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Уводник

  

Резимеи

  

Contents and comments

  

УВОДНИК

  

Криза је начин постојања модерног света и човека. Криза субјективности,
криза политике, криза морала, криза идентитета... Али све док се нису
појавили знаци озбиљне финансијске и економске кризе то је мало кога
занимало, а повремени гласови упозорења су или игнорисани, или исмевани
као зановетање и претеривање дежурних песимиста и економских и
социјалних „катастрофичара“.

  

А онда су се ствари промениле преко ноћи. Криза је, такорећи, постала хит,
претварајући се у део популарне културе и незаобилазну тему, како
безбројних симпозијума, тако и разних „ток шоуа“ и „ријалити“ програма. Но,
испод тог веселог и естрадног аспекта води се огорчена битка за
интерпретацију, односно тумачење ланца догађаја који су (званично)
отпочели пропашћу „Лиман Брадерса“ и потресима на америчком тржишту
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некретнина. У основи, све се врти око прогнозирања тока и последица кризе,
као и око питања (не)одрживости неолибералног социо-економског концепта
који је по многим тумачењима означен као главни кривац за текућу кризу. Да ли
је у питању „мајка свих криза“ и коначни слом поретка и начина живота на који
смо навикли? Или је реч тек о пролазном, периодичном „кашљуцкању“
машинерије светског капиталистичког система? Или нешто треће?

  

Само наизглед парадоксално, ова инфлација говора о кризи води ка њеној
банализацији. Заправо, ради се о пројекту „навикавања на кризу“ и покушају
да се са њом „саживи“, те да се она представи као нека врста природне, али у
суштини безазлене неминовности (нешто као вироза или кијавица). А онда,
разуме се, нема много смисла ни постављати питање одговорности за кризу,
нити трагати за неким радикалнијим путевима за њено превазилажење. 

  

У сваком случају, не улазећи у коначну процену дубине, интензитета, а
нарочито исхода актуелне кризе, слободно се може констатовати да смо
тренутно далеко ближе „повратку“ и „понављању“, него било каквом
„завршетку“ историје, ближи смо „апокалипси“ него „вечном миру“, и ближи
светском социо-економском метежу него глобалном „партнерству“ између рада
и капитала. Нема, наиме, дилеме да су се до сада сличне кризе – а свака је
била специфична на свој начин – увек разрешавале ратом и појачаним
насиљем, како у унутрашњеполитичким релацијама, тако и у међународним
односима. При чему ово последње треба више схватити као подсећање и
озбиљно упозорење него као пророчанство. 

  

Када је о Србији реч, ту ствари стоје много јасније, па и предвиђања могу бити
знатно поузданија. Могло би се рећи – нажалост. Практично сви аутори овог
броја НСПМ слажу се око тога да је светска економска и финансијска криза у
Србији пала на „плодно тло“, претходно припремљено ратом и санкцијама током
деведесетих, као и погубном економском политиком у последњој деценији.
Тако да су тешкоће са којима се српско друштво, привреда и грађани
суочавају, и са којима ће се тек суочавати у времену пред нама, само једним
(мањим) делом последица удара глобалне кризе, а већим делом резултат
удруженог рада домаћих снага и стране „економске памети“. Но, разуме се, то
што смо се ми сурвавали док су други напредовали и бележили, што стварни, што
папирнати раст, неће бити никаква предност, а поготово не знак да ћемо сада
ми расти док други падају.
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Било да се баве глобалним, било локалним, српским аспектом приче, и било да
им је анализа макро или микроекономски усмерена, аутори овог тематског броја
НСПМ, уз све међусобне разлике, верују и у својим прилозима углавном
убедљиво доказују погубне последице које готово неупитна дводеценијска
владавина неолибералне парадигме оставља на привреду, друштво и
појединце. 

  

Поред Теме броја (Оскар Ковач, Огњен Радоњић, Небојша Катић, Јован
Душанић, Ружица Цветковић, Млађен Ковачевић, Дејан Миљковић, Рајко
Буквић), проблемом светске економске кризе и економске политике баве се и
текстови Џозефа Штиглица, Марије Обрадовић и Дејана Мировића.
Александар Јазић пише о америчкој и совјетској пропаганди у хладном рату, а
Марио Калик и Адриана Захаријевић полемишу са текстовима Мила Ломпара
и Слободана Антонића. Коначно, у рубрици Прикази, Дејан Петровић,
Борисав Кнежевић, Александар Новаковић, Слободан Антонић, Саша Гајић и
Жељка Бутуровић пишу о књигама Наоми Клајн, Френсиса Фукујаме,
Александра Павковића, Петра Радана, Дејана Мировића, Николе Кољевића
и Кристофера Колдвела.

  

тема броја

  

Оскар Ковач

  

Факултет за међународну економију

  

Београд

  

УЗРОЦИ И МОГУЋИ КОНЦЕПТИ РЕШАВАЊА СВЕТСКЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

  

Сажетак:Неспособност неокласичне теорије да сагледа узроке привредних и
финансијских криза потиче од нереалних претпоставки о рационалном
понашању произвођача и потрошача и о перфектном функционисању
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тржишта. Управо неиспуњеност тих услова објашњава већину привредних и
финансијских криза. Финансијске кризе такође настају због тога што је
погрешна дерегулација значајно имперфектних финансијских тржишта
спречила да се пословним банкама наметне одговорно понашање засновано
на прописаној пропорцији сопственог капитала у односу на пласмане.
Масовно спасавање несолвентних великих банака у развијеним земљама,
без реформе финансијског система и регулисања финансијских тржишта,
изазваће још веће кризе у будућности. На решавању кризе се ради на два
колосека. Група 20 земаља, без консултовања осталих држава света, настоји
да креира глобална решења. Истовремено исти посао раде Уједињене нације
са пуном заступљеношћу целе светске заједнице. Због разлика у интересима
кључних земаља и дуготрајних законодавних процедура ниједна од ових
опција неће стићи да се примени до следеће кризе.

  

Кључне речи: финансијске кризе, привредне рецесије, узроци и могућа
решења.

  

Огњен Радоњић

  

Филозофски факултет

  

Београд

  

УЗРОЦИ ТЕКУЋЕ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ:  МАГЛА КОЈА ЈЕ
УСПЕШНО ПРОДАТА*

  

Сажетак: Глобална финансијска криза је избила у августу 2007. Како би се у
будућности избегле сличне грешке, циљ овог рада је да пронађе одговоре на
питања како је и зашто криза избила и ко су главни кривци. Проналазимо да је
узрок кризе континуирани процес дерегулације у периоду који је следио
након завршетка Другог светског рата. У потрази за стално растућим
профитима, похлепни новчани рентијери су креирали бројне варијанте
фиктивних и веома ризичних дужничких финансијских инструмената и кроз
примену различитих техника стимулисања кредита створили илузију да су
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егзотични производи маштовитих финансијских мађионичара сигурни.
Наравно, сматрамо да су главни кривци они који су омогућили цветање једне од
највећих превара у финансијској историји – неодговорне, добро плаћене и
корумпиране регулаторне власти. 

  

Кључне речи: дуг, шпекулисање, дерегулација, егзотични финансијски
инструменти, криза. 

  

Небојша Катић

  

Лондон

  

Неолиберални корени светске економске кризе

  

Сажетак: Аутор полази од тезе да је актуелна економска криза и по дубини и по
обухвату „вероватно највећа коју је свет видео“, али да су видљиве последице
ове кризе, засад мање од оних из 1929. године. Главни кривац и генератор, како
данашње, тако и већине претходних криза јесте (нео)либерална економска
политика и теорија, са њеном догмом о „дерегулисаном тржишту“ и слободној
конкуренцији као универзалном леку за све друштвене и економске проблеме.
На крају, аутор помало иронично констатује како неће проћи пуно времена до
појаве нове, преименоване инкарнације laissez-faire идеје, то јест,
да ће се, како се буде одмицало од кризе, испрва тихо, а потом све гласније,
појављивати гласови и стручни радови у којима ће се објашњавати да су
неолиберални постулати, заправо, без мане, али да је грешка била само у
примени и техници. А за кривца и изазивача кризе ће поново бити оптужена
држава, а не приватни сектор и логика „казино економије“
.

  

Кључне речи: економија, неолиберализам, laissez-fairе, слободно тржиште,
светска економска криза
.
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Јован Б. Душанић

  

Београдска пословна школа

  

Београд

  

ДОЛАРСКА АЛХЕМИЈА И КАЗИНО ЕКОНОМИЈА

  

Сажетак: Актуелна глобална економска криза није конјуктурна него озбиљна
системска криза, чије корене треба тражити у одлуци из Бретон Вудса (1944) да
америчка новчана јединица – долар постане светска резервна валута, а да
Америчка централна банка гарантује пуну конвертибилност долара у злато.
САД нису могле да одоле искушењу да (зло)употребе могућност која им се
пружила, те да увоз реалних ресурса из других земаља покривају доларима
емитованим без адекватног покрића, да би (1971) једнострано одбациле
преузету обавезу и укинуле конвертибилност долара за злато. Тако смо дошли
у ситуацију у којој се чинило да су САД напокон успеле да пронађу чаробну
формулу за вишевековне безуспешне покушаје алхемичара да створе
богатство „из ничега“. Американци су сада могли (користећи своју политичку,
војну и економску силу) једноставним „штампањем“ долара да долазе до
огромних реалних материјалних добара из целога света. Да би повећавани
апетити могли бити задовољени, САД су предузимале активне мере како би
шириле зону коришћења америчког долара, било преко нових територија или
преко нових актива трговања. Када се кроз процес глобализације долар
проширио на цео свет, а како је укупна количина материјалних актива
ограничена, наступа период интензивног стварања нових „виртуелних“
актива са којима се тргује на финансијским тржиштима. На
спекулативним операцијама (практично из ваздуха) с временом је надуван
велики „балон“, односно створена је огромна маса финансијских актива која
вишеструко премашује текућу вредност реалног сектора економије. Пуцањем
тог „ваздушног балона“ суочили смо се са кризом из које се сада тражи излаз.
Мере које предузимају водеће земље, пре свих, САД (упумпавање свежег
новца и снижење каматних стопа), личе на гашење пожара бензином. Тешко да
решење може да буде оно што је био извор проблема
.
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Кључне речи: криза, амерички долар, спекулације, виртуелна економија,
ваздушни балон .

  

Ружица Цветковић

  

Мегатренд универзитет

  

Београд

  

МЕЂУНАРОДНА ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА – АНАЛИЗА НЕКИХ УЗРОКА
КРИЗЕ

  

Сажетак: У овом раду покушаћемо да сагледамо један од најважнијих узрока
међународне финансијске кризе – коришћење долара као светског новца и
потребу другачијег устројства на међународној монетарној и финансијској
сцени. Криза на међународном финансијском тржишту има много узрока, али
они најважнији ипак потичу из његовог најосетљивијег сегмента – девизног
тржишта. Основна улога међународног финансијског тржишта јесте
успостављање веза између финансијских тржишта појединих земаља како
би се омогућила плаћања која проистичу из међународне економске
сарадње. У савременим условима промењена је економска снага
националних привреда, па се заоштравају мањкавости постојећег
међународног монетарног система и намеће се потреба да и валуте
источноевропских и азијских земаља заузму адекватно место на
међународном финансијском тржишту. 

  

Кључне речи: монетарни систем, долар, међународно финансијско тржиште,
криза.

  

Млађен Ковачевић
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Академија економских наука

  

Београд

  

Спољни дуг и степен спољне задужености Србије

  

Сажетак: Србија је у 2000. години била екстремно високо задужена земља.
Током првих неколико година новог века креиран је низ пројекција спољног
дуга до 2010. године, чијим остварењем би био обезбеђен његов одржив ниво.
Међутим, супротно тим пројекцијама, апсолутни и релативни показатељи
спољног дуга Србије су драматично погоршани – нарочито у 2008. и 2009.
години. И поред тога, Народна банка Србије и званичници и даље тврде да је
Србија средње задужена земља. Ако се имају у виду односи спољног дуга
према вредности извоза робе и услуга, а посебно отплата према извозу робе и
услуга и према бруто домаћем производу – да нагласимо, Србија је високо
задужена земља и врло је вероватно да ће њен степен спољне задужености у
2010. и 2011. години бити додатно повећан и да јој због тога прети реална
опасност да западне у дугорочну тешку дужничку кризу. Због свега тога,
Србија би морала што пре прихватити и доследно реализовати дугорочну
стратегију управљања спољним дугом .

  

Кључне речи: спољни дуг, степен спољне задужености, Србија.

  

Дејан Миљковић

  

Мегатренд универзитет

  

Београд

  

НОВИ ЕКОНОМСКИ КОНЦЕПТ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У СРБИЈИ
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Сажетак: У тексту излажемо пресек тренутне привредне ситуације у Србији,
затим предлоге, тј. услове Међународног монетарног фонда за наставак
кредитне подршке, последице прихватања истих за економију и социјални
систем, и на крају представљамо алтернативни економски концепт за
превазилажење економске кризе у Србији. Нови економски концепт базира се
на неколико кључних елемената који путем различитих економских
механизама имају вишедимензионално дејство с циљем превазилажења
негативних ефеката економске кризе на привредну активност и животни
стандард грађана Србије и постављања основа за будући развој. У другом
делу износимо одговоре на кључне примедбе и критике на изнети концепт.

  

Кључне речи: економска криза, ММФ, буџет, НБС, референтна каматна стопа,
нови концепт.

  

Рајко Буквић

  

Мегатренд универзитет

  

Београд

  

ЗАЛОЖНО-КРЕДИТНЕ АУКЦИЈЕ И НАСТАНАК РУСКИХ ОЛИГАРХА

  

Сажетак: Процеси приватизације који су обележили тзв. транзицију
источноевропских привреда током деведесетих година прошлог и почетних
година овог века оставили су много теоријског и емпиријског материјала који
ће сигурно још дуго бити предмет проучавања. Нарочито је интересантан и
значајан овај процес у Русији, највећој и најбогатијој земљи бившег тзв.
социјалистичког блока, где је масовна ваучерска приватизација била
праћена разним махинацијама коју је организовала владајућа клика
окупљена око бившег председника Јељцина, његове породице и пријатеља. У
раду се разматра један од механизама којима је овај процес реализован –
механизам заложно-кредитних аукција, које су спроведене пред крај 1995. и

 9 / 26



Број 3-4-2009 Тема: Светска економска криза и Србија
петак, 26 новембар 2010 09:38

којима је 12 гиганата руске (и светске) привреде практично бесплатно прешло у
приватне руке, оформивши дефинитивно слој олигарха. Према признању
једног од креатора и протагониста целог овог процеса, на тај начин је плаћана
политичка подршка снагама које су извеле ову, како он каже, „нормалну“
револуцију. Поставља се, међутим, питање, а на које тај протагонист није дао
одговор – чија је то подршка толико важна и толико скупа: да ли домаћих
тајкуна (попут банкара Потањина и сличних, који су овај механизам и
иницирали и на њему се енормно обогатили) или неког другог?

  

Кључне речи: заложно-кредитне аукције, приватизација, Русија, олигарси,
политичка подршка, народна имовина .

  

ОГЛЕДИ

  

Марија Обрадовић

  

Институт за новију историју Србије

  

Београд

  

УЛОГА МЕЂУНАРОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И АГЕНЦИЈА У
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У СРБИЈИ 2002.

  

Сажетак: Међународне финансијске организације и агенције страних влада
земаља центра светског система капитализма финансијски су донацијама
помогле и подстакле процес приватизације друштвеног капитала у Србији, тј.
„развој приватног сектора“. Донацијама међународних финансијских
организација и агенцијама страних влада финансирано је ангажовање
финансијских и правних приватизационих саветника од стране Агенције за
приватизацију. Пошто Законом о приватизацији није дефинисан начин
утврђивања вредности, односно цене капитала субјеката приватизације код
методе тендерске продаје, улога консултаната у процесу приватизације у
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Србији је значајна јер се огледа у припреми извештаја о структури и процени
вредности капитала субјекта приватизације које усваја Агенција за
приватизацију. Предузето истраживање потврђује полазну хипотезу да је
започети курс приватизације у Србији 2002. године имао политички, а не
економски циљ. Тако је приватизација била превасходно средство
рестаурације капитализма у Србији, а не њеног друштвено-економског
развоја.

  

Кључне речи: приватизација, Србија, међународне финансијске
организације, приватизациони саветници.

  

Дејан Мировић

  

НСПМ

  

Београд

  

Србијa и ЕУ након закључивања Споразума о стабилизацији и придруживању
(2008–2010)

  

Сажетак: У чланку се анализирају правни и економски ефекти закључивања
Споразума о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ у периоду
од 2008. године до 2010. године. У уводном делу се разматра почетак процеса
закључивања Споразума о стабилизацији и придруживању у југоисточној
Европи и региону. Затим се разматрају правни аспекти закључивања
Споразума о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ. Посебан
нагласак је на анализи најважнијег, економског дела, Споразума о
стабилизацији и придруживању закљученог између Србије и ЕУ, Прелазног
трговинског споразума. Прелазни трговински споразум се разматра и у
контексту новог протекционизма ЕУ .

  

Кључне речи: Србија, ЕУ, Споразум о стабилизацији и придруживању,
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Прелазни трговински споразум, нови протекционизам .

  

Александар Јазић

  

Факултет политичких наука

  

Београд

  

Америчка и совјетска пропаганда у Хладном рату

  

Сажетак: Аутор разматра основне карактеристике совјетске и америчке
пропаганде током Хладног рата. Рад омогућава преглед главних пропагандних
институција и агенција и увид у начине спровођења пропагандних
активности, као и у сфере у којима су те активности спровођене. Крај Другог
светског рата је због различитог виђења послератног уређења света изнедрио
идеолошку борбу две суперсиле. Због изједначености у наоружању и СССР и
САД били су принуђени да борбу воде на другачијем пољу и другачијим
средствима. И САД и СССР настојали су да пропагандним активностима
придобију различите земље за своју идеологију. Такође, пропагандна борба
у Хладном рату подразумевала је и обимну мобилизацију домаћег
становништва за идеолошку борбу. Обе стране развиле су пропагандне
активности и пропагандне организације и агенције до највишег нивоа
.

  

Кључне речи: САД, СССР, Други светски рат, Хладни рат, пропаганда,
међународни односи, спољна политика .
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Oskar Kovacs

  

CAUSES AND POTENTIAL CONCEPTS FOR SOLVING

  

THE WORLD FINANCIAL CRISIS

  

Summary

  

The inability of neoclassical theory to discern the causes of economic and financial crises
comes from unrealistic assumptions about rational behavior of manufacturers and consumers
and the market functions perfectly. The very fact that these conditions have not been fulfilled
explains most economic and financial crises. Financial crises are usually results of bad
deregulation of significantly imperfect financial markets, which prevented authorities to impose
responsible behavior on commercial banks, based on prescribing the ratio of their own capital
and asset exposure. Full-scale rescuing of insolvent major banks in developed countries without
a reform of the financial system will cause even worse crises in the future. There search for a
solution is moving on two tracks. A group of twenty countries tends to create global solutions
without consulting other countries. At the same time, the United Nations, which represent the
entire world community, are doing the same. Due to different interests of major countries and
long legislative procedures, neither of these solutions will be applied until the next crisis arises.

  

Key words: financial crises, economic recession, causes and possible solutions.

  

Ognjen Radonjić

  

CAUSES OF THE CURRENT WORLD ECONOMIC CRISIS:
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A SUCCESSFUL SNOW JOB

  

Summary

  

The world economic crises broke out in August 2007. To avoid similar mistakes in the future,
the aim of this paper is to find answers to the questions of how and why the crisis broke out and
who the main culprits are. We find that the source of the crisis is the continuous process of
deregulation which followed the end of the Second World War. In their pursuit for
ever-increasing profit, greedy money-lenders created numerous varieties of factitious and very
risky debt financial instruments; by using different techniques of stimulating loans they created
an illusion that exotic products of financial magicians are safe. Of course, we think that the main
culprits are those who enabled flourishing of one of the biggest scams of financial history –
irresponsible, well-paid and corrupt regulatory authorities.

  

Key words: debt, speculation, deregulation, exotic financial instruments, crisis.

  

Nebojša Katić

  

NEOLIBERAL ROOTS OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS

  

Summary

  

The author starts with the hypothesis that the ongoing economic crisis is “probably the greatest
one the world has ever seen”, judging by its scope and depth, but thinks that the apparent
consequences of the crisis are still smaller than those of the 1929 Depression. The main culprit
for and generator of both the current and previous crises are the (neo)liberal economic policy
and theory with their “deregulated market” and free competition dogmas as universal cures for
all social and economic problems. At the end the author somewhat ironically states that very
soon a new and renamed incarnation of laissez faire will appear, i.e. that when the crisis comes
to an end, there will be voices and papers explaining that neoliberal principles are in fact
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flawless, and that the only mistakes were made in their implementation and techniques. The
state will again be labeled as culprit, instead of the private sector and the “casino economy”
logic.

  

Key words: economy, neoliberalism, laissez faire, free market, world economic crisis.

  

Jovan B. Dušanić

  

DOLLAR ALCHEMY AND THE CASINO ECONOMY: WORLD ECONOMIC CRISIS

  

Summary

  

The ongoing world economic crisis is not simply the state of the market, but a serious crisis of
the system, whose roots can be traced to the Bretton Woods Conference (1944), when it was
decided that the US dollar should become the world’s reserve currency, and that the dollar gold
convertibility should be guaranteed by the American central bank. The US could not resist the
temptation to (ab)use the opportunity it had and to start paying the import of goods from other
countries by issuing dollars without proper coverage; later in 1971, the US unilaterally reneged
on the commitment and suspended dollar-gold convertibility. Thus we found ourselves in a
situation in which the US seemed to have finally managed to find the magic formula for making
the century-old efforts of alchemists to create wealth out of nothing come true. By using its
political, military and economic power, the US could simply “print” dollars and gain huge
amounts of real material goods from all over the world. To satisfy its increasing appetites, the
US took active steps to expand the dollar zone, either through new territories, or new trade
assets. When the dollar had spread all over the world due to globalization, and since the total
amount of tangible assets is limited, there came a period of intensive creation of new “virtual”
assets that could be traded on financial markets. Speculative operations (which came about out
of the blue) created a bubble, i.e. a huge mass of financial assets which greatly exceeds the
current value of the real economic sector. When the bubble burst, we faced a crisis everyone
seeks to resolve. Steps taken by major countries, primarily the US (pumping fresh money and
decreasing interest rates), are like adding fuel to the fire. It is hardly likely that the solution to the
problem can be what caused it in the first place.

  

Key words: crisis, US dollar, speculations, virtual economy, bubble.
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Ružica Cvetković

  

INTERNATIONAL FINANCIAL CRISIS: AN ANALYSIS OF SOME CAUSES OF THE CRISIS

  

Summary

  

In this paper the author will try to explain one of the most important causes of the international
financial crisis – the use of the dollar as the universal currency and the need to structure the
international monetary and financial scenes in a different way. There are many causes for the
crisis on the international financial market, but the major ones stem from its most sensitive
segment – the foreign exchange market. The key role of the international foreign exchange
market is to connect financial markets of different countries so as to enable payments in
international financial cooperation. In modern times, the strength of national economies has
changed and deficiencies of the current international monetary systems have deteriorated, thus
creating the need for East European and Asian currencies to take an adequate place on the
international financial market.

  

Key words: monetary system, dollar, international financial market, crisis.

  

Mlađen Kovačević

  

SERBIAN FOREIGN DEBT AND THE AMOUNT

  

OF ITS FOREIGN INDEBTEDNESS

  

Summary
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In the year 2000Serbia was a heavily indebted country. During the first few years of the 21st

century several foreign debt projections until 2010 were made; if they proved to be true, the
level of foreign debt would remain sustainable. However, contrary to these projections, both
absolute and relative indicators of Serbia’s indebtedness dramatically deteriorated, particularly
in 2008 and 2009. Even so, the National Bank of Serbia and Serbian officials still maintain that
Serbia is a moderately indebted country. Bearing in mind the foreign debt and export value of
goods and services ratio, and particularly the debt payment and export/BNP ratio, we must
emphasize that Serbia is a heavily indebted country, likely to become even more indebted in
2010 and 2011, and it is quite realistic to say that a heavy debt crisis is looming. These are the
reasons why Serbia should adopt and consistently implement a long-term foreign debt
management strategy.

  

Key words: foreign debt, amount of foreign indebtedness, Serbia.

  

Dejan Miljković

  

A NEW ECONOMIC CONCEPT FOR OVERCOMING

  

ECONOMIC CRISIS IN SERBIA

  

Summary

  

In this text the author gives an outline of the current economic situation in Serbia, goes on to
proposals, or to be more precise, the conditions set by the IMF for credit backing, how it will
affect the economy and welfare and presents an alternative economic concept for overcoming
the economic crisis in Serbia. This new concept is based on several key elements which use
different economic mechanisms to produce a multi-faceted effect; they are designed to
overcome the adverse effects of the economic crisis on business activity, on standard of
Serbian citizens and to make foundations for future development. The second part of the paper
provides reactions to main objections to and criticisms of the concept.

  

Key words: economic crisis, IMF, budget, National Bank of Serbia, reference rate, new concept.
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Rajko Bukvić

  

LIEN-LOAN AUCTIONS AND ORIGINS OF RUSSIAN

  

OLIGARCHY

  

Summary

  

The process of privatization that marked the so-called transition of East European economies in
the 1990s and first decade of 21st century have left a lot of theoretical and empirical materials
which will remain research topics for quite a while. This process is particularly interesting and
significant in Russia, the biggest and richest country of the former Socialist Bloc, where massive
voucher privatization was followed by various machinations organized by the ruling clique
gathered around the former president Yeltsin, his family and friends. This paper analyzes one of
the mechanisms that enabled process – lien-loan auctions, held in 1995 and in which twelve
giants of Russian (and world economy) were privatized virtually at no cost, thus forming a class
oligarchs. According to the confession of one of the creators and protagonists of the entire
process, it was a means to pay for political support to carry out a “normal” revolution. However,
there is a question which this protagonist did not answer – whose support is so important and
expensive: the support of domestic tycoons (like the banker Potanin and those like him, who
initiated this mechanism that made them enormously rich) or someone else’s support?

  

Key words: Russia, lien-loan auctions, privatization, oligarchs, political support, common
property of the people.

  

Marija Obradović

  

THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL
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ORGANIZATIONS AND AGENCIES IN PRIVATIZATION

  

OF STATE-OWNED CAPITAL IN SERBIA IN 2002

  

Summary

  

International financial organizations and government agencies of the powers of the world
capitalism gave financial aid and support to the process of privatization of state-owned capital in
Serbia, i.e. they helped “development of private sector”. Donations of international financial
organizations and foreign government agencies financed participation of financial and legal
advisors for privatization employed by the Privatization Agency. Since the Privatization Law
does not define value assessment, i.e. the price of the capital of the subject of privatization in
tender sale, the role of the consultant in privatization in Serbia is significant, because it entails
making draft reports on structure and capital valuation, which is later adopted by the
Privatization Agency. The research we carried out proves the initial hypothesis that the ongoing
system of privatization, which started in 2002, had political instead of economic objectives.
Privatization was thus a means to restore capitalism in Serbia instead of concentrating on its
socio-economic development.
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SERBIA AND THE EU AFTER SIGNING THE STABILIZATION AND ASSOCIATION
AGREEMENT (2008-2010)

  

Summary

  

This article provides an analysis of legal and economic effects of the Stabilization and
Association Agreement in the period between 2008 and 2010. The introduction provides insight
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into the beginning of implementation of the Stabilization and Association Agreement in South
Eastern Europe. The author goes on to analyze legal aspects of the Stabilization and
Association Agreement between Serbia and EU. The author also gives special emphasis to the
most important part of the Agreement which concerns economy, i.e. the Interim agreement on
trade. This agreement is also explained within the context of the new protectionism in EU.

  

Key words: Serbia, EU, Stabilization and Association Agreement, Interim agreement, new
protectionism.
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AMERICAN AND SOVIET PROPAGANDA DURING THE COLD WAR

  

Summary

  

The author describes basic features of Soviet and American propaganda during the Cold War.
This paper gives an overview of major propaganda institutions and agencies and provides
insight into the ways carrying out propaganda activities and into domains in which they were
implemented. Due to different views on post-war system of government, this period resulted in
ideological struggle of the two super-powers. Being equally armed, both USSR and USA were
forced to move their conflict to a different battlefield and to use different means. Both countries
sought to win over different countries through their propaganda activities and thus make them
adopt their ideologies. Furthermore, the propaganda struggle during the Cold War implied
ample “mobilization” of local population for ideological struggle. Both sides developed
propaganda activities, organizations and agencies to highest extent.

  

Key words: USA, USSR, Second World War, Cold War, propaganda, international relations,
foreign policy. 
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