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Апстракт: Глобални тренд забрињавајућег раста задужености с краја прошлог 
и почетка овог стољећа покренуо је озбиљне расправе о доктринарним и 
управљачким аспектима овог феномена с циљем формулисања дјелотворних 
стратегија управљања дугом и генерисаном кризом финансијског и реалног 
сектора. 
Задуженост Босне и Херцеговине се примарно манифестује као задуженост 
ентитета, Републике Српске и Федерације јер се дугови алоцирају. 
 Како ниво дуга у значајној мјери утиче на каматне стопе симптоматично је 
зашто је цијена капитала (камата) висока кад Босна и Херцеговина  и ентитети 
не спадају у ред презадужених земаља. 
Надамо се да ће овај рад дати бар део одговора за неутрализацију адресираних 
узрочника рецесије и генерисаних посљедица!? 
С друге стране, проблеми које генерише рецесија су тешко рјешиви у постојећем  
институционалном сетингу (OHR, currency board) који евидентно нема 
капацитет да креативно управља промјенама, али, изгледа, не постоји ни 
интерес(!?) кључних политичких фактора да се у постојећем механизму мијења 
било шта, тако да  несклад овлаштења и одговорности континуелно генерише не 
само политичке неспоразуме, него и негативне импликације на економски положај 
и интересе Босне и Херцеговине и Републике Српске!? 
Да би се такве околности промијениле потребна је политичка воља и консензус да 
се сопствени проблеми морају превасходно рјешавати сопственим снагама. 
Има ли у актуелном тренутку академске, политичке и друштвене сагласности да 
се крене тим путем!? 
Видјећемо!?! 
Кључне ријечи: дуг, каматна стопа, премија за ризик, конкурентност, 
национална економија, БДП, извоз 
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Abstract: The global trend of alarming growth of indebtedness at the end of last and the 
beginning of this century has started serious debates on the doctrinal and management 
aspects of this phenomenon with a view of formulating effective management strategies 
of debt and generated crisis of the financial and real sectors. 
Indebtedness of Bosnia and Herzegovina is primarily manifested as indebtedness of its 
entities, the Republic of Srpska and the Federation, because the debts are allocated. 
 As the level of debt significantly affects the interest rates it is symptomatic why the price 
of capital (interest) is high when Bosnia and Herzegovina and the entities do not belong 
to the heavily indebted countries. We hope that this paper will provide at least part of 
the answers to neutralize addressed causes of the recession and generated 
consequences!? 
On the other hand, the problems generated by the recession are difficult to solve in the 
current institutional setting (OHR, the currency board), which obviously does not have 
the capacity to creatively manage changes, but, apparently, there is no interest either 
(!?) of the key political factors to change anything in the existing mechanism, so discord 
of powers and responsibility continually generates not only political misunderstandings, 
but also negative implications on the economic situation and the interests of Bosnia and 
Herzegovina and the Republic of Srpska!? 
The changes of such circumstances require political will and consensus that own 
problems must be primarily addressed by own forces, for which political factors do not 
show any initial readiness!? 
Is there in actual moment of academic, political and social consensus to move this way 
!? 
We will see!?! 
Key words: Debt, Interest rate, The risk premium, Competitiveness, National economy, 
GDP, Export 
 

УВОД 
  
 У условима кризе феноменологија дуга добија на значају како 
у теоријском тако још изразитије у практичном, емпиријском 
домену. Актуелна криза се неријетко квалификује као дужничка 
криза, што генерално одсликава неспособност дужника да измирују 
обавезе. 
 Нажалост, иза генералне „слике“ о несолвентности дужника 
налазе се бројне оперативне импликације и негативна дејства која 
генеришу  пад производње, инвестиција и запослености па тиме и 
политичке и друштвене конфронтације на глобалном нивоу, али и на 
нивоу националних економија што дестабилизује положај и 
интегритет бројних ентитета и појединаца. 

Теоријске пропозиције о кредитирању и дугу  настајале су и 
уобличавале се сходно развоју позитивне прексе од самог почетка и  
појаве новца и кредита, с тим да је од самог почетка кредит 
кориштен не само за финансирање проширења и раста производње 
него и за алиментирање текуће потрошње. 
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Та околност се често теоријски и оперативно занемарује у 
много већој мјери него што пропозиције о „пословичној аверзији 
инвеститора према ризику“ 2*1 налажу(!?), што је један од врло 
важних узрочника криза за који су у већој мјери одговорни 
повјериоци него дужници!?  
Наравно, истановишта о одговорности дужника су беспоговорно 
легитимна,  иначе би се девастирао правни поредак. 

Како је позајмљивање новца израз одустајања инвеститора 
(повјерилаца) од бројних могућности и сатисфакција камата је 
легитимни исказ компензације за одустајање која се у суштини 
састоји од двије компоненте, неризичне која, de facto представља 
компензацију „временске преференције вриједности (новца)“,и 
ризичне која представља премију за ризик у корелацији са наведеном 
пропозицијом о „пословичној аверзији инвеститора према ризику“. 

Сходно томе, пословни и финансијски бонитет дужника и 
намјена кориштења би требало да детерминишу премију за ризик из 
чега консеквентно произилази да би кредити за потрошњу требало 
да имају веће премије за ризик него кредити за инвестиције и 
кредити за финансирање производње!? 

Кредитори (повјериоци) се најчешће оперативно  не 
придржавају наведених доктринарних пропозиција при кредитирању 
држава, привредних ентитета и појединаца из бројних 
разлога(политички, војни, стратешки, пенетрацијски) тако да је 
цијена капитала већа за привредне ентитете и појединце него за 
државе, иако је многим државе кроз историју дуг отписан, а 
несолвентна предузећа и појединци по правилу банкротирају 
уколико изгубе способност враћања дуга.  
 Свакако ова одступања од теоријских начела  и правила 
мотивисана су видљивим и невидљивим интересима кредитора који 
су у савременим условима у позицији да скоро у потпуности 
диктирају услове дужницима!? 

Неразвијене, политички нестабилне и институционално 
несређене земље карактерише висок country risk што посљедично 
подиже не само цијену капитала за задуживање државе него и 
каматне стопе кредитирања привредних ентитета и појединаца. 

Те околности утичу на кумулирање ризика враћања дуга али 
утичу негативно и на конкурентност привреде, запосленост, извоз и 
БДП што компликује позицију буџета и платнобилансну позицију 
                                                           
2
 Пропозицију о „пословичној аверзији инвеститора према ризику формулисао је 
нобеловац (1990) Harry Markowitz 1952 године („Portfolio Selection“, The Journal of 
Finance, vol.7, March 1952). Видјети детаљније: Спасоје Тушевљак, Процена 
вредности предузећа у кризи, „Саврмена администрација“, Београд, 1996. 
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земље на начин да расте потреба за додатним задуживањем како би 
се сервисирала јавна потрошња и доспјели спољни дуг. 

Ово истраживање нема само циљ да укаже на наведене 
контраверзе него и да анализира и провјери зашто раст дуга не 
генерише и раст циљних перформанси (БДП и извоза), уз 
апострофирање неминовности новог приступа у креирању стратегија 
управљања дугом!? 
 
1. ДОКТРИНАРНИ И ПРИВРЕДНО СИСТЕМСКИ АСПЕКТИ 

РАСТА ЗАДУЖЕНОСТИ 
 

Узроци задуживања су примарно детерминисани стањем 
привреде и одсуством макроекономских равнотежа на потребном и 
довољном нивоу који би резултовао штедњу и инвестиције којима се 
одржава и подиже запосленост и генерише економски и друштвени 
развој уз смањење зависности од акумулације из иностранства. 

Сагледавање узрока задуживања у оваквом контексту 
неминовно отвара бројна питања и недоумице како у теоријско 
методолошкој равни тако и у домену привредно системске 
структуре, институционалног сетинга и макроекономских 
управљачких механизама!? 

Из тих разлога анализа задужености би требало увијек да 
полази од сагледавања укупног привредног, социјалног и политичког 
амбијента како би се сериозно сагледале све околности и ограничења 
за формулисање креативне стратегије управљања дугом. 

Све оно што детерминише околности и узроке задуживања, 
укључиво и кључне механизме стратегија управљања дугом 
потенцијални кредитори препознају као кредитни рејтинг дужника 
спрам кога формулишу ставове према дужнику, али и услове и 
рокове кредитирања. 

Како су кредитори  пословично аверзични према ризику 
цијена капитала се за задужења државе ситуира на нивоу који је већи 
од раста БДП-а, што посљедично утиче и на кредитирање предузећа 
на начин да су каматне стопе значајно изнад приноса на ангажована 
средства. 

Високе каматне стопе у условима поткапитализованости 
финансијског сектора и рокова финансирања који нису прилагођени 
карактеру пословних подухвата  негативно утичу на конкурентност и 
приносни положај у кратком року,али и на финансијску стабилност у 
дугом року. 

Иако су ове пропозиције теоријски у потпуности разјашњење 
прије скоро једног вијека стиче се утисак да је контекст 
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међународних политичких и економских односа такав да се 
стратешки континуелно одржава однос кредитора и дужника на 
начин да се дужницима онемогући да формулишу и реализују 
стратегије финансирања које респектују фундаментална правила 
финансијске теорије. 

Глобални институционални сетинг системски и систематично 
преферира кредиторе и штити их прекомјерно од дејства тржишних 
ризика, а у садејству са институционалним сетингом и управљачким 
механизмима најразвијенијих земаља свијета одржава и продубљује 
јаз између развијених и неразвијених земаља управо кроз монетарну 
и финансијску сферу!?3 

Такав контекст намеће малим неразвијеним економијама 
неповољно финансирање у изнудици, што ствара варљиво убјеђење 
да је то привремено док се не промијене околности. 

Наравно, околности се закономјерно не могу промијенити на 
боље при каматним стопама које су од 40% до 4000% веће него у 
развијеним економијама свијета!? 

Недовољан раст, неријетко и пад, перформанси привреде уз 
високе расходе финансирања повећавају овисност о задуживању 
тако да се континуелно повећава Д/БДП рацио (учешће дуга у бруто 
домаћем производу). 

Традиционална теорија је формулисала несклад агрегатне 
тражње и агрегатне понуде као кључни фактор раста задужености. 

У условима када је домицилна агрегатна тражња континуелно 
изнад домицилне понуде макроекономске  неравнотеже се покривају 
задуживањем и увозом што генерише бројне компликације у вођењу 
политика и генерисању развоја. 

Наравно, и бројне доктринарне и методолошке недоуимице, 
несавршености и контраверзе (Mizes,Hayek, J.M.Keyns, F. Shostak, 
R.J.Shiller.)4 при дефинисању макроекономских индикатора и 

                                                           
3
 Видјети детаљније:1. Тома Пикети: Капитал у XXI веку, Академска књига, Нови 
Сад, 2015; и 2.Драгољуб Стојанов: Економија – изгубљена наука, и Спасоје 
Тушевљак: Маргиналије о економији и кризи – питања која о(без)храбрују актере 
у ЕКОНОМИЈА И КРИЗА –треба ли нам нови одговор-, Универзитет у Источном 
Сарајеву, Економски факултет  - Пале, Андрићград, 2014. 
4
 Поменути аутори су апострофирани као најистакнути протагонисти „економије 
ефикасности“ и „економије благостања“ односно као заговорници различитих 
доктринарних приступа за формулисање управљачких механизама којима се 
максимализују макроекономске перформансе. Вјерујемо да поједностављења у 
претходној формулацији ни уком случају не производе утисак умањења 
вриједности и научног доприноса поменутих аутора у развоју економске мисли и 
прогресивне управљачке праксе. 
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управљачких пропозиција додатно отежавају позицију креаторима 
економских политика. 

Комплексност економије и њених механизама отежава 
идентификовање узрока и евалуацију ефеката њиховог дејства на 
раст и пад циљних перформанси. 

Кључно питање је свакако како дјелују аутохтони економски 
закони у условима саморегулационих механизама економије, значи 
тржишта, а како дјелују те исте законитости при управљачким и 
регулаторним механизмима државе, односно како дјелују у садејству 
са тржишним механизмом!? 

При томе модели тржишта и репертоар управљачких и 
регулационих механизама су  стално у интеракцији на изузетно 
комплексан начин што ограничава могућности за формулисање 
креативних политика и изградњу ефикасних управљачких 
механизама!? 

Преферирање неолибералног модела тржишта потпуне 
конкуренције за мале отворене економије генерише поред шанси и 
бројне ризике због наслијеђених структурних и цјеновних 
дисбаланса и помањкања критичне масе ресурса и знања за 
креативно и дјелотворно управљање промјенама и осигурање од 
ризика које генеришу глобални егзогени фактори на субоптималну 
ендогену структуру!? 

У одсуству дугорочне визије и концепта  структурног 
прилагођавања промјене се дешавају стихијно и волунтаристички 
без временске синхронизације и квантификације потребних 
финансијских средстава што проузрокује бројне  штетне 
импликације у економском, социјалном и политичком домену у 
мјери која неријетко потпуно лимитира аутохтоне потенцијале 
домицилних ресурса. 

У свим оним ситуацијама у којима политике и управљачки 
механизми не обезбеђују макроекономске равнотеже за раст 
перформанси по правилу се посеже за задуживањем како би се 
обезбиједило функционисање система и стабилност у кратком року. 

При томе, дејство егзогених фактора  неријетко деформише и 
деструира дјелотворност домицилних потенцијала  што отежава 
генерисање аутономних механизама одрживости и повећава потребе 
за задуживањем. 

На тај начин и егзогени и ендогени фактори 
„синхронизовано“ дејствују на раст дуга, с тим  да повјериоци  с 
растом нивоа задужености у све већој мјери утичу и на креирање 
економских политика што се у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини због ограниченог државног и монетарног суверенитета 
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безпоговорно и реализује на начин који неумитно води у 
деструирање не само политичке него и економске самосталности и 
одрживости!? 

При свему томе евидентно је и одсуство јасног теоријског и 
методолошког концепта за формулисање стратегија управљања овим 
изузетно важним сегментом економске и развојне политике у 
цјелини, што се недвосмислено може закључити како из 
официјелних докумената  који третирају ове феномене тако још 
упечатљивије из генерисаних посљедица. 

Раст дуга је забрињавајући, посебно у периоду 2008-2014 
година (са цца 4 Млрд КМ на цца 11,5 Млрд КМ- скоро 3 пута)5 и 
није генерисао  раст запослености и извоза. 

Напротив, и поред раста запослености у 2014 години (изборна 
година) за скоро 20.000 запосленост у 2014 је мања него 2008 године 
(2008-703.749 запослених, а 2014 – 702.513 запослених).6 

Иако је извоз од 2008 до 2014  порастао за цца 35% као и 
покривеност увоза извозом (са 44,19% 2008 на 53,58% 2014 године)7 
пријети опасност да ће пад производње и запослености у реалном 
сектору генерисати раст увоза и задужености!? 

Непотпуно и недовољно систематично сагледавање узрока и 
посљедица ескалације кризе уз евидентно непостојање критичне 
масе политичког потенцијала за унапређење институционалног 
сетинга ограничава креаторе економских политика у формулисању 
дјелотворних механизама за превладавање кризе. 

Све указује на одсусутво дугорочних истраживања и одсуство 
стваралачког суштинског укључивања  академске заједнице у 
анализи проблема и формулисању креативних приједлога и 
механизама за њихово рјешавање. 

Такве околности представљале су у значајној мјери и 
ограничење за реализацију овог истраживања због одсуства 
референтних научно истраживачких прилога и анализа специфика 
Босне и Херцеговине- ограничен државни и монетарни суверенитет 
(OHR i CURRENCY BOARD), што лимитира могућности, посебно у 
условима евидентних несагласја политичке моћи, надлежности и 
одговорности доносилаца одлука. 

Због тих ограничења нисмо били у могућности да 
анализирамо  могућности прилагођавања и тестирања референтних 
теоријско методолошких модела (Hicks-ov IS-LM модел затворене 
                                                           
5
 Извор: Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине  

6
 Извор: Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине 

7
 Извор: Калкулације аутора на бази Публикација Централне банке БиХ  и 
Агенције за статистику БиХ 
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привреде, укључиво и варијације модела за отворене економије с 
краја прошлог и почетка овог вијека, и Mundell-Fleming-овог 
модела). 
 

2. ЗАШТО РАСТ ДУГА НЕ ГЕНЕРИШЕ РАСТ ЦИЉНИХ 
ПЕРФОРМАНСИ - БДП-А И ИЗВОЗА 

 
Иако ограничен државни и монетарни суверенитет у значајној 

мјери лимитира креаторе економских политика неопходно је и у 
таквим околностима провјерити хипотезу да раст дуга у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини не генерише у потребној и довољној 
мјери и раст привредних перформанси. 

У наредној табели (Табела 1.) дат је преглед вриједности 
варијабли за посматрани период, који су били предмет анализе у 
овом раду.  
 
Табела 1.: Укупан јавни дуг, БДП и извоз БиХ 2000-2014 година 

  
Укупан јавни 
дуг (млрд КМ) 

БДП 
 (млрд КМ) 

Извоз  
(млрд КМ) 

2000 4,055 10,05 3,104 
2001 4,221 10,96 3,311 
2002 4,29 11,65 3,139 
2003 4,014 12,303 3,507 
2004 4,032 16,954 4,303 
2005 4,338 16,928 5,538 
2006 4,071 19,121 7,019 
2007 8,826 21,647 7,944 
2008 7,401 24,984 6,557 
2009 8,272 24,307 5,53 
2010 9,491 24,879 7,096 
2011 9,976 25,772 8,222 
2012 10,464 25,734 7,858 
2013 10,423 26,123 8,38 
2014 11,516 26,933 8,68 
Извор: Министарство финансија и трезора и Централна банка Босне и 

Херцеговине 2000-2014 
 
На графицима од 1-6. представљене су временске серије за 

податке из Табеле 1. за податке на нивоу (График 1-3.) и на првој 
диференци (График 4-6.).  
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График 1-3.: Графички приказ апсолутних вриједности укупног 
јавног дуга, бруто домаћег производа и извоза роба и услуга у 

Босни и Херцеговини за период од 2000. до 2014. године 
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Извор: Прорачун аутора 
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График 4-6.: Графички приказ диференцираних вриједности 
укупног  јавног дуга, бруто домаћег производа и извоза роба и 
услуга у Босни и Херцеговини за период од 2000. до 2014. године 
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2.1. ТЕСТ ЈЕДИНИЧНОГ КОРЈЕНА 
 

Са сваку посматрану временски серију потребно је тестирати 
ниво на коме је услов стационарности задовољен. Примјеном 
проширеног Dickey-Fullerovog теста јединичног корјена првобитно 
ћемо извршити анализу стационарности за податке на нивоу, а у 
случају нестационарности серије, примјенићемо исти поскупак за 
диференциране серије. Поступак се понавља до оног нивоа док се 
услов стационарности не испуни. За одређивање оптималног броја 
лагова за тестирање стационарности ауторегресионих модела како за 
податке на нивоу, тако и на диференцираним серијама података, 
кориштен је Schawarzov критеријум. Треба напоменути да поред 
Schwarzovog критеријума постоји и низ других критеријума за 
утврђивањем оптималног броја лагова у ауторегресионом моделу. 
Неки од тих критеријума полазе од унапријед разумно одређеног 
максималног броја лагова који се постепено тестирањем смањује, 
док се не дође до броја при коме су сви лагови статистички значајни. 
Такође, постоје и критеријиму који полазе од минимално могућег 
броја лагова, те се сваки пут врши тестирање резидуала да би се 
установило да ли између њих постоји ауторкорелација. Постојање 
аутокорелације између резидуала указује на потребу да се број 
лагова повећа, при чему се поступак понавља све док се не дође до 
оптималног броја лагова у ауторегресионом моделу. Другим 
ријечима, додавање лагова престаје оног момента када је свако 
постојање аутокорелације између резидуала уклоњено. 
 Проширени Dickey-Fullerov тест јединичног корјена за 
податке на нивоу подразумијева изразе облика: 

1 1

p
y y ypt t p tt p

γ ϕ ε∆ = + ∆ +∑ −− =  

0 1 1

p
y y ypt t p tt p

ϕ γ ϕ ε∆ = + + ∆ +∑ −− =  

0 1 1 1

p
y t y ypt t p tt p

ϕ δ γ ϕ ε∆ = + + + ∆ +∑ −− =  
који обухватају тест јединичног корјена, тест јединичног корјена са 
укљученом константом, те тест јединичног корјена са укљученом 
константом и линеарним трендом. Нулта хипотеза која се провјерава 
је хипотеза нестационарности, односно постојања јединичног 
корјена у временској серији, што подразимијева да је коефицијент 

0=γ . Ако би дистрибуција γ)  посједовала стандардни нормалан 
распоред при провјери нулте хипотезе, онда би овакав тест био 
веома једноставан. 
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Међутим, распоред γ)  у оквиру нулте хипотезе није 

стандардни нормалан, јер 1−ty  је јединични корјен и варијанса таквог 

процеса расте како се број опсервација повећава (Sheppard, 2012). Из 
тог разлога приликом доношења закључка о вриједности t  теста, 
неопходно је, умјесто стандардизованог нормалног, користити 
Dickey-Fullerov распоред. Резултат проширеног Dickey-Fullerovog 
теста указају на прихватање или одбијање нулте хипотезе. У случају 
да је нулта хипотеза одбијена, прихвата се алтернативна хипотеза о 
стационарности временске серије ( 0<γ ) за податке на нивоу, док 
прихватање нулте хипотезе води томе да се поступак тестирања 
наставља за диференциарану серију података, све док се не додје до 
нивоа диференције на коме је услов стационарности испуњен. 
Једначине облика: 

∑
=

−− +∆+∆=∆
p

p
tptptt yyy

1

2
1

2 εφγ , 

∑
=

−− +∆+∆+=∆
p

p
tptptt yyy

1

2
10

2 εφγφ , 

∑
=

−− +∆+∆++=∆
p

p
tptptt yyty

1

2
110

2 εφγδφ  

су једначине које обухватају диференцирану серије података првог 
нивоа, гдје ће примјена Dickey-Fullerog теста јединичног корјена, зе 
већину економских варијабли, указати на постојање стационарности 
временске серије. 
 У наставку ће се показати да су и временске серије укупног 
јавног дуга, бруто домаћег производа и извоза роба, које су предмет 
анализе овога  рада, такође стационарне на првом нивоу )1(I . 
 У табели 2. приказани су резултати АДФ (Augmented Dickey-
Fuller – prošireni Dickey-Fuller) теста, према којима се јасно уочава да 
ни једна од анализираних варијабли није стационарна на нивоу уз 
ниво значајности 5%, али да је услов стационарности испуњен на 
првим диференцама сваке серије, с тим да је за серију извоза роба и 
услуга стационарност са укљученом константом постигнута за ниво 
значајности 10%, а са укљученим трендом диференцирана серија је 
стационарна на нивоу значајности 5%. Пошто ћемо у наставку 
испитивати постојање дугорочне и краткорочне везе између јавног 
дуга, с једне стране те, појединачно, бруто домаћег прозвода и 
извоза, с друге стране, Egle-Grangerov тест коинтеграције би 
представљао добар избор за такву анализу, с обзиром на то да су све 
серије стационарне на истом нивоу. 
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Табела 2.: Резултати АДФ теста јединичног корјена за 
појединачне временске серије посматраних варијабли 

 АДФ I(d) 
Укупан јавни дуг -0,014129 I(1) 
д(Укупан јавни дуг)  -5,384126*  I(0) 
БДП -1,443525 I(1) 
д(БДП) -3,792816*  I(0) 
Извоз роба и услуга -1,227475 I(1) 
д(Извоз роба и 
услуга) 

-2,955301**  

-5,218060* (са 
укљученим трендом) 

I(0) 
I(0) 

Извор: Прорачун аутора 
  
 2.2. ENGLE-GRANGEROV ТЕСТ КОИНТЕГРАЦИЈЕ 
 
 Још у другој половини прошлог вијека, појава лажне 
регресије као посљедица нестационарности временских серија које 
су биле предмет регресионе анализе, представљала је главни 
проблема емпиријских аналитичара. 

Неки истраживачи су рјешење проблема пронашли у 
регресионој анализи диференцираних серија података, с тим да се 
диференцирање вршило до оног нивоа док се не постигне 
стационарност временске серије. Међутим, оваква рјешења брзо су 
наишла на критику, јер се установило да регресиона анализа на 
диференцираним подацима доводи до губитка веома значајних 
дугорочних информација садржаних у стварној серији.  
 Велики заокрет у изучавању анализе временских серија 
направио је Грангер када је 1981. године у теорију први пут увео 
концепт коинтеграције. Недуго затим Engle и Granger су 1987. 
године представили чврсту теоријску основу за тестирање, оцјену и 
моделирање коинтеграције нестационарних временских серија. 
Коинтеграциона анализа дозвољава да се нестационарне временске 
серије користе на начин да лажна регресија буде избјегнута. Овакав 
приступ омогућио је аналитичарима да тестирају дугорочну везу 
између варијабли на бази стварних вриједности временских серија.  
 Треба напоменути да се Engle-Grangerov тест коинтеграције 
користи за варијабле које су стационарне на истом нивоу, док се за 
варијабле различитих нивоа стационарности углавном користи 
Јохансенов тест коинтеграције. У случају анализирања постојања 
коинтеграције између више варијабли, Engle-Grangerov тест показује 
своје недостатке, тј. не обезбјеђује информацију о броју 
коинтеграционих веза, већ само информацију о томе да ли је 
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коинтеграција присутна или не. Међутим, у нашем примјеру гдје се 
разматра постојање коинтеграције само између двије варијабле, 
укупног јавног дуга, с једне стране те, појединачно, бруто домаћег 
прозвода и извоза роба и услуга, с друге стране, primjena Engle-
Grangerov теста несумњиво ће обезбиједити задовољавајуће 
резултате.  
 Engle-Grangerova процедура састоји се од оцјене 
коинтеграционе регресије у оба смјера методом најмањих квадрата. 
Другим ријечима, потребно је формирати два коинтеграциона 
регресиона модела облика: 

ttt exy ++= 10 ββ  

Пошто су све анализиране временске серије првог реда 
интегрисаности, коинтеграциону регресију зависности двије 
варијабле формираћемо користећи податке на нивоу.  

За испитивање напријед поменутих веза оцијенићемо по два 
регресиона модела, који подразумијевају регресију у оба смјера. 
Тиме ће се испитати зависност бруто домаћег производа и извоза 
роба и услуга од јавног дуга. Да би се утврдило постојање 
коинтеграције, спроводи се тест јединичног корјена на серији 
резидуала оцијењеног коинтеграционог регресионог модела. 
 Тестирање јединичног корјена резидуала врши се, такође, на 
бази проширеног Dickey-Fullerovog теста, гдје регресиона једначина 
резидуала има облик: 

∑
=

−+− +∆+=∆
k

p
tptptt eeee

1
111

))) αα  

Ако серија резидуала посједује јединични корјен на нивоу, 
онда закључујемо да између посматраних варијабли не постоји 
дугорчно слагање у њиховом кретању. У том случају потребно је 
приступити примјени Engle-Grangerovog теста узрочности за 
тестирање постојања краткорочне усклађености кретања варијабли.У 
супротном, присутно је дугорочно слагање кретања варијабли и 
формира се механизам корекције грешке (Error Correction 
Mechanism) да би се утврдила брзина краткорочног 
прилагођавањаваријабле њеној дугорчној равнотежи. 
 У наредној табели дати су резултати стационарности 
резидуала свих регресионих модела у оба правца за сва посматрана 
тржишта.  
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Табела 3.: Engle-Grangerov тест коинтеграције 

Коинтеграциона регресија 
АДФ тест  
резидуала 

Критична 
вриједност 
за ниво 

значајности 
5% 

ii dugjavniUkupanBDP ⋅+= 909461,1473797,6|  
ii BDPdugjavniUkupan ⋅+−= 420987,0347295,1  

651034,2−  
451896,2−  

098896,3−  
098896,3−  

ii dugjavniUkupanIzvoz ⋅+= 606889,0748532,1  
ii IzvozdugjavniUkupan ⋅+−= 209948,1248851,0  

983027,2−  
767162,1−  

144920,3−  
098896,3−  

Извор: Прорачун аутора 
 

АДФ тест је показао да дугорочна веза не постоји ни у једном 
тестираном коинтеграционом из табеле 3., што указује на то да је 
потребно спровести тест постојања краткорочне узрочности у 
Гангеровом смислу.  

 
2.3. GRANGER-ОВА УЗРОЧНОСТ 

 
 Грангерова узрочност испитује колико се динамика једне 
варијабле у кратком року може објаснити кретањем те варијабле у 
претходним периодима или је неопходно у анализу укључити и 
претходне вриједности друге варијабле. Независна варијабла, у 
Грангеровом смислу, узрокује кретање зависне варијабле ако се 
зависна варијабла може прецизније описати користећи вриједности 
независне варијабле из претходних периода. 

Присуство Грангерове узрочности се тестира примјеном 
сљедећег VAR модела: 

∑∑
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 За варијабле које су стационарне на диференцијама, модел ће 
се примијенити за диференцирану серију података оног нивоа на ком 
је стационарност постигнута.  
 Претходно наведени VAR модел потребно је оцијенити без 
присуства ограничења на параметре, а затим оцијенити исти модел 
уз ограничења која подразумијевају непостојање узрочне везе између 
варијабли. То би другим ријечима значило да су вриједности свих 
β коефицијената једнаке нули. Дакле, потребно је тестирати VAR 
модел уз сљедеће хипотезе: 

0: 210 ==== pH βββ L  
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:1H бар једно 0≠iβ  

У даљој анализи, нулта хипотеза ће се тестирати на бази 
сљедећег Ф теста: 

( )
( )knSR

mSRSR
F R

−
−

=
/

/
 

гдје је: SRR– сума квадрата резидуала модела са ограничењем на 
параметре, 
SR – сума квадрата резидуала модела без ограничења на параметре  
 
 Ако је вриједност F статистике већа од критичне вриједности 
за дати ниво значајности (у овом случају то је 5%) одбациће се нулта 
хипотеза и прихвати алтернативна о постојању узрочности између 
варијабли.  
 У наредној табели приказани су резултати Грангеровог теста 
узрочности између свака два тржишна индекса за која се показало да 
не постоји коинтеграциона веза, при чему се за одабир оптималног 
броја лагова у VAR моделу користио Schwarzov критеријум. 
 

Табела 4.: Двосмјерни Грангеров тест узрочности 
Нулта хипотеза  F-тест Вјероватноћа 

)( dugjavniUkupand  не утиче на  )(BDPd  
)(BDPd  не утиче на )( dugjavniUkupand  

83700,0  
38187.0  

4721,0  
6960,0  

)( dugjavniUkupand  не утиче на )( uslugairobaIzvozd  
)( uslugairobaIzvozd  не утиче на )( dugjavniUkupand  

89550,3  
79106,1  

1110,0  
2881,0  

Извор: Прорачун аутора 

 
 На бази спроведених емпиријских истраживања показало се 
да ни у једном случају не постоји узрочна веза у Грангеровом смислу 
између варијабли, при нивоу значајности 5%. 

Како и одговарајуће статистичке и економетријске методе и 
тестови указују да у постојећем контексту евидентно не постоје 
сигнификантнне узрочности и дејства јавног дуга на БДП и извоз са 
сигурношћу се може констатовати да је неопходно формулисати 
нови приступ креирању развојних и економских политика како би се 
формулисала и нова дјелотворна стратегија управљања дугом. 

Неолиберални приступ преферирања тржишног механизма не 
даје задовољавајуће ефекте за мале отворене економије у условима 
глобализације, што доводи у питање све оне приступе који се у 
превзилажењу кризе превасходно ослањају на директне стране 
инвестиције и задуживање у иностранству. 
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Проблеми привредног развоја у савременим околностима су 
изузетно комплексни и свакако нису рјешиви искључивим  
преферирањем магичне снаге тржишног механизма у оптимазацији 
алокације ресурса и успостављању макроекономских равнотежа на 
вишем нивоу, посебно код малих отворених економија у транзицији, 
без стварања услова за раст производње, запослености  и извоза на 
бази сопствених потенцијала. 

При таквом приступу као најдјелотворније рјешење за излазак 
из рецесије свакако су све оне стратегије које преферирају изградњу 
конкурентне привредне структуре, кроз приоритетну реафирмацију и 
реактивирање сопствених материјалних и људских ресурса. 

То ни у ком случају не подразумијева било који модус 
затварања и аутархичности, него управо отвореност и уважавање 
значаја тржишног механизма уз креативно управљање дугом и 
стварање институционалних и привредно системских околности за 
ефикаснију валоризацију сопствених потенцијала и компаративних 
предности. 
 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Доктринарне размирице и несагласја неолиберала и 
опонената (антинеолиберала) о улози тржишта и/или државе у 
максимализацији перформанси, алокацији ресурса и предупређењу 
криза скоро да у научном погледу не служе више ничему. 

Свакако, не смијемо пренебрегнути чињенице које указују да 
се иза борбе за превласт парцијалних апологетских привржености 
крију оперативни интереси за наметање управљачких механизама  
којима се покушава (нажалост, често и успијева) изградити 
институционални сетинг којим се преферирају парцијални интереси 
одлично позиционираних и заштићених група тако да  економија 
данас све мање служи расту благостања појединца и заједнице а све 
више расту богаства преферираних група!? 

Забрињавајући раст задужености крајем прошлог и почетком 
овог стољећа с разлогом отвара и питање у којој мјери глобализација 
доприноси ескалацији дуга и генерисаних ризика!? 
 Пропозицијама глобалног институционалног сетинга 
створили су се услови за отклањање баријера расту конкурентности 
и  динамизирању раста глобалног тржишта, што је већину 
националних економија изложило бројним проблемима, превасходно 
расту незапослености и погоршању платно билансне позиције 
растом дефицита платног биланса. 
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 Експанзија понуде на тржишту реалних добара праћена је 
експанзивним растом понуде капитала што је земљама с платно 
билансним проблемима омогућавало да све већи обим расхода које 
не могу покрити порезом  финансирају дугом. 

Креаторима неолибералног концепта је изузетно важно 
одржавање нивоа глобалне тражње и стабилности како се не би 
угрозила способност апсорбовања понуде која динамично расте!?У 
таквим околностима мале отворене економије посезањем за дугом у 
све већем и већем обиму финансирају увоз, односно производњу за 
извоз развијених земаља. 

Тако, у ствари, кредитори финансирањем дужника 
индиректно финансирају извоз, чиме се додатно повећава јаз између 
развијених и неразвијених земаља свијета. 

Такав сценарио је још израженији уколико се јавни дуг не 
користи за реструктурирање привреде и инвестиције него за покриће 
текућих расхода. 

Из тих разлога различите докринарне и методолошке 
пропозиције и приступи формулисању стратегија смањења дуга 
све више плијене пажњу не само академских кругова и креатора 
економских политика него и кредитора због бојазни од 
несолвентности и банкрота дужника. 

Најчешће препоручивани репертоар метода којим се с 
софистицираним комбинацијама учешћа и терминирања 
интензитета активизације може дејствовати на смањење дуга је 
примјена:пореза на цапитал (1), инфлације (2), и мјера штедње 
(3). 

Конвенционалне препоруке репертоара мјера за смањење дуга 
у Босни и Херцеговини, па и Републици Српској су скоро 
неизводљиве у сегменту (2) због институционалних баријера и 
ограниченог државног и монетарног суверенитета, односно са 
скромним очекивањима и ефектима у сегментима (1) и (3) због 
сиромаштва и ниског нивоа доходака, што упућује на неминовност 
додатних напора за осмишљавање и ширење репертоара мјера 
уколико се жели ефектуирање реалног доприноса смањењу 
задужености!? 

Босна и Херцеговина, као и Република Српска у оваквим 
околностима морају се додатно фокусирати на формулисање 
софистициране стратегије управљања дугом, како би се изградили 
дјелотворни механизми изласка из рецесије и предуприједили 
ризици неконтролисаног раста дуга и дужничко ропство. 
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