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Države zapadnog Balkana dobile su podršku šefova diplomatĳe 
Evropske unĳe o stvaranju slobodne zone zemalja ovog regiona 
Evrope. Reagovanja su me neodoljivo podsetila na davnu serĳu Lole 
Đukića koja se sa simpatĳama gledala u celoj tadašnjoj Jugoslavĳi a 
zvala se Zajednički stan. U jednom prostoru živeli su različiti stanari, 
raznovrsnog obrazovanja, starosti i karaktera. Bilo je teško, često i 
komično, ukladiti sve te raznolikosti, ostati svoj i nezavistan a opet živeti 
zajedno jer je to bila realna neminovnost. Detalja se mnogo ne sećam, 
samo mi je ostao utisak vesele priče naših naravi i konačan motiv reditelja 

da se i u raznolikostima može i mora živeti zajedno. Slično 
zajedničkom stanu je i skrajnuto dvorište velike evropske 
ulice u kojem će biti Srbĳa i Crna Gora, Makedonĳa, Bosna i 
Hercegovina, Hrvatska, Bugarska, Rumunĳa i Albanĳa koju 
su nazvali zonom slobodne trgovine zapadnog Balkana.

Svima koji se bar imalo interesuju za budućnost Srbĳe 
poznata su reagovanja iz država ovog, ne malog ali još 
nedovoljno sređenog, dvorišta i nepotrebno ih je navoditi i 
komentarisati. Stara je izreka da je vreme najbolji sudĳa, pa 
tako o efektima, pozitivnim ili negativnim, najbolje je pričati 
kada zona slobodne trgovine zapadnog Balkana počne da 
daje rezultate.

Uz pomoć Bečkog instituta za međunarodne ekonomske 
studĳe interesantno je sagledati pojedine osobine 
“stanovnika” ovog dvorišta, što bar delimično može da 
pomogne u procenama koliko će ko dobiti ili izgubiti u 
zajedničkoj budućnosti, dok ne stekne status članice EU. Ovo 

dvorište može poslužiti i kao dobra vežba, uhodavanje ili priprema za 
ulazak u prometnu ulicu EU.

Rumunĳa, koja očekuje da u EU uđe iduće ili 2008. godine u 2005. 
godini, imala je rast BDP od 5 odsto i sa istim procentom završiće, kako 
se očekuje, i ovu godinu. Rast industrĳske proizvodnje bio je 3 odsto a 
u ovoj godini predviđa se 5 odsto. Rast izvoza i uvoza robe znatno će 
opasti u poređenju sa prethodnom godinom, sa 16 odnosno 22 na 10 
odsto. Inflacĳa treba da padne sa 9 na 7 odsto. Stopa nezaposlenosti 
ostaće na istom nivou i u 2006. godini od 7 odsto.

Rast BDP u Bugarskoj 2005. godine bio je 5 odsto a očekuje se da u 
ovoj godini raste za 0,5 odsto. Rast industrĳske proizvodnje bio je 9 a u 
2006. biće oko 7 odsto. Rast izvoza beležio je 10 odsto a prognoza je da 
ovogodišnji bude 12 odsto. Uvoz je imao rast od 12 odsto dok će ove 
godine biti prepolovljen. Inflacĳa će biti manja nego prošle godine za 
0,5 odsto i iznosiće 4 odsto. Stopa nezaposlenosti smanjiće se sa 11 na 
10 odsto.

Albanĳa očekuje male izmene u pokazateljima u ovoj godini u 
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odnosu na prethodnu. Privredni rast će biti isti 5,5 odsto, inflacĳa 
2,2 odsto, nezaposlenost 14 odsto, industrĳska proizvodnja 3 odsto. 
Promena će biti jedino kod izvoza i uvoza i to naniže. Izvoz će sa 13,4 
pasti na 9 odsto a uvoz sa 10, 3 na 3,6 odsto.

I u Makedonĳi pojedini pokazatelji ostaće na prošlogodišnjem nivou: 
stopa rasta BDP 4 odsto, rast industrĳske proizvodnje 5 odsto, inflacĳa 2 
odsto, nezaposlenost 35 odsto - 2 odsto manje nego prošle godine. Doći 
će i do pada izvoza sa 11 na 7 odsto i uvoza sa 7 na 2 odsto. Makedonĳa 
je u prošloj godini stekla status kandidata za EU.

U Bosni i Hercegovini inflacĳa u ovoj godini procenjuje se na 2,5 
odsto nakon 1,6 u prošloj godini. Stopa nezaposlenosti biće 43 odsto, 
kao i u prošloj godini, pa je to zemlja koja u ovom delu Evrope ima 
najtežu situacĳu.

Hrvatska, kandidat za EU, imaće ovogodišnji ekonomski rast od 
3,8 odsto, 0,3 više nego lane. Spoljni dug zemlje je 82 odsto BDP. Rast 
industrĳske proizvodnje planira se na 3 odsto, za 0,5 manje nego u 2005. 
godini. Rast izvoza i uvoza biće 6 odsto, 2 odsto manje nego u prethodnoj 
godini. Inflacĳa se planira na oko 2 odsto, za 0,2 odsto manje nego u 
prošloj godini. Stopa nezaposlenosti biće nešto manja nego u 2005. 
godini i iznosiće 17,5 odsto.

Prema prognozama Bečkog instituta u Srbĳi i Crnoj Gori stopa 
ekonomskog rasta porašće ove godine na 5 odsto, za 1 odsto više nego 
u prethodnoj godini. Rast industrĳske proizvodnje procenjuje se u Srbĳi 
na 4 odsto, duplo više nego u 2005. a u Crnoj Gori 5 odsto, 3 odsto više 
u odnosu na 2005. godinu. Stopa rasta izvoza planira se u Srbĳi na 10 
odsto (15% u 2005.) a u Crnoj Gori 13 odsto (5% u 2005.). Stopa rasta 
uvoza Srbĳe biće 10 odsto, dva više nego prošle godine a u Crnoj Gori 
smanjiće se na 6 odsto u odnosu na 11 odsto u prethodnoj godini. Stopa 
nezaposlenosti povećaće se u Srbĳi za 2 odsto i izneti 22 odsto a u Crnoj 
Gori ostaće ista i u ovoj godini - 28 odsto. Očekuje se da inflacĳa u Srbĳi 
bude 10 odsto a u Crnoj Gori ostaće ista kao i u 2005. i biće 3 odsto.

Formiranje zapadno-balkanske zone slobodne trgovine je od 
izuzetnog značaja za Srbĳu i to je neosporno njena razvojna šansa. 
Zapadni Balkan je prostor od 21,6 miliona stanovnika na kome se kreira 
65 milĳardi USD GBP, sa prosečnih 3.000 USD po stanovniku. Srbĳa 
ima sve potencĳale da postane razvĳena zemlja i najača na području 
zapadnog Balkana. Zbog toga treba da teži da se do 2012. godine nađe 
u predvorju razvĳenih zemalja, dakle na ulazu u EU. Uspešna realizacĳa 
nacionalne Strategĳe Srbĳe od 2006 do 2012. godine, nadam se, ostvariće 
i ovaj dostižan san.
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