји (4,9 пу та), док је по ве ћа ње у 
Хр ват ској (3,9 пу та) и БиХ (3,4 пу та) би ло не што уме ре ни је.
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Еко ном ска кри за је обо ри ла ви си ну де фи ци та, пре све-
га због зна чај ног сма ње ња уво за, али је он и да ље био не при-
ме ре но ви сок ни воу раз во ја у ве ћи ни ових др жа ва, што се 
ве о ма до бро ви ди ана ли зом ње го вог уче шћа у БДП-у.

Та бе ла 11. Спољно-трговински биланс ( % БДП-а)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10/01

08/01

10/09

БиХ -18,8 -19,3 -19,5 -16,4 -15,6 -7,2 -9,3 -13,3 -6,6 -5,5 -13,1 -14,9 -6,1

Хр ват ска -3,2 -7,5 -6,3 -4,4 -5,5 -6,9 -7,6 -9,2 -5,2 -3,8 -6,0 -6,3 -4,5
Ма ке до-

ни ја -6,9 -10,1 -4,0 -8,4 -2,7 -0,4 -7,6 -12,8 -6,9 -3,9 -6,4 -6,6 -5,4
Цр на 
Го ра -14,6 -12,3 -6,8 -7,2 -8,6 -24,7 -29,4 -50,7 -30,1 -17,0 -20,1 -19,3 -23,5

Ср би ја 2,5 -4,3 -7,8 -13,9 -8,7 -10,1 -15,7 -17,9 -5,6 -9,6 -9,1 -9,5 -7,6
Сло ве-

ни ја 0,2 1,1 -0,8 -2,7 -1,7 -2,5 -4,8 -6,1 -1,0 -1,0 -1,9 -2,2 -1,0

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

У про те клој де це ни ји де фи цит спољ но-тр го вин ског 
би лан са је нај ви ше оп те ре ћи вао Цр ну Го ру и БиХ, јер је из-
но сио 20 %, од но сно 13 % укуп но оства ре ног БДП-а. У оста-
ле че ти ри др жа ве уче шће де фи ци та спољ но-тр го вин ског би-
лан са у БДП-у је би ло јед но ци фре но, при че му је ово уче шће 
би ло ве о ма ви со ко у Ср би ји и под но шљи во у Сло ве ни ји, на-
ро чи то ако се има у ви ду ви си на де фи ци та у оста лих пет др-
жа ва. 

Уче шће де фи ци та спољ но-тр го вин ског би лан са у 
БДП-у у Цр ној Го ри је «екс пло ди ра ло» од 2006. го ди не, да би 
2008. го ди не до сти гло не ве ро ва тан ни во, од но сно по ло ви ну 
оства ре ног БДП-а. Дво ци френ ни во уче шћа де фи ци та спољ-
но-тр го вин ског би лан са у БДП-у је има ла и Ср би ја у 2004. 
го ди ни, и од 2006. до 2008. го ди не, ка да је де фи цит спољ но-
тр го вин ског би лан са из но сио ско ро 18 од сто БДП-а.

Стра не ди рект не ин ве сти ци је су по кре тач раз во ја у 
ве ћи ни зе ма ља све та у по след њих не ко ли ко де це ни ја. Оне су 
ве о ма дра го це не, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју и тран зи ци-
ји, јер осим што у њи хо ве при вре де упум па ва ју свеж ка пи-
тал, ко га ове зе мље ни ка да не ма ју до вољ но, СДИ обич но у 
зе мље до но се и но ве тех но ло ги је, са вре ме ни на чин упра вља-
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ња, ор га ни за ци је и обез бе ђу ју ћи пла сман про из во да на тре ћа 
тр жи шта. 

Цео про стор бив ше СФРЈ ни је био мно го ин те ре сан-
тан за стра не ин ве сти то ре, јер је у про те клој де це ни ји не то 
при лив СДИ у свих шест зе ма ља био све га 53 ми ли јар де до-
ла ра9. Нај ве ћи не то при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја 
је био у Хр ват ској (20,7 ми ли јар ди до ла ра), а нај ма њи у Сло-
ве ни ји ( 860 ми ли о на до ла ра), што је ре зул тат од лу ке Сло-
ве ни је да се од рек не услу га ММФ-а и Свет ке бан ке, али и 
зна чај ног ин ве сти ра ња сло ве нач ких ин ве сти то ра, на ро чи то 
у др жа ве са бив шег ју го сло вен ског про сто ра. 

Та бле 12.   Прилив страних директних инвестиција  
(милиони долара)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 119 266 382 708 608 718 2.040 1.044 256 262 640 736 259

Хр ват ска 1.398 552 1.927 732 1.551 3.194 4.736 4.653 1.600 390 2.073 2.343 995

Ма ке до ни ја 446 105 117 322 94 424 700 601 235 241 329 351 238

Цр на Го ра 10 84 44 63 482 585 717 806 1.264 408 446 349 836

Ср би ја 165 475 1.365 966 1.550 4.264 2.523 2.717 1.865 1.364 1.725 1.753 1.615

Сло ве ни ја 226 1.508 -174 281 -67 -215 -273 514 -743 -200 86 225 -472

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

На дру гом ме сту по не то при ли ву СДИ у про те клој де-
це ни ји је би ла Ср би ја са 17,3 ми ли јар де до ла ра. На кон пе то-
ок то бар ских про ме на оче ки вао се знат но ве ћи при лив СДИ. 
Сла би ји  при лив од оче ки ва ног је по сле ди ца ве ћег бро ја фак-
то ра, али се из два ја ју два нај ва жни ја: ви сок ри зик по сло ва ња 
у зе мљи у ко јој се још увек не зна ју ни спољ не гра ни це и из-
ра зи то ра ши ре на си стем ска ко руп ци ја. 

9 Пре ма по да ци ма UN CTAD-а у пе ри о ду 1991-2011. го ди на у свих шест др жа-
ва на ста лих на про сто ру бив ше СФРЈ је ушло укуп но 81,5 ми ли јар ди до ла ра 
СДИ. Нај ве ћи го ди шњи при лив СДИ од 13,4 ми ли јар де до ла ра је био уочи 
из би ја ња гло бал не еко ном ске кри зе, 2007. го ди не. По је ди нач но, нај ве ћи ку му-
ла тив ни при лив СДИ од 32,1 ми ли јар ду до ла ра је има ла Хр ват ска, а нај ма њи 
Ма ке до ни ја од све га 4,2 ми ли јар де до ла ра. http://un ctad stat.un ctad.org/Ta ble Vi-
e wer/ta ble Vi ew.aspx 
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Нај ди на мич ни ји раст при ли ва СДИ је има ла Цр на Го-
ра, по ве ћав ши скро ман из нос СДИ од 10 ми ли о на до ла ра у 
2001. го ди ни на 1,26 ми ли јар ди до ла ра у кри зној 2009. го ди-
ни. Ово фан та стич но по ве ћа ње СДИ од 126 пу та је нај ве ћим 
де лом по сле ди ца ула га ња ру ских ком па ни ја и др жа вља на у 
ку по ви ну зе мљи шта, из град њу не крет ни на и при ва ти за ци-
ју не ких пред у зе ћа, ло ци ра них углав ном у при о бал ном де лу 
Цр не Го ре. По што је нај ве ћи део нај а трак тив ни јих ло ка ци ја 
већ про дат, а и због не га тив них ефе ка та гло бал не еко ном ске 
кри зе, не то при лив СДИ у 2010. го ди ни је сма њен на тре ћи ну.

Нај ве ћи део укуп ног при ли ва СДИ у Хр ват ској је за бе-
ле жен од 2006. до 2008. го ди не, ка да је оства ре но пре ко 60 
од сто укуп ног де се то го ди шњег при ли ва СДИ. Нај ви ше СДИ 
је ушло у Ср би ју 2006. го ди не (4,3 ми ли јар де до ла ра), кад је 
про дат Моб тел, Хе мо фарм, Вој во ђан ска и Па нон ска бан ка. У 
БиХ и Ма ке до ни ји нај ве ћи при лив СДИ је оства рен у 2007. 
го ди ни, док је нај бе ри ћет ни ја го ди на за при лив СДИ у Сло-
ве ни ји би ла 2002. го ди на, од ка да, са из у зет ком 2004. и 2008. 
го ди не Сло ве ни ја бе ле жи не то од лив СДИ.

У про те клој де це ни ји нај ве ћи при лив СДИ по ста нов-
ни ку је има ла Цр на Го ра, при че му је при лив у пр вим го-
ди на ма де це ни је био скро ман, док је у пе ри о ду од 2005. до 
2009. го ди не при лив СДИ по ста нов ни ку из ра зи то ра стао. На 
дру гој стра ни је Сло ве ни ја, у ко јој је у са мо три го ди не би ло 
при ли ва СДИ,  док је у оста лих се дам го ди на Сло ве ни ја бе-
ле жи ла не га ти ван при лив, од но сно ви ше ин ве сти ра ла у ино-
стран ству, не го што је у Сло ве ни ју ушло стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја.

Та бе ла 13. Прилив страних директних инвестиција по 
становнику (долара)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 31 70 100 186 160 189 537 275 67 69 168 194 68

Хр ват ска 315 124 434 165 349 719 1.068 1.049 361 89 467 528 225
Ма ке до-

ни ја 221 52 58 159 46 208 342 292 114 115 161 172 114
Цр на 
Го ра 15 127 67 96 730 887 1.087 1.222 1.916 583 673 529 1.249

Ср би ја 22 63 182 129 207 569 336 362 255 187 231 234 221
Сло ве-

ни ја 113 756 -87 141 -33 -107 -136 255 -368 -100 43 113 -234

Извор:EBRD,Transitionreport2012.
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По ви си ни про сеч ног при ли ва СДИ по ста нов ни ку у 
прет ход ној де це ни ји Ср би ја је би ла иза Цр не Го ре и Хр ват-
ске, од но сно ис пред оста ле три др жа ве. При лив СДИ по ста-
нов ни ку је био ре ла тив но скро ман, не у јед на чен и од 2006. 
го ди не има из ра зи ту тен ден ци ју сма њи ва ња.

Због еко ном ске кри зе при лив СДИ у пе ри о ду 2009-2010. 
го ди на у од но су на вре ме од 2001. до 2008. го ди не је ра пид но 
сма њен у Сло ве ни ји, БиХ,  Хр ват ској и Ма ке до ни ји, не знат-
но у Ср би ји, док је у Цр ној Го ри дво стру ко по ве ћан у од но су 
на про сек из вре ме на пре еко ном ске кри зе.

У про те кле две де це ни је све бив ше ју го ре пу бли ке су 
због скром не до ма ће аку му ла ци је, оби ла то ко ри сти ле ино-
стра не кре ди те, због че га је раст спољ ног ду га убр за но ра-
стао. Дуг бив ше СФРЈ пре ње ног рас па да је из но сио 20 ми ли-
јар ди до ла ра, док је уку пан дуг бив ших шест ју го ре пу бли-
ка, да нас са мо стал них др жа ва у 2009. го ди ни до сти гао 170 
ми ли јар ди до ла ра, уве ћав ши се за две де це ни је 8,5 пу та.  У 
по след њој де це ни ји уку пан дуг свих др жа ва се нај ви ше уве-
ћао 2007. го ди не, ка да је по рас тао за чак 40 од сто у од но су 
на прет ход ну го ди ну. Иако је уку пан дуг на ста вио по ве ћа ње 
и у на ред ним го ди на ма, ње гов раст је био знат но уме ре ни ји.

Нај ди на мич ни ји раст ду га у по след њој де це ни ји је има-
ла Сло ве ни ја (6 пу та), док је нај спо ри ји раст спољ ног ду га 
био у Ср би ји (2,8 пу та). И по ред не што спо ри јег тем па за ду-
жи ва ња, Хр ват ска је по укуп ној ви си ни спољ ног ду га у свих 
де вет го ди на у про те клој де це ни ји би ла на пр вом ме сту, Сло-
ве ни ја би ла на дру гом ме сту,  са укуп ним из но сом ду га од 
55,7 ми ли јар ди до ла ра у 2009. го ди ни, док је срп ски спољ ни 
дуг те го ди не до сти гао 31,7 ми ли јар ди до ла ра. 
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Та бе ла 14. Спољни дуг (милиони долара)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010    

2010/01

2008/01

2009/09

БиХ 2.840

3.580

4.476

5.139

5.400

6.026

7.342

7.981

9.067

...

5.761

5.348

9.067

Хр ват ска 12.003

15.772

24.851

31.210

30.465

38.545

48.859

56.757

64.295

...

35.862

32.308

64.295

Ма ке до-
ни ја

1.506

1.641

1.840

2.817

2.971

3.284

4.161

4.678

5.505

...

3.156

2.862

5.505

Цр на 
Го ра ..

842

462

489

525

939

2.915

4.316

4.011

...

1.611

1.311

4.011

Ср би ја 11.125

11.230

13.575

14.099

15.467

19.606

26.236

31.977

31.649

...

19.440

17.914

31.649

Сло ве-
ни ја

9.247

12.105

16.703

20.940

25.620

31.691

51.134

55.161

55.676

...

30.920

27.825

55.676

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

За ду же ност Сло ве ни је и Хр ват ске је из ра зи то ви со ка, 
ако ни во за ду же но сти ме ри мо од но сом укуп ног ду га и бро-
ја ста нов ни ка. У 2009. го ди ни спољ ни дуг по ста нов ни ку у 
Сло ве ни ји је пре шао из нос од 27,6 хи ља да до ла ра, што је за 
4,6 пу та ви ше не го 2002. го ди не. Вр ло ви сок спољ ни дуг по 
ста нов ни ку бе ле жи и Хр ват ска, 14.517 до ла ра у 2009. го ди ни, 
што је по ве ћа ње од 4,1 пут у од но су на 2002. го ди ну.

Ре ла тив на ви си на за ду же но сти у оста ле че ти ри др жа-
ве је ни жа, што се на ро чи то од но си на БиХ и Ма ке до ни ју, 
док је дуг Ср би је по ста нов ни ку зна чај но ви сок, а Цр не Го ре 
вр ло ви сок, са из ра зи том тен ден ци јом по ве ћа ња (4,8 пу та у 
пе ри о ду 2002-2009), што је нај бр жи раст ду га по ста нов ни ку 
у окви ру свих шест по сма тра них др жа ва.
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Та бе ла 15. Спољни дуг по становнику (долара)   

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ

747

942

1.178

1.352

1.421

1.586

1.932

2.100

2.386

...

1.516

1.407

2.386

Хр ват ска

2.703

3.552

5.597

7.031

6.858

8.681

11.014

12.800

14.517

...

8.084

7.280

14.517

Ма ке до-
ни ја

747

811

908

1.387

1.459

1.608

2.031

2.277

2.671

...

1.544

1.404

2.671

Цр на 
Го ра

...

1.275

700

741

795

1.423

4.417

6.539

6.078

...

2.746

1.986

6.078

Ср би ја

...

1.497

1.810

1.880

2.062

2.614

3.498

4.264

4.335

...

2.745

2.203

4.335

Сло ве-
ни ја

...

6.067

8.367

10.483

12.789

15.764

25.446

27.408

27.622

...

16.743

13.291

27.622

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

Ни во за ду же но сти ме рен од но сом спољ ног ду га и 
БДП-а у 2009. го ди ни је био нај ви ши у Сло ве ни ји (113,4%), 
а нај ни жи  у БиХ (46,6%). До по чет ка еко ном ске кри зе ни во 
за ду же но сти у БиХ је опа дао, али је у 2009. го ди ни зна чај но 
по ве ћан. Сло ве ни ја и Хр ват ска су у це лој де це ни ји бе ле жи-
ле кон стан тан раст ни воа за ду же но сти, док је од нос спољ ног 
ду га и БДП-а у оста ле три зе мље имао про мен љи ву тен ден-
ци ју. У Ср би ји је до 2004. го ди не опа дао, а од 2005. го ди не ра-
сте. У Ма ке до ни ји је до 2003. сма њи ван, од 2004-2007. кре тао 
се не што из над 50 од сто, 2008. го ди не је не знат но сма њен, а 
кри зне 2009. по ве ћан за пе ти ну у од но су на прет ход ну го ди-
ну. У Цр ној Го ри је до 2005. го ди не ни во за ду же но сти ра пид-
но сма њен, а од 2006. го ди не има  тен ден ци ју ра ста, ко ја је 
би ла нај и зра зи ти ја у 2007. и 2008. го ди ни.
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Та бе ла 16. Спољни дуг/БДП (%) 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 51,1 57,9 53,5 51,3 45,5 44 42,5 37,9 46,6 ... 47,8 48,0 46,6

Хр ват ска 53,3 53,9 66,3 70,0 72,1 74,9 77,6 85,1 98,3 ... 72,4 69,2 98,3

Ма ке до-
ни ја 43,9 43,6 39,7 52,4 51,1 51,5 52,5 49,1 58,8 ... 49,2 48,0 58,8

Цр на 
Го ра ... 65,7 27,1 23,6 22,8 34,8 75,8 95,6 96,9 ... 55,3 49,3 96,9

Ср би ја 97,6 74,1 68,8 59,8 61,6 66,1 64,9 65,5 73,6 ... 70,2 69,8 73,6

Сло ве-
ни ја 50 55,6 52,7 56,7 71,3 77,5 100,6 105,2 113,4 ... 75,9 71,2 113,4

Извор:EBRD,Transitionreport2012.

Гра ни цу ви со ке за ду же но сти пред ста вља уче шће спољ-
ног ду га у БДП-у од 80 од сто, што зна чи да су у 2009. го ди ни 
ста тус ви со ко за ду же них зе ма ља има ле Сло ве ни ја, Хр ват ска 
и Цр на Го ра, Ср би ја је би ла бли зу те гра ни це, док су се Ма ке-
до ни ја и на ро чи то Бо сна и Хер це го ви на на ла зи ле у ре ла тив-
но без бед ној зо ни.

За оце њи ва ње ни воа спољ не за ду же но сти зе мље ве о ма 
је ва жан и од нос укуп ног спољ ног ду га и из во за ро бе и услу-
га, има ју ћи у ви ду да се ре ал но и одр жи во сма ње ње спољ ног 
ду га углав ном те ме љи на ви со ким и ра сту ћим при хо ди ма 
зе мље од из во за. Ста ње ви со ке за ду же но сти зе мље на ста је 
ако уку пан спољ ни дуг пре ђе ни во од 220 од сто у од но су на 
оства ре ну го ди шњу вред ност из во за ро ба и услу га. 

Та бе ла 17. Спољни дуг/извоз робе и услуга (%)  

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ 218 250 204 174 152 133 129 116 166 ... 154 172 166

Хр ват ска 126 136 151 161 169 172 181 197 266 ... 156 162 266

Ма ке до ни ја ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Цр на Го ра ... 179 89 56 53 70 160 242 296 ... 114 106 296

Ср би ја 457 379 312 254 234 224 220 213 267 ... 256 287 267

Сло ве ни ја 82 95 95 98 115 117 145 156 195 ... 110 113 195

Извор:EBRD,Transitionreport2012.
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У 2009. го ди ни гра ни цу ви со ке за ду же но сти су про би-
ле Цр на Го ра, Ср би ја и Хр ват ска, док су Сло ве ни ја и на ро чи-
то Бо сна и Хер це го ви на би ле знат но ис под де фи ни са ног пра-
га за ду же но сти. И по ред то га што је по ни воу за ду же но сти 
по гла ви ста нов ни ка и у од но су на БДП Сло ве ни ја на пр вом 
ме сту у окви ру шест по сма тра них др жа ва, као и да вред ност 
овог по ка за те ља у Сло ве ни ји ра сте, она ни у јед ној го ди ни у 
про те клој де це ни ји ни је би ла бли зу де фи ни са не гра ни це за-
ду же но сти, што зна чи да је Сло ве ни ја у нај бо љој по зи ци ји од 
свих шест др жа ва, да из вла сти тих из во ра, од но сно из во за, 
сер ви си ра свој спољ ни дуг. Про бле ме у вра ћа њу и сер ви си-
ра њу спољ ног ду га ће има ти Хр ват ска и Цр на Го ра, пре све га 
због ње го вог из ра зи то бр зог ра ста и Ср би ја, не то ли ко због 
по ве ћа ња спољ ног ду га, ко ли ко због из ра зи то ни ског и ре ла-
тив но спо рог ра ста из во за.

Ви си на БДП-а по ста нов ни ку се сма тра за до бар ин-
ди ка тор ни воа раз ви је но сти по је ди них зе ма ља. Ко ри шће на 
и као по де сан по ка за тељ за упо ре ђи ва ње до стиг ну тог ни воа 
раз во ја зе ма ља све та. И по ред од ре ђе них ме то до ло шких про-
бле ма, и да ље је уоби ча је но да се зе мља ран ги ра ју по ви си ни 
овог по ка за те ља.

Та бе ла 18. БДП по становнику (долари)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010/01

2008/01

2010/09

БиХ

1.462

1.626

2.203

2.638

3.121

3.606

4.547

5.535

5.122

...

3.318

3.092

5.122

Хр ват ска

5.152

5.958

7.625

9.167

10.004

11.046

13.214

15.637

14.241

...

10.227

9.725

14.241

Ма ке до ни ја

1.703

1.863

2.286

2.645

2.854

3.119

3.868

4.632

4.543

...

3.057

2.871

4.543

Цр на Го ра

1.756

1.942

2.583

3.143

3.478

4.084

5.827

6.842

6.269

...

3.992

3.707

6.269

Ср би ја

1.520

2.021

2.630

3.145

3.349

3.953

5.393

6.514

5.889

...

3.824

3.566

5.889

Сло ве ни ја

9.271

10.920

14.201

16.834

18.151

19.400

23.505

27.128

24.366

...

18.197

17.426

24.366

Извор:EBRD,Transitionreport2012.
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По ви си ни БДП-а по ста нов ни ку у 2009. го ди ни од ска-
ка ле су Сло ве ни ја и Хр ват ска, док раз ли ке ме ђу оста ле че ти-
ри зе мље ни су би ле зна чај но из ра же не. Нај ни жи ни во БДП-а 
по ста нов ни ку је има ла Ма ке до ни ја, од ко је су не што раз ви-
је ни је би ле БиХ, Ср би ја и Цр на Го ра. До по чет ка еко ном ске 
кри зе свих шест др жа ва је бе ле жи ло бр жи или спо ри ји раст 
БДП-а по ста нов ни ку. Осим у Ма ке до ни ји, у ко јој је БДП по 
ста нов ни ку сма њен за ма ње од 2 од сто, еко ном ска кри за у 
2009. го ди ни је обо ри ла вред но сти БДП-а по ста нов ни ку у 
оста лих пет др жа ва из ме ђу 8 и 11 од сто. 

Ефектиразвојабившихјугословенских
републикаупрвојдеценијиXXIвека–

релативниранг

Тран зи ци о ни ефек ти раз во ја у пр вој де це ни ји XXI ве ка 
у др жа ва ма на ста лих на про сто ру не ка да шње СФРЈ су ве о ма 
раз ли чи ти10. Не ке др жа ве су се бо ље «сна шле» у пе ри о ду до 
по чет ка еко ном ске кри зе, а не ке су бо ље под не ле ње но ра-
зор но деј ство. На осно ву ана ли зе 14 нај ва жни јих по ка за те-
ља, нај у спе шни ји раз вој у пе ри о ду 2001-2008. го ди не, од но-
сно до по чет ка гло бал не еко ном ске кри зе је има ла Сло ве ни ја 
(про сеч на вред ност ран га 3,00), док је нај ма ње успе шна би ла 
Ср би ја (про сеч на вред ност ран га 4,21). Хр ват ска је би ла на 
дру гом ме сту (про сеч на вред ност ран га 3,14), БиХ на тре ћем 
(про сеч на вред ност ран га 3,29), Цр на Го ра на че твр том ме сту 
(про сеч на вред ност ран га 3,23), и Ма ке до ни ја на пе том ме сту 
(про сеч на вред ност ран га 3,62). Ре ла тив не раз ли ке про сеч-
них вред но сти ран га пр ве че ти ри др жа ве ни су ве ли ке, док је 
за о ста так Ма ке до ни је и на ро чи то Ср би је у од но су на нај бо ље 
пла си ра ну Сло ве ни ју ве ли ки.

Сло ве ни ја је би ла нај бо ље ран ги ра на у шест по ка за те-
ља, Цр на Го ра у че ти ри, БиХ у три, Ма ке до ни ја у јед ном, 
док Хр ват ска и Ср би ја ни су ни по јед ном по ка за те љу би ле 
нај бо ље пла си ра не др жа ве. У Сло ве ни ји је би ла нај ни жа 
сто па не за по сле но сти (6 од сто), нај ни же уче шће јав ног ду-
га у БДП-у (26,4 од сто), нај ни же уче шће де фи ци та те ку ћег 
би лан са у БДП-у (-2,2 од сто), нај ви ши БДП по ста нов ни ку 

10 Љ. Са вић, «Ефек ти тран зи ци је на про сто ри ма бив ше СФРЈ», Економскапо-
литикаипривредниразвој, те мат ски збор ник по све ћен ве ли ка ни ма на ше еко-
ном ске по ли ти ке ака де ми ку Ни ко ли Чо бе љи ћу и про фе со ру Дра гу ти ну Мар-
се ни ћу, ЦИД Еко ном ског фа кул те та, Бе о град, 2008. 
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(17.426 до ла ра), нај ви ше уче шће ин ду стри је у БДП-у (24,3 од-
сто) и нај ви ши из воз по ста нов ни ку (9.039 до ла ра). Цр на Го ра 
је има ла нај ни жи фи скал ни де фи цит, од но сно су фи цит (0,3 
од сто), нај ни же уче шће спољ ног ду га у БДП-у (43 од сто), нај-
бо љи од нос спољ ног ду га и из во за ро ба и услу га (106 од сто) 
и нај ве ћи при лив СДИ по ста нов ни ку (529 до ла ра). БиХ је 
има ла нај ви ше сто пе ра ста БДП-а (5,8 од сто), нај ви ше сто пе 
ра ста ин ду стриј ске про из вод ње (6,1 од сто) и нај ни жу ин фла-
ци ју (2,3 од сто).

Сло ве ни ја је би ла нај ло ши је пла си ра на по три по ка за-
те ља, БиХ, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Ср би ја по два, док је Хр-
ват ска би ла нај ло ши ја са мо по јед ном по ка за те љу. Сло ве ни ја 
је има ла нај ви ши дуг по ста нов ни ку (13.291 до ла ра), нај ма њи 
при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја по ста нов ни ку (113 
до ла ра) и нај ви ши ни во за ду же но сти, ме рен од но сом спољ-
ног ду га и  БДП-а (71 од сто).

Та бе ла 19.  Ефекти развоја - ранг успешности 2001-2008. година
    

 БиХ Хр ват ска Ма ке до-
ни ја Цр на Го ра Ср би ја Сло ве ни ја

БДП - сто пе ра ста 5,8 4,4 4 2,8 5,1 3 5,6 2 4,4 4

Ин ду стр. про изв.- 
ст. ра ста 6,1 4,5 2 2,6 4 1,7 2,0 5 4,2 3

Не за по сле ност  ( %) 38,2 12,5 2 34,8 5 28,3 3 30,4 4 6,0

Ин фла ци ја  (%) 2,3 2,9 3 2,5 2 7,9 5 15,1 4,4 4
Фи скал ни де фи цит  

(%) 0,2. 2 -3,9 -1.6 3 0,3 -1,9 4 -2,0 5

Јав ни дуг (% БДП-а) 28,9 2 30,4 3 35,2 4 36,5 5 63,5 26,4
БДП по ста нов ни ку 

(до ла ри) 3.092 5 9.725 2 2.871 3.707 3 3.566 4 17.426

Уч. ин ду стри је 
(%БДП-а) 13,2 5 18,1 4 20,2 3 ... ... 23,3 2 24,3

Те ку ћи би ланс/БДП 
(%) -14,9 5 -6,3 2 -6,6 3 -19,3 -9,5 4 -2,2

Спољ ни дуг /БДП 
(%) 48 2 69 4 48 2 43 70 5 71

Сп. дуг/из воз ро бе и 
усл. (%) 172 4 162 3 ... ... 106 287 5 113 2

Из воз по ста нов. 
(до ла ра) 688 1.999 2 1.049 3 827 4 709 5 9.039

СДИ по ста нов ни ку 
(до ла ра) 194 4 528 2 172 5 529 234 3 113

Дуг по ста нов ни ку 
(до ла ра) 1.407 2 7.280 5 1.404 1 1.986 3 2.203 4 13.291

Про сеч на вред. 
ран га  3,29  3,14  3,62  3,23  4,21  3,00

Ре до след ран га  3  2  5  4  6  1

Извор:Рангиранонаосновупретходнихтабела
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У Ср би ји је би ла нај ви ша сто па ин фла ци је (15,1 од сто) 
и нај ве ће уче шће јав ног ду га у БДП-у (63,5 од сто). Цр на Го-
ра је има ла нај ни жу сто пу ра ста ин ду стриј ске про из вод ње 
и нај ви ше уче шће де фи ци та те ку ћег би лан са у БДП-у (-19,3 
од сто). Ма ке до ни ја је има ла нај ни жу сто пу ра ста БДП-а (2,8 
од сто) и нај ма њи БДП по ста нов ни ку (2.871 до лар). У Бо сни 
и Хер це го ви ни је би ла нај ви ша сто па не за по сле но сти (38,2 
од сто) и нај ни жи из воз по ста нов ни ку (688 до ла ра). Хр ват ска 
је би ла нај ло ши је пла си ра на са мо по ви си ни фи скал ног де-
фи ци та (-3,9 од сто).

Еко ном ску кри зу је нај бо ље под не ла Ма ке до ни ја (про-
сеч на вред ност ран га 2,85), а нај ло ши је Цр на Го ра (про сеч на 
вред ност ран га 4,31). Дру го и тре ће ме сто су де ли ле БиХ и 
Сло ве ни ја (про сеч на вред ност ран га 3,07). Хр ват ска је би ла 
на че твр том (про сеч на вред ност ран га 3,43), а Ср би ја на пе том 
ме сту (про сеч на вред ност ран га 3,86). У од но су на пе ри од од 
пре кри зе Ма ке до ни ја се зна чај но по пра ви ла, по ме рив ши се 
од пе тог на пр во ме сто. БиХ је за др жа ла прет ход ну по зи ци ју, 
Ср би ја се по пра ви ла за јед ну по зи ци ју (са по след њег на пе то 
ме сто), док су Сло ве ни ја (пад са пр вог на де о бу 2-3 ме ста са 
БиХ), Хр ват ска (пад са дру гог на че твр то ме сто) и Цр на Го ра 
(пад са че твр тог на по след ње ме сто) знат но по ква ри ле по зи-
ци ју ко ју су има ле у пе ри о ду пре по чет ка еко ном ске кри зе.

Иако је еко ном ска кри за ве о ма озбиљ но по го ди ла Сло-
ве ни ју, она је за др жа ла ли дер ску по зи ци ју у шест по ка за те-
ља, Ма ке до ни ја је би ла нај бо ља код че ти ри, БиХ код три, Цр-
на Го ра по јед ном по ка за те љу, док Хр ват ска и Ср би ја ни су 
би ле нај бо ље ран ги ра не ни по јед ном по ка за те љу. Сло ве ни ја 
и Цр на Го ра су би ле нај ло ши је ран ги ра не по че ти ри по ка за-
те ља, Ма ке до ни ја у два по ка за те ља, Хр ват ска и Ср би ја по 
јед ном по ка за те љу, док БиХ ни по јед ном по ка за те љу ни је 
би ла нај сла би је ран ги ра на зе мља.
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Та бе ла 20. Ефекти развоја – ранг успешности 2009-2010. година – 
економска криза

 БиХ Хр ват ска Ма ке до-
ни ја Цр на Го ра Ср би ја Сло ве ни ја

БДП - сто пе ра ста -1,0 3 -3,7 0,0 -3,2 4 -0,8 2 -3,5 5

Инд.. пр.- сто пе ра-
ста (2009) 0,5 2 -5,1 3 -6,3 5 -7,3 -5,1 3 3,0

Не за по сле ност  ( %) 
(2009) 26,6 4 10,5 2 32,1 16,0 3 28,4 5 6,7

Ин фла ци ја  (%) 0,8 2 2,4 5 0,5 1,8 3 7,2 2,0 4

Фи скал ни де фи цит  
(%) -4,8 4 -4,0 2 -2,6 -5,4 5 -4,5 3 -5,8

Јав ни дуг (% БДП-а) 37.9 3 38.2 4 24,3 41,6 41,5 5 37,1 2

БДП по стан. (до ла-
ри) (2009) 5.122 5 14.241 2 4.543 6.269 3 5.889 4 24.366

Уч. ин дуст. 
(%БДП-а) (2009) 22,4 3 16,7 5 22,6 2 ... ... 18,6 4 23,4

Те ку ћи би ланс/БДП 
(%) -6,1 4 -4,5 2 -5,4 3 -23,5 -7,6 5 -1,0

Спољ ни дуг /БДП 
(%) (2009) 47 98 5 59 2 97 4 74 3 113

Сп.дуг/изв. р и усл.
(%) 2009 166 266 3 ... ... 296 5 267 4 195 2

Из воз по ста новн. 
(до ла ра) 856 5 3.013 2 1.451 3 618 1.080 4 11.064

СДИ по стан. (до ла-
ра) (2009) 68 5 225 2 114 4 1.249 221 3 -234

Дуг по стан. (до ла ра) 
(2009) 2.386 14.517 5 2.671 2 6.078 4 4.335 3 27.622

Про сеч на вред ност 
ран га  3,07  3,43  2,85  4,31  3,86  3,07

Ре до след ран га  2-3  4  1  6  5  2-3

Извор:Рангиранонаосновупретходнихтабела

У пе ри о ду кри зе, од но сно од 2009. до 2010. го ди не, Сло-
ве ни ја је бе ле жи ла нај ма њу сто пу не за по сле но сти (6,7 од сто) 
и нај ни же уче шће те ку ћег би лан са у БДП-у (-1 од сто). Исто-
вре ме но је има ла нај ви ше сто пе ра ста ин ду стриј ске про из-
вод ње (3 од сто), нај ве ћи БДП по ста нов ни ку (24.366 до ла ра), 
нај ве ће уче шће ин ду стри је у ства ра њу БДП-а (23,4 од сто) и 
нај ви ши из воз по ста нов ни ку (11.064 до ла ра). 

Ма ке до ни ја је има ла нај ни жу сто пу ин фла ци је (0,5 од-
сто), нај ма њи фи скал ни де фи цит  (-2,6 од сто) и нај ни же уче-
шће јав ног ду га у БДП-у (24,3 од сто). За раз ли ку од оста лих 
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пет зе ма ља у ко ји ма је БДП опа дао, Ма ке до ни ја је за две 
го ди не кри зе за др жа ла пред кри зни ни во БДП-а. У Бо сни 
и Хер це го ви ни је био нај ни жи спољ ни дуг по ста нов ни ку 
(2.386 до ла ра), као и од нос спољ ног ду га и БДП-а (47 од сто) и 
спољ ног ду га из во за ро ба и услу га (166 од сто). Цр на Го ра је 
би ла нај бо ље ран ги ра на по при ли ву стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја по ста нов ни ку (1.249 до ла ра).

Цр на Го ра је има ла нај ни жи из нос из во за по ста нов-
ни ку (618 до ла ра), нај ни жу сто пу ин ду стриј ске про из вод ње 
(- 7,3 од сто), нај ве ће уче шће јав ног ду га у БДП-у         ( 41,6 
од сто) и нај ве ћи де фи цит те ку ћег би лан са (- 23,5 од сто).

Сло ве ни ја је има ла нај ви ши фи скал ни де фи цит (- 5,8 
од сто), нај ви ши ни во за ду же но сти, ме рен од но сом спољ ног 
ду га и БДП-а (113 од сто), нај ви ши дуг по ста нов ни ку (27.622 
до ла ра) и нај ни жи при лив СДИ по ста нов ни ку (- 234 до ла ра), 
што зна чи да је за раз ли ку од оста лих пет др жа ва Сло ве ни ја 
има ла не то од лив СДИ. Ма ке до ни ја је има ла нај ви шу сто пу 
не за по сле но сти (32,1 од сто) и нај ни жи БДП по ста нов ни ку 
(4.543 до ла ра). Хр ват ска је за бе ле жи ла нај ни жу сто пе ра ста 
БДП-а (- 3,7 од сто), а Ср би ја нај ви шу ин фла ци ју (7,2 од сто).

Су ми ра ју ћи тран зи ци о не ефек те у др жа ва ма на ста лим 
на про сто ру бив ше СФРЈ, у пр вој де це ни ји XXI ве ка (2001-
2010), за па жа мо да је по оп штем ран гу (2,91), али и ве ћи ни 
по ка за те ља (се дам од че тр на ест) нај бо ља би ла Сло ве ни ја. 
Она је има ла нај ни жу сто пу не за по сле но сти (6,1 од сто), нај-
ни же уче шће јав ног ду га у БДП-у (28,5), нај ни жи де фи цит 
те ку ћег би лан са (- 1,9 од сто), и нај по вољ ни ји (нај ни жи) од-
нос спољ ног ду га и укуп ног из во за ро бе и услу га (110 од сто). 
Исто вре ме но Сло ве ни ја је има ла нај ви ши БДП по ста нов ни-
ку   (18.197 до ла ра), нај ве ће уче шће ин ду стри је у ства ра њу 
БДП-а (24,2 од сто) и нај ве ћи из воз по ста нов ни ку (9.444 до-
ла ра). За хва љу ју ћи та квом раз во ју Сло ве ни ја је пр ва од шест 
бив ших ју го ре пу бли ка 2004. го ди не по ста ла чла ни ца Европ-
ске уни је. 

На дру гом ме сту по успе шно сти раз во ја је би ла Бо сна 
и Хер це го ви на, са ве о ма ма лим за о стат ком про сеч ног ран га 
у од но су на Сло ве ни ју (2,93) и са нај бо љом по зи ци јом у шест 
од 14 по ка за те ља. Бо сна и Хер це го ви на је има ла нај ви ше сто-
пе ра ста БДП-а (4,5 од сто) и ин ду стриј ске про из вод ње (5 од-
сто), а нај ни жу про сеч ну сто пу ин фла ци је (2 од сто), нај ма њи 
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фи скал ни де фи цит (- 0,8 од сто) и дуг по ста нов ни ку (1.516 до-
ла ра), као и нај ни жи ни во за ду же но сти, ме рен од но сом спољ-
ног ду га и БДП-а (48 од сто).

Нај сла би је тран зи ци о не ре зул та те је има ла Ср би ја, јер 
ни по јед ном по ка за те љу ни је би ла нај у спе шни ја, а про сеч на 
вред ност ран га је из но си ла 4,07. Тре ће и че твр то ме сто су де-
ли ле Хр ват ска и Ма ке до ни ја са про сеч ном вред но шћу ран га 
од 3,43 и без нај бо љих вред но сти не ког од ана ли зи ра них по-
ка за те ља. Цр на Го ра је по про сеч ној вред но сти ран га од 3,92 
за у зе ла пе то ме сто, а нај бо ља је би ла по при ли ву стра них ди-
рект них ин ве сти ци ја по гла ви ста нов ни ка (673 до ла ра).

Та бе ла 21. Ефекти развоја - ранг успешности 2001-2010. година

БиХ Хр ват ска Ма ке до-
ни ја

Цр на 
Го ра Ср би ја Сло ве-

ни ја
БДП - сто пе ра ста 4,5 2,8 4 2,2 3,5 3 4,3 2 2,8 4
Инд.. про изв.- сто-

пе ра ста 5,0 2,6 3 0,8 4 -0,1 0,6 5 4,0 2
Не за по сле ност  ( 

%) 35,9 12,1 2 34,3 5 25,9 3 30,0 4 6,1

Ин фла ци ја  (%) 2,0 2,8 3 2,1 2 6,7 5 13,5 3,9 4
Фи скал ни де фи цит  

(%) -0,8 -3,9 -1,8 3 -0,9 2 -2,4 4 -2,7 5
Јав ни дуг (% 

БДП-а) 30,7 2 32,0 3 33,0 4 37,5 5 59,1 28,5
БДП по ста нов ни-

ку (до ла ри) 3.318 5 10.227 2 3.057 3.992 3 3.824 4 18.197

Уче шће ин ду стр. 
(%БДП-а) 18,3 4 17,9 5 20,5 3 ... ... 22,7 2 24,2

Те ку ћи би ланс/
БДП (%) -13,1 5 -6,0 2 -6,4 3 -20,1 -9,1 4 -1,9

Спољ ни дуг /БДП 
(%) 48 72 5 49 2 55 3 70 4 76

Сп. дуг/из воз ро бе 
и усл. (%) 154 3 156 4 ... ... 114 2 256 5 110

Из воз по ста новн. 
(до ла ра) 721 2.202 2 1.129 3 785 4 783 5 9.444

СДИ по ста нов ни-
ку (до ла ра) 168 4 467 2 161 5 673 231 3 43

Дуг по ста нов ни ку 
(до ла ра) 1.516 1 8.084 5 1.544 2 2.746 4 2.745 3 14.883

Про сеч на вред ност 
ран га  2,93  3,43  3,43  3,92  4,07  2,91

Ре до след ран га 2 3-4 3-4 5 6 1

Извор:Рангиранонаосновупретходнихтабела

И по ред то га што је би ла нај у спе шни ја и има ла нај ви ше 
нај бо љих по ка за те ља, Сло ве ни ја је има ла сла бе тач ке тран-
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зи ци о ног раз во ја, ко је се огле да ју у ви со кој за ду же но сти, ме-
ре ној од но сом спољ ног ду га и БДП-а (76 од сто), огром ном 
ду гу по ста нов ни ку (14.883 до ла ра) и сла бом при ли ву стра-
них ди рект них ин ве сти ци ја по ста нов ни ку (све га 43 до ла ра). 

У Бо сни и Хер це го ви ни је у прет ход ној де це ни ји би-
ла ре корд но ви со ка не за по сле ност (35,9 од сто) и вр ло ни зак 
из воз по ста нов ни ку (721 до лар). Ма ке до ни ја је има ла нај ма-
њи БДП по ста нов ни ку (3.057 до ла ра) и нај ни же сто пе ра ста 
БДП-а (2,2 од сто). Цр на Го ра је бе ле жи ла нај ни жу и је ди на 
је од шест др жа ва ко ја је има ла опа да ју ћу сто пу ра ста ин ду-
стриј ске про из вод ње (- 0,1 од сто). Ср би ја се су о ча ва ла са нај-
ви шим дво ци фре ним сто па ма ра ста ин фла ци је (13,5 од сто) и 
нај ви шим уче шћем јав ног ду га у БДП-у (59,1 од сто). Хр ват-
ска је у од но су на оста ле бив ше ју го ре пу бли ке има ла нај ви-
ши фи скал ни де фи цит (- 3,9 од сто).

Раз вој бив ших ре пу бли ка, да нас са мо стал них др жа ва 
у окви ру за јед нич ке зе мље, на ста ле за вр шет ком II свет ског 
ра та у це ли ни је био за до во ља ва ју ћи, на ро чи то ако се он упо-
ре ди са ре зул та ти ма раз во ја тран зи ци о ног пе ри о да. И по ред 
то га што је раз вој нај ма ње раз ви је них ре пу бли ка у бив шој 
СФРЈ био им пре си ван, Сло ве ни ја и Хр ват ска су по ви си ни 
дру штве ног про из во да по гла ви ста нов ни ка би ле знат но из-
над про се ка за јед нич ке др жа ве, Ср би ја се на ла зи ла на ни воу 
про сеч них вред но сти, док су оста ле три ре пу бли ке за о ста ја-
ле за 30 до 40 од сто у од но су на ни во дру штве ног про из во да 
по ста нов ни ку бив ше СФРЈ.

На осно ву ана ли зе че тр на ест нај ва жни јих по ка за те ља и 
оце не успе шно сти бив ших ју го ре пу бли ка, да нас са мо стал-
них др жа ва, Сло ве ни ја је и у пр вој де це ни ји XXI ве ка (2001-
2010) за др жа ла ли дер ску по зи ци ју, због че га је 2004. го ди не 
по ста ла чла ни ца EU. Бо сна и Хер це го ви на је би ла на дру гом 
ме сту, док су Хр ват ска и Ма ке до ни ја де ли ле тре ће и че твр то 
ме сто. Др жа ве ко је су до ско ра чи ни ле «кр њу» Ју го сла ви ју су 
за у зе ле пе то (Цр на Го ра) и ше сто по след ње ме сто (Ср би ја).

Сло ве ни ја је од че тр на ест би ла нај у спе шни ја у се дам 
по ка за те ља. Она је има ла нај ма њу сто пу не за по сле но сти, нај-
ни же уче шће јав ног ду га у БДП-у, нај ни жи де фи цит те ку ћег 
би лан са и нај по вољ ни ји од нос спољ ног ду га и укуп ног из во-
за ро бе и услу га.  Исто вре ме но, Сло ве ни ја је има ла нај ви ши 
БДП по ста нов ни ку, нај ве ће уче шће ин ду стри је у ства ра њу 
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БДП-а и нај ве ћи из воз по ста нов ни ку. БиХ је има ла нај ви-
ше сто пе ра ста БДП-а и ин ду стриј ске про из вод ње, нај ни жу 
ин фла ци ју, фи скал ни де фи цит, спољ ни дуг по ста нов ни ку и 
нај ни жи ни во за ду же но сти ме рен од но сом спољ ног ду га и 
БДП-а. Цр на Го ра је има ла нај ве ћи при лив стра них ди рект-
них ин ве сти ци ја по ста нов ни ку.

Сла бе тач ке сло ве нач ке еко но ми је су би ле нај ве ћи 
спољ ни дуг по ста нов ни ку, нај ви ши ни во за ду же но сти, ме-
рен од но сом спољ ног ду га и БДП-а и нај ма њи при лив СДИ 
по ста нов ни ку. Ср би ја је има ла нај ви шу сто пу ин фла ци је и 
нај ве ће уче шће јав ног ду га у БДП-у. Цр на Го ра је бе ле жи-
ла ре корд но ви сок де фи цит те ку ћег би лан са и нај ни жу (не-
га тив ну) сто пу ра ста ин ду стриј ске про из вод ње. Ма ке до ни ја 
је оства ри ва ла нај ни жу сто пу ра ста БДП-а и нај ни жи БДП по 
ста нов ни ку. БиХ се су о ча ва ла са нај ви шом сто пом не за по-
сле но сти и нај ма њим из во зом по ста нов ни ку, док је Хр ват ска 
је ди но по ви си ни фи скал ног де фи ци та би ла нај сла би је ран-
ги ра на зе мља.

У пе ри о ду од 2001-2008. го ди не Сло ве ни ја је би ла нај-
бо ље ран ги ра на др жа ва, док је Хр ват ска би ла на дру гом ме-
сту. Бо сна и Хер це го ви на је би ла на тре ћем, Цр на Го ра на 
че твр том, Ма ке до ни ја је за у зе ла пе то, док је Ср би ја би ла на 
по след њем ше стом ме сту. 

У пр ве две го ди не еко ном ске кри зе, не ке зе мље су се 
сна шле бо ље, а не ке сла би је. Ма ке до ни ја је би ла нај бо ље ран-
ги ра на, дру го и тре ће ме сто де ли ле с Сло ве ни ја и БиХ. Хр-
ват ска је би ла на че твр том, Ср би ја на пе том, док је еко ном ска 
кри за нај те же по го ди ла Цр ну Го ру, јер је она би ла нај ло ши је 
ран ги ра на зе мља.
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THETRANSITIONEFFECTSAND
ECONOMICCRISIS

INFORMERYUGOSLAVSTATES

Summary

BeforethebreakdownofYugoslavia,theSerbianexheight
ofpercapitaincomewasequaltotheaveragevaluesinthefor-
merYugoslavia.SloveniaandCroatiawereaboveandHerzego-
vina,MontenegroandMacedoniaunderthelevelofdevelopment
ofSerbiaandYugoslavia,measuredbythisindicator.Breakdown
ofthestateandthewell-knowneventsofthelastdecadesofthe
twentiethcenturyweredifferentiallyinfluencedthedevelopment
ofnewindependentcountries.Somehadmore,andsomeminor
damage,while Serbia due to the introductionof sanctions and
brutalbombingin1999.Thefallenintoaverydeepeconomic,so-
cialandculturalcrisis,whoseconsequencesarestillfelt.

Serbiahasbelatedlyenteredthetransitionprocess.Nevert-
heless,Serbiahasnotfoundanadequateandlong-termsustaina-
blemodelofdevelopment,whicharethedifferencesindevelop-
mentlevelsincreasedinrelationtoSloveniaandCroatia,while
theother threecountries inmanywaysreachedandsurpassed
Serbia.Inlate2007.economiccrisishasengulfedUSAfirstand
thenmostoftheworld.Contrarytothebeliefthatagovernment
crisiswillnotaffectSerbia,ourcountrysince2009.caughtinthe
maelstromofsevereeconomiccrisis,whichisstillongoing.

Sincethereisnocomprehensive,uniformandcomparable
indicator of the effects of development, this paperwill analyze
fourteenkeyindicators,assessingtherelativepositionofallsix
countries most successful developments in the past decade. In
theperiodof2001-2010.Sloveniawasthebestandworstranked,
Serbianland.Itwasthesameinthe2001-2008period,whilethe
economiccrisishashitatleastMacedonia,Montenegroandthe
most.
Keywords: transition, development indicators, economic crisis,

rankingperformance
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Resume

Thedevelopmentoftheformerrepublics,nowindependent
stateswithinthecommonground,whethertheendofWorldWar
IIasawholewassatisfying,especiallyifyoucompareitwiththe
resultsofthedevelopmentofthetransitionperiod.Althoughthe
developmentoftheleastdevelopedrepublicintheformerYugo-
slaviawas impressive,SloveniaandCroatiawere theheightof
GDPpercapitawasconsiderablyabovetheaverageofthecom-
monstate,Serbiawasneartotheaveragevalues,whiletheother
threerepublicsfellbehindby30to40percentcomparedtothe
levelofGDPpercapitaoftheformerYugoslavia.

Based on analysis of fourteen key indicators and perfor-
mance evaluation of the former Yugoslav republics, now inde-
pendentstates,andSloveniainthefirstdecadeofthetwenty-first
century (2001-2010) remains the leader,which iswhy in 2004.
becameamemberoftheEU.BosniaandHerzegovinawasinse-
condplace,whileCroatiaandMacedoniasharethethirdandfo-
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urthplace.Thestatesthatuntilrecentlyseemed“rest”Yugosla-
viawasrankedfifth(Montenegro)andsixthlastplace(Serbia).

Sloveniawas themostsuccessfulof fourteen in theseven
indicators.Shehadthelowestunemploymentrate,lowestpublic
debttoGDP,thelowestcurrentaccountdeficitandforeigndebt
favorable ratioand total exportsof goodsand services.At the
sametime,SloveniahadthehighestGDPpercapita,thelargest
shareoftheindustryinthecreationofGDPandthehighestper
capitaexports.B&HhadthehighestratesofgrowthinGDPand
industrialproduction, thelowest inflation,fiscaldeficit, foreign
debtpercapitaandthelowestlevelofindebtednessmeasuredra-
tioofexternaldebttoGDP.Montenegrohadthelargestinflowof
foreigndirectinvestmentpercapita.

VulnerabilitySlovenianeconomywere thebiggest foreign
debtpercapita, thehighest levelofdebt,measuredbyratioof
externaldebttoGDPratioandthelowestpercapitaFDIinflow.
Serbiahashadthehighest inflationrateandthehighestpublic
debt toGDP.Montenegro has recorded a record high current
accountdeficitandthelowest(negative)growthrateofindustrial
production.Macedoniahasachievedthelowestrateofgrowthof
GDPandthelowestGDPpercapita.BiHhasfacedthehighest
unemploymentratesandlowestpercapitaexports,whileCroatia
onlyby theamountof thebudgetdeficitwas the lowestranked
country.

Intheperiodof2001-2008.Sloveniawasthehighest-ran-
kedcountries,whileCroatiawassecond.BiHwasthethird,fo-
urthMontenegro,Macedoniawasrankedfifth,whileSerbiawas
thelastsixth.

Inthefirsttwoyearsoftheeconomiccrisis,somecountries
theymanagedbetterandsomeworse.Macedoniawas the top-
ranked, secondand thirdplace sharedwith Slovenia andBiH.
Croatiaisrankedfourth,fifthSerbia,whiletheeconomiccrisis
hashithardestMontenegro,becauseitwasthelowest-rankedco-
untry.

 Овај рад је примљен 25. октобра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. децембра 2012. године.
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