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ЕВРОПА ПО МЕРИ ЈАКИХ

Текст покушава да постави нека питања у вези даље перспективе Европске уни-
је у напонском пољу између високих ингеренција бриселске бирократије и све већег не-
задовољства становништва њених чланица. Најважније институције, попут Европ-
ског савета и Европске комисије, делују без икакве демократске контроле, нечег уоби-
чајеног у парламентарним демократијама. Можемо се упитати, да ли је самим начи-
ном на који су Европска унија обликовала, већ јасно оцртан овакав пут: наиме, кора-
ци у правцу уједињавања европских држава од самог почетка су почивали на личним
иницијативама европских политичара, а не на широкој демократској сагласности на-
рода. Пракса да се важни политички документи доносе ван очију јавност имале су за
последицу да су велике политичке иницијативе, попут референдума о европском Уста-
ву, претрпеле неуспех. 

Највећу дозу нестабилности у Европској унији изазвала је дужничка криза при-
вредно слабијих чланица Уније. Овај рад жели да покаже да је услове за такву финан-
сијску нестабилност створило увођења заједничке монете, док је глобална економска
криза само поспешила тај процес. Инсистирање на заједничкој монети није имало те-
мељ у економији, већ у чисто политичкој амбицији Немачке и Францусје за што чвр-
шћим уједињењем Европе. Садашња презадуженост многих земаља чланица ЕУ, пока-
зује да су привредно најразвијеније државе наметнуле услове привређивања и потро-
шње који се на дужи временски рок показује дефектним. 

Кључне речи: Европска унија, демократска контрола, еврозона, економска криза,
јавни и приватни дуг.

Дело просветљених

Прича о почецима настанка Европске заједнице је већ толико пута понављана
и навођена да је почела да подсећа на прва поглавља Библије: Настајање Европске
заједнице угља и челика било је дело два велика државника Де Гола (Charles de Ga-
ulle) и Аденаура (Konrad Adenauer) и имало је за циљ да убудуће онемогући рато-
ве између два велика европска суседа Француске и Немачке.1 Ако вековима посто-
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1 Текст је део пројекта бр. 179014 кога финансира Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије. 



ји спорна територија и ако је обе етничке групе које живе на њој доживљавају као
своју, то не значи да не постоје рационални механизми да се то место на неки на-
чин пацификује, да се круте државне границе максимално не омекшају и да кроз
привредну сарадњу и проспертитет профитирају обе стране. 

Видевши предности таквог приступа шест западноевропских земаља је преу-
зело иницијативу за даље уједињење Европе. Нужно је поменути два фактора који
су суштински условљавали ток све веће интеграције: с једне стране светски процес
све веће либерализације, а на другој, совјетска опасност. Очита корист од постепе-
ног уклањања царинских и других баријера између земаља довела је до већег тех-
нолошког повезивања и бржег економског раста: истовремено, масивна опасност
са Истока, страх од даље експанзије Совјетског Савеза нагонила је државе у рела-
тивно чврст војни савез, који не само да је истицао идеолошко заједништво, већ во-
дио конкретном повезивању војних и технолошких структура. 

Како каже Ален Турен (Alen Turen) европско уједињење се може сматрати као
пројект политичких моћника и високих функционера који су заправо деловали без
икакве демократске легитимности: “Таква Европа, којој су одлучујућу подршку
пружиле содијалдемократе и демохришћани, створена је захваљујући личним веза-
ма неких немачких и француских политичара: Де Гола и Аденауера, Жискар
Д'Естена (Giskard d’Estaing) и Шмита (Helmut Schmidt), Митерана (Francois Mitter-
rand) и Кола (Helmut Kohl), који су свакако сви били демократе, али који нису ја-
сно одговарали жељама народа. Уједињење Европе није направљено поштујући
мишљење јавности; њиме су се позабавили само институти за испитиавање јавног
мњења”(Турен, 2011:43). На неки начин природно је да су политичке елите, или
још тачније њихови истакнути појединци, били иницијатори увођења великих но-
вина, а да им је њихова дискрециона моћ омогућила да практично и ефикасно де-
лују у жељеном правцу. Да су чекали одобрење или акламацију од стране већине
својих грађана, питање је да ли би до таквих институционалних аражмана уопште
и дошло, односно степен приближавања би био знатно спорији и заобилазнији. Об-
ликоване јавног мњења је дуг, спор и компликован процес у коме нека иницијати-
ва може деловати неприхватљиво за највећи број људи; у том смислу, демократски
процес је битно еволутивне природе. За њега је потребно, на шта су класици демо-
кратске мисли указивали, често велико стрпљење, бескрајне дискусије и много вре-
мена. Истовремено, ми живимо у добу које је много динамичније од свих претход-
них у људској историји: начело ефикасности у политичкој пракси налаже разне
пречице и не треба да чуди понашање политичара. Потпомогнути митом у свемо-
гући утицај медија они често верују да политичке кампање могу саме да донесу
успех. То је, разумљиво погрешна претпоставка: исфабрикована јавна подршка је
често нешто варљиво и лако се може окренути против оних који су је започели. На-
име, ипак је потребно да се одређени прагматски предлози политичких технолога
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покажу успешним, да се људи из властитог живота увере да је реч о политици која
им доноси неке користи. Исто тако, не само да се начелни пројекти и визије могу у
ходу времена усмеравати у потенцијално различитим правцима и самим тим доби-
јати нови смер, него исто тако њихов исход може бити нешто потпуно нежељено. 

Но, за сврху овог текста довољно је истаћи да је дакле од самог почетка у
функционисању европских установа уграђено оно што ће се касније назвати “де-
мократским дефицитом”. Захваљујући томе постиже се на ефикасности, али губи
на легитимности: свакако је најтеже пронаћи онај баланс који би измирио те раз-
личите захтеве. 

Турен показује да постоји неколико битних момената у развоју западноевроп-
ских друштава који чине њихову заједничку нит: 

Први моменат је европски модел социјалне државе: након Другог светског
рата Енглеска и Француска су обликовале, свака по својој мери, системе социјал-
не заштите свог становништва. Друге развијене земље западне Европе су их сле-
диле: државе су преузеле велике ингеренције у погледу искоришћавања економ-
ских ресурса са идејом да учествују у редистрибуцији друштвеног богатства. Не
улазећи за сада у проблеме које изазивају системи економског уплитања и њихове
одрживости на дужи рок, потребно је нагласити да је велики послератни привред-
ни раст обезбедио пуну запосленост и велики степен социјалне заштите свих сло-
јева становништва. Идеја државе благостања је деценијама практикована у већој
или мањој мери, захваљући специфичној синдикалној традицији и другим околно-
стима постала трајна карактеристика скандинавских земаља. Премда се држава
благостања показала као економски неодржива, па је овај модел коригован враћа-
њем на прото-либерална начела, западноевропске државе су задржале многе функ-
ције социјалне помоћи и збрињавања. 

Друга карактеристика огледа се у смањењу улоге националних парламената;
они су упоредо са већим степеном интеграције све више губили на самосталности,
тако да се велики део њиховог посла свео на прилагођавање закона својих земаља
заједничким директивама из Брисела. То је била цена уједињавања Европе, а непо-
средна последица тог процеса се огледа у чињеници да кључне заједничке институ-
ције ЕУ немају легитимитет: оне су у правом смислу бирократска тела која посе-
дују огромну моћ, а готово никакву контролу од стране оних које посредно или не-
посредно погађају њихове одлуке. Ако се ова очита мањкавост, ма како била ва-
жна, за сада остави по страни, могли бисмо се сложити са Туреном да су слабље-
ње националних држава, отворене границе и успостављење многостраних веза у
погледу економије, технолошких истраживања, студирања и културне размене до-
вела до смањења самољубља великих нација. То јесте нешто позитвно у контексту
модерне европске историје, која се обликовала на националном ривалству. 
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Ова чињеница ипак никако не значи да је дошло до обликовања неког новог
националног европског идентитета. Парадигма Европљанина је још увек вазду-
шаст метафизички концепт који нема толико снажно упориште: неко може бити
Европљанин и Француз, Европљанин и Данац, али никако само оно прво, јер је тај
појам немогуће повезати са неким идентитетом, који се, хтели то ми или не, ипак
базира на језику, обичајима и колективном сећању. Констатација о непостојању
Европљанина као таквог поготово важи од тренутка када су се Европској уније
прикључиле некадашње земље Источне Европе и донеле своје властите идентите-
те и парадигме.

Без обзира на то многи еврооптимисти изражавају велики ентузијазам у прав-
цу настајања европске нације. У том правцу би се могла можда посматрати нескри-
вена амбиција Брисела да на различите начине финансирају и потстичу осећај ло-
калне припадности (подређених регија, области, градских или сеоских подручја) на
рачун националне припадности. Но, како са правом каже Турен велико је питање
да ли су слабљење националне државе и заједничке потрошачке навике нешто до-
вољне да се говори о неком заједничком европском идентитету, односно европском
грађанству? 

Ма какве амбиције гајили стратези Европске уније и разним институционал-
ним мерама настојали да створе делотворне инструменте за обликовање релатив-
но јединствене супер-државе, постоји још једна битна компонента која на дуги рок
битно отежава овакав пројект. Европска унија нема јединствену спољну политику,
а та мањкавост уско је повезана са чињеницом да нема властиту оружану силу. Сје-
дињене америчке државе пружиле се велики потицај корацима европског уједиња-
вања, али су при томе видели НАТО савез, у коме апослутно доминира њихова во-
ља, као трајан војни аражман намењен чланицама Европске уније.

Могло би се чак рећи да су САД искористиле рат у Босни да би у потпуности
обесхрабриле сваку идеју о заједничким европским војним снагама и способности
Европске уније да решава конфликте већих размера. Милитаризам Америке, који
је у великој мери игнорисао улогу Уједињених нација и наметнуо се као кључна
међународна сила, до невероватних размера је смањио улогу европских земаља у
спољној политици. Разумљиво, ако занемаримо додељено “прече право” Францу-
ске у бомбардовању Либије и одстрањењу Гадафија, с обзиром на раније нафтне и
друге аражмане. Тек, у сваком случају Сједињене државе су далеко отишле у раз-
воју војних технологија, тако да је Европа сада присиљена да у њима партиципира
искључиво кроз заједнички војни савез. Што је овај јаз већи то је она више осуђе-
на да буде под војним вођством америчког савезника, што се опет своди на то да
не може водити властиту политику. 

Турен би очито био много задовољнији када не би постојала постојећа анома-
лија. Овако Европска унија као да је трајно осуђена да буде недовршена “држава”.
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Зато он констатује да је Европска унија лабава држава, и то више у домену упра-
вљачког него политичког. С друге стране, за многе мислиоце су регулаторске функ-
ције Европске уније већ превелик терет, који спутава њене чланице у брзом разво-
ју и чине је некомпетитивном у односу на динамичне економије Сједињених држа-
ва, Кине, Јапана. 

Јасно је да је Европска унија настала низом прагматичких корака појединих
политичара који у почету нису ни слутили где то тачно води. Временом, њена ста-
за је укључивала све сложенију агенду, па и пристајања њених чланица на супра-
националне институције. Са распадом Совјетске државе отворио се простор и за
источноевропске земље. Од проширења Уније 2004 проблеми са којим се она суо-
чава су све сложенији, почевши од питања око прикључења нових држава (погото-
во Турске) у чланство, привредне рецесије, велике стопе незапослености, итд. Очи-
то је да је бирократизован модел управљања Брисела кочница бржег привредног
развоја Европске уније: незадовољни су често сви, и развијеније и неразвијеније
земље; прве сматрају да морају да сносе трошкове слабијих привреда; друге, да се
оне не могу адекватно развијати под садашњим правилима игре. 

До којих граница треба интегрисати Европу?

Један од оних који експлицитно заступа потоње мишљење је Вацлав Клаус
(Vaclav Klaus), који је не само угледан економиста, већ и човек практичне полити-
ке који је увео Чешку у Европску унију. Навели смо неке ставове Алана Турена,
али поглед из Париза није исто што из поглед из Прага, односно што је за члана јед-
не велике државе добро, не мора нужно да буде добро и за представника мале др-
жаве. Но разлика није само у географском положају и величини, већ и у објектив-
ним околностима. Турен би рекао што уједињнија Европа са јаким степеном регу-
лација, то боље за све. Клаус каже: не, боља је нецентрализована Европа, односно
интересни савез држава у којима делује слободна конкуренција, а националне др-
жаве задржавају властиту сувереност. 

Пратићемо аргументе које он наводи у прилог свог става: они ће уједно послу-
жити као екпланаторни оквир за разумевање садашње ситуације у Европској уни-
ји, а пре свега дужничке кризе многих њених чланица. 

У свом предавању “Eвро и његова будућност: поглед из будуће земље члани-
це“ одражном 2003 на Като институту Вацлав Клаус укратко анализира шта су мо-
гуће последице стварања заједничке европске валуте (Клаус, 2010). Основно по-
четно питање гласи шта може бити основна мотивација за тако обухватан корак?
Његов одговор је јасан И недвосмислен: “покретачка снага европског монетарног
уједињења увек била и јесте искључиво политичка, а нипошто економска мотива-
ција (ibid., 178). Ово важно тврђење објашњава много тога у вези актуалне кризе

Социолошки преглед, vol. XLVII (2013), no. 1, стр. 93–108 

97



дуговања која по признањима многих прети распадом еврозоне. Шта се дешава ка-
да се пренебрегне економска логика у корист политичког пројекта?

Аутор полази од става да се од самог почетка сматрало да је заједничка моне-
та корисно средство за стварање Европске политичке уније. У томе су се слагали
многи утицајни европски политичари – темељи националних држава су војна сила
и национална монета. Први темељ је изгубио на солидности кроз подређеност на-
ционалних војски НАТО пакту; други темељ би се могао растворити укидањем на-
ционалне валуте, као претпоставке самосталне националне политике. Увођењем
заједничке валуте укида се могућност вођења независних фискалних политика зе-
маља чланица. Да би прокламована заједница уједињене Европе, како она себе ви-
ди, била једно релативно хомогено тело морала се жртвовати монетарна самостал-
ност. Питање је само шта се тиме заиста добило, а шта изгубило? 

Успех неког потхвата великих размера се може мерити тек на дужи времен-
ски рок: увођење заједничке валуте се поклапало са успоном и развојем светске
економије. Међутим, тек са светском економском кризом, могу се мерити стварни
ефекти многих раније донесених одлука. Наиме, тренутна криза енормна дуговања
појединих европских држава (а њихов број је забрињавајући, пре свега реч је о
Грчкој, затим Ирској, Португалији, Шпанији, али и другим државама) се чини као
нужна последица занемаривања Клаусових економских аргумената. Време је да се
они подробније експлицирају. 

Почетни ентузијазам око увођења евра био је заснован на низу наизглед увер-
љивих разлога: привреде земаља чланица ће се у потпуности либерализовати, што
ће за собом донети убрзани економски раст, тако да се Европска унија постати так-
мац другим динамичним привредама (САД, Јапан, Кина). Јак евро ће донети при-
вредама чланица стабилност и могућност конкуренције на светском тржишту. За-
једничком монетом убрзаће се пословне трансакције, смањити трошкови које бан-
ке наплаћују за замену валута, све цене изражене у еврима постаће много једно-
ставније за привредне калкулације, а информативно поље неупоредиво транспа-
рентније. Дакле, основна предност би се огледала у сниженим трошковима тран-
сакција и елиминисање куресева ризика домицилне у односну на страну валуту. 

Сталним проширењем уније новим чланицама створено је потенцијално
огромно тржиште што би у начелу могло да значи И велики потстицај привредних
активности, добру покретљивост становништва, релативно лако проналажење ал-
тернативних партнера, могућност да се корсти велики број потребних информаци-
ја, брзи трансфер различитих знања, прихватања нових технологија, усвајање ино-
вативних решења и производњи и организацији, итд. 

Међутим, како каже Клаус, не само да је познато да је унутар Уније и пре уво-
ђења евра тржиште било отворено њеним чланицама, него ни само увођење евра
није допринело дугорочнијем привредном полету. Али, оно што је много значајни-
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је за сврху ове сумарне анализе је питање како делује монетарна унија на земље
различите привредне моћи, односно какво је деловање евра на привреде нижег ни-
воа развијености, привреда које се често налазе у процесу великих структурних
промена. 

У принципу, каже аутор, да би нека монетарна унија функционисала неопход-
но је испуњење неколико основних услова: (1) Висок степен покретљивости радне
снаге између делова на коме се она распростире; (2) Флексибилно прилагођавање
плата унутар појединих држава; (3) Слично богатство привредних извора; (4) По-
стојање примереног механизма фискалне компензације. 

Када је реч о Европској унији готово се сви економисти слажу да је покретљи-
вост радне снаге међу старим чланицама уније мала и недовољна. Комотност по-
нашања богатијег дела Европе била је деценијама обезнеђена солидном социјал-
ном заштитом. Другим речима, овај важан услов није испуњен, па чак ни након
пријема нових чланица у Унију, када се на тржишту појавила бројна радна снага
спремна на тражење боље плаћеног посла. Бирократским додељивањем квота о
броју потребне радне снаге из бивше источне Европе, као и разним другим препре-
кама, мобилност је смањна, а сам процес прилагођавања потребама привреде успо-
рен и далеко од постулираног стања. 

По Клаусу, потребна флексибилност плата и цена једноставно не постоји: та
ригидност почива на мноштву фактора који су део европске традиције (синдикал-
на организованост, бирократске структуре које осигуравају лојалност запослених,
итд.). Он упозорава да тамо где је покретљивост радне снаге мала, а привреду же-
лимо да учимо ефикасном и конкурентном, неопходно је имати флексибилне деви-
зне курсеве. Међутим, са увођењем евра као заједничке валуте и све већим степе-
ном хармонизације нестаје и независна национална монетарна политике, што зна-
чи овлашћење да се одређују каматне стопе (ibid., 180).

На тај начин круг као да се затвара: у одсуству двеју променљивих, каматне
стопе и девизног курса, неопходно је ослонити се на савршену меру флексибилно-
сти у погледу плата и кретања радне снаге. Управо је то оно у чему земље Европ-
ске уније оскудевају и где испољавају изузетну ригидност. Но, по њему, та нело-
гичност нарочито може да погоди релативно слабије привреде, поготово оне које
се налазе у процесу већих трансформација. 

Ако се погледа шта је условило нагли привредни процват појединих земаља,
рецимо Ирске у периоду од 1993 до 1999 видеће се да је то био пливајући курс њи-
хових валута и самосталне економске политике – подсећа Клаус. 

Са увођењем заједничке монете отворена су врата фискалне неодговорности.
На то су указивали многи одговорни економисти и политичари. Међутим политич-
ки интереси су превладали над економским: пре свега је Немачка инсистирала да
монетарна унија обухвати и државе са слабим привредама, где је ризик пословања
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много већи и где би каматне стопе по природи ствари требало да буду много више.
Јединственом ниском каматном стопом, која одговара снажној привреди рецимо
Немачке или Француске, те привреде су увучне у опасну зону презадуживања. Као
да се мислило, оно што је добро за Немачку и Француску, добро је и за све остале.

У том смислу Клаусова анализа има профетски карактер и предвиђа управо
оно што ће се догодити за пар година – велики фискални дефицит земаља са слаби-
јим привредама. 

“Ако земља има властиту монету, фискална неодговорност праћена је одгова-
рајућом казном. Али таква казна не следи унутар садашње еврозоне у којој посто-
ји различита фискална одговорност. Изгледа да данашњи проблеми фискалног де-
фицита неких земаља потврђују овај аргумент” (ibid., 183).

Као што је познато, ниска каматна стопа погодује економској експанзији, али
је то уједно и велики изазов за узимање кредита: у конкретном случају каматна сто-
па у еврозони је била прилагођена снажној немачкој привреди. Али шта се догађа-
ло са економски слабијим државама? У тренуцима када је светска економија била
у успону, када је понуда кредитора била издашна, оне су се презадуживале и у при-
ватном и у јавном сектору. С друге стране, кредитори су се утркивали у понуди, ка-
мата је била ниска (најчешће између 1 и 2%), тако да се становништво, држава и
предузетници нису либили у задуживању, привреда је изгледала као да је у незадр-
живом процвату. 

А онда је све то опојно стање пресекла глобална економска криза и на видело
се показала крхкост целокупне монетарне конструкције. Одговор на кризу од стра-
не ММФ је гласио: неке државе су прекорачиле допуштени степен задужености
јавног сектора, а као прва мера оздрављења препоручено је драстично кресање др-
жавних расхода. 

Могли бисмо се сложити са тврдњом Небојше Катића да висока задуженост
државе не мора нужно да води у економску кризу (Катић, 2013). Када је реч о ја-
ким привредама, као што је реч о Немачкој и Јапану, висок јавни дуг државе, у
првом случају 220 одсто бруто домаћег производа, у другом 80 одсто БДП, ком-
пензован је великим суфицитом и великом штедњом становништва.2 Државе су
дакле презадужене, али код домаћих банака које су ликвидне. Међутим, то не ва-
жи за земље где је штедња мала и где постоји негативни трговински биланс, глад
за инвестицијама велика, а кредити како приватног, тако државног сектора су
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узети код страних банака. У првом случају кредитори су мирни јер новац посто-
ји у банкама, дакле презадуженост није ништа алармантно. У другом случају по-
стоје задужења без неког правог покрића, а то све излази на видело када иностра-
не банке престану са кредитирањем и потраже уговорене надокнаде. 

Тако се једна погодност, лаког долажење до кредита по повољним каматама,
неадекватним за привреде већег степена ризика, временом претворила у замку са
далекосежним последицама. Без обзира по ком моделу тумачили презадуженост
државе, као последицу одржавања високог степена социјалног благостања (син-
дром великих јавних расхода државе ради издржавање администрација и разних
облика социјалних давања), али као последицу рецесије настале приватном сек-
тору, резултат је исти. Задуживања оба ова сектора код мање развијених привре-
да свакако је узајамно повезан. Наиме, као указује Катић, задужење приватног
сектора у условима рецесије води до гашења великог броја фирми и отпуштања
радника: самим тим се смањују и државни приходи од пореза, а повећавају њене
обавезе ради социјалног збрињавања. Једини начин да она изврши своје обавезе
је узимаје нових кредита. Тако приватни дуг заобилазним путем утиче на јавни
дуг: водеће финансијске институције, Међународни монетарни фонд и Светска
трговинска организација олако прелазе преко чињенице задуживања приватног
сектора и инсистирају искључиво на томе да јавни дуг земаља ЕУ треба да се кре-
ће у оквиру 40-60% бруто друштвеног производа. Међутим, ако унутар приват-
ног сектора дође до масовног погрешног планирања, ако се узети кредити погре-
шно инвестирају, не само да ће то изазвати пропадање приватних банака и фир-
ми, које се може тумачити као казна од стране неперсоналних тржишних крета-
ња, него ће то директно утицати на пословање државе. Држава ће бити принуђе-
на да санира приватне банке и да издвоји велике суме за незапослене, а све то у
условима смањеног прилива новца од пореза. Да би то чинила, она мора да се за-
дужује код банака, било у земљи или иностранству: а то се управо догодило ка-
да су у питању слабе привреде, које су по правилу задужене код страних банака. 

Чиме држава може да надокнади јавни дуг? Као што је речено, ММФ инси-
стира на штедњи од стране владе, смањењу буџета и свих врсте расхода (плата
државних службеника, мања социјална давања, смањење броја службеника и
прималаца помоћи, итд). Међутим, у условима кризе и то је често недовољно.
Сама држава, хтела не хтела, мора посегнути за још већим задуживањем, у све
неповољнијим условима.

Укратко резимирано, инсистирање на истим каматним стопама почивало је
на погрешном уверењу да ће у целој еврозони државе бити фискално одговорне
и економски здраве као Немачка. Како закључује Пeтер Зејхан (Peter Zeihan),
потпредседник Стратфорових глобалних анализа, сиромашне државе (и грађани)
имају превише склоности да троше у ситуацијама у којима су трошкови позајм-
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љивања ниски ( Зејхан, 2011:245). Резултат је масовна неодговорност у коме су
подједнако учествовале корпорације, владе и потрошачи. Лако доступни банков-
ни кредити су у току првих неколико година од увођења заједничке монете доне-
ли показатеље о великом економском успону, да би се настанком дужничке кри-
зе 2010. показало да је то само био привид и да велика задужење без јаке власти-
те привреде само доводе до финансијског краха. У случају Грчке, првенствено је
влада била та која се понашала неодговорно, када је реч о Ирској реч је о заду-
живању приватног сектора који је направио дуг четири пута већи од бруто дома-
ћег производа читаве земље. Овај закључак потпуно иде у прилог Катићеве кри-
тике широко прихваћеног става ММФ и Светске трговинске организације да
приватни дугови нису извори кризе.

У складу са тим ММФ и СТО као јединог кривца види државу, па се и лек
види у драстичном кресању трошкова државе, а то све са циљем да се њено заду-
жење врати у прихватљиве оквире. По тој доктрини контрола јавног дуга се по-
јављује као услов здраве економске политике, без обзира на величину и снагу др-
жаве, на степен развијености и на врсту и јачину валута.

Неизмирени јавни дуг ставља монетарну унију пред велике проблеме: Ко ће
покрити туђе дугове? На који начин казнити фискалну неодговорност? Како убу-
дуће спречити да се тако нешто догоди? Како присилити владе погођених држа-
ва на ригорозну штедњу? У случају Грчке, како сачувати земљу у Еврозони ка-
да су и много водећи политичари и расположење становништва да се изађе из
еврозоне? На крају, како преобликовати финасијске институције и успоставити
ригорозну фискалну контролу над државама монетарне уније? 

Немачка је невољно преузела враћање грчких дугова да би спасла еврозону.
На другој страни она захтева фискалну дисциплину коју би по плану избављења
требало да ригорозно спроведе Европска централна банка у Франкфурту. Али
ова мера централизације би дугорочно водила нарушавању ингеренција нацио-
налних парламената да се баве вођењем фискалне политике. Тешко би се могло
закључити да би национални парламенти били на то спремни, јер по чему би они
били важни, када би главни посао у држави водили други?

За сада се вратимо изворном Клаусовом тексту, који је, као што је напоме-
нуто писан у време увођења евра. Ту стоји и важна напомена да све већа хармо-
низација и централизација укида компаративне предности појединих земаља чла-
ница. Одрицање од властите валуте, или као што је случај код нових или будућих
чланица, прецењивање властите валуте, која се врши у интересу јаких европских
земаља извозника, заправо погодује јаким а не слабим привредама. На тај начин
дугорочно се заправо потстиче увоз робе, а самим тим дестимулише извоз. Ре-
зултат води не само спољном дефициту, него и смањењу властите производње.
Овај Клаусов аргумент најбоље потврђује своју снагу ако се посматра привреда
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Кине и групе експанзивних азијских привреда. Ове земље су намерно потцениле
властите валуте у односу на долар, што је за узврат донело двоструку предност
на светском тржишту: њихови произвођачи су потстакнути на што већи извоз, са
друге стране оне су привлачна мета за стране инвеститоре, будући да нуде оби-
ље компаративних предности (јефтина радна снага, минимум административних
процедура, стабилна економија која бележи огроман раст, смањење ризика, итд). 

Клаус поставља питање да ли земље источне Европе треба да делују против
властитих економских интереса? Како је економска политика Европске уније
скројена према мустри најјачих привреда, пре свега Немачке, разумљиво је да су
унутрашњи механизми финансијских токова такви да они погодују јакима, али
зато имају негативан ефекат на слабе привреде. Када је требало обезбедити не-
сметан извоз своје робе на тржишта будућих чланица, то је идеолошки правдано
потребом за либерализацијом економија, а посредовано великом понудом креди-
та и инсистирањем на јачању националних валута земаља увозница. Нико не спо-
ри да је узимање кредита у разним облицима потстакнуо стопу привредног раста,
премда је чест случај да је највећи део одлазио на потрошњу стране робе. Про-
блем је настао када је престао доток нових кредита и дошло до светске рецесије:
многе земље су очито презадужене, производња у опадању, а време отплате кре-
дита ступило на сцену. Дошло је до негативног тренда привредног пословања, у
истом или чак већем обиму него што је износио дотадашњи раст. Индикативни
су подаци држава у нашем региону, као изразит пример судбине недовољно ја-
ких привреда, чија судбина сад искључиво зависи спољашњих дешавања : Тако
је рецимо просечна стопа раста БДП у периоду од 2000-2009 била: Бугарска 5%,
Грчка 3%, Хрватска 3%, Румунија 5%, Словенији 3%, Србија 4%. Дакле, док је
светска привреда била у експанзији и стизали обилати страни кредити изгледало
је да постоји здрава и солидна основа привредног раста сваке од ових држава.
Међутим, чим страних средстава више није било, већ само потраживања, тренд
се обрће у потпуно супротном смеру. Тако је 2009 године уследио драстичан пад
БДП, о чему говоре следећи подаци: Бугарска -5%, Грчка -2%, Хрватска -6%,
Румунија -9%, Словенија -8%, Србија -3% (Божић, 2011:359).

Ове државе су постале презадужене, без способности да саме собом економ-
ски управљају: то значи да и поред огромног спољног дуга оне нису оствариле
никакву економску самосталност и стабилност; чак напротив, постале се тешки
зависници. Тако је спољашњи дуг јавног и приватног сектора 2009 износио (у ми-
лијардама долара): у Бугарској 49,3; Грчкој 552,8; Хрватској 59,4; Румунији 95,5;
Словенији 55,0; Србији 31,7. (ibid.,). 

У сваком случају, без обзира да ли се користи евро (Грчка, Словенија) или
је у питању прецењена домаћа валута, исход је углавном сличан: потстицање
прекомерне потрошње, олако задуживање приватног и државног сектора, прiти-
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сак међународних институција на високом курсу властите валуте (чиме се под-
стиче увоз а смањује извоз), немогућност вођења самосталне финансијске поли-
тике сходно развијености и потребама земље. 

Разумљиво, са економском кризом, падом производње, великом незапосле-
ношћу која драстично расте и незадовољство економском политиком Уније је све
веће. Остаје отворено питање да ли инсистирање Немачке на очувању еврозоне,
као и њена невољна спремност да плати велики део дугова, говори у прилог тезе
да се пре или касније мора донети једна од две могуће одлуке: Европска унија мо-
ра или да даље централизује своје виталне функције, а пре свега у домену фи-
скалне политике или да се врати у форму ранијег облика интересног савеза наци-
оналних држава. Прва претпоставка је концепт Немачке и Француске и захтева
знатно ригиднују дисциплину којој треба да се покоре земље еврозоне. Пре све-
га реч је о централизацији фискалне политике и строгој контроли трошења. Дру-
га могућност, делује у овом тренутку мање вероватна, ређе је експлицирана у јав-
ности, али зато више у сагласности са жељама можда чак и већине грађана поје-
диних европских земаља. То би значило враћање националној валути, већој уло-
зи националног парламента, смањење ингеренција бриселске бироктратије, мање
одвајање од националног дохотка за њено скупо издржавање. 

Унија да, али по чијој мери?

И Турен и Клаус се слажу у констатацији да је Европска унија настала као
дело просветљене елите и да је у целом том процесу њеног обликовања, а и ка-
сније, било мало демократског одлучивања. Нити се грађани европских земаља
много питају у вези политике ЕУ, нити водеће европске институције заиста не-
коме полажу рачуна о свом деловању. Тенденција стварања над-државних инсти-
туција је у многим државама критикована, најмање из једног разлога – таква вр-
ста установа једноставно слабе традиционалне демократске механизме. Ти меха-
низми, како указује Клаус, су једноставно неодвојиве од постојања националне
државе. Чим се они неутралишу радикално се повећава лична моћ политичара,
издашно потпомогнута медијским спектаклом.

Такво заобилажење сваке контроле би глатко функционисало, да идејна ре-
шења европског пројекта нису морале да изађу пред тест јавности. А онда се по-
казало да обични људи ствар виде у другом светлу. Уобичајено је да се референ-
думи, као форма масовног изјашњавања, расписују онда када се на неки начин
јавност припреми да да жељени одговор на постављено питање: њему обично
претходе дуготрајне кампање и убеђивање свих врста. Референдум о Ма-
стрихтском уговору у Француској једва да је прошао, док је у Данској тај пред-
лог био одбијен. Већина Ираца је била против уговора из Нице 2001, а Швеђана
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против увођења евра 2003. Затим је следило француско и холандско одбацивање
Европског Устава. 

Све то није ни мало случајно. Натегнута, преамбициозна конструкција, очи-
то не стоји на довољно чврстим темељима. На неки начин, у овој подели посло-
ва, просветљена елита је имала задатак да осмишљава будућност европског за-
једништва, а још више своју неприкосновену водећу улогу у њему, док би тро-
шкове за то требало да сносе други. Навели смо шта су последице увођења зајед-
ничке монете у релативно слабим привредама и шта су последице контроле фи-
скалне политике у тек примљеним чланицама (или онима који су у процесу инте-
грације у њу). Економска стагнација свих чланица ЕУ је указала на ригидности
успостављеног економско-политичког система, као и на нећкање и неспремност
да се солидарно помогне најугроженијима. 

У сваком случају Турен и Клаус су сагласни да се идеја о “европском наро-
ду” показала као илузија. Једноставно као што се својевремено није могло, уз сву
силу, пропаганду, наметнути одозго стварање homo Sovjetikus-a у комунистичкој
имеперији, тако је очито да је идеја о “европском грађанину” и мултикултурали-
зму на дуги рок само још једна метафизичка идеја. По Турену, сам процес даљих
интеграција би морао бити обрнут, од дискусије о овим питањима у појединач-
ним државама и покушајима да се формулишу могући правци у коме би те држа-
ве желеле да иду. Овако, наметање идеја одозго, преко неубедљивих кампања и
готових решења, много више иритира грађане појединих земаља, него што до-
приноси жељеној “хармонизацији”. Додали бисмо да је један од највећих пробле-
ма је пројектиована брзина интеграција (шта год под тим подразумевали) од стра-
не нове европске елите, као и недостатак осећања за реалност. Наиме, нестрпље-
ње је увек било погубно при провођењу сваке замашне политичке идеје; она по
правилу укључује слепило, непрепознавање смисла одређених препрека, као и
ниподаштавање стварног мишљења, потреба и навика обичних људи. Веома је
једноставно саопштавати допадљиве фразе, а сасвим друго направити пажљиву
калкулацију трошкова за поједина решања. 

Ми смо се послужили примером заједничке монете да бисмо указали на сле-
деће: да ли немачко жртвовање за Европску унију и смислу отплате дела грчких
дугова, није само плаћање рачуна за политичку амбицију управљања и вођења
главних послова на европском континенту. Чује се много о огромним трошкови-
ма које она треба да поднесе, а нико не говори о добити које је до сада имала, би-
ло да је реч о политици или економији. С друге стране примањем нових чланица,
проблеми се неће смањивати, већ повећавати; пре свега због различитог степена
привредне развијености, поготово што је мало вероватно да ће се основна логи-
ка разимишљања изменити. А она углавном гласи: оно што је добро за јаке, до-
бро је и за све остале. Међутим, то није тачно, чак напротив, директно води у све

Социолошки преглед, vol. XLVII (2013), no. 1, стр. 93–108 

105



већи јаз између богатих и сиромашних чланица. Већина мање развијених зема-
ља ушло је у Унију, са амбицијом да се брже развије; то поготово важи за бивше
социјалистичке државе. Међутим, шта се догодило: њих су индустријски разви-
јене државе пре свега гледале као на до скоро готово недоступна тржишта. У
оквиру услова које су будуће чланице требале да испуне да би задовољиле кри-
теријуме пријема уграђене су такве претпоставке које фактички успоравају или
онемогућују њихов пун развој; а те услове спада пре свега пуна либерализација
увоза, смањење, а затим потпуно укидање свих царинских баријера.

То је имало за последицу улажење у потпуно неравноправан однос релатив-
но слабих привреда, које уз све то биле у процесу великих трансформација са
агресивним и моћним међународним корпорацијама и привредама најразвијени-
јих земаља. Не улазећи у често погубне последице овог “отварања” по домаћу
индустријску и пољопривредну производњу, потребно је напоменути једну очи-
ту некозистентност. Наиме, треба потсетити да су најразвијеније привреде света
управо развиле тиме што су обилато користиле разне врсте царинских заштита и
разних других протекционистичких мера државе. На тај начин се домаћа произ-
водња штитила од непосредне стране конкуренције и то је трајало често децени-
јама. Тек када су се довољно оснажиле, те земље су могле и саме да заговарају
општу либерализацију, јер им није сметало да се изложе страној конкуренцији.
Сада се то у потпуности заборавља и то нимало случајно; очигледно је моћне ин-
дустријске и пољопривредне силе не желе брз привредни развој новопримљених
чланица, односно у интересу им је да се постојећи јаз у развијености одржи. При-
вредно јаке државе им различитим механизмима фактички онемогућавају брз и
ефикасан развитак, држе их у статусу неразвијености, потстичу њихово задужи-
вање, и то не ради развоја, већ у сврху куповине њихових финалних производа. 

Сам је Клаус једном приликом са индигнацијом навео пример Чешке, која је
отворила своје границе западној роби која је похрлила истискујући домаће про-
изводе. На другој страни, отворено тржиште западне Европе апослутно није за-
интересовано за оно што се у његовој земљи производи и као такво остало је фак-
тички затворено. Зато позивање на отворено тржиште у коме је укључено пет
стотина милиона људи, као несамерљиву предност за све учеснике делује често
као фарса. То исто тржиште је презасићено робама развијениог дела света, на
њему се неко нов може искључиво појавити као купац. Чланице овог интересног
савеза једноставно не само да нису једнаке у својим реалним производним и ку-
повниум могућностима, него су у оквиру уније инсталиране многобројне страте-
гије да се процеп између богатих и сиромашнијих очува. Навели смо неке од тих
механизама, који су се у досадашњој пракси показали као изузетно делотворни.
Већ само одређивање квота за одређене привредне делатности даје несамерљиву
предност јаким И развијеним државама: зато се не треба се чудити што новопри-
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мљене државе из источног блока бележе изразит пад у пољопривредној произ-
водњи. Када се дода константан одлив образоване радне снаге, губитак економ-
ског и политичког суверенитета видећемо да је стање у Унији далеко од оног са-
морекламираног. 

Увођење заједничке монете, не само да није поспешило бржи степен при-
вредног развоја ЕУ, поготово у случају мање развијених, већ је пре допринело
западање у дужничку кризу и велику рецесију. Искуство је показало да су у усло-
ве пријема у Европску унију учитани елементи који суштински не погодују раз-
воју привреда у трансформацији, већ их воде ка све већем задуживању, техноло-
шкој зависности и одливу најобразованијих кадрова. Ове, као и друге аномалије
глобална економска криза је изнела на видело. 

Европска унија може опстати само бар на некој врсти солидарности; међу-
тим, питање је колико су они који су је креирали на то заиста спремни. При томе
не ради се о тренутном отпису и рефинансирању дугова, већ нечему много трај-
нијем и супстантивнијем – о томе да се мање развијени делови Европе оспособе
да уђу у конкуренцију са богатима, да могу на основу властите производње и из-
воза да релативно равноправно партиципирају на заједничком тржишту. Међу-
тим, постоји оправдан страх да смо ушли у лошу бесконачност, која је креирана
уским интересом најразвијенијих европских земаља. Тешко је замисливо да ће ја-
ки и богати одступити од начела која им дају велику предност у односу на оста-
ле. 

На другој страни имамо више него видљиво незадовољство друштава која су
погођена кризом, попут Грчке, Шпаније и Италије. Велико је питање да ли ће зах-
тевана фискална дисциплина и јака контрола фискалне политике од стране
Европске централне банке суштински спречити настале проблеме. Тиме би узи-
мање кредита од стране државе, као и њени расходи, било стављено под контро-
лу, што значи централизацију и строго праћење кретања новца. Без ове центра-
лизације очито није могуће функционисање заједничке валуте. Многе чланице се
томе жестоко опиру, јер им се чини да се тиме потире елементарна улога нацио-
налног парламента да се брине о властитом буџету. 

Чини се да су економски модел привређивања, као и политички модел одлу-
чивања далеко од онога како се представљају. Не само да они не могу да задово-
ље све чланице Уније, него су пуни унутрашњих мањкавости и контрадикција.
Скептици би рекли, био је то преамбициозан план, који се много више заснивао
на ентузијазму него на искуству, на себичности него на солидарности, на мани-
пулацију и великим обећањима. Међутим, када се тај модерни социјални инжи-
њеринг захуктао, тешко је очекивати да ће се зауставити, без обзира на последи-
це, поготово кад их сносе они који сами готово ништа не одлучују.
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EUROPE ON THE MEASURE OF THE STRONG

From the very beginning the steps towards unification of European countries have been
founded on the personal incentives of politicians, but not on broad democratic agreement of the
people. That method has never been abandoned: even the huge administrative apparatus in
Brussels that makes important decisions without any democratic control could be seen as nat-
ural consequence of such praxis. It is just because of such political behaviour where important
political documents and decisions are made out of the eyes of the public, which the great polit-
ical incentives, such as referendum on the European Constitution, have failed. 

If we ask ourselves where it has gone wrong the possible answer is that EU has been made
according the needs of the rich and mighty countries. The states that are located on the periph-
ery of EU have no political influence on the main decisions, and cannot decide about their own
economic development. They are simply forced to adapt ourselves to the interests of the most
advanced. But the protests all over EU show that the general economic concept of the EU is
wrong and that it will generate crises in the long run. 

Key words: European Union, democratic control, Eurozone, economic crisis, public and
private debt. 
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