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Борио сам
м се и то је
ј довољно.
Победа је
ј у Божијиим рукама.
Ђоордано Бруноо

На враата ММФ-аа куцају сам
мо оне земљ
ље које су на просјачкком штапуу. Земље
којима
а нико другии не жели да
д пружи ккредит. Ср
рбија, на сррећу, има могућности
м
и
за задуужење у Киини, Русијии и арапском
м свету. Ако Лазар Крстић
К
креене са
ММФ-о
ом од почеетка, тада не могу даа му се пруж
же ни уобиичајених аккадемских
"15 мин
нута" у којјима требаа да покаж
же своје умееће.
Није никаква тајна, ни
н новост да
д су еконоомија Србиј
ије и државн
ни буџет у дубокој и
Н
озбиљ
љно треба да се предуузме послее надриструучне и погуубне
дуготрајноој кризи. Нешто
економскее политике коју је год
динама спроводио Мллађан Динккић са своји
им тимом. О
наведеном
м смо годин
нама писалли на стани
ицама овог портала.[1] Зато ћемоо се позвати
и и у овом
тексту на поједине и раније изн
нете ставовве.
Будући ми
инистар фи
инансија Сррбије Лазар
р Крстић прредлаже заакључивање споразум
ма са
Међунароодним монеетарним фоондом (ММ
МФ) још прее него што је ступио на
н дужностт.[2] Такве
изјаве не п
пружају нааде за било какво побоољшање у економији
е
Србије. Даа ли се Лазаар Крстић
и ММФ сп
премају да задају заврршни удараац економи
ији Србије??

1

Свеже дип
пломирани студенти ззнају да је неокласичн
н
на економсска теоријаа, на којој јее
утемељен "генетски код" ММФ
Ф-а, својеврремено пруужила убедљив и кори
истан истрааживачки
ијски модеел виђења како
к
функц
ционише еккономска сттварност прриказује
модел. Оввај неистори
тржишни систем у његовом
њ
идеализованоом облику. Такав мод
дел виђења света пруж
жа
ма убедљивва, али преввазиђена об
бјашњења у релативн
но једноставвним ситуаацијама. У
студентим
таквим слуучајевима, тржиште и цене робее и услуга слободно
с
п
преносе
учеесницима ссва
потребна ообавештењ
ња и глатко доводе до равнотежее на тржиш
шту уз мини
ималне трош
шкове и
напоре.
им основама, економска политикка (мешањее државе у пословањее) није уопш
ште ни
На овакви
потребна, а ни пожељ
љна јер дон
носи нове или
и појачавва постојећће препрекее за глатко
нисање посл
ловања. Уообичајени, једноставн
ј
ни, општи и готово јед
дини савет онима
функцион
који воде економску
у политику у ситуацији тржишнее привреде и онај који
и важи за свако
с
доба
је следећи
и: одстраниите све преепреке за сллободно поословање наа тржишт
ту. Тржиштте увек знаа
све на најб
бољи могућћи начин. Овакав
О
савет опште праксе
п
који спроводи ММФ упад
да у замку
да иста меера и савет свима и уввек одговарра најбоље (one size fitts all). Нобееловац Сти
иглиц
критикује ММФ уз следеће
с
нап
помене:

б
појављ
љује да задоовољи свакку
’ММФ је јједноставно претпосттавио да се тржиште брзо
потребу, а у ствари, многе акри
ивности држ
жаве настај
ају баш због тога што тржиште не
н успева
да понуди
и основне услуге.’[3]
у
ММФ је п
поникао у доба
д
када јее неокласич
чни модел економске политике био преовллађујући
економски
и поглед наа свет и доссловно га јее спроводи
ио од свог оснивања.
о
С
Специфичн
ности
сваке појеедине ситуаације и проомене током
м времена биле су угллавном зан
немарене. Ово
О се
најбоље оггледа у про
ограмима "помоћи"’
"
к је ММ
које
МФ пружао несрећним
м земљама претежно
п
у Латинсккој Америци од 1980-и
их година. Различитоост у националним институцијам
ма, њихов
капацитетт деловања,, степен раззвоја и спец
цијализаци
ија у произвводњи били су гурнутти у
страну. М
ММФ је имаао свој чврссти начин гледања
г
на ствари и то
т је строго
о спроводиоо.
ратко и јасн
но ароганц
цију ММФ--а:
Стиглиц јее описао кр
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"Стандард
дна процедуура ММФ--а пре посетте земљи клијенту
к
би
ила је да се прво напише
извештај са
с службен
ног пута. Наамера миси
ије је била да
д током посете
п
самоо фино штеллује
извештај и његове пр
репоруке и да у њемуу исправи могуће
м
греш
шке."[4]

Неокласиччна економ
мска теорија није делоотворна у објашњавањ
о
њу и решаввању пробллема који
су повезан
ни са ситуаацијама која су изван поједностаављених тееоретских услова.
у
Ствварне
ситуације укључују, рецимо, стталне пром
мене у техноологији и укусима,
у
а такође и крризе.
к што су то полупро
оводници и рачунари,, побољшалла је већ поостојећу
Рецимо, нова роба, као
шала њиховву производ
дњу и кори
ишћење, а такође
т
ствоорена је и потпуно
п
робу и усллуге, олакш
нова роба и услуге на
н начин кој
оји нема веззе са почеттним снижеењем у цени. Напредаак у
ији омогући
ио је и прош
ширење у избору
и
локације прои
изводње којје није долаазило у
технологи
обзир у дооба које је претходило
п
о интернету
у.
ММФ је ууз Вашингттонски конссензус као услове за давање
д
кред
дита обећаао "леп и ми
ирисан
ружичњакк" у погледу
у економскког бољиткка. Без обзи
ира на спро
овођење навведених меера,
резултати су очиглед
дни:



Зем
мље Латинсске Америкке никада нису
н
прерасле из земааља извозн
ница првенсствено
при
имарних пр
роизвода у извознике производаа високе теххнологије.
Спрровођење такве
т
еконоомске поли
итике уводи
ило је земљ
ље Латинскке Америкее у кризе и
бед
ду јер су би
иле принуђене да спро
оводе саветте и захтеве који су обраћали вррло мало
паж
жње на расподелу доххотка и једн
накост. Уз наведено, кредити и
њи
ихово репроограмирањее било је таакво да зем
мље дужниц
ци не би
никкада могле да се извуку из дуговва. То је ци
иљ сваке баанке.

Шта се у сствари дого
одило? Умеесто обећан
них и очеки
иваних "руужа",
стигло је ссамо "трњее". Нобеловвац Кругмаан објасниоо је догађајее на
следећи наачин:
"Пре једнее деценије, Вашингтоон је са сам
мопоуздањеем убедио земље
з
Латинске Америке да
д ће, ако сее отворе за страну роб
бу и капитаал и ако
и велики сккок у приврредном
приватизуују државнаа предузећаа, доживети
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расту. Али
и, ово се ни
ије догодилло. Аргенти
ина је катасстрофа. И Мексико
М
и Бразил, см
матрани су
до пре некколико месеци као усп
пешне земљ
ље, али дан
нас је у обее земље дохходак по сттановику
само малоо већи од он
ног који је био у 19800. години. Због
З
тога што
ш је дошлло до оштроог
повећања неједнакоссти, већинаа људи је веероватно постала сиромашнија него
н
што јее то била
дина. Да ли
и чуди стањ
ње да је наррод уморан од поновљ
љених пози
ива за стезањ
њем
пре 20 год
каијша и д
дисциплинее на тржиш
шту?
Због чега није рефор
рма донела обећане ко
ористи? Тоо је тешко и узнемируј
ујуће питањ
ње. И ја
н увек и о Вашингто
онском кон
нсензусу; алли сада је
сам такођее много раззмишлао о томе, али не
време као што каже Брад
Б
ДеЛоонг са Беркллија, да оцееним своје веровање о тржиштуу. Моје
да смо пруж
жали добар савет доби
ија ниску оцену.
о
Треб
ба имати си
импатија заа латинске
уверење д
политичкее вође који настоје даа ублаже зан
нос о слобоодном тржишту и који са више н
напора
штите рад
днике и сир
ромашне сллојеве."[5]
Аргентинаа и Бразил,, као две зеемље које су биле позн
нати и стар
ри економсски "делинкквенти" и
које су билле највећи дужници ММФ-а,
М
од
длучиле су још
ј
2005. да
д исплате своје дугове ММФу и то пре рока доспеећа обавезаа.[6] Мађар
рска је унап
пред исплаатила дуговве ММФ-у и
ј битан прример и Слловенија,
затворила његову канцеларију у Будимпеешти јула 2013. Нама је
ормама од ссамог почеттка ослони
ила на "дом
маћу памет"" и клонилаа се
земља којаа се у рефо
финансијсског радикаализма, не спроводећи
и универзаалне, готовее "рецепте"" и савете из
и
инострансства, пре сввега ММФ--а. Ове земљ
ље не желее више да прихвате
п
пу
устош коју за собом
оставља М
ММФ. Грчкка и Шпани
ија су годин
нама под јаармом стезаања каиша и какав је исход
такве поли
итике? Запо
ослени су у сталном штрајку,
ш
зеемље су под
д барикадаама и у плам
мену, а
влада опш
ште и дугор
рочно безнаађе.

На крају оове расправве треба да подсетимо
о да на вратта ММФ-а куцају сам
мо оне земљ
ље које су
на просјач
чком штапуу. Земље коојима нико други не жели
ж
да пру
ужи кредитт. Србија, на
н срећу,
има могућћности за заадужење у Кини, Руси
ији и арапсском свету,, изворима кредита кооји је не
условљаваају као што
о то чини ММФ.
М
Ако Лазар Крсттић крене са
с ММФ-ом
м од почеткка, тада не
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могу да му се пруже ни уобичајених академских "15 минута" у којима треба да покаже своје
умеће. Србији је одзвонило и пре почетка часа.
Потребно је потражити и наћи нови модел за привреду Србије. Инострани саветодавци су
добро дошли и потребни. Али не из гнезда оних који који су створили кризу, већ оних који
знају да је реше и у томе имају успеха. Саветници за економију треба да дођу са истока. И то
далеког. Предлажемо да их наша власт потражи, рецимо, у Пекингу или Сеулу.
Аутор је редовни члан Матице српске у Новом Саду.
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