
101

УДК 330.34+339.97](510:73)

Пре глед ни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година X, vol. 19
Број 1/2014.
стр. 101-118

101

* Институт за европске студије, Београд. 

** Рад је део пројекта „Србија у процесима европских интеграција: глобални 
контекст, институције и идентитет“ који под бројем 179014 финансира Мини-
старство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ГоранВ.Николић*

КАДАЋЕКИНЕСКАЕКОНОМИЈА
ПРЕСТИЋИАМЕРИЧКУ?**

Сажетак

Првипутумодернојисторијиједнанезападнадржа
ва,Кина,посталајепрваиндустријскасиласветаинајвећи
глобалниизвозник.Средњорочнопосматрано,глобалнифи
нансијскисистемсекрећекамултивалутномсистему,где
ћедоларпостатисамоједнаоднеколиковалутакојећеде
литимеђународнуулогу.Референтнепројекцијепоказујуда
ће економијаКине престићи америчку већ почетком20их
годинаовогвека,иВеликарецесија200708.самојеубрзала
овепроцесе.Међутим,САДћеизвеснојошдеценијамазадр
жатитехнолошкисупериорнупривреду,обимвојнемоћиу
поређењусаономкодпотенцијалнихпротивникаћеостати
неупоредивовећи,докјестепенполитичкогутицајаумеђу
народнимодносимабезпреседана.
Кључнеречи:глобалнаекономија,Великарецесија200708,

јуан,долар,Кина,САД



ГоранВ.Николић КАДАЋЕКИНЕСКАЕКОНОМИЈА...

102

1.ПРОЈЕКцИЈАСРЕДњОРОЧНОг
ТРЕНДАБДП-АСАДИКИНЕ

Про јек ци је InternationalMonetaryFond за на ред не го-
ди не ука зу ју на на ста вак трен да ко ји тра је од кра ја де ве де се-
тих.1 На Гра фи ко ну 1 да те су тен ден ци је (и про це не) вред но-
сти, из ра же не у про цен ти ма гло бал ног БДП, БДП за САД и 
Ки ну, две во де ће ин ду стриј ске, од но сно еко ном ске си ле. Ја-
сно је ви дљив тренд опа да ња уде ла пр ве и раст уче шћа дру ге 
зе мље у гло бал ном БДП (сма њи ва ње уде ла САД у гло бал-
ном БДП, по себ но је из ра же но на кон 2000. и убр за но кри-
зом 2008). Овај тренд је још из ра же ни ји ако се по сма тра ју 
БДП-ови по ку пов ној мо ћи (PPP), где је Ки на већ на 3/4 ни воа 
САД. 

Гра фи кон 1
Уче шће САД и Ки не у гло бал ном БДП 2000, 2014. и 2019.

Извор:IMF,WorldEconomicOutlook:RecoveryStrengthening,butRe
quiresStrongerPolicyEffort.IMFSurvey,April8,2014.http://www.imf.org/
external/pubs/ft/survey/so/2014/res040814a.htm(12/04/2014)

1 IMF, World Economic Outlook: Recovery Strengthening, but Requires Stronger
PolicyEffort, IMF Survey, April 8, 2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/sur-
vey/so/2014/res040814a.htm (12/04/2014).
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И про јек ци је EconomistIintelligenceUnitсу у скла ду са 
прог но за ма IMF. На и ме, EconomistIintelligenceUnit про це њу-
је да ће гло бал ни раст би ти ре ла тив но ста би лан у на ред них 
по ла де це ни је (не што ис под 3% про сеч но по тр жи шним кур-
се ви ма). Аме рич ка еко но ми ја би на кон ове го ди не тре ба ло 
да има раст од око 2,5% про сеч но за кључ но са 2018, док ће 
ки не ски при вред ни раст ла га но успо ра ва ти у на ред них по ла 
де ка де, да би 2018. из но сио још увек им пре сив них 6%.2

По БДП по ку пов ној мо ћи (GDPPPP) по пр ви пут у по-
след њих два и по ве ка, ЗУР су 2013. ства ра ле пре ко по ло ви не 
свет ског БДП.3 Пет го ди на ка сни је, 2018. (пре ма про јек ци ја-
ма ММФ, 2013) БДП по ку пов ној мо ћи за Ки ну ће из но си ти 
20 730 ми ли јар ди до ла ра, за ЕУ 19 417, а за САД 21 556 ми ли-
јар ди до ла ра, што по сред но ука зу је, има ју ћи у ви ду трен до ве 
ра ста, да ће већ 2019. Ки на по овом по ка за те љу по ста ти пр ва 
еко но ми ја све та. 

Ови по да ци, сва ка ко, уз не ми ру ју јав но мње ње на За па-
ду. Кра јем 2013. и по чет ком 2014. ин тен зи ви ра ла се де ба та да 
ли ће се САД су о чи ти са тзв. се ку лар ном (ду го го ди шњом) 
стаг на ци јом, од но сно спо рим ра стом? Ува же ни аме рич ки 
еко но ми ста,  Ло ренс Са мерс (LawrenceSummers), ука зу је да 
је од по чет ка овог ве ка го ди шњи раст БДП-а САД из но сио у 
про се ку 1,8%, знат но ис под ра ста прет ход них де це ни ја, без 
об зи ра на не га тив не ре ал не ка ма те то ком прет ход них пет го-
ди на и из у зет но ла ба ву мо не тар ну по ли ти ку.4 Про це не убр-
за ња ра ста у 2014. су охра бру ју ће, али ће и по ред то га про из-
вод ња и за по сле ност оста ти да ле ко ис под оче ки ва ног трен да 
пре 2007. По сто је зна ци сла бље ња кре дит них стан дар да и на-
ду ва не вред но сти ак ти ва (не крет ни на и ак ци ја), што ука зу је 
да би мо гло до ћи до по врат ка про бле ма ка рак те ри стич них 
за пе ри од 2005-07. Да кле, иза зов ни је са мо да се по стиг не 
со ли дан раст, не го да се то учи ни на фи нан сиј ски одр жив 

2 Economist Iintelligence Unit, Globaloutlooksummary.GlobalForecastingService 
(April 14th, 2014), file:///C:/Users/pc2012/Downloads/GSJXAB00_20140416.pdf, 
p. 5 (19/04/2014).

3 Simeon Djankov & Antoine Van Agtmael, „BRIC Wall“, Foreign Policy
(24.9.2013), http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.
foreignpolicy.com/articles/2013/09/24/bric_wall_emerging_markets_growth.

4 Lawrence Summers, „Washington must not settle for secular stagnation“, Financial
Times (5.1.2013), http://www.ft.com/cms/s/2/ba0f1386-7169-11e3-8f92-00144fe-
abdc0.html#ixzz2pjNp5GZd.
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на чин. До бар део про бле ма при вре де САД је у не а де кват ним 
ква ли фи ка ци ја ма рад не сна ге, не до вољ ним ино ва тив ним 
ка па ци те ти ма кор по ра ци ја, од ла га њу по ре ске ре фор ме, те 
про бле му ду го роч не одр жи во сти пен зи о ног и си сте ма здрав-
стве не за шти те. Ме ђу тим, то су струк тур ни про бле ми, и ма-
ло је ве ро ват но да се ту на пра ве сна жни по ма ци у на ред них 
пет до де сет го ди на (по треб но је вре ме за обра зо ва ње, нпр). 
По ред то га, по ве ћа ње спо соб но сти да се про из ве де ви ше не-
ће се ‘пре то чи ти’ у по ве ћа ну про из вод њу уко ли ко не по сто-
ји ве ћа по тра жња за ро бом и услу га ма. Тре нут на еко ном ска 
по ли ти ка се осла ња на ка мат не сто пе знат но ни же од сто па 
ра ста, што у ду жем вре мен ском пе ри о ду прак тич но га ран-
ту је по ја ву ве ли ких ‘ме ху ра’ и опа сног по ве ћа ња ле ве ри џа, 
од но сно за ду же но сти, ком па ни ја. По Са мер су, по треб но је 
по ди ћи ни во тра жње кроз окон ча ње трен да све ма ње др жав-
не по тро шње и за по сле но сти. На и ме, тре ба ис ко ри сти те ку-
ћи пе ри од да се об нов и из гра ди инфраструкт урa. По ди за ње 
тра жње та ко ђе би мо гло да под стак не при ват ну по тро шњу, 
по себ но у енер гет ском сек то ру. 

За успо ра ва ње ре ла тив ног опа да ња САД од ве ли ке ва-
жно сти је на вод на ‘freaking’ ре во лу ци ја (наф та и гас из уљ них 
шкри ља ца, хи дра у лич но про из ве де на), од но сно по тен ци јал 
да САД у на ред ној де це ни ји по ста не, за јед но са Ка на дом, 
енер гет ски са мо до вољ на (што им пли ци ра сна жно сла бље ње 
по зи ци ја зе ма ља За ли ва и Ру си је). О овој ши ро ко ди ску то ва-
ној те ми по сто је опреч на ми шље ња, иако је чи ње ни ца да су 
у по след њих се дам го ди на, за кључ но са ав гу стом 2013, САД 
за чак 30% сма њи ле увоз си ро ве наф те, укљу чу ју ћи и нафт-
не де ри ва те. Нпр. Дејвис и Легет (Davis&Leggett)показују 
да ће америчка продукција тешке нафте (‘tightoil’) достићи 
мак си мум 2017. и по че ти да опа да.5

Ве ли ки про блем за одр жи вост јав них фи нан си ја САД 
пред ста вља сна жан раст не то јав ног ду га, ко ји се ду пли рао 
од 2007. ка да је из но сио 36% БДП. Обес хра бру ју ћа је тен ден-
ци ја ње го вог да љег уве ћа ња, што је до брим де лом по сле ди-
ца Оба ми них про гра ма, пре све га: SocialSecurity,Medicare,

5 Daniel Davis & Jeremy Leggett, „Underground Truths: Shale Won‘t Save Us“,
TheNationalInterest(October 28, 2013), http://nationalinterest.org/commentary/
underground-truths-shale-wont-save-us-9320?page=1.
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Medicaid.Исти на, оно што де ли мич но олак ша ва си ту а ци ју је 
вр ло ни ска ка ма та на јав ни дуг (2,6% по чет ком мар та 2014). 

По ве за но са ра стом јав не по тро шње је и ра сло ја ва ње 
аме рич ког дру штва ко је пре ти да угро зи ње го ве ба зич не 
те ме ље. Шти глиц (Stiglitz)на во ди да САД све ви ше по ста је 
дру штво ве ли ке не јед на ко сти и све ма ње со ци јал не мо бил но-
сти, што је тренд ко ји тра је од 1983. И пре по чет ка ре це си је, 
ре ал не за ра де ве ћи не аме рич ких по ро ди ца по ста ле су ни же 
не го пре де сет го ди на. По ве ћа на не јед на кост ни је по сле ди ца 
кри зе ‘subprime’ кре ди та (хи по те кар ни кре ди ти не по у зда ним 
ду жни ци ма) и ре це си је, али ју је фи нан сиј ска кри за до дат но 
по гор ша ла. До хо дак ти пич ног му шкар ца за по сле ног на пу но 
рад но вре ме стаг ни ра у по след њих три де сет го ди на.6 

Убр за ва ње ра ста САД под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње не-
га тив ног ути ца ја ско ка ду го роч них ка мат них сто па по ве за но 
са на ја вом FED-a ју на про шле го ди не да ће до кра ја 2014. зна-
чај но ума њи ти обим ку по ви не др жав них об ве зни ца, од но сно 
кре и ра ње нов ца. Оно што иде на ру ку САД је и рас ко рак у 
ра сту ме ђу раз ви је ним зе мља ма, бу ду ћи да су оства ре не и 
про це ње не сто пе ра ста САД ско ро ду пло ви ше од ра ста БДП 
евро зо не од по чет ка свет ске еко ном ске кри зе.7

2.КОМПАРАцИЈАИНДУСТРИЈСКЕ
ПРОИзвОДњЕИСПОљНЕТРгОвИНЕ

САДИКИНЕ

Пр ви пут у мо дер ној исто ри ји јед на не-за пад на др жа ва, 
Ки на, по ста ла је во де ћа ин ду стриј ска си ла све та и нај ве ћи 
гло бал ни из во зник. Ве ли ки про блем САД је опа да ње ком пе-
ти тив но сти ње не ин ду стри је, и то у ко рист ис точ не Ази је, и 
пре свих Ки не. Не раз бо ри то и ул тра јеф ти но кре ди ти ра ње 
ду го је, пре ко де це ни ју, при кри ва ло сла бост, од но сно сма ње-
њу ком пе ти тив ност ин ду стри је САД. Да кле, удео САД опа-
да, док се уче шће Ки не у свет ској ин ду стри ји сна жно по ве-
ћа ва. То ком пр ве де це ни је 21. ве ка по раст ин ду стри је у Ки ни 

6 Joseph Stiglitz, „Kraj američkog sna“, Peščanik 21/12/2012, http://pescanik.
net/2012/12/kraj-americkog-sna/.

7 Economist Iintelligence Unit, Globaloutlooksummary.GlobalForecastingService 
(April 14th, 2014), file:///C:/Users/pc2012/Downloads/GSJXAB00_20140416.pdf, 
p. 5 (19/04/2014).



ГоранВ.Николић КАДАЋЕКИНЕСКАЕКОНОМИЈА...

106

из но сио је фан та стич них 181%, у САД скром них 11%. САД 
су 2000. чи ни ле од но сно 26% свет ске ин ду стри је, а Ки на 7%, 
док је 2012. САД ства ра ла ше сти ну, а Ки на 21% гло бал не ин-
ду стриј ске про дук ци је. Ин ди ка ти ван је и удео ин ду стри је у 
БДП САД, ко ји је из но сио скром них 12% у 2012, док је у Ки ни 
исте го ди не ин ду стри ја чи ни ла чак  29% но во ство ре не вред-
но сти, тј. БДП-а. Раст ин ду стриј ске про из вод ње то ком 2013. 
од 9,7% у Ки ни8 и 2,1% у САД9 по ве ћа ва пред ност нај мо го-
људ ни је зе мље све та, а про јек ци је ука зу ју да се и то ком 2014, 
као и на ред них не ко ли ко го ди на, мо же оче ки ва ти ви ше стру-
ко бр жи раст ин ду стриј ске про из вод ње у Ки ни у од но су на 
САД. Ина че, ки не ска вла да је тар ге ти ра ла раст ин ду стри је 
од 9,5% за 2014, што ће би ти под стак ну то и ре струк ту ри ра-
њем, од но сно по др шком hightech ком па ни ја ма, те за ме ном 
ста рих те хо но ло ги ја (укуп ни про фит ин ду стриј ских пред у-
зе ћа у Ки ни по ра сто је за им пре сив них 12% то ком 2013). 

Ка да је у пи та њу гло бал на тр го ви на уче шће САД је та-
ко ђе у па ду. По пр ви пут, 2013, Ки на је би ла нај ве ћи парт-
нер у ме ђу на род ној роб ној раз ме ни. Збир на вред ност из во за 
и уво за из но си ла је 4160 ми ли јар ди до ла ра, док је САД има ла 
раз ме ну од 3910 ми ли јар ди до ла ра. Збир на вред ност тр го ви-
не Не мач ке и Ја па на у 2013. би ла је 4189 ми ли јар ди до ла ра те 
је из ве сно да ће Ки на у 2014. по ста ти зна чај ни ја за свет ску 
тр го ви ну од ове две зе мље за јед но. Свет ска кри за је де ло ва ла 
као тек тон ски по ре ме ћај на би по лар но је згро свет ске еко но-
ми је ко је се на ла зи ло у САД и у Евро пи та ко што је про мо-
ви са ла Ки ну као но ви свет ски еко ном ски цен тар. Ја сно је да 
би Ки на то сва ка ко по ста ла, али је кри за тај про цес убр за ла 
(нпр. 2008. Не мач ка је би ла нај ве ћи свет ски из во зник ро бе са 
вред но шћу од 1449 ми ли јар де до ла ра, а ис пред Ки не са 1431 
и САД са 1287 ми ли јар ди до ла ра). Већ 2009. Ки на је по ста ла 
нај ве ћи свет ски из во зник. У 2013. Ки на је има ла из воз вре дан 
2210 ми ли јар ди до ла ра, ко ји је по ве ћан за 7,9% у од но су на 
2012. и чак за 54,5% не го 2008, за раз ли ку од САД где је пе то-
го ди шњи раст из но сио са мо 22,6%. С дру ге стра не, кроз раст 
уво за Ки на се по ја вљу је као но ви „мо тор“ за раз вој дру гих 
зе ма ља, за ме њу ју ћи у тој уло зи САД, ко ја је ову уло гу игра ла 

8 http://english.cntv.cn/program/bizasia/20140218/103890.shtml (14/04/2014)
9 https://www.mapi.net/research/publications/us-industrial-outlook-december-2013 

(14/04/2014).
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ви ше од по ла ве ка. Од 2008. увоз Ки не по ве ћан је за 72,2%, 
САД са мо за 7,5%, а Не мач ке за сим бо лич них 0,2%. У 2008. 
Ки на је са око по ло ви не вред но сти уво за САД 2008. у 2013. 
до шла до ско ро 84%, с тим да су се у де цем бру 2013. вред но-
сти уво за Ки не и САД го то во из јед на чи ле.10

Ки на успе ва да одр жи раст из во за и по ред ви ше го ди-
шњег сна жног ра ста пла та, услед акут ног не до стат ка про из-
вод них рад ни ка. Пла та за по сао тзв. пла вих-око врат ни ка је 
по ра сла из ме ђу 5 и 10 пу та у до ла ри ма у по след њој де це ни ји, 
чи ме је Ки на пре ста ла да има ре пу та ци ју зе мље са ни ским 
пла та ма за из во зно ори јен ти са ну про из вод њу. Нај мо го људ-
ни ја др жа ва све та је за др жа ла ни ске це не и ино стра не куп це 
јер су фа бри ке по ста ле про дук тив ни је. Ве ћи део про из вод ње 
је остао у Ки ни за то што та зе мља има ви со ко раз ви је не лан-
це снаб де ва ња ко ји во де до, и од, фа бри ка. Ин ди ка тив но је да 
је аме рич ки де фи цит са Ки ном све ви ше по сле ди ца ки не ског 
из во за на пред них тех но ло шких про из во да (пре све га по тро-
шач ке елек тро ни ке), док по чи ње да се сма њу је из воз ро ба ни-
же до да те вред но сти (нпр. обу ћа).

Обес хра бру ју ће је да су пет го ди на на кон пр вог са стан-
ка Г20 2008. Ки на и САД на пра ви ле ма ли про гресс у ме ђу на-
род ном ускла ђи ва њу еко ном ских по ли ти ка. САД и 11 дру гих 
зе ма ља пре го ва ра ју TPP(TransPacificPartnership), без Ки не. 
И Ки на и 15 дру гих зе ма ља пре го ва ра ју RCEP(RegionalCom
prehensiveEconomicPartnership), без САД. Та кав еко ном ски 
хлад ни рат мо же да бу де ве о ма ште тан за обе зе мље и свет. 
Ки на же ли да бу де део про це са ус по ста вља пра ви ла, а не са-
мо по сма трач, али Ки на та ко ђе мо ра да ура ди ви ше да убе ди 
оста ле да мо же да по стиг не ли бе ра ли за ци ју, по себ но у по-
сло ва њу др жав них пред у зе ћа, пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
и сај бер без бед но сти. Сва ка ко да се на ме ће по тре ба за раз ма-
тра ње за јед нич ке зо не сло бод не тр го ви не ко ја би об у хва ти ла 
TPP и RCEP.

Плат ни би ланс Ки не иде све ви ше ка урав но те же њу, 
као и аме рич ки, те се на по чет ку 2014. мо же кон ста то ва ти да 
је ера гло бал них не рав но те жа прак тич но за вр ше на. На и ме, 
де фи цит те ку ћег ра чу на САД је са алар мант них 5,8% БДП-а 

10 Мирослав Здравковић, „Робна размена Кине, САД, Немачке и Јапана у 2013“, 
Makroekonomija, www.makroekonomija.org/trgovina-kine-sad-nemacke-i-japana/
robna-razmena-kine-sad-nemacke-i-japana-u-2013-godini/.
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2006. сма њен на са мо 2,7% БДП, ни во ко ји САД мо гу ла ко 
фи нан си ра ти од при но са на прет ход не СДИ и тан ти је ма на 
па тен те и без ика квих до дат ног спољ ног за ду жи ва ња. Да кле, 
иако САД имао до ста фи нан сиј ских про бле ма, фи нан си ра-
ње спољ ног де фи ци та ни је био је дан од њих. Ки не ски су фи-
цит те ку ћег ра чу на плат ног би лан са је са им пре сив них 10% 
БДП-а 2007. пао на 2,5% 2013. Ка ко је Ки на за до во љи ла сво ју 
тра жњу за си гур ним ак ти ва ма (пре све га САД об ве зни ца ма), 
кре ну ла је као ри зич ни јим стра ним ин ве сти ци ја ма, од но сно 
по че ла је да ре ба лан си ра еко но ми ју ка по тро шњи (ово ме је 
по мо гло и ја ча ње ју а на и сла бље ње до ла ра).

С об зи ром да је Ки на и да ље ре ла тив но си ро ма шна зе-
мља све та, са БДП percapita од око 7000 до ла ра, њен по ло-
жај као нај ве ћег свет ског из во зни ка ка пи та ла ука зу је на по-
гре шну рас по де лу ре сур са. На ста вак аку му ла ци је де ви зних 
ре зер ви, ко је из но се око 3700 ми ли јар ди до ла ра, по ста је кон-
тра про дук ти ван. По треб но је при хва ти ти спо ри ји раст крат-
ко роч но у за ме ну за ви ше ста би лан ду го роч ни тренд ра ста. 
Кри ти чан пр ви ко рак је апре си ја ци ја ју а на, ко ја би би ла уме-
ре на, те успо ра ва ње из во за не би би ло дра ма тич но бу ду ћи да 
из во зним сек то ром Ки не до ми ни ра ју про из во ди пре ра ђи вач-
ке ин ду стри је (по себ но скла па ње ин тер ме ди јар них ин пу та 
уве зе них из Ја па на или Ју жне Ко ре је). Ја сно је да Ки на ису-
ви ше пре ду го од ла же нео п ход но при ла го ђа ва ње свог плат-
ног би лан са.11

Ка да су по ми њу кри ти ке на ра чун мер кан ти ли стич ке 
по ли ти ке Ки не по треб но је при се ти ти се да је то ком 19. ве ка 
САД, слич но свим ЗУР, по ста ла про тек ци о ни стич ка др жа ва. 
Про сеч не ца ри не су до сти гле мак си мум од 45% 1870-их, док 
да нас из но се тек 1,3%. Сли чан пут пре ла зи и Ки на ко ја ће 
ка да по ста не ком пе ти тив на про мо ви са ти сло бод ну тр го ви ну 
као и Бри та ни ја, САД, Не мач ка и Ја пан, од 1840-их, од но-
сно 1940-их, 1960-их и 1970-их. Нпр. аме рич ка IT ре во лу ци-
ја за ви си ла је од др жав них ис тра жи ва ња и на бав ки, што је 
у кон тра сту са оним што се че сто твр ди, ка да се ‘по ре ди’ 
не кре а тив ни др жав ни ка пи та ли зам у Ја па ну и Ки ни са ин-

11 Yu Yongding, „Reviving China’s Rebalancing“, ProjectSyndicate, 07.02.2014, 
http://www.project-syndicate.org/commentary/yu-yongding-says-that-ending-the-
country-s-chronic-external-surpluses-should-begin-with-a-shift-to-a-floating-ex-
change-rate-regime#HGyl84wuVurWv7kg.99.
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ди ви ду ал си тич ким ли бе рал ним ка пи та ли змом у САД. Нпр. 
Бри та ни ја је сре ди ном 20. ве ка би ла екс трем но ино ва тив на 
зе мља, али то ни је спре чи ло ње њу де ин ду стри ја ли за ци ју и 
ре ла тив но сла бље ње у од но су на Не мач ку, Ја пан и САД. 

Ин те ре сант но је да су ка сних 80-их еко но ми сти по тен-
ци ра ли ком пе ти тив ност Ја па на у од но су на За пад у ве ли ком 
бро ју hightech про из во да, као и ин ду стри ји ма сов не про-
дук ци је. Сре ди ном 80-их је пре о вла да ва ло уве ре ње да ће до 
2015. ја пан ски БДП по гла ви ста нов ни ка би ти 10% ве ћи не го 
у САД (по ку пов ној мо ћи), али се ни шта од то га ни је де си ло, 
јер је ком пе ти тив ност при вре де Ја па на сна жно па ла. Ка ко је 
тре нут но САД 7% си ро ма шни ја да нас не го што се оче ки ва ло 
2007, по ста вља се би пи та ње да ли ће се исто ри ја по но ви ти.12

3.ДАлИЋЕЈУАН
УгРОзИТИПОзИцИЈУДОлАРА?

За гло бал ну по зи ци ју Ки не, ка ко и САД, од ве ли ког 
зна ча ја је по ло жај њи хо вих на ци о нал них мо не та. За са да је 
нео спор но да ју ан (офи ци јел но: рен мим би) по ста је ре ги о нал-
на ва лу та. По из ве шта ју BISиз сеп тем бра 2013 ју ан је до-
сти гао 1,1% свих ‘foreignexchange’ тран сак ци ја и 9. ме сто у 
све ту (до лар др жи 43,5% тран сак ци ја). У ма ју 2013. 47 зе ма ља 
је об ра чу на ва ло ви ше од 10% пла ћа ња са Хонг Кон гом или 
Ки ном у ју а ни ма, а по себ но је сна жно ко ри шће ње ки не ске 
ва лу те за тран сак ци је са Ј. Ко ре јом, Тај ва ном, Син га пу ром, 
Фи ли пи ни ма, Фран цу ском, УАЕ и Бри та ни јом.13 

Удео до ла ра у ало ци ра ним свет ским де ви зним ре зер ва-
ма, ко је чи не 54,5% свих де ви зних ре зер ви, опа да од уво ђе ња 
евра, чи ји се удео бла го по ве ћа ва.14 У по след њих три на ест 

12 Bradford Delong, „Is America Turning Japanese?“, ProjectSyndicate 30.01.2014, 
http://www.project-syndicate.org/commentary/j--bradford-delong-shows-why-
trend-economic-growth-can-no-longer-be-neatly-disentangled-from-cyclical-
dynamics.

13 Economist Intelligence Unit, „Towards a redback world“, http://country.eiu.com/
article.aspx?articleid=50990389&Country=China&topic=Economy#&mkt_tok=3
RkMMJWWfF9wsRoisqzPZKXonjHpfsX87%2BwqUaSg38431UFwdcjKPmjr1
YcJSsV0aPyQAgobGp5I5FEPQrPYRK1jt6QEXw%3D%3D.

14 Allie Bagnall, “Effects of the Euro Crisis on Reserve Currency Holdings”, (May 
13th, 2013), ThePetersonInstituteforInternationalEconomics, http://www.piie.
com/blogs/realtime/?p=3571.
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го ди на, за кључ но са дру гим тро ме сеч јем 2013, удео до ла-
ра у де ви зним ре зер ва ма пао је са 72% на 61,9%, док је удео 
евра по ве ћан са 17,5% на 23,8%.15 Ово ука зу је да је за са да 
нај о збиљ ни ји иза зи вач до ла ру по сле 30-их го ди на 20. ве ка 
(на кон ‘де тро ни за ци је’ фун те) по стао евро, у ко ме је ина че 
де но ми но ван нај ве ћи део свет ских об ве зни ца. Тре ће ме сто 
ће у на ред ној де це ни ји, по све му су де ћи, за у зе ти ју ан. На-
и ме, нај ве ћи свет ски фи нан сиј ски цен три се, по сле од лу ке 
Ки не да ола ба ви не ке ре стрик ци је на тр го ви ну ју а ном (април 
2012), утр ку ју да за до во ље по ве ћа ну тра жњу за том ва лу том. 
Мо жда нај ва жни ји мо тив је оче ки ва ње да ће ки не ска мо не та 
да ље ја ча ти те се тр го ва ње с њом сма тра до брим би зни сом, 
ма да тре ба на гла си ти да се пот це ње ност ју а на зна чај но сма-
њи ла по след ње две го ди не (за око 12% ре ал но). 

Основ но огра ни че ње за ин тер на ци о на ли за ци ју ју а на је 
кон тро ла ка пи та ла. Ки на је за по че ла про цес ли бе ра ли за ци је 
ка пи тал ног ра чу на од 1996, а пре о ста ла је углав ном кон тро ла 
кре та ња крат ко роч ног ка пи та ла. За пот пу ну кон вер ти бил-
ност по треб на је ма кро е ко ном ска ста бил ност, сма њи ва ње 
фи нан сиј ског ле ве ри џа, флек си бил ни ја струк ту ра ка мат них 
сто па, ми ни ми зи ра ти ин тер вен ци је на де ви зном тр жи шту. 
Због још увек ви со ких ри зи ка ки не ска вла да ће одр жа ти по-
сте пе ни при ступ у по гле ду ли бе ра ли за ци је ка пи тал ног ра-
чу на.16

У сва ком слу ча ју, ма ло је ве ро ват но да ће ју ан за у зе ти 
ме сто до ла ра, али је из ве сно да ће удео ове ва лу те у гло бал-
ним то ко ви ма убр за но ра сти и да ће ве ро ват но до ве сти до 
зна чај ни јег сма ње ња ин тер на ци о нал не уло ге аме рич ке мо-
не те. Гло бал ни фи нан сиј ски си стем се сва ка ко кре ће ка све 
ви ше мул ти-ва лут ном си сте му. Ипак, до ла зе ће про ме не не 
зна че да ће до лар пот пу но из гу би ти ме ђу на род ни ста тус, већ 
ће аме рич ка ва лу та по ста ти са мо „јед на од не ко ли ко ва лу та 
ко је ће де ли ти ме ђу на род ну уло гу“.17

15 COFER-IMF, 2013, http://www.imf.org/External/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf.
16 Yu Yongding, „Reviving China’s Rebalancing“, ProjectSyndicate, 07.02.2014, 

http://www.project-syndicate.org/commentary/yu-yongding-says-that-ending-the-
country-s-chronic-external-surpluses-should-begin-with-a-shift-to-a-floating-ex-
change-rate-regime#HGyl84wuVurWv7kg.99.

17 Barry Eichengreen, „The Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the US dollar 
and the Future of the International Monetary System (23-24)“, Oxford University 
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4.ПОЧЕТКОМТРЕЋЕДЕцЕНИЈЕ
21.вЕКАКИНАПРЕСТИжЕСАД?

Ки на је глав ни гло бал ни ‘иза зи вач’ САД, пре све га еко-
ном ски, а у знат но ма њој ме ри ка да је у пи та њу ме ка и вој-
на моћ. За оста ле ве ли ке си ле ни је по же љан ни Си но-САД 
кон до ми ни јум (Г2), ни ти њи хо ва кон фрон та ци ја, ма да су 
оба сце на ри ја ма ло ве ро ват на (Saran, 2010). Оно што је за-
о ку пља па жњу еко но ми ста, али и ге о по ли ти ча ра, бу ду ћи да 
од еко но ми је ду го роч но за ви си и вој на моћ, је ка ко ће се у 
на ред ним го ди на ма кре та ти по ре дак еко но ми ја САД и Ки не. 
Ско ро све ука зу је да се исто ри ја убр за ва у дру гој де це ни ји 
21. ве ка. Ва жан мо ме нат ће би ти на по чет ку сле де ће де це ни-
је, ка да ће Ки на, то је све из ве сни је, пре у зе ти ме сто нај ве ће 
свет ске при вре де. Ка да је у пи та њу из воз, по тро шња енер ги-
је, про да ја ауто мо би ла или ин ду стриј ска про из вод ња Ки на је 
већ не ко ли ко го ди на свет ски број је дан. Од но си САД и Ки не 
нај бо ље се по Ро да ну (Rodhan) у ду гом ро ку мо гу опи са ти 
као ‘symbiotic realism’, где њи хо ва ме ђу за ви сност и по ве за-
ност има кру ци јал ну уло гу у об ли ко ва њу њи хо вих по на ша-
ња те ра ју ћи их ка праг ма ти зму и ели ми ни са њу ‘zerosym’ 
кал ку ла ци ја.

Ки не ски БДП сна жно ра сте и број не про јек ци је, укљу-
чу ју и оне од стра не углед ног TheEconomist-a ука зу ју да ће 
се по чет ком сле де ће де це ни је до ћи до су сти за ња. На и ме, 
лон дон ски TheEconomist (2012)18 омо гу ћио је да се ком би но-
ва њем ра зних сце на ри ја про це ни го ди на ка да ће Ки на су сти-
ћи САД. Ако по ђе мо од то га да би про сеч ни раст БДП Ки не 
у на ред ној де це ни ји мо гао би ти 6% (а САД 2%), да би ки не-
ска ин фла ци ја (од но сно де фла тор БДП) мо гла из но си ти 4% (а 
аме рич ка 2%) и да курс ју а на пре ма до ла ру остао не про ме-
њен (што је упит но јер ве ли ки су фи цит те ку ћих пла ћа ња Ки-
не уз исто вре ме ни де фи цит САД, тре нут но по око 2,5% БДП, 
ука зу је да би ју ан тре ба ло да ја ча пре ма до ла ру), он да Ки на 
пре сти же САД 2022, од но сно 2023. По сто је и мно го број не 

Press, 2011, p. 41.
18 The Economist, „Rolling back the years“, TheEconomistonline,23.02.2012, http://

www.economist.com/comment/1278601 (28.2.2012).
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дру га чи је ком би на ци је ових фун да мен тал них по ка за те ља, 
али ве ћи на њих, ко је се ба зи ра ју на ре а ли стич ним прет по-
став ка ма, ука зу је на сли чан за кљу чак (евен ту ал но ‘тач ка’ су-
сти за ња мо же да ва ри ра го ди ну, две ра ни је или ка сни је).19

Ки на је и глав ни ге не ра тор раст гло бал ног БДП. На и ме, 
ова зе мља је од по чет ка 2010. за слу жна за чак тре ћи ну ра ста 
гло бал не еко но ми је, док је САД би ла за слу жна за до дат них 
12,5%, а оста ле раз ви је не зе мље за са мо 10%.20

Иако су број ни екс пер ти ко ји сма тра ју да ће се Ки на 
убр за но су о чи ти са знат ним еко ном ским успо ра ва њем, Џун
(Jun)ука зу је да Ки на још увек има не ис ко ри шће ни по тен-
ци јал ра ста, ипо ред успо ра ва ња са 10% 2007 на 7,7% 2013.21 
Те о ри ја кон вер ген ци је (Convergence Hypothesis) по ла зи од 
ста но ви шта да ће бр зо-рас ту ће ЗУР успо ри ти раст ка да до-
стиг ну од ре ђе ни ни во БДП по ста нов ни ку и ка пи тал не опре-
мље но сти рад ни ка у од но су на раз ви је не зе мље. Обич но се 
сма тра да је тај ни во око 60% до хот ка САД у пер ка пи та из-
ра зу. Ис ку ство Ја пан и че ти ри ‘’азиј ска ти гра’’ (Хонг Конг, 
Син га пур, Ј. Ко ре ја, Тај ван) кон зи стент но је са овом те о ри јом. 
На и ме, њи хов БДП је био на том ни воу ра чу на ју ћи БДП по 
ку пов ној мо ћи по ста нов ни ку ка да се еко ном ски раст сна жно 
ус по рио, пр во у Ја па ну по чет ком 70-их. Екс тер ни шок мо же 
да об ја сни успо ра ва ње ки не ског ра ста од 2007. (рен мин би је 
ре ал но апре си рао пре ма до ла ру, што је по ве ћа ва ло тро шко-
ве пред у зе ћа, док је шок на стра ни тра жње, ко је је сна жно 
па ла с кри зом 2008, по гор шао си ту а ци ју). Раст TFP (Total
FactorProductivity – укуп на про дук тив ност фак то ра про из-
вод ње) је из ве сно сна жно пао. Ако Ки на не успе да до ђе до 
пред но сти ко је пру жа ју шо ко ви у скла ду са  Шум пе те ро вом 
(Schumpeter) creative destruction, од но сно да им пле мен ти ра 
струк тур не ре фор ме (оја ча ва ње уло ге тр жи шта, сма њи ва ње 
др жав не ин тер вен ци је, пре ста нак суб вен ци о ни са ња не е фи-
ка сних пред у зе ћа) ки не ски TFP ће сна жно успо ри ти. Ме ђу-
тим, ка ко је ки не ски БДП по ста нов ни ку тек на осми ни или 

19 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/11/chinese-and-american-
gdp- forecasts?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Fcatching_the_eagle (12/12/2013).

20 www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21586611-world-
gdp (14/04/2014).

21 Zhang Jun, „Making Sense of China’s Growth Model“, ProjectSyndicate, 
20.01.2014, http://www.project-syndicate.org/columnist/jun-zhang.
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ше сти ни аме рич ког (но ми нал ни или по ку пов ној мо ћи) њен 
по тен ци јал за раст је у скла ду са ConvergenceHypothesis, да-
кле, да ле ко од ис пу ње ног. То упу ћу је да ће ни во БДП до ко јег 
се мо же сти ћи у на ред ним де це ни ја ма за ви си ти од пер спек-
ти ве ра ста TFP. Ки не ски раст TFP је у по след ње три де це ни је 
про сеч но из но сио 4% и из ве сно мо ра успо ри ти у на ред ним 
го ди на ма. За одр жа ва ње про сеч ног ра ста БДП од 6% по треб-
на је сто па ин ве сти ци ја од 25-30% БДП и TFP раст од са мо 
2,2-2,7%, што су ре а ли стич не прет по став ке. Ка ко је ки не ска 
про дук тив ност знат но ис под оне у САД и ка ко ће се ало ка-
ци ја ре сур са до дат но уна пре ди ти у на ред ној де це ни ји (ка ко 
се ка пи тал и рад бу ду ре ди стри бу и ра ли ши ром зе мље), TFP 
раст од 3% је са свим ре а лан, што би зна чи ло да раст БДП 
мо же до сти за ти и 7% то ком на ред них де сет го ди на, што би 
зна чи ло и на ста вак ре ла тив но бр зе кон вер ген ци је. 

Не дав ни из ве штај аме рич ког National ScienceBoard-a 
по ка зу је да се цен тар ви со ке тех но ло ги је по ме ра ка Ази ји, 
од но сно Ки ни. Удео Ки не у свет ској ви со ко-тех но ло шкој 
про дук ци ји по рас тао је са 8% 2003. на 24% 2012, док је уче-
шће САД 27%. Ка ко ки не ска укуп на про дук ци ја ви со ко тех-
но ло шких про из во да ра сте чак 18% го ди шње ја сан је тренд 
пре сти за ња. Ка да су у пи та њу ин ве сти ци је у R&D (ис тра жи-
ва ње и раз вој), од 2001. до 2011. гло бал ни удео САД је опао са 
37% на 30%, док се уче шће Ки не по ве ћа ло са 2,2% у 2000. на 
14,5% 2011. Удео R&D у БДП САД је био углав ном ста би лан 
у про те клих 20 го ди на (око 2,7 % БДП-а), док се код Ки не то 
уче шће бр зо по ве ћа ва ло (са 0,7 % на 1,8% БДП у истом раз до-
бљу). У по след њих 14 го ди на за кључ но са 2013. број Ки не за 
ко ји го ди шња за вр ша ва фа ку тлет се се дам пу та по ве ћао (на 
ско ро 7 ми ли о на). У Ки ни чак 31 % сту де на та је у ин же њер-
ству, што под сти цај но де лу је на бу ду ће ино ва ци је (у САД 
та ци фра је са мо 5%). Ипак, Ки на се су о ча ва са озбиљ ним 
иза зо ви ма ка да су у пи та њу ино ва ци је. На и ме, мно го ње них 
нај та лен то ва ни јих ди пло ма ца на пу шта зе мљу, уни вер зи те ти 
су оп те ре ће ни би ро кра ти јом, ки не ски обра зов ни си стем још 
увек на гла ша ва уче ње на па мет уме сто раз ви ја ња кре а тив но-
сти. Ге не рал но, Ки на је у ста њу да про из ве де мно го ве о ма 
па мет них љу ди, али су они пред су штин ским иза зо вом ка да 
тре ба пре тва ра ти от кри ћа у ко ри сне но ве про из во де, тј. на-
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пра ви ти ино ва ци ју. Ге не рал но се мо же ре ћи да САД оста је 
тех но ло шки цен тар све та, али и да Ки на су сти же.22

CongressionalBudgetOffice САД про це њу је да ће раст 
БДП по гла ви ста нов ни ка знат но успо ри ти у на ред ним де це-
ни ја ма. На и ме, од про сеч не го ди шње сто пе од 2,1% у 4 де-
це ни је пре по чет ка не дав не ре це си је, оче ку је се успо ра ва ње 
1,6% из ме ђу 2023 и 2088. Основ ни раз лог успо ра ва ња је про-
јек то ва ни пад за по сле но сти у од но су на по пу ла ци ју, што је 
по сле ди ца ста ре ња, ни жа сто па ра ђа ња и успо ра ва ње ра ста 
уче шћа же на у рад ној сна зи. Док је број осо ба ко је ра де по-
рас тао за про сеч но 1,6% го ди шње од 1970 до 2010, пред ви ђа 
се да ће сто па го ди шњег ра ста за по сле но сти па сти на са мо 
0,4% у на ред ним де це ни ја ма. Иако ова кав пад го ди шњи ра-
ста БДП percapita из гле да као зна ча јан, тре ба на гла си ти да 
ће и са про јек то ва ном ни жом сто пом ра ста де те ро ђе но да нас 
има ти ре ал не при хо де за 60% ви ше у уз ра сту од 30 го ди не, у 
од но су на ње го ве ро ди те ље у истом жи вот ном до бу.23

По раст тр го ви не уну тар Ази је по сле ди ца је и ки не ске 
цен трал не уло ге у про из вод ним мре жа ма Ис точ не Ази је. Од 
2001. до 2011. ки не ски удео у ју жно ко реј ском из во зу се удво-
стру чио (на 24%), док је уче шће у из во зу Ја па на ра сло још бр-
же (са 8% на 20%). Ки на је нај ве ћи тр го вин ски парт нер свих 
де сет чла ни ца АСЕ АН-а. Сту ди ја Азиј ске бан ке за раз вој 
ука зу је да 1% по ве ћа ња БДП Ки не по ди же БДП у ЗУР Ис точ-
не Ази је за око 0,6%. Ако би Ки на ус пе ла да успе шно ре ба-
лан си ра сво ју еко но ми ју у прав цу по ра ста по тро шње, ње ни 
по слов ни парт не ри би има ли огром не ко ри сти од из у зет но 
ве ли ког ма ло про дај ног тр жи шта. Ки на је ве ли ки ин ве сти тор 
и нај ве ћи тр го вин ски парт нер и у че ти ри од пет зе ма ља у ре-
ги о ну Цен трал не Ази је (из у зе так је Уз бе ки стан).

Оно што по ма же Ки ни у гло бал ној аре ни је моћ соп-
стве ног при ме ра. Нпр. Ки на је би ла у ста њу да пре у зме вођ-
ство у при ме ни чи стих енер гет ских тех но ло ги ја, док ће усва-

22 David Wertime, “It’s Official: China Is Becoming a New Innovation 
Powerhouse”, Foreign Policy, February 6, 2014, www.foreignpolicy.
com/ar t i c les /2014/02 /06 / i t s_off ic ia l_ch ina_ is_becoming_a_new_
innovation_powerhouse.

23 Martin Feldstein, „The Future of American Growth“, ProjectSindicate, http://
www.nber.org/feldstein/projectsyndicatejan2014.html (31.1.2014).
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ја ње утвр ђе них ме ђу на род них нор ми по мо ћи ки не ским бан-
ка ма да обез бе де тр жи шта и у раз ви је ни јим зе мља ма.
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GoranV.Nikolic

WHENWILLCHINA’SECONOMY
OVERTAKETHEU.S.ECONOMY?

Resume

Whatisattractingtheattentionofeconomistsandgeopoli
ticians, because themilitarypower’s longtermdependancyon
economy,istheeconomicorderoftheUSAandChina.Allpoints
outthathistoryisacceleratingthroughtheseconddecadeofthe
21stcentury.Thethresholdwillbethebeginningofthenextde
cade,whenChina,asitisincreasinglylikely,willbecomeworld’s
largesteconomy.

Referent analysis show thatChina’s economicpowerwill
surpass theUnited States at the beginning of the next decade,
andtheGreatRecession200708onlyacceleratedthisprocess.
Namely,numerousprojections,includingthosemadebyreputa
bleTheEconomist,suggestthatatthebeginningofthenextde
cadetherewillbeacatchup.TheLondonbasedTheEconomist
(2013)hascombinedvariousscenariosestimatesfortheyearin
whichChinawill overtake theUnitedStates. Ifwego froman
average 6%ChineseGDPgrowth in the next decade (and 2%
in theU.S.), and that theChinese inflation (andGDPdeflator)
couldamountto4%(2%intheU.S.)andtheRMBexchangerate
againstthedollarremainesunchanged(whichisquestionablebe
causea largecurrentaccount surplusofChinacombinedwith
the simultaneousU.S.deficit, currentlyatabout2.5%ofGDP,
indicatesthattheyuanshouldstrengthenagainstthedollar)then
China could surpass theUnited States in 2022 or 2023. There
areanumberofdifferentcombinationswiththesefundamentals,
butmostofthemthatarebasedonrealisticassumptionspoint
toasimilarconclusion.However,theU.S.willcertainlykeepfor
decadestechnologicallysuperioreconomy,themagnitudeofmili
tarypowercomparedwiththatofpotentialadversariesismuch
greater,itslevelofpoliticalinfluenceintheinternationalsystem
isunprecedented.
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For thefirst time inmodernhistoryanonWesterncoun
try,China,becamethefirstindustrialpowerintheworld.When
itcomestoexports,consumption,andautosales,Chinahasal
readybeentheworld’snumberonepower.Relationsbetweenthe
U.S.andChinacouldinthelongrunbedescribedasa‘symbiotic
realism’,wheretheirinterdependenceandconnectivityhasacru
cialroleinshapingtheirbehavior,forcingthemintopragmatism
andeliminationofzerosumcalculations.

China’sshareofglobalhightechproductionhasincreased
from8%in2003to24%in2012,whiletheshareoftheU.S.is
27%.IngeneralitcanbesaidthattheUnitedStatesremainthe
technologicalcenteroftheworld,butthatChinaiscatchingup.

ChinaisthemaingrowthdriveroftheglobalGDP.Infact,
sincethebeginningof2010sthiscountryhasaccountedforone
thirdofthegrowthoftheglobaleconomy,whiletheU.S.account
ed foranadditional12.5%andotherdevelopedcountries for
only10%.

Inthemediumterm,theglobalfinancialsystemisbecoming
moremulticurrency,wherethedollarbecomesjustoneofthefew
currenciesthatwillhaveaninternationalrole.Itisunlikelythat
theyuanwillreplacedollar,butitiscertainthattheshareofthis
currencyinglobalflowswillgrowrapidlyandwilllikelyleadto
asignificantreductionoftheU.S.currency’sinternationalrole.

AlthoughmanyexpertsbelievethatChinawillrapidlyface
asignificanteconomicslowdown,otherspointoutthatChinastill
hasuntappedpotentialforgrowthdespiteaslowdownfrom10%
in2007to7.7%2013.Namely,astheChineseGDPpercapitais
onlytheeighthoronesixthoftheU.S.one(nominalorpurchas
ing power, respectivelly), its growth potential is in accordance
withtheconvergencehypothesis,andthereforefarfromcomplet
ed.WhathelpsChinaintheglobalarenaisthepowerofitsown
example.
Keywords: theGlobalEconomy, theGreatRecessionof2007

08,BRICS,Industry,ForeignTrade,Yuan,Dollar,
China,U.S.
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