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ба водитиполитикукојаби семоглаокарактерисатикао
„пактзастабилност“узодређенеподстицајнеелементе.
Кључне речи: Србија, „пакт за раст“, „пакт за стабил

ност“,економскаполитика.

1.Уводненапомене

Гло бал на фи нан сиј ска кри за на ко ју се на до ве за ла кри-
за јав них ду го ва озбиљ но је уз др ма ла еко но ми ју Ср би је. Већ 
са да је из ве сно да је на кон 2009. го ди не Ср би ја по но во ушла 
у ре це си ју, дру ги пут за че ти ри го ди не. Сто га се отва ра пи-
та ње ка ко у на ред ном пе ри о ду тре ба во ди ти еко ном ском по-
ли ти ку, да ли она тре ба да под сти че раст („пакт за раст“) или 
тре ба да под сти че ста бил ност („пакт за ста бил ност“). Ово је 
пи та ње на ко је не под сто ји не дво сми слен од го вор ни у еко-
ном ској те о ри ји ни у еко ном ској прак си.

За го вор ни ци „пак та за раст“ ће из не ти ар гу мен те да у 
кри зним усло ви ма при вре да не мо же са ма да се из бо ри са 
свим те шко ћа ма и да је по треб на др жав на ин тер вен ци ја у 
ви ду суб вен ци ја, опро ста ду го ва, сни жа ва ња по ре за, по ве-
ћа них јав них на бав ки, суб вен ци о ни са ња ка мат них сто па и 
др. Кри ти ча ри овог гле ди шта ће из не ти ар гу мен те да ће ова-
кве ме ре до ве сти до зна чај ног на ру ша ва ња ма кро е ко ном ске 
не рав но те же у ви ду ра ста бу џет ског де фи ци та, ра ста јав ног 
ду га, ра ста ин фла ци је, што ће у ства ри пред ста вља ти са мо 
ба ри је ру, а не под сти цај ра сту.

Уко ли ко по сма тра мо исто риј ски мо же мо кон ста то ва-
ти да је у еко ном ској по ли ти ци до Ве ли ке еко ном ске кри зе 
пре о вла да вао „пакт за ста бил ност“. По ја ва кеј нзи ја ни зма је 
пре о кре ну ла ово гле ди ште  и „отво ри ло вра та“ за ак тив ни-
ју уло гу др жа ве у обла сти еко но ми је, ко ја је би ла до ми нант-
на у еко ном ској те о ри ји и по ли ти ци све до кра ја ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка. Мо не та ри стич ка ре во лу ци ја је до ве-
ла до кра ха кјен зи ја ни зма и по нов ног за о кре та ка „пак ту за 
ста бил ност“, ко ји је био до ми нан тан го то во че ти ри де це ни је. 
Гло бал на фи нан сиј ска кри за је по но во зах те ва ла под сти цај-
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не ме ре од стра не др жа ва у ци љу са ни ра ња по сле ди ца кри зе. 
Ме ђу тим, ка да се учи ни ло да је кри за на из ма ку по ка за ло се 
да је пре ве ли ки сте пен ин тер вен ци је из прет ход ног пе ри о-
да у јед ној гру пи раз ви је них зе ма ља ЕУ озбиљ но на ру шио 
ма кро е ко ном ску ста бил ност и до вео до по ја ве кри зе јав них 
фи нан си ја ко ја је по ста ла озби љан те рет еко ном ском ра сту 
и до ве ла до но ве ре це си је. У та квим усло ви ма по ста ви ло се 
пи та ње ка ко во ди ти еко ном ску по ли ти ку. При вре да је зах-
те ва ла зна чај не еко ном ске сти му лан се, а озбиљ но на ру ше на 
фи скал на не рав но те жа је пред ста вља ла ба ри је ру да љем да-
ва њу под сти ца ја. 

Са слич ним ди ле ма ма се су о чи ла и Ср би ја, од но сно ка-
ко на пра ви ти „тра де офф“ (на год бу) из ме ђу под сти ца ја ра ста 
и очу ва њу ста бил но сти. То зна чи да кре а то ри еко ном ске по-
ли ти ке мо ра ју да се опре де ле да ли ће да во де екс пан зив не 
по ли ти ке у ци љу да ва ња под сти ца ја еко но ми ји, ре стрит кив-
ну по ли ти ку у ци љу сма ње ња ма кро е ко ном ских не рав но те-
жа (бу џет ски де фи цит, јав ни дуг, ин фла ци ја, де фи цит те ку-
ћег ра чу на плат ног би лан са и др.) или ће да во де не у трал не 
по ли ти ке (по ли ти ка урав но те же ног бу џет ског де фиц та) док 
не про ђе кри за.  Ово на рав но не ис кљу чу је мо гућ ност да се 
до ми нант но во ди јед на по ли ти ка, нпр. „Пакт за ста бил ност“ 
уз од ре ђе не под сти цај не еле мен те. Ипак, пот пу но је по гре-
шно во ди ти по ли ти ку, ка кву је Ср би ја во ди ла у прет ход ном 
пе ри о ду, то јест да ре стрит кив на мо не тар на по ли ти ка по ку-
ша ва да кре и ра ста бил ност, а екс пан зив на фи скал на по ли ти-
ка да да је под сти ца је ра сту. 

Основ ни циљ ра да је да по ла зе ћи од ана ли зе ак ту ел не 
еко ном ске си ту а ци је у Ср би ји по ку ша да пру жи од го вор на 
ово пи та ње, да ли ме ра ма еко ном ске по ли ти ке Ср би ја тре ба 
да под сти че еко ном ски раст или тре ба да кре и ра ста бил ност 
из ко је би по том про и за шао раст.

Овај рад се са сто ји из че ти ри де ла. У пр вом де лу ће би-
ти при ка за на кеј нзи јан ска те о ри ја и ар гу мен ти за што др жа ва 
сво јим ме ра ма и ин стру мен ти ма тре ба да под сти че еко ном-
ски раст. У дру гом де лу ра да ће  би ти при ка за на мо не та ри-
стич ка те о ри ја и ар гу мен ти за што др жа ва тре ба да кре и ра 
ста бил ност и ко је ри зи ке но си под сти ца ње еко ном ског ра ста. 
У тре ћем де лу ра да се ана ли зи ра ис ку ство у ЕУ. У че твр том 
де лу ра да би ће при ка за ни ста во ви ауто ра и пре по ру ке ка ко 
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Ср би ја тре ба да во ди еко ном ском по ли ти ку у на ред ном пе-
ри о ду.

2.Кејнзијанскатеорија
иаргументиза“пактзараст”

У XIX и по чет ком XX ве ка ге не рал но се сма тра ло да 
су флук ту а ци је еко ном ске ак тив но сти, ко је ка рак те ри шу 
при вред не ци клу се, при род ни фе но ме ни ко ји се јед но став но 
мо ра ју ис тр пе ти. Оне су на но си ле огром не ште те по је ди ним 
дру штви ма, али су се при хва та ле као не из бе жне. Под ра зу ме-
ва ло се да су вла ди не ак ци је не де ло твор не, јер су та да шњи 
еко но ми сти ве ро ва ли да је при вре да спо соб на да се са ма опо-
ра ви. Схва та ње кла сич не те о ри је о спо соб но сти при вре де да 
по мо ћу тр жи шног ме ха ни зма ауто мат ски обез бе ди пу ну за-
по сле ност упу ћи ва ла је на laissezfaireеко ном ску по ли ти ку, 
од но сно на не ме ша ње др жа ве у при вред ни жи вот.1 За ме ша-
ње др жа ве не ма по тре бе  јер тр жи шни ме ха ни зам сам по се-
би обез бе ђу је пу ну за по сле ност фак то ра про из вод ње и нај ра-
ци о нал ни ју ало ка ци ју фак то ра про из вод ње. 

Ме ђу тим, Ве ли ка еко ном ска кри за по ка за ла је сву не-
спо соб ност тр жи шта као са мо ре гу ли шу ћег ме ха ни зма. Кла-
сич на еко ном ска те о ри ја ни је има ла об ја шње ње на ста ле си-
ту а ци је. Огро ман пад ре ал не про из вод ње и за по сле но сти ни-
је из гле дао као при вре ме но уда ља ва ње од рав но те же, на шта 
је упу ћи вао кла си чан мо дел. Кеј нсо ва књи га Општатеорија
камата,запосленостииновца да ла је об ја шње ње за што се 
до го ди ло то што се до го ди ло, ка ко да ље и на ро чи то шта ура-
ди ти да се то не по но ви.2 При вред ни ци клус по чи ње да се 
по сма тра као не што што мо же да се ре гу ли ше и ве ли ки број 
еко но ми ста при хва та да мо не тар на и фи скал на по ли ти ка мо-
гу и тре ба да се ко ри сте као ин стру мен ти за про ме ну агре-
гат не тра жње, ка ко би се оси гу ра ло по сто ја ње ви со ке за по-
сле но сти, ви сок еко ном ски раст и ста бил не це не.

Кеј нзи јан ска те о ри ја је у ре ла тив но крат ком вре мен ску 
пе ри о ду од по ја вљи ва ња Кеј нсо ве Оп ште те о ри је за по сле но-

1 Бо јан Ди ми три је вић и Ни ко ла Фа брис, Економскаполитика, Еко ном ски фа-
кул тет, Бе о град, 2007.

2 Џон Мај нард Кејнз, Општатеоријазапослености,каматеиновца, Це Ка Де, 
За греб, 1987.
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сти ка ма та и нов ца пре у зе ла при мат у ма кро е ко ном ској те о-
ри ји. До ду ше тре ба ло је не што ви ше вре ме на да она по ста не 
вла да ју ћа па ра диг ма и у еко ном ској по ли ти ци. За њу је М. 
Бла уг ре као: «Кејнзијанскареволуцијајесигурноједнаоднај
маркантнијихепизодаучитавојисторијиекономскемисли.
Сигурноникадараније,авероватнониникадакасније,еко
номисти нисутако брзо итакомасовно прихватили нову
економскутеорију.»3

Нај ва жни ји циљ еко ном ске по ли ти ке, по кеј нзи јан ци-
ма, је од стра њи ва ње ма сов не не за по сле но сти. Да би се оства-
рио ви сок ни во за по сле но сти ну жно је да по сто ји ви сок ни во 
агре гат не тра жње и то ка ко ин ве сти ци ја, та ко и лич не по-
тро шње.

Кеј нзи јан ска те о ри ја по ла зи од то га да тр жи шни си стем 
функ ци о ни ше та ко да се ре про дук ци о ни си стем по пра ви лу 
на ла зи ис под ни воа пу не за по сле но сти фак то ра про из вод ње. 
Та ко се фор ми ра ква зи рав но те жа на су боп ти мал ном ни воу, 
при че му по сто ји склад из ме ђу основ них ва ри ја бли, али тај 
склад се оства ру је ис под ни воа пу не за по сле но сти. Ста ње не-
рав но те же ни је са мо ре зул тат не за вр ше них про це са ускла ђи-
ва ња, то јест чи ње ни це да се си стем на ла зи у тран зи тор ном 
пе ри о ду ка оства ри ва њу рав но те же. Ово во ди за кључ ку да 
еко но ми ја те жи да трај но оста не ис под ни воа пу не за по сле-
но сти, уко ли ко др жа ва не ак ти ви ра ин тер вен ци о ни стич ку 
по ли ти ку ре гу ли са ња еко ном ских про це са. Кејнс ис ти че да 
је ста ње пу не за по сле но сти рет ка и крат ко трај на по ја ва, та ко 
да се нашаредовнаситуацијаогледауједномсредњемста
њукојенијеочајно,алинијенизадовољавајуће.4

Сто га кеј нзи јан ци од ба цу ју став да др жа ва тре ба да 
сто ји са стра не и да оста ви тр жи шту да са мо ре ши про бле ме. 
Ал тер на ти ва ко ја сто ји на рас по ла га њу - ко јој тре ба да ва ти 
пред ност за слу чај де пре си је и сма њи ва ња ци клич них флук-
ту а ци ја - је енер гич но ко ри шће ње фи скал не по ли ти ке. Кад 
год при вре да по ка зу је зна ке ре це си је и кли за ња у де пре си-
ју лек тре ба тра жи ти у по ве ћа њу др жав не по тро шње - ко ја 
би тре ба ло да на док на ди не до вољ не при ват не ин ве сти ци је 

3 Mарк Бла уг, «Se cond Tho ughts on the Keyne sian Re vo lu tion», HistoryofPolitical
Economy, бр. 23/ 1991, стр. 171.

4 Џон Мај нард Кејнз, Општатеоријазапослености,каматеиновца, Це Ка Де, 
За греб, 1987.
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- и сни же њу по ре за. Кеј нзи јан ци сма тра ју да је мо гу ће ду-
го роч но ди на ми зи ра ти агре гат ну тра жњу, ко ја по ста је кључ-
на ва ри ја бла др жав не ин тер вен ци је. При то ме би де фи цит 
др жав ног бу џе та тре ба ло да бу де фи нан си ран пр вен стве но 
еми си јом об ве зни ца од стра не др жа ве. По сто ји и мо гућ ност 
ди рект ног за ду жи ва ња др жа ве код мо не тар них вла сти, што 
во ди еми си ји нов ца. Ипак, у кеј нзи јан ској еко но ми ји се сма-
тра да је нор мал ни је да др жа ва еми ту је сво је об ве зни це. Ако 
би др жа ва пла си ра ла оно ли ки из нос об ве зни ца ко ји би тач но 
од го ва рао су фи ци ту аку му ла ци је би ла би ус по ста вље на рав-
но те жа. Де фи цит оства рен у пе ри о ду ре це си је, тре ба да бу де 
по кри вен су фи ци том у фа зи екс пан зи је.

Др жа ва пу тем јав них ра до ва (из град ња пу те ва, мо сто-
ва, шко ла и сл.), ве ли ких на руџ би, упо шља ва ња ве ли ког бро-
ја рад ни ка и ин ве сти ра ња у др жав не фа бри ке ди рект но по ве-
ћа ва агре гат ну тра жњу и пу тем мул ти пли ка тор ског деј ства 
ути че на ве ће по ве ћа ње дру штве ног про из во да, не го што је 
ини ци јал ни из нос ин ве сти ци ја. Кеј нзи јан ци ис ти чу да по-
раст јав них рас хо да има сна жни је деј ство од сни же ња по ре-
за.5

Ка да вла да ју не за по сле ност и де пре си ја, сма ње ње по ре-
за до во ди до по ве ћа ња рас по ло жи вог до хот ка ста нов ни штва. 
По ве ћа ње рас по ло жи вог до хот ка иза зи ва но ву ини ци јал ну 
по тро шњу, ко ја по кре ће чи тав ла нац се кун дар не по тро шње, 
ко ја, у крај њој ли ни ји до во ди – а то је ре зул тат де ло ва ња мул-
ти пли ка то ра – до да ле ко ве ће но ве за по сле но сти и дру штве-
ног про из во да не го што је био из нос ини ци јал не по тро шње, 
тј. по ре ског сма ње ња.

По ла зе ћи од кон тек ста ре це си о не еко но ми је, кеј нзи јан-
ска те о ри ја им пли ци ра да екс пан зи ја агре гат не тра жње не ће 
има ти зна чај ни је ефек те на по раст сто пе ин фла ци је. На и ме, у 
зо ни не ис ко ри шће них фак то ра про из вод ње по раст агре гат не 
тра жње пр вен стве но де лу је на раст ни воа при вред не ак тив-
но сти док су ефек ти у прав цу ге не ри ра ња ин фла ци је ре ла-
тив но ма ли. 

Иако кеј нзи јан ска те о ри ја ста вља на гла сак на фи скал ну 
по ли ти ку, као глав ну по лу гу ма кро е ко ном ског ди на ми зи ра-

5 Бо јан Ди ми три је вић и Ни ко ла Фа брис, Макроекономија, Еду конс Уни вер зи-
тет, Срем ска Ка ме ни ца, 2009.
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ња при вред них про це са, она тра жи да и мо не тар на по ли ти ка 
са сво је стра не по др жа ва и под сти че ди на ми зи ра ње при вред-
не ак тив но сти. Кеј нзи јан ци се за ла жу за екс пан зи ју кре ди та 
у усло ви ма ре це си је. Ла ко до би ја ње кре ди та и ни жа ка мат на 
сто па де лу ју сти му ла тив но на укуп ну ин ве сти ци о ну ак тив-
ност, што у крај њој ли ни ји до во ди до по ве ћа ња укуп не про-
из вод ње, од но сно ре ал ног на ци о нал ног до хот ка, и за по сле-
но сти.

Они ис ти чу да кључ ни зна чај има ре ал ни сек тор, док 
мо не тар ни сек тор има се кун дар ни зна чај. Ин ди рек тан ути-
цај мо не тар ног сек то ра огле да се пре ко де ло ва ња мо не тар не 
по ли ти ке на фор ми ра ње ка мат них сто па на ре ла тив но ни жем 
ни воу. На тај на чин мо не тар на по ли ти ка ути че на фор ми-
ра ње ви шег ни воа ин ве сти ци ја. Ка мат на сто па пред ста вља 
кључ ну ве зу из ме ђу мо не тар ног и ре ал ног сек то ра и њи хо вог 
спа ја ња пре ко фи нан сиј ског тр жи шта.6 Ова ана ли за по ка зу је 
да кеј нзи ја ни зам у про це си ма ма кро е ко ном ског ускла ђи ва ња 
ста вља ак це нат на про ме не ко ли чи на на пла ну ре ал них то ко-
ва, а не на про ме не ни воа це на.

Кра јем ше зде стих го ди на и по чек том се дам де се тих го-
ди на, кеј нзи ја ни зам је из гу био при мат у еко ном ској те о ри ји. 
Исто вре ме ни раст ин фла ци је и не за по сле но сти, брз раст бу-
џет ског де фи ци та и јав ног ду га, уз успо ре ни еко ном ски раст 
ути ца ли су да при мат у еко ном ској те о ри ји пре у зму мо не та-
ри зам и но ви кла си ча ри. Ипак, гло бал на фи нан сиј ска кри за 
је по но во ожи ве ла ин те рес за кеј нзијн ским иде ја ма и као што 
ис ти че Теј лор у сво јој књи зи:7 Гло бал на фи нан сиј ска кри за је 
зна чи ла «осве ту« кеј нзи ја ни зма.

3.Монетаристичкатеорија
иаргументиза„пактзастабилност“

По ја ве еко ном ских кри за има ле су по ма кро е ко ном ску 
те о ри ју и по ли ти ку да ле ко се жне по сле ди це. Ни је то био слу-
чај са мо са Ве ли ком еко ном ском де пре си јом из три де стих го-
ди на XX ве ка, ко ја је до при не ла по бе ди Кеј нсо ве те о ри је, а 

6 Ми лу тин Ћи ро вић, Монетарна економија, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 
1997.

7  Lаnce Taylor, Maynard’sRevengeTheCollapseofFreeMarketMacroeconomics, 
Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, Mas sac hu setts, Lon don, 2010.
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ка сни је и кеј нзи јан ске еко но ми је и ко нач ној ета бли ра но сти 
ма кро е ко но ми је као по себ не еко ном ске ди сци пли не, већ се 
слич но де си ло и са по ја вом спе ци фич не ре це си је то ком се-
дам де се тих го ди на XX ве ка. Ње не спе ци фич но сти огле да ле 
су се пр вен стве но у по ја ви из ра зи то ви скох сто па ин фла ци-
је, ко је ина че ни су ка рак те ри стич не за по ја ву кон трак ци је 
ек ном ске ак тив но сти. Упра во је то до при не ло по бе ди мо-
не та ри зма, ма кро е ко ном ске шко ле ко ја је још то ком 50-тих 
и 60-тих го ди на во ди ла глав ну бор бу са кеј нзи јан ци ма око 
до ми на ци је у ма кро е ко но ми ји. Иако, су ми шље ња у ве зи са 
док три нар ним раз ли ка ма из ме ђу кеј нзи ја ни зма и мо не та ри-
зма, а на ро чи то те о ри је њи хо вог нај ва жни јег пред став ни ка 
– Мил то на Фрид ма на, по ме ша на, без сум ње је по бе да мо не-
та ри зма отво ри ла пут по врат ку laissezfaireеко ном ској по ли-
ти ци, пред ста вље ној и кроз еруВашингтонскогконсензуса, 
ко ја је до ми ни ра ла све до по след ње гло бал не еко ном ске ре-
це си је.

У док три нар ном сми слу, мо не та ри зам је функ ци о ни сао 
уну тар Вик сел-Кеј нсо вог окви ра, са на гла ском на Вик се ло-
ву те о ри ју.8 Ме ђу тим, Фрид ма но ва ма кро е ко но ми ја би ла је 
«фун да мен тал но Кеј нзи јан ска»9, због нео д ба ци ва ња Кеј нсо-
вог ме то до ло шког и ана ли тич ког окви ра, са за кључ ци ма 
су пр то ним од кеј нзи јан ских. Ти су се за кључ ци при мар но 
од но си ли на по сле ди це др жав не ин тер вен ци је у еко ном ској 
по ли ти ци ко ја је мо гла има ти ефек те у крат ком ро ку, али је у 
ду гом ро ку би ла не е фи ка сна, за раз ли ку од кеј нзи јан ског си-
сте ма у ко ме је ва жан упра во кра так рок, у ко ме се про ме не 
агре гат не тра жње тран сми ту ју на про ме не у оби му про из-
вод ње и ни воу за по сле но сти, а чи ји су ефек ти пер ма нент ног, 
а не про ла зног ка рак те ра. Због то га су од че тр де се тих до се-
дам де се тих го ди на XX ве ка до ми ни ра ли кеј нзи јан ски кре-
а то ри еко ном ске по ли ти ке («ли бе рал ни» или «кон зер ва тив-
ни»), опре де ље ни за ма кро е ко ном ско «фи но-ускла ђи ва ње» 
пре ко фи скал не и мо не тар не по ли ти ке, уз ми кро е ко ном ску 
ре гу ла ци ју, ко ја је под ра зу ме ва ла и на ци о на ли за ци ју по је-
ди них при вред них су бје ка та. Ова ква по ли ти ка је, ме ђу тим, 

8 Исто, стр. 222.
9 Pe ter J. Bo et tke и Wil li am J. Lut her, «The or di nary eco no mics of an ex tra or di nary 

cri sis», У: MacroeconomicTheoryanditsFailings(при ре дио: Ste ven Ka tes), Ed-
ward El gar, 2010, стр.16.
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до ве ла до еко ном ског па да за пад них де мо крат ских еко но ми-
ја то ком 70-тих. За тај је пад по ред објек тив них фак то ра на 
ко је се ни је мо гло ути ца ти, ка кви су би ли нафт ни шо ко ви 
про у зро ко ва ни по ли тич ким де ша ва њи ма, пр вен стве но би-
ла окри вље на кеј нзи јан ска еко ном ска по ли ти ка. Упра во због 
не до ста ју ћих фун да мен тал них док три нар них раз ли ка из ме-
ђу кеј нзи ја ни зма и мо не та ри зма, по бе да мо не та ри зма је има-
ла две ва жне по сле ди це: по вра так laissezfaireприн ци пу у 
еко но ми ји и отва ра ње вра та за про дор и ка сни ју афир ма ци-
ју мно го ра ди кал ни јег и ре во лу ци о нар ни јег кон цеп та ра ци-
о нал них оче ки ва ња Но ве кла сич не ма кро е ко но ми је, ко ји ће 
за пра во озна чи ти пра ви рас кид са кеј нзи ја ни змом. 

Окре та ње прин ци пу ли бе ра ли зма, ко ји ка ко у те о риј-
ском, та ко и у прак тич ном сми слу има мно го зна че ња, ипак 
би се мо гао све сти на ми шље ње да се у еко ном ској сфе ри 
ускла ђи ва ње јав них и при ват них ин те ре са обез бе ђу је та ко 
да се мак си мум дру штве ног бла го ста ња ге не ри ше уко ли ко 
је из вр ше на ми кро е ко ном ска мак си ми за ци ја – ин ди ви дал ни 
из бор на сло бод ним тр жи шти ма. Ути цај и уло га др жа ве су 
ве о ма огра ни че ни на обез бе ђе ње прав ног окви ра за одр жа-
ва ње кон ку рен ци је на тр жи шти ма или обез бе ђе ње јав них 
до ба ра, ка кво су обра зо ва ње или од бра на. Упо ре до са lais
sez–faireприн ци пом у еко но ми ји иде и де мо крат ски иде ал 
ин ди ви ду а ли зма ко ји се за сни ва на при ма ту при ва ног из бо ра 
при ли ком до но ше ња свих од лу ка.

Без об зи ра на те о риј ске раз ли ке из ме ђу раз ви је них ма-
кро е ко ном ских шко ла на кон «по бе де» мо не та ри зма над кеј-
нзи ја ни змом (од мо не та ри зма, пре ко те о ри је јав ног из бо ра, 
до но ве кла си ке), си гур но је да је од се дам де се тих го ди на 
XX ве ка при сут но по нов но до ми нант но опре де ље ње у еко-
ном ској по ли ти ци за laissez–faireприн цип, ко ји ни је ви ше 
био из у зе так ко ји ва жи ре дак слу чај кон ку рент ских тр жи-
шта, већ пред ста вља стан дард за оп ти мал ну по ли ти ку. То је 
у еко ном ској по ли ти ци зна чи ло про ме ну до ми нант ног ци ља, 
али и кључ ног ин стру мен та за ње го во по сти за ње, уз исто вре-
ме но од ба ци ва ње дис кре ци о них пра ва у во ђе њу еко ном ске 
по ли ти ке ко ја су обе ле жи ла кеј нзи јан ску до ми на ци ју и пре-
ла зак на пра ви ла, ка ко у до ме ну мо не тар не, та ко и у до ме ну 
фи скал не по ли ти ке. Про ме на ци ља од но си се на пре ла зак са 
зах те ва за пу ном за по сле но шћу у при вре ди (кеј нзи јан ски – 
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обез бе ђи ва ним ко ри шће њем фи скал не по ли ти ке), на мо не-
та ристчки зах тев за ни ском и ста бил ном сто пом ин фла ци је 
ко ја се по сти же на ме та њем мо не тар них пра ви ла мо не тар ној 
по ли ти ци, ко ју, на рав но пра те и од го ва ра ју ћа фи скал на пра-
ви ла о урав но те же ном др жав ном бу џе ту. Тр жи шта су у та-
квом окви ру еко ном ске по ли ти ке од го вор на за ус по ста вља ње 
рав но те же, али и за пу ну за по сле ност, као и за од го ва ра ју-
ћи при вред ни раст ко ји про из и ла зи из ефи ка сног по на ша ња 
еко ном ских су бје ка та. Уло га др жа ве у под сти ца њу при вред-
ног ра ста је ве о ма огра ни че на и углав ном се сво ди на обез бе-
ђе ње ма кро ке о ном ске ста бил но сти. 

Но ви, мо не та ри стич ки оквир об ја шње ња ци клич них 
па до ва еко ном ске ак тив но сти, а ка сни је и но во-кла си чар ски, 
би ли су осно ва за од ба ци ва ње кон тра ци клич не еко ном ске 
по ли ти ке, на ко јој је кеј нзи ја ни зам ин си сти рао. Мо не та ри-
сти, за раз ли ку од кеј нзи ја на ца, ви де еко ном ски си стем као 
ин хе рент но ста би лан, а ци клич не флук ту а ци је су при мар но 
по сле ди ца нео д го вар ју ћих про ме на у ви си ни нов ча не ма-
се, због че га ће се еко ном ска не ста бил ност ми ни ми зи ра ти 
кон тро лом сто пе мо не тар не екс пан зи је10. Про ме не у ви си ни 
нов ча не ма се су нај ва жни ји фак тор за ге не ри са ње про ме на 
у ви си ни но ми нал ног до хот ка, што у си ту а ци ји ре ла тив но 
ста бил не тра жње за нов цем, зна чај них ка шње ња у при ла-
го ђа ва њу над ни ца и це на, до во ди до флук ту а ци ја у ви сни 
агре гат не тра жње и ре ал не еко ном ске ак тив но сти у од но су 
на се ку лар ни тренд. Ме ђу тим, ду го роч ни ефек ти су да ду-
ги пе ри о ди чак ни ске, али по зи тив не сто пе ра ста иза зи ва ју 
при вред но успо ра ва ње и ре це си је, док до вољ но ду ги пе ри о-
ди не га тив них сто па мо не тар ног ра ста до во де до де пре си ја11. 
Ка шње ње у кре та њу до хот ка за нов ча ним про ме на ма су про-
мен љи вог тра ја ња, али у про се ку су ду га, што де ли мич но 
по ти че и од адап тив них оче ки ва ња у фор ми ра њу оче ки ва не 
сто пе ин фла ци је, ка да еко ном ски су бјек ти пра ве си сте мат ске 
гре шке у оче ки ва њи ма, због че га и је дан шок мо же да иза зо-
ве ци клич ну ре ак ци ју. 

10 Vic tor Zar no witz, BusinessCycles:Theory,History, IndicatorsandForecasting, 
The Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1992, стр. 176.

11 Mil ton Fri ed man и An na J. Schwartz, Amonetary history of theUnited States,
18671960, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1963.
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Сто па ра ста ре ал ног до хот ка од го ва ра пу ној за по сле но-
сти (при род ном ни воу до хот ка и при род ној сто пи не за по сле-
но сти) од ре ђе на је ре ал ним фак то ри ма, док су флук ту а ци-
је де ви ја ци је до хот ка од овг трен да. Због то га се по ли ти ком 
упра вља ња агре гат ном тра жњом и не мо же ути ца ти на ре-
ал ни при вред ни раст, већ са мо ге не ри са ти флук ту а ци је око 
овог трен да. Мо не та ри стич ко об ја шње ње ци клич них успо на 
и па до ве еко ном ске ак тив но сти и уло ге еко ном ске по ли ти ке 
у то ме, зах те ва ло је ком би но ва ње Фи лип со ве кри ве упот пу-
ње не оче ки ва њи ма и кван ти та тив не те о ри је тра жње за нов-
цем. У мо де лу Да ви да Ла и дле ра (1973)12 у ко ме је раст нов ца 
ег зо ген, до хо дак од ре ђен на ни воу пу не за по сле но сти и адап-
тив на оче ки ва ња сто пе ин фла ци је, на кон са мо јед не про ме не 
у ви си ни нов ча не екс пан зи је, ге не ри шу се ци клич на кре та ња 
до хот ка и ин фла ци је - у од но су на њи хо ву при род ну или оче-
ки ва ну вред ност. То, за јед но са ду гим и про мен љи вим ка-
шње њи ма у ути ца ју на еко ном ску ак тив ност, су раз ло зи за 
при др жа ва ње пра ви ла у во ђе њу еко ном ске по ли ти ке и пот-
пу но од ба ци ва ње иде је да се еко ном ском по ли ти ком пре ко 
агре гат не тра жње мо же ути ца ти на ре ал на еко ном ска кре-
та ња (ви си ну сто пе не за по сле но сти или ре ал ног при вред ног 
ра ста).

Са раз во јем кон цеп та ра ци о нал них оче ки ва ња и укуп-
не но ве кла сич не ма кро е ко но ми је, са мо су осна же ни ра ни ји 
мо не та ри стич ки по сту ла ти и пре по ру ке еко ном ској по ли ти-
ци. Ци клич не флук ту а ци је као по сле ди ца «из не на ђе ња» у 
во ђе њу еко ном ске по ли ти ке ко је се ду гу је мо не тар ном шо ку, 
ни су ге не ри са не си сте мат ском, већ слу чај ном гре шком у оче-
ки ва њи ма, што зна чај но ума њу је моћ еко ном ске по ли ти ке у 
ути ца њу на ре ал не еко ном ске агре га те, док раз ли ка из ме ђу 
крат ког и ду гог ро ка не по сто ји. Кључ ну уло гу у об ја шње њу 
флук ту а ци ја у ви си ни за по сле но сти има хи по те за о ин тер-
тем по рал ној суп сти ту ци ји ко јом се об ја шња ва крат ко роч на 
функ ци ја агре гат не по ну де ра да Лу ка са и Ра пин га (1969)13. 
Пре ма њој, про ме не у по ну ди ра да на ста ју као по сле ди ца од-

12 Da vid La i dler, «The in flu en ce of mo ney on real in co me and in fla tion: A sim ple 
mo del with so me em pi ri cal tests for the Uni ted Sta tes, 1953-72», TheManchester
School, бр. 41/1973, стр. 367–395.

13 Ro bert E. Lu cas и Le o nard A. Rap ping, «Real wa ges, em ployment, and in fla tion»,  
JournalofPoliticalEconomy, бр. 77(5)/1969, стр. 721-754.
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сту па ња у тре нут ној ви си ни ре ал не над ни це у од но су на њен 
оче ки ва ни, дис кон то ва ни бу ду ћи ни во, услед при вре ме них 
про ме на у ви си ни ре ал не ка мат не сто пе. Због то га и ма ле 
про ме не у при но су од тре нут ног рад ног на по ра мо гу до ве сти 
до зна чај них про ме на у ко ли чи ни ра да. Флук ту а ци је у ви си-
ни за по сле но сти су агре ги ра ни ре зул тат ин ди ви ду ал них од-
лу ка на стра ни по ну де на тр жи шту ра да.14 То ме тре ба до да ти 
и пот пу ни рас кид са до та да раз ви ја ним кон цеп том Фи лип со-
ве кри ве, та ко да «на год ба» не за по сле ност – ин фла ци ја, ни је 
мо гу ћа ни у крат ком ро ку, пр вен стве но услед ра ци о нал них 
оче ки ва ња.

Иако је но во-кла си чар ски мо дел «па тио» од не до вољ но 
ре а ли стич них прет по став ки, он је ипак пред ста вљао ко рак 
да ље у те о риј ском фун ди ра њу зах те ва да се ма кро е ко но ми ја 
за сни ва на ја сним ми кро е ко ном ским осно ва ма – ми кро е ко-
ном ској оп ти ми за ци ји, као и да се еко ном ска по ли ти ка од-
рек не би ло ка кве ин тер вен ци је, при др жа ва чвр стих пра ви ла, 
раз ви ја у прав цу по сти за ња од го ва ра ју ћег кре ди би ли те та из 
ко га би про ис те кла и до бра ре пу та ци ја кре та о ра еко ном ске 
по ли ти ке. За то су ве за ни и од го ва ра ју ћи ин сти ту ци о нал ни 
аран жма ни, при мар но у до ме ну мо не тар не по ли ти ке, ко ји се 
од но се на не за ви сност цен трал не бан ке и тран спа рент ност 
мо не тар не по ли ти ке. Ти ме је тре ба ло обез бе ди ти ста бил но и 
пре ди кат бил но по слов но окру же ње, нео п ход но за пра вил но 
по слов но од лу чи ва ње, а кре а то ре еко ном ске по ли ти ке оне-
мо гу ћи ти у по ку ша ји ма да пре ва ре еко ном ске су бјек те ко-
ји се сва ка ко по губ но за вр ша ва ју у фор ми по ја ве ви ско их 
ин фла ци ја, док су ефек ти на ре ал на еко ном ска кре та ња ис-
кљу чи во ве за ни за по ве ћа ње ци клич них флук ту а ци ја. Ова-
кве пре по ру ке еко ном ској по ли ти ци би ле су пот кре пље не и 
у окви ру но ве ма кро е ко ном ске суб ди сци пли не – по ли тич ке 
ма кро е ко но ми је, ко ја је упра во у об зир узи ма ла и дру ге мо-
ти ве кре а то ра еко ном ске по ли ти ке (по ли ти ча ра), осим по сти-
за ња мак си ми за ци је дру штве ног ци ља пу не за по сле но сти и 
ни ске ин фла ци је, а ко ји се од но се на опо ру ни стич ки мо тив 
(оста ја ња или до ла ска на власт) и стра нач ки – пар тиј ски мо-
тив (ре а ли за ци је од ре ђе них иде о ло шки – стра нач ких ци ље-

14 Алек сан дра Пра шче вић, Пословнициклусиумакроекономскојтеоријииполи
тици, Еко ном ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008, стр. 218-
219.
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ва у до ме ну еко но ми је). Упра во се ова кви мо ти ви от кла ња ју 
уко ли ко је еко ном ска по ли ти ка пре пу ште на не за ви сним ин-
сти ту ци ја ма и огра ни че на пра ви ли ма ко ји ма је вр хов ни циљ 
еко ном ска ста бил ност.

По вољ на еко ном ска кре та ња у ве ћи ни во де ћих еко но-
ми ја до при не ла су по твр ди ис прав но сти еко ном ске по ли ти ке 
ба зи ра не на laissezfaireприн ци пу, де ре гу ла ци ји и пра ви ли-
ма. До по след ње гло бал не еко ном ске ре це си је, би ла је при-
сут на зна чај ни ја еко ном ска ста бил ност, што је под ра зу ме-
ва ло да су ци клич не флук ту а ци је по ста ле сла би је по сво јим 
ам пли ту да ма - еко ном ске екс пан зи је су ду же тра ја ле, а еко-
ном ске ре це си је су би ва ле кра ће и сла би је. Све је то до при но-
си ло иде ји да су зна чај не флук ту а ци је при вред не ак тив но сти 
са мо ствар еко ном ске исто ри је, а да је еко ном ска по ли ти ка 
на шла од го ва ра ју ћи ре цепт ко ји је обез бе ђи вао не и фла тор ни 
при вред ни раст, ко ји ни је био оме тан зна чај ни јим од сту па-
њи ма.

4.ГенезаПактазастабилностираст

У овим је окви ри ма мо гу ће по сма тра ти и Пактзаста
билностираст (СГП)15из 1997. го ди не, ко ји је тре ба ло да 
олак ша по сти за ње и одр жа ва ње ста бил но сти еко ном ске и мо-
не тар не уни је (ЕМУ), а чи је су чла ни це ауто мат ски по ста ле 
свих 27 чла ни ца Европ ске Уни је. Чла ни це ЕУ ко је су се опре-
де ли ле за ко ри шће ње евра, као за јед нич ке ва лу те, по чет но 
су се до го во ри ле и око из но са ко га мо гу да тро ше или за ко га 
мо гу да се за ду жу ју, а да би омо гу ћи ле ста бил не усло ве за ко-
ри шће ње но ве ва лу те. Пак том је пред ви ђен фи скал ни мо ни-
то ринг сва ке зе мље чла ни це, од стра не Европ ске ко ми си је и 
Са ве та ми ни ста ра, ра ди по сти за ња и одр жа ва ња фи скал них 
кри те три ју ма (мак си ми мал ног ли ми та фи скал ног де фи ци та 
и ду га), уз пред ви ђе не ме ре за по сти за ње фи скал не ди сци-
пли не. Ди сци пли на, од но сно пра ви ла, под ра зу ме ва ју да се 
бу џет ски де фи цит огра ни чи на до 3% БДП-а, а јав ни дуг на 
60% БДП-а. Уко ли ко се кри те ри ју ми СГП-а не ис пу ња ва ју 
(то ком три уза стоп не го ди не), ори ги нал но је би ло пред ви ђе-
но да се по кре не про це ду ра за до во ђе ње у пред ви ђе ни оквир 

15 http://ec.euro pa.eu/eco nomy_fi nan ce/eco no mic_go ver nan ce/sgp/in dex_en.htm
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ових по ка за те ља, укљу чу ју ћи и мо гућ ност при ме не еко ном-
ских санк ци ја пре ма зе мљи чла ни ци. Зе мље у окви ру евро 
зо не, мо ра ле су да из ве шта ва ју о сво јој ускла ђе но сти са СГП 
кри те ри ју ми ма уз фор му ли са ње »ста би ли за ци о них про гра-
ма«, док су оста ле зе мље би ле у оба ве зи да фор му ли шу »про-
гра ме кон вер ген ци је«. 

Ме ђу тим, ка да је евро као за јед нич ка ва лу та уве ден, 
еко но ми је ви ше зе ма ља чла ни ца су се су о чи ле са про бле мом 
до сти за ња СГП кри те ри ју ма. Ме ђу њи ма су би ле и две нај ве-
ће еко но ми је – Фран цу ска и Не мач ка ко је су већ 2003. го ди не 
пре кр ши ле пра ви ла од ре ђе на Пак том. На та ква кре та ња, Ко-
ми си ја ни је пред у зе ла од го ва ра ју ћу ак ци ју за њи хо во санк-
ци о ни са ње, већ је при хва ти ла њи хо во обе ћа ње да ће кри те-
ри ју ме до сти ћи што је пре мо гу ће, што је пра ви ла осла би ло, 
на кон че га је Са вет Европ ске Уни је од лу чио да их су спен ду је. 
У мар ту 2005. го ди не су пра ви ла »ре фор ми са на«, а за пра во 
су по ста ла флек си бил ни ја, упра во под ути ца јем Фран цу ске 
и Не мач ке. Кри те ри ју ми за ли ми ти ра ње бу џет ског де фи ци та 
и јав ног ду га оста ли су не про ме ње ни, али су за то про ши ре-
ни па ра ме три на осно ву ко јих се утвр ђу је да ли се еко но ми ја 
на ла зи у ста њу пре те ра ног де фи ци та укљу чи ва њем: кре та ња 
у ви си ни ци клич но при ла го ђе ног бу џе та, ви си не ду га, тра-
ја ња пе ри о да успо ра ва ња еко ном ског ра ста, као и мо гу ћом 
по ја вом де фи ци та као по сле ди це про це ду ра уве де них ра ди 
по ве ћа ња про дук тив но сти. На овај на чин је тре ба ло пра ви ла 
учи ни ти флек си бил ни јим, а исто вре ме но обез бе ди ти и њи-
хо ву пу ну при ме ну.

Но во ис ку ше ње за ре фор ми са ни Пакт за ста бил ност и 
раст до шао је у фор ми гло бал не еко ном ске ре це си је ко ја је 
от по че ла фи нан сиј ском кри зом и ре це си јом у САД-у у је сен 
2007. го ди не, да би се ве о ма бр зо про ши ри ла на оста ле еко-
но ми је, за хва та ју ћи по ред фи нан сиј ског и ре а лан сек тор. ЕУ 
еко но ми је у окви ру евро зо не, али и оне из ван ње, су о чи ле су 
са про бле мом да одр же бу џет ски де фи цит и јав ни дуг у окви-
ри ма утр ђе них ли ми та. То је би ло по себ но те шко уко ли ко се 
узме у об зир да је по след ња ре це си ја сма тра на про из во дом 
не до стат ка гло бал не агре гат не тра жње, та ко да су пре по ру-
чи ва не ме ре еко ном ске по ли ти ке при мар но ра ди под сти ца ња 
тра жње кроз екс пан зив ну фи скал ну по ли ти ку – раст др жав-
них из да та ка и сма ње ње по ре ских оп те ре ће ња, али и кроз 
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екс пан зив ну мо не тар ну по ли ти ку, ко ја не са мо што је тре ба-
ло да обез бе ди сни же ње ка мат них сто па и под сти ца ње ин-
ве сти ци ја, већ се не рет ко ко ри сти ла и за одр жа ва ње фи нан-
сиј ске ста бил но сти и спа ша ва ње по је ди них фи нан сисјких 
ин сти ту ци ја. Пред у зе те ме ре, упо ре до са по сле ди ца ма ре це-
си о них кре та ња ко ја су у по је ди ним европ ским еко но ми ја ма 
би ле зна чај не, као и услед гре ша ка у при ме ње ној еко ном ској 
по ли ти ци у пр вим го ди на ма уво ђе ња евра у не ким при вре да-
ма евро зо не (нај о чи ти ји при мер је еко но ми ја Грч ке), до ве ле 
су то ком 2010 го ди не до кри зе су ве ре ног ду га у зе мља ма евро 
зо не, ко ја је на мет ну ла по тре бу за но вим ме ха ни зми ма фи-
скал не ста би ли за ци је, али и ме ра ма за под сти ца ње бр жег ра-
ста европ ских еко но ми је. Та ко је на ста ла но ва ре фор ма Пак-
та за ста бил ност и раст, ово га пу та у фор ми Пактаевроплус
(ЕПП) из мар та 201116.

Пакт је овог пу та имао ши ри кон текст, уво де ћи но ве 
еле мен те – че ти ри ши ра стра те шка ци ља ве за на за спе ци-
фич не стра те ги је у њи хо вом до сти за њу:

- под сти ца ње кон ку рент но сти европ ских при вре да,
- под сти ца ње за по сле но сти,
- до при нос одр жи во сти јав них фи нан си ја,
- уво ђе ње фи нан сиј ске ста бил но сти.
До дат ни – пе ти циљ је:
- ко ор ди на ци ја фи скал не по ли ти ке.
Ре фор ми са ни Пакт чла ни це ЕУ усво ји ле су у окви ру 

Отво ре ног ме то да ко ор ди на ци је, ко јим је тре ба ло учвр сти-
ти пра ви ла и уве сти ауто мат ске про це ду ре на ме та ња пе на ла 
при вре да ма у слу ча ју по сто ја ња би ло де фи ци та, би ло ду га, 
из ван утвр ђе них при хва тљи вих окви ра. Европ ски са вет је 
де цем бра 2011. усво јио Европ ску фи скал ну ком пакт ност као 
на чин за фи скал ну ин те гра ци ју, ко ју су при хва ти ле све зе-
мље чла ни це ЕУ, осим Ве ли ке Бри та ни је и Че шке Ре пу бли ке.   

16 http://ec.euro pa.eu/eco nomy_fi nan ce/eco no mic_go ver nan ce/in dex_en.htm 
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5.НационалниинтересСрбије:Пактзараст
иилипактзастабилност

По след ња гло бал на еко ном ска ре це си ја отво ри ла је 
број на пи та ња у ве зи са во ђе њем еко ном ске по ли ти ке – да ли 
се и у ко јој ме ри тре ба при др жа ва ти пра ви ла, а ка да се мо же 
по сег ну ти за дис кре ци о ним пра ви ма, та ко ђе и у ко јој је ме-
ри за при вре ду ва жан циљ це нов на ста бил ност и да ли је он 
је ди ни, или при ма ран у од но су на циљ ре ша ва ња про бле ма 
не за по сле но сти. Ипак, при ме ње на еко ном ска по ли ти ка, као 
и фи скал ни де ба лан си ко ји су се ја ви ли као по сле ди ца ме ра 
еко ном ске по ли ти ке за пре ва зи ла же ње ре це си је, по ка за ли су 
да су за одр жив раст и за по сле ност у при вре ди, нео п ход на 
мо не тар на по ли ти ка ко ја би би ла во ђе на це нов ном ста бил-
но шћу, чвр ста фи скал на по ли ти ка и по ли ти ка фи нан сиј ске 
ста бил но сти. На ова кве за кључ ке на во ди ис ку ство зе ма ља 
ЕУ у при ме ни и ре фор ми Пак та за ста бил ност и раст, то ком 
по след ње гло бал не еко ном ске ре це си је. 

То ис ку ство је при мен љи во и на Ср би ју, за ко ју би се 
слич но зе мља ма ЕУ мо гли при ме ни ти зах те ви да се:

1. мо не тар на по ли ти ка во ди у ци љу по сти за ња це нов не 
ста бил но сти,

2. обез бе де ја сни окви ри за одр жи ве јав не фи нан си је и 
одр жи ву еко ном ску по ли ти ку,

3. укљу чи екс пли цит но обез бе ђе ње фи нан сиј ске ста-
бил но сти и кри зног ме наџ мен та. 

Ови се зах те ви пр вен стве но од но се на циљ ста бил но-
сти, ко ји је и да ље при ма ран за при вре ду Ср би је због не по-
вољ них кре та ња у ви си ни бу џет ског де фи ци та, а кон се квент-
но и јав ног ду га, као и де ви зног кур са и сто пе ин фла ци је. 

У до ме ну пак та за раст, у при вре ди Ср би је су та ко ђе 
при мен љи ва иск су ства и ме ре ко је се ко ри сте у еко но ми ја-
ма ЕУ. На и ме, тре нут но нај зна чај ни ји про блем у еко но ми ји 
Ср би је је из у зет но ви со ка сто па не за по сле но сти ко ја у по пу-
ла ци ји ли ца од 15 до 64 го ди на до сти же чак 26,1% (у апри лу 
2012.). Ова ко ви со ка не за по сле ност по сле ди ца је не са мо ефе-
ка та еко ном ске ре це си је ко ја ни је за о би шла ни Ср би ју, већ и 
нео д го ва ра ју ћег мо де ла ра ста ко ји је у про те клом пе ри о ду, од 
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по ли тич ких и еко ном ских про ме на у Ср би ји (ок то бра 2000. 
го ди не) при ме њи ван. Овај се мо дел мо же све сти на раст ко-
ји је по ти цао раст до ма ће агре гат не тра жње, фи нан си ра ног 
при ли ви ма из ино стран ства, при мар но по осно ву при ва ти-
за ци је и ме ђу бан кар ских кре ди та. Ме ђу тим, са не га тив ним 
ути ца јем гло бал не еко ном ске ре це си је, ко ја је нај дра ма тич-
ни је ефек те по при вре ду Ср би је има ла то ком 2009. го ди не 
(пад БДП-а од 3,5%), на но ве при ли ве из ино стран ства се ви-
ше ни је мо гло ра чу на ти, док се исто вре ме но сма њи вао из воз, 
као и до ма ћа про из вод ња, с об зи ром на чи ње ни цу да се у 
при вре ди Ср би је ни су спро ве ле од го ва ра ју ће струк тур не ре-
фор ме, већ је при вред ни раз вој био пре пу штен сти хиј ским 
то ко ви ма ула га ња у по је ди не сек то ре углав ном не раз мен љи-
вих до ба ра – фи нан сиј ски и сек тор те ле ко му ни ка ци ја. 

У си ту а ци ји ви со ке не за по сле но сти и ни ске за по сле но-
сти, ко ја на ста вља да опа да још од ок то бра 2008. го ди не и у 
апри лу 2012. го ди не из но си све га 44,2% (у од но су на ок то бар 
2008. го ди не ка да је би ла  53,5%17), тре ба узе ти у об зир и пад 
ре ал не про сеч не бру то за ра де у Ср би ји на ро чи то из ра жен у 
јав ним пред у зе ћи ма, обра зо ва њу и здрав ству (док је у при-
вре ди за бе ле жен бла ги раст услед пред из бор ног по ве ћа ња 
ми ни мал не за ра де ко ју ина че у нај ве ћем бро ју при ма ју за-
по сле ни у при ват ном сек то ру). Због то га је ра сту БДП-а у 
ве ли кој ме ри до при но си ла ви со ка др жав на по тро шња, ко ја 
је исто вре ме но ути ца ла и на по гор ша ње екс тер не и ин тер не 
не рав но те же. Та ква по ли ти ка је до ве ла до ра ста уво за и по-
гор ша ња ста ња де фи ци та те ку ћег ра чу на плат ног би лан са  за 
ко га се пред ви ђа да ће, уко ли ко због де пре си ја ци је ди на ра 
и сма ње ња до ма ће тра жње до ђе до сма ње ња уво за, до кра ја 
2012. из но си ти око 10% БДП-а18, као и ра ста ин фла ци је за ко-
ју се про це њу је да ће до кра ја го ди не из но си ти око 12%. Та-
ко ђе, због не у ме ре не фи скал не екс пан зи је то ком 2012. го ди-
не, де ли мич но и услед по ли тич ких раз ло га, пар ла мен тар них 
и пред сед нич ких из бо ра одр жа них у ма ју 2012. го ди не, као 
из у зет но за бри ња ва ју ћи про бле ми су се на мет ну ли про блем 
ви со ког фи скал ног де фи ци та (око 6,5% БДП-а у 2012. го ди-
ни), као и ви сок јав ни ду га ко ји до кра ја 2012. го ди не мо же 

17 Квартални монитор, Фон да ци ја за раз вој еко ном ске на у ке, Бе о град, бр. 
29/2012, стр. 19.

18 Исто, стр. 7.
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до сти ћи ни во од чак 60% БДП-а, што пред ста вља озбиљ ну 
прет њу ула ска у ду жнич ку кри зу. Сто га ова кви па ра ме три у 
зна чај ној ме ри огра ни ча ва ју мо гућ но сти Ср би је да у на ред-
ном пе ри о ду под сти че еко ном ски раст и су ге ри ше да ак це нат 
мо ра би ти на «Пак ту за ста бил ност».

Због то га су ме ре за фи скал ну кон со ли да ци ју, у сми слу 
сма ње ња те ку ће јав не по тро шње и по ве ћа ња јав них при хо да 
(по осно ву по ве ћа ња од ре ђе них по ре за) нео п ход не за сни же-
ње бу џет ског де фи ци та и јав ног ду га, као и њи хо во уво ђе-
ње у ра ни је утвр ђе не окви ре сход но фи скал ним пра ви ли ма. 
Пакт за ста бил ност, да кле, пред ста вља нео п ход ност за при-
вре ду Ср би је. Са дру ге стра не има ју ћи у ви ду про блем ду го-
роч не не за по сле но сти и оп да ња при вред не ак тив но сти  (ко ја 
је знат но ни жа од оне из 2008. го ди не за око 3%), као и про-
це не да ће ни во про из вод ње из 2008. го ди не би ти до стиг нут 
мо жда тек 2014. го ди не, по треб ни су и од ре ђе ни еле мен ти 
«пак та за раст». 

Узи ма ју ћи у об зир про блем не за по сле но сти, тен ден ци-
ју да ће се и у бу дућ но сти на ста ви ти са трен дом па да за по-
сле но сти, као и чи ње ни цу да се ви шко ви за по сле них на ла зе 
у јав ном сек то ру чи ја се ре фор ма већ ви ше го ди на од ла же 
(због по сле ди ца ути ца ја гло бал не еко ном ске кри зе, али и 
по ли тич ких раз ло га) та ко да се мо же оче ки ва ти да ће сва-
ки по ку шај рас те ре ће ња јав ног сек то ра до ве сти до још ве ће 
не за по сле но сти, пот пу но је очи глед но да би и кре а то ри у Ср-
би ји мо ра ли да пре ду зму слич не ко ра ке у ци љу под сти ца ња 
за по сле но сти, али и кон ку рент но сти срп ске при вре де, ка кве 
су при сут не у Пактуевроплус. Кри за на тр жи шту ра да у Ср-
би ји је очи глед на и дра ма тич на, а из вор јој је у ве ли ком па ду 
при вред не ак тив но сти. С об зи ром да се из во ри ра ста до хот ка 
у на ред ном пе ри о ду не мо гу оче ки ва ти ни од ра ста до ма ће 
лич не по тро шње (због па да ре ал них пла та, не за по сле но сти 
и ви со ког си ро ма штва), ни ти од ра ста др жав них из да та ка 
(због нео п ход но сти фи скал не кон со ли да ци је ко ја под ра зу-
ме ва сма ње ње рас хо да), еко ном ска по ли ти ка Ср би је мо ра се 
окре ну ти из во зу и из на ћи на чи не за ње го во по ве ћа ње – кроз 
под сти ца ње из во зно ори јен ти са них сек то ра (ин ве сти ци је у 
про из вод њу раз мен љих до ба ра) и ја сни је иден ти фи ко ва ње 
по тен ци јал них тр жи шта на ко је би се про из во ди из во зи ли 
(по себ но ва жна но ва тр жи шта, с об зи ром на не по вољ на еко-
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ном ска кре та ња у евро зо ни и мо гу ћа по нов на ре це си ја ко ја 
ће не ми нов но до ве сти до па да из во за у ове зе мље). 

Раст из во за мо ра би ти под стак нут по ве ћа њем кон ку-
рент но сти до ма ће при вре де, а кон крет не ме ре пред ви ђе не 
Пактомевроплус за ЕУ еко но ми је мо гу би ти ве о ма ко ри сне 
и за на шу при вре ду. У ЕУ ме ре за по ве ћа ње кон ку рент но сти 
се од но се на пра ће ње и одр жа ва ње тро шко ва ра да у окви ри-
ма про дук тив но сти. То зах те ва да се ре спек ту ју ћи тра ди ци ју 
со ци јал ног ди ја ло га и ин ду стриј ских од но са ипак раз мо тре 
про це ду ре од ре ђи ва ња над ни ца, сте пен цен тра ли за ци је про-
це са пре го ва ра ња о ви си ни над ни ца, ме ха ни зма њи хо вог ин-
дек си ра ња, као и обез бе ђе ња да над ни це у јав ном сек то ру 
до про но се кон ку рент но сти при ват ног сек то ра због при сут-
ног ефек та угле да ња на кре та ње у ви си ни над ни ца оства ре-
них у јав ном сек то ру. Ме ре ко ји ма би се ути ца ло на по ве ћа ње 
про дук тив но сти су та ко ђе ак ту ел не и за ствар ност у еко но-
ми ји Ср би је. Ме ђу њи ма је отва ра ње за шти ће них сек то ра за 
стра ну кон ку рен ци ју, ко јом би се по ве ћа ла кон ку рент ност и 
ефи ка сност ових сек то ра; уна пре ђе ње обра зов ног си сте ма и 
про мо ци ја ула га ња у ис тра жи ва ње и раз вој, ино ва ци је и ин-
фра струк ту ру. По себ но су ва жне ме ре за по бољ ша ње по слов-
ног ам би јен та, уна пре ђе ње ре гу ла тор ног окви ра, а у на шим 
усло ви ма по себ но је ва жно от кла ња ње про бле ма ко руп ци је. 

Слич но као што је ЕУ за кљу чи ла да кон ку рент ност 
при вре да евро зо не за ви си од до брог функ ци о ни са ња тр жи-
шта ра да, то би се мо гло за кљу чи ти и за кон ку рент ност при-
вре де Ср би је. Ин ди ка то ри ко ји се пра те су: ду го роч на сто па 
не за по сле но сти, сто пе не за по сле но сти мла дих, сто пе пар ти-
ци па ци је. Ре фор ме тр жи шта ра да би укљу чи ва ле ме ре ко ји-
ма би се обез бе ди ла и флек си бил ност и си гур ност, сма њио 
број не при ја вље них рад ни ка, по ве ћа ла сто па пар ти ци па ци је, 
по бољ ша ла обра зов на струк ту ра кроз про цес уче ња то ком 
жи во та (»ли фе лонг ле ар нинг«, енгл.), по ре ске ре фор ме ко ји-
ма би се сма њи ла по ре ска оп те ре ће ња на пла те за по сле них, 
све то би мо ра ла да пра те и про ме не у ре гу ла ти ви ве за ној за 
пен зи о ни са ње и про ду жа ва ње рад ног ве ка за по сле них.   
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6.Закључнаразматрања

По след ња гло бал на еко ном ска ре це си ја ути ца ла је ви-
ше стру ко на про ме не у ма кро е ко ном ској те о ри ји, али и по-
ли ти ци. Пр вен стве но је до при не ла оспо ра ва њу кла си чар ског 
(мо не та ри стич ког и но во кла си чар ског) ви ђе ња са вр ше ног 
функ ци о ни са ња тр жи шта, а ти ме и еко ном ског си сте ма. 
Иде ја о све мо гу ћој ми кро е ко ном ској оп ти ми за ци ји, пра ће-
ној тран спа рент ном и пред ви ди вом еко ном ском по ли ти ком 
др жа ве ба зи ра ној на пра ви ли ма, као до вољ ним усло ви ма за 
ус по ста вља ње оп ти мал не ма кро е ко ном ске рав но те же – пу не 
за по сле но сти, при вред ног ра ста у не ин фла тор ним усло ви ма, 
до ве де на је у пи та ње гло бал ном ре це си јом. Сто га су се еко-
ном ска ис тра жи ва ња пре у сме ри ла ка про бле му ин хе рент не 
не ста бил но сти еко ном ског си сте ма и из во ра не ста бил но сти 
у окви ру са мог си сте ма, на ро чи то у усло ви ма из ра же не гло-
ба ли за ци је фи нан сиј ских тр жи шта. С об зи ром да се на кон 
фи нан сиј ске кри зе она ве о ма бр зо пре ли ла на ре ал ни сек тор 
еко но ми је, би ло је ја сно да се ре це це си ја мо же сма тра ти по-
сле ди цом не до стат ка гло бал не агре гат не тра жње. Због то-
га се еко ном ска по ли ти ка, али и ма кро е ко но ми ја у це ли ни, 
окре ну ла кеј нзи јан ској тра ди ци ји. По но во су по ста ла ак ту-
ел на пи та ња ка ко по ве ћа ти агре гат ну тра жњу. У том су кон-
тек сту пре по ру че не пр вен стве но ме ре из до ме на фи скал не 
екс пан зи је, ко ја је мо ра ла, пре ма пре по ру ка ма ММФ-а, у сва-
кој еко но ми ји, у ко јој је то би ло одр жи во у сред њем ро ку, да 
укљу чу је фи скал ни сти му ланс ко ји би био до вољ но оби ман, 
ди вер си фи ко ван и чи ја би при ме на би ла до вољ но ду га, та ко 
да до ве де до ра ста агре гат не тра жње, а ти ме и про из вод ње, 
до хот ка и за по сле но сти. Та кву фи скал ну по ли ти ку, би пра-
ти ла и од го ва ра ју ћа екс пан зив на мо не тар на по ли ти ка – чи-
ји би циљ по ред сни же ња ка мат не сто пе ра ди под сти ца ња 
ин ве сти ци ја, би ло и одр жа ва ње фи нан сиј ске ста бил но сти, с 
об зи ром да је фи нан сиј ска кри за до ве ла у пи та ње функ ци о-
ни са ње мно гих ба на ка, оси гу ра ва ју ћих дру шта ва и дру гих 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, чи ји би слом имао не са гле ди во 
ло ше по сле ди це по функ ци о ни са ње во де ћих еко но ми ја, али 
и по гло бал ну еко но ми ју.
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Ан ти ре це си о не ме ре екс пан зив не еко ном ске по ли ти ке 
тре ба ло је да за у ста ве ре це си ју и до при не су от по чи ња њу опо-
рав ка, упо ре до са раз ма тра њем од го ва ра ју ћих про ме на ко је 
би би ле им пле мен ти ра не на функ ци о ни са ње фи нан сиј ских 
тр жи шта – њи хо ва ве ћа ре гу ла ци ја, зна чај ни ја и оп се жни ја 
кон тро ла фи нан сиј ских из ве шта ја по слов них су бје ка та, као и 
ве ћа ко ор ди на ци ја еко ном ских по ли ти ка ме ђу зе мља ма. Про-
ме не у пред у зе тим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке зна чи ле су 
и про ме ну у ње ном кључ ном ци љу. На и ме, уме сто ни ске и 
ста бил не сто пе ин фла ци је, по след ња ре це си ја је из не дри ла 
про блем ви со ке не за по сле но сти чи је су вред но сти у во де ћим 
еко но ми ја ма (САД-а, или ЕУ) би ле да ле ко из над при род не 
сто пе не за по сле но сти, до сти жу ћи ви си ну од 9-10% (а у не-
ким зе мља ма ЕУ чак и из над 20%, нпр. Шпа ни ја и Грч ка). 
Због то га се еко ном ска по ли ти ка мо ра ла окре ну ти и утвр ђи-
ва њем ми кро е ко ном ских под сти ца ја при вред них су бје ка та, 
по но во дав но за бо ра вље них још из до ба кеј нзи ја ни зма.

Пред у зе те ме ре еко ном ске по ли ти ке, ма да су до при не-
ле из ла ску из ре це си је, ни су обез бе ди ле од го ва ра ју ћи при-
вред ни опо ра вак у ви ду ви ших сто па при вред ног ра ста, већ 
су ре це си о ни при ти сци оста ли при сут ни, а кеј нзи јан ске ме ре 
под сти ца ња при вред не ак тив но сти и да ље по жељ не. Ме ђу-
тим, по ред от по чи ња ња но ве ре це си је, што пред ста вља још 
је дан раз лог за по ре ђе ње по след ње еко ном ске кри зе са Ве ли-
ком еко ном ском де пре си јом из три де се тих го ди на XX ве ка, 
при вре де ши ром све та су се су о чи ле са слич ним про бле ми ма 
ви ских бу џет ских де фи ци та и јав ном ду гу, ко је су по сле ди ца 
зна чај них јав них тро ше ња у прет ход ном пе ри о ду, упра во ра-
ди из ла ска из ре це си је.

У та квом се ста њу на ла зе и еко но ми је Европ ске уни је, а 
на ро чи то оне у евро зо ни. На и ме, ре це си ја је по твр ди ла стра-
хо ва ња да при ли ком уво ђе ња за јед нич ке ва лу те ни су утвр ђе-
на од го ва ра ју ћа ин сти ту ци о нал на ре ше ња за за шти ту за јед-
нич ке ва лу те у си ту а ци ји де ло ва ња шо ко ва, ка кав је би ла и 
по след ња ре це си ја. Пакт за ста бил ност и раст био је по ка за ло 
се не до во љан оквир за одр жа ва ње рав но те же, де ли мич но и 
за то што се ни је у пот пу но сти ис пу ња вао. За јед нич ка ва лу та 
у окви ру евро зо не, што под ра зу ме ва је дин стве ну мо не тар ну 
по ли ти ку, уз раз ли чи те фи скал не по ли ти ке на на ци нал ном 
ни воу, су о чи ла се са про бле ми ма оси гу ра ва ња при мар ног 
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ци ља – одр жа ва ња це нов не ста бил но сти. Зна чај не ма кро е ко-
ном ске, фи нан сиј ске и фи скал не не рав но те же у окви ру евро 
зо не зах те ва ју од ре ђе не про ме не окви ра еко ном ског упра-
вља ња Европ ском Уни јом, а на ро чи то евро зо ном. Ме ђу њи-
ма је сва ка ко Пактевроплус, ко ји јед ним де лом са др жи ме ре 
за под сти ца ње ра ста – кроз раст про дук тив но сти и за по сле-
но сти, нео п ход не за спре ча ва ње или окон ча ва ње евен ту ал не 
по нов не ре це си је, као и ме ре за ус по та вља ње и одр жа ва ње 
ма кро е ко ном ске ста бил но сти, кроз ме ре за ус по ста вља ње 
фи скал не и фи нан сиј ке ста би ли за ци је.

При вре да Ср би је се слич но оста лим при вре да ма на-
шла под уда ром гло бал не еко ном ске кри зе, са ви со ким па дом 
БДП-а у 2009. го ди ни. При ме на ме ра екс пан зив не фи скал не 
и мо не тар не по ли ти ке у Ср би ји је би ла огра ни че на чи ње ни-
цом да је у пе ри о ду ко ји је прет хо дио  гло бал ној ре це си ји 
прет хо дио би ла при сут на из ра зи та екс пан зи ја, а мо дел ра-
ста се за сни вао на агре гат ној до ма ћој по тро шњи фи нан си ра-
ној при ли ви ма из ино стран ства. Ста ње фи скал ног де фи ци та 
ни је до зво ља ва ло зна чај ни ју екс пан зи ју. По ред уну тра шње, 
при вре ду Ср би је оп те ре ћу је и спољ на не рав но те жа у ви ду 
ви со ког спољ но тр го вин ског де фи ци та, ко ја се због па да до-
ма ће про из вод ње, до ма ћег из во за, али и стра не тра жње за 
срп ским про из во ди ма, још ви ше про ду бљи ва ла. Да нас, је 
пред кре а то ри ма еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји те жак за да так 
да ре ше про блем бу џет ског де фи ци та – ње го вим сма ње њем, 
као и да одр жа ва ју ви си ну јав ног ду га у одр жи вим гра ни ца-
ма, ка ко би из бе гли ула зак зе мље у ду жнич ку кри зу. Ове би 
ме ре, тре ба ло да до при не су и сни же њу сто пе ин фла ци је, ко ја 
је уз оста ле еко ном ске про бле ме, та ко ђе на из у зет но ви со ком 
ни воу. Исто вре ме но, пред у зе те ме ре штед ње и сма ње ња јав-
не по тро шње не сме ју до дат но да успо ра ва ју при вред ну ак-
тив ност, ни ти да по сти чу не за по сле ност, ко ја да нас у Ср би ји 
пред ста вља нај о чи глед ни ји про блем. За то је по треб но утвр-
ди ти стра те шке при вред не сек то ре, као и тр жи шта на ко ји ма 
је мо гу ће пла си ра ти срп ске про из во де. Слич но Пак ту за ко ји 
се опре де ли ла ЕУ и Ср би ја би тре ба ло да пре ду зме па кет ме-
ра ко ји би по ред ста бил но сти, ко ја мо ра има ти при мат, да се 
не би до дат но про ду би ла фи скал на не рав но те жа, обез бе дио 
одр жи ви раст, ко ји под ра зу ме ва раст за по сле но сти и сма ње-
ње не за по сле но сти. Та кав план мо ра ин те гри са ти нај зна чај-
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ни је кеј нзи јан ске пред ло ге, али и мо не та ри стич ке - у до ме ну 
до сти за ња и одр жа ва ња ста бил но сти. 

AleksandraZ.Prascevic,NikolaFabris

WHATISTHENATIONALINTERESTOFSER
BIA:«STABILITYPACT»OR«GROWTHPACT»

Sum mary

Intherecentyears,fortheeconomicpolicymakersarisedi
lemmawhethertouseeconomicpolicymeasurestocreatemacro
economicstability,whichwouldthenbetheincentivetogrowth,
orhavinginmindverystrongrecessionarypressures,itisneeded
tousegovernmentstimulustoreviveproductionandboostem
ployment.Onthisissuethereisnoclearanswer,neitherineco
nomictheory,norineconomicpractice.

Theauthorsconsiderthatitisnecessarytotakeintoacco
untthespecificsofeachcountrybeforeyouoptforoneoranot
hervariant.Inthispaper,firstamethodologicalapproachwas
applied to consider the theoretical aspects of the theories that
suggeststimulationofeconomicgrowth(Keynesianism),andthe
oriesthatsuggestcreatingmacroeconomicstability(monetarism
andnewclassicalmacroeconomics).Then, this paperanalyzes
thespecificsofSerbia.

Asthemaingoalofthepaper,theauthorsposedtoanswer
tothequestionofwhatkindofeconomicpolicyshouldbeused
inSerbiainthefuturewhethertopromotegrowthortocreate
macroeconomicstability.Thepaperconcludesthat,intheviewof
disturbedfiscalbalance,externalimbalances,aswellasanum
berofstructuraldisturbances,thedominantkindofpolicycould
becharacterizedasa“stabilitypact”withsomeencouragingele
mentsforeconomicgrowth.
Keywords:Serbia,«stabilitypact»,«growthpact»,economicpo

licy



А.Прашчевић,Н.Фабрис ШТАЈЕНАЦИОНАЛНИИНТЕРЕС...

330

Литературa

Бла уг, Mарк: «Se cond Tho ughts on the Keyne sian Re vo lu-
tion», HistoryofPoliticalEconomy, No. 23/1991.

Bo et tke, J. Pe ter and Wil li am J. Lut her: «The or di nary eco-
no mics of an ex tra or di nary cri sis», MacroeconomicThe
oryanditsFailings,(ed. Ste ven Ka tes), Ed ward El gar, 
2010.

Ди ми три је вић, Бо јан и Фа брис, Ни ко ла: Економскапо
литика, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2007.

Ди ми три је вић, Бо јан и Фа брис, Ни ко ла: Макроекономи
ја, Еду конс Уни вер зи тет, Срем ска Ка ме ни ца, 2009.

Кејнз, Џон Мај нард: Општатеоријазапослености,ка
матеиновца, Це Ка Де, За греб, 1987.

Квартални монитор, Фон да ци ја за раз вој еко ном ске 
на у ке, Бе о град, бр. 29/2012.

La i dler, Da vid: «The in flu en ce of mo ney on real in co me 
and in fla tion: A sim ple mo del with so me em pi ri cal tests 
for the Uni ted Sta tes, 1953-72», TheManchesterSchool, 
No. 41/1973, p. 367-395.

Lu cas, Ro bert E. и Rap ping, Le o nard A.: «Real wa ges, em-
ployment, and in fla tion» Jo ur nal of Po li ti cal Eco nomy, 
No. 77(5)/1969, p. 721-754.

Пра шче вић, Алек сан дра: Пословни циклуси умакрое
кономскојтеоријииполитици, Еко ном ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2008.

Taylor, Lаnce: Maynard’sRevengeTheCollapseofFree
Market Macroeconomics, Har vard Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, Mas sac hu setts, Lon don, 2010.

Fri ed man, Mil ton and An na J. Schwartz: Amonetary hi
storyoftheUnitedStates,18671960, Prin ce ton Uni ver-
sity Press, Prin ce ton, 1963.

Ћи ро вић, Ми лу тин, Монетарнаекономија, Еко ном ски 
фа кул тет, Бе о град, 1997.

Zar no witz, Vic tor: Business Cycles: Theory, History, In
dicators and Forecasting, The Uni ver sity of Chi ca go 
Press, Chi ca go, 1992.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2012,год.VIIIvol.15 стр.307332

331

http://ec.euro pa.eu/eco nomy_fi nan ce/eco no mic_go ver nan-
ce/sgp/in dex_en.htm

http://ec.euro pa.eu/eco nomy_fi nan ce/eco no mic_go ver nan-
ce/in dex_en.htm 

Resume

TheauthorsfocusonthedilemmaofwhetherSerbianecono
micpolicyshouldbebasedon“growthpact”or“stabilitypact”.
Ineconomictheoryandpractice,thereisnoclearanswertothis
question.Proponentsof“growthpact,”claimthatintheconditi
onsofcrisisthegovernmentshouldn’tstandaside,butratherto
usetheinstrumentsandmeasuresthatoffersignificanteconomic
stimulus.Proponentsof“stabilitypact”emphasizethatgovern
mentinterventionleadstobudgetdeficit,whichthenleadstoan
increaseofthepublicdebt,whichisabarriertofuturegrowth.
Historically,ineconomictheoryandeconomicpolicyalternated
periodsdominatedbytheconductofpoliciestoencourageeco
nomicactivitywithperiodsof“noninterference”ofthestateand
puttingtheemphasisonmacroeconomicstability.

InordertodrawrelevantconclusionsforSerbia,thepaper
analyzesthetheoreticalargumentsofKeynesians,asanadvoca
te“growthpact”ononesideandmonetaristandnewclassical
arguments,astheadvocatesof“stabilitypact”,ontheotherside.
Thestudyalsoanalyzes theexperienceof theEU.Theauthors
concludethatundoubtedanswertothisquestioncannotbegiven
andthatitmustcomefromtheindividualcharacteristicsofeach
country.

TheauthorsconcludethatSerbiaischaracterizedbyhigh
unemployment, a decline inGDP (recession), insolvencyof the
realsector,allofwhichareindicatorsthatsuggestthatthego
vernmentinterventionwasneeded.However,ontheotherhand,
ahighlevelofbudgetdeficit,therapidgrowthofpublicdebtand
highinflationarefactorsthatlimittheconductofincentives.In
suchcircumstancesitisnecessaryforSerbiatohavetheecono
micpolicythatwouldrelypredominantlyonthe“stabilitypact”
withlessimplementationofincentivemeasures,andonlytothe
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levelthatwouldnotleadtoafurtherdeteriorationofthefiscal
stability.

TheauthorssuggestpracticalpolicymeasuresthatSerbia
shouldimplement.

 Овај рад је примљен 22. октобра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. децембра 2012. године.
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