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Увод

У	кри	зи	је	свет	ска	при	вре	да,	у	кри	зи	је	еко	ном	ска	ми
сао,	у	кри	зи	је	ци	ви	ли	за	циј	ски	оп	ста	нак...	

Ре	во	лу	ци	ја	 ка	пи	та	ла,	 од	но	сно	 ре	во	лу	ци	ја	 мо	дер	но
сти	свет	ског	(ка	пи	та	ли	стич	ког)	си	сте	ма,	пред	ста	вља	нај	ве	ће	
убр	за	ње	рит	ма	исто	ри	је	у	до	са	да	шњем	људ	ском	ис	ку	ству.	Та	
ре	во	лу	ци	ја,	то	убр	за	ње	рит	ма	исто	ри	је	у	усло	ви	ма	свет	ског	
(ка	пи	та	ли	стич	ког)	си	сте	ма	тра	је	већ	500	го	ди	на.	И,	сти	гло	се	
до	гло	ба	ли	за	ци	је.

Да	ли	је	гло	ба	ли	за	ци	ја	по	след	њи	ци	клус	по	след	ње	кри
зе	ове	ци	ви	ли	за	ци	је?

1.Гранањесветскепривредекаоисторијског
системаглобализација

На	че	ло	 исто	рич	но	сти	 има	 уни	вер	зал	но	 ва	же	ње	 	 све	
што	је	по	сто	ја	ло,	што	по	сто	ји	и	што	ће	по	сто	ја	ти,	има	свој	
по	че	так,	пе	ри	од	свог	раз	во	ја,	пе	ри	од	стаг	на	ци	је,	пе	ри	од	опа
да	ња	и	свој	крај.	

На	че	ло	 исто	рич	но	сти	 је	 јед	но	 од	 основ	них	 свој	ста	ва	
сва	ког	свет	ског	исто	риј	ског	си	сте	ма.	Свет	ска	при	вре	да	је	део	
свет	ског	исто	риј	ског	си	сте	ма	и	има	свој	про	стор	новре	мен
ски	по	че	так,	за	тим	свој	дуг	и	му	ко	тр	пан	раз	вој	ко	ји	се	окон
ча	ва	ка	да	по	стиг	не	оп	ти	мал	ну	рав	но	те	жу,	оп	ти	мал	ни	екви
ли	бри	јум	ко	ји	је	аде	ква	тан	ма	те	ри	јал	ним	и	ду	хов	ним	ка	па
ци	те	ти	ма	са	ко	ји	ма	рас	по	ла	же.	
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Из	 „тач	ке“	 екви	ли	бри	ју	ма,	 свет	ска	 при	вре	да	 ула	зи	 у	
про	стор	 вла	сти	тог	 си	стем	ског	 гра	на	ња,	 умно	жа	ва	ња	 и	 на
ста	вља	да	се	кре	ће	све	да	ље	и	да	ље	од		«тач	ке»	оп	ти	мал	не	
рав	но	те	же.

У	про	сто	ру	гра	на	ња	свет	ска	при	вре	да	по	ста	је	све	ком
плек	сни	ја,	а	са	мим	тим	по	ста	је	и	све	не	ста	бил	ни	ја,	јер	је	као	
си	стем	све	да	ља	од	„тач	ке“		иде	ал	ног	екви	ли	бри	ју	ма.	

У	про	сто	ру	гра	на	ња,	 свет	ска	при	вре	да	по	чи	ње	да	ре
а	гу	је	 ве	ли	ким	про	ме	на	ма	на	ма	ле,	 са	свим	не	знат	не	 ак	ци	је.	
До	га	ђа	 се	 да	 ма	ли	 им	пут	 мо	же	 у	 пот	пу	но	сти	 да	 про	ме	ни	
исто	риј	ске	век	то	ре,	пр	во	по	је	ди	них	де	ло	ва	свет	ске	при	вре	де,	
а	за	тим	век	то	ре	свет	ске	при	вре	де	као	це	ли	не.	Та	да	 је	свет
ска	 при	вре	да	 као	 део	 свет	ског	 исто	риј	ског	 си	сте	ма,	 сти	гла	
до	 свог	кра	ја,	 а	 „не	ка	но	ва“	—	не	ну	жно	и	бо	ља	–	 свет	ска	
при	вре	да,	ула	зи	у	пр	ве	рит	мич	ке	ци	клу	се	свог	раз	во	ја.	Ово	
је	си	ту	а	ци	ја	ко	ју	има	мо	да	нас.	

Свет	ски	си	стем		и	свет	ска	при	вре	да,	на	ла	зи	се	не	са	мо	у	
про	сто	ру	свог	си	стем	ског	гра	на	ња,	не	го	су	ушли	и	у	про	стор	
сво	јепо	след	ње,	ко	нач	не	кри	зе.	Још	по	ло	ви	ном	70их	го	ди	на	
на	то	су	упо	зо	ри	ли	те	о	ре	ти	ча	ри	свет	ског	си	сте	ма,	у	пр	вом	
ре	ду	Fernan	Brodel1	и	Има	ну	ел	Ва	лерн	штајн.2	При	ме	њу	ју	ћи	
ин	стру	мен	те	Кон	дра	ти	је	вље	ве	те	о	ри	је	ду	гих	та	ла	са	у	еко	но
ми	ји,	они	су,	као	и	дру	ги	ис	тра	жи	ва	чи	на	томтра	гу,	по	ка	за	ли	
да	да	на	шњи	свет	ски,	а	то	зна	чи	и	при	вред	ни	си	стем	не	ће	по
сто	ја	ти	око	2050.	го	ди	не.	За	ме	ни	ће	га	не	киисто	риј	ски	дру
ги,	не	ну	жно	и	бо	љи,	у	сва	ком	слу	ча	ју	но	ви	свет	ски	си	стем.	
Дру	гим	ре	чи	ма,	већ	че	тврт	ве	ка	свет	ско	дру	штво	на	ла	зи	се	у	
ста	њу	ду	бо	ке	струк	тур	не	не	ста	бил	но	сти	ка	рак	те	ри	стич	не	за	
про	стор	по	след	ње	кри	зе.	Свет	ски	си	стем	је,	да	нас	већ	не	по
врат	но	да	ле	ко	од	„тач	ке“	оп	ти	мал	ног	екви	ли	бри	ју	ма.	По	ку
ша	ји	да	се	ток	исто	ри	је	за	у	зда	и	да	се	исто	ри	ја	вра	ти	у	ста	ње	
си	стем	ски	иде	ал	не	рав	но	те	же,	ка	кво	је	би	ло	из	ме	ђу	1945.	и	
кра	ја	 60их	 го	ди	на	XX	ве	ка,	 по	ка	за	ли	 су	 се	 као	 илу	зор	ни.	
Нај	бо	љи	при	мер	за	тоје	по	ли	ти	ка	ад	ми	ни	стра	ци	је	САД	по
след	њих	три	де	сет	го	ди	на,	а	по	себ	но	од	вре	ме	на	Ро	нал	да	Ре
га	на	до	да	нас.

1	 Fer	nand	Bra	u	del, Expansion and Reaction,Pu	blis	hed	 1978,	 Le	i	den	Uni	ver	sity	
Press.

2	 Im	ma	nuel	Wal	ler	ste	in,	TheModernWorldSystem,New	York,	Aca	de	mic,	1974.	
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За	хва	љу	ју	ћи	гло	ба	ли	за	ци	ји,	ко	ри	сте	ћи	 јеф	ти	ну	рад	ну	
сна	гу	у	це	лом	све	ту	пре	ко	мул	ти	на	ци	о	нал	них	ком	па	ни	ја	и	
јеф	ти	них	си	ро	ви	на,	аме	рич	ка	при	вре	да	је	оства	ри	ла	ви	со	ке	
про	фи	те,	али	исто	вре	ме	но	и	пре	струк	ту	и	ра	ла	сво	ју	при	вре
ду.	Ин	ду	стри	ју	је	пре	се	ли	ла	у	не	раз	ви	је	не	зе	мље	са	јеф	ти	ном	
рад	ном	сна	гом	и	јеф	ти	ним	си	ро	ви	на	ма,	а	у	САД	се	раз	ви	ја	ју	
пре	те	жно	услу	жне	де	лат	но	сти.	

Ви	со	ки	про	фи	ти,	као	и	по	сле	Ве	ли	ког	ра	та,3	на	шли	су	
се	на	де	ре	гу	ли	са	ном	бан	кар	ском	и	фи	нан	сиј	ском	тр	жи	шту,	
пре	те	жно	 тр	жи	шту	САД.	На	 тај	 на	чин,	 пре	ма	Штрај	сле	ру,	
ство	ре	на4	 је	 осно	ва	 са	да	шње	 кри	зе	фи	нан	сиј	ских	 тр	жи	шта	
јерод2000.годинеуцеломсветувишесештединегоинве
стира.„Америчкебанке65до75одстосветскихфинансиј
скихвишковаимајууформиштедње.	А	шта	са	том	штед	њом	
ра	де?	Шпе	ку	ли	шу	на	фи	нан	сиј	ским	тр	жи	шти	ма,што,из	ме
ђу	оста	лог,	зна	чи	тра	же	ње	про	фи	та	на	ра	чун	дру	гих,	јер	се	
ре	ал	но	ни	шта	не	про	из	во	ди“,	на	гла	ша	ва	Штрај	слер.5

До	шло	до	па	да	по	тро	шње,	и	сма	ње	ња	бро	ја	рад	них	ме
ста.	Кор	по	ра	ци	је	те	шко	спре	ча	ва	ју.	Про	ду	бљу	је	се	ре	це	си	ја.	
Да	ју	се	зај	мо	ви	под	не	по	вољ	ним	усло	ви	ма.	У	ле	то	2007.	го	ди
не,	на	Вол	стри	ту	је	об	ја	вљен	крах	аме	рич	ког	хи	по	те	кар	ног	
тр	жи	шта.	Шта	се	за	пра	во	де	си	ло?	На	осно	ву	че	га	Круг	ман	
пра	ви	па	ра	ле	лу	из	ме	ђу	Ве	ли	ке	еко	ном	ске	кри	зе	1929.	и	1930.	
го	ди	не,	са	еко	ном	ском	кри	зом	2007.и2008.године?	Круг	ман	
из	вла	чи	вр	ло	чврст	за	кљу	чак	и	кон	ста	ту	је:	„...лудовалисмо
каодаје1929.–асадаједошла1930.Актуелнафинансијска
криза(мислисенакризуод2007.године,прим.И.С.)заправо

3 По	сле	Ве	ли	ког	 ра	та	 (Пр	вог	 свет	ског	 ра	та),	 у	САД	на	сту	пи	ло	 је	 раз	до	бље		
ко	је	је	до	би	ло	на	зив	„но	ва	ера“.	(Ви	де	ти:	Сто	ја	но	вић,	И.	(2008),	Економска
кризауАмерици–„сјај“ибедаглобализације,	Ме	га	тренд	ре	ви	ја	број	5,	Ме
га	тренд	уни	вер	зи	тет,	Бе	о	град,	стр.	5	–	23)	Функ	ци	је	др	жа	ве	у	при	вре	ди	би	ле	
су	огра	ни	че	не.	Сма	ње	но	 је	опо	ре	зи	ва	ње	и	уло	га	др	жа	ве	сво	ди	ла	се	на	за
шти	ту	при	ват	не	сво	ји	не.	Ви	со	ка	при	вред	на	ак	тив	ност	би	ла	је	ре	зул	тат	пре
ла	ска	са	рат	не	на	мир	но	доп	ску	при	вре	ду.	Ме	ђу	тим,	пред	став	ни	ци	при	ват
ног	пред	у	зет	ни	штва	сма	тра	ли	су	да	је	та	ква	при	вред	на	ак	тив	ност	ре	зул	тат	
„но	ве	ере“,	тј.	вра	ћа	ња	на	усло	ве	сло	бод	не	кон	ку	рен	ци	је	и	огра	ни	че	не	уло	ге	
др	жа	ве.	Због	то	га,	огром	ни	про	фи	ти	ко	је	су	САД	за	ра	ди	ле,	на	пре	вас	ход	но	
вој	ној	ин	ду	стри	ји	по	тро	ше	ни	су	у	раз	не	об	ли	ке	фи	нал	не,	лич	не	и	јав	не	по
тро	шње.	До	шла	је	Ве	ли	ка	еко	ном	ска	кри	за	ко	ја	је	по	че	ла	1929.	го	ди	не.	

4	 Ви	де	ти:	Ерих	Штрај	слер,	аустриј	ски	екс	перт,	САДочекује10до15година
стагнације,	„Stan	dard“,	Беч,	17.	09.	2008.	

5 Исто.
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је´апдејтована́ верзијајуришанабанкеодпретригенера
ције.“6

У	скла	ду	са	на	че	лом	исто	рич	но	сти	ко	је	има	уни	вер	зал
но	 зна	че	ње,	мо	же	да	 се	по	ста	ви	и	пи	та	ње:	Да	 ли	 се	 гло	ба
ли	за	ци	ја	на	ла	зи	на	по	след	њој	рас	кр	сни	ци	ове	ци	ви	ли	за	ци	је?	
Мо	жда	се	и	у	ра	ни	јим	ци	ви	ли	за	ци	ја	ма	на	по	след	њим	рас	кр
сни	ца	ма	на	ла	зи	ла	не	ка	„гло	ба	ли	за	ци	ја“.	Мо	жда	су	и	те	ра	ни
је	ци	ви	ли	за	ци	је	и	не	ста	ле	јер	су	на	тој	по	след	њој	рас	кр	сни	ци	
по	шле	по	гре	шним	пу	тем?	

Фак	то	ри	про	из	вод	ње	у	свет	ској	при	вре	ди	су	до	вољ	ни	
за	на	ста	вак	ове	ци	ви	ли	за	ци	је.	Ме	ђу	тим,		на	че	ло	исто	рич	но
сти	до	ка	зу	је	да	су	до	са	да	би	ли	уза	луд	ни	сви	апе	ли	ху	ма	ни
стич	ког	де	ла	све	та	за	рав	но	прав	ном	и	ште	дљи	вом	пре	ра	спо
де	лом		свет	ских	ре	сур	са.	

За	што?	
Тр	жи	шна	 при	вре	да,	 по	себ	но	 не	ре	гу	ли	са	на	 тр	жи	шна	

при	вре	да	ко	ја	се	те	ме	љи	на	те	о	риј	ским,	(пре	те	жно	уџ	бе	нич
ким)	по	сту	ла	ти	ма	пер	фект	не	кон	ку	рен	ци	је,	иза	зи	ва	еко	ном
ске	кри	зе,	 али,	без	 тр	жи	шне	при	вре	де	се	не	мо	же	 јер	не	ма	
кон	ку	рен	ци	је,	но	ве	тех	но	ло	ги	је	и	но	ве	вред	но	сти.	Ме	ђу	тим,	
у	са	мом	би	ћу	не	ре	гу	ли	са	не	тр	жи	шне	при	вре	де	угра	ђе	ни	су	
„сле	пи	ме	ха	ни	зми“	 тр	ке	 зa	 про	фи	том.	По	сло	да	вац мо	ра	 да	
по	ве	ћа	 про	фит,	 по	ве	ћа	 аку	му	ла	ци	ју,	 по	ве	ћа	 ин	ве	сти	ци	је	 и	
уве	де	но	ву	тех	но	ло	ги	ју	и	по	ве	ћа		про	дук	тив	ност,	еко	но	мич
ност	и	рен	та	бил	ност	или	би	ће,	ка	ко	би	то	Маркс	ре	као	аку
му	ли	ран,	од	но	сно	бан	кро	ти	ра	ће.		У	том	про	це	су	гу	би	се	гра
ни	ца	по	ве	ћа	ња	про	фи	та	као	ну	жно	сти	од	по	ве	ћа	ња	про	фи	та	
као	по	хле	пе	без	гра	ни	це	и	би	ло	ка	квих	мо	рал	них	и	вред	но
сних	нор	ми.	Да	кле,	без	тр	жи	шне	при	вре	де	се	не	мо	же,	али	
и	с	њом	ни	је	ла	ко	и	она	под	сти	че	убр	за	ње	исто	риј	ског	гра
на	ња	свет	ске	при	вре	де.	Та	ква	 тр	жи	шна	при	вре	да	 је	до	ве	ла	
до	 гло	ба	ли	за	ци	је,	 	 не	пре	ки	ну	те	 и	 об	на	вља	ју	ће	 тен	ден	ци	је	
ка	пи	та	ли	зма	да	уста	но	ви	и	одр	жи	сво	је	„го	спод	ство“,	да	га	
про	стор	но	про	ши	ри	на	це	ло	куп	ни	свет	и	да	га,	на	осно	ва	ма	
бес	ко	нач	не	аку	му	ла	ци	је	ка	пи	та	ла,	учи	ни	ве	чи	тим.	За	“Ве	ли
ког	хе	ге	мо	на”,	за	“Ве	ли	ког	бра	та	Ка	пи	та	ла“,	то	је	кон	ти	ну	ум	
бор	бе	за	оп	ста	нак	тр	жи	шне	при	вре	де	и	мак	си	ми	за	ци	је	про
фи	та	ко	ји	до	но	си		на	уч	ни	и	ху	ма	ни	про	грес,	али	и	хе	ге	мо	ни

6	 Пол	Круг	ман,	ЊујоркТајмс,	21.	март	2008.
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ју	и	вла	да	ви	ну	мо	ћи	и	си	ле,	 	бе	ду,	не	прав	ду	и	не	рав	но	мер
ну	пре	ра	спо	де	лу	„свет	ског	до	хот	ка“.	Не	ма	ту	мно	го	но	вог	за	
ових	пет	ве	ко	ва	–	од	XV	ве	ка		от	ка	ко	се	ка	пи	та	ли	зам	уста
но	вио	и	ус	по	ста	вио	сво	ју	гло	бал	ну	до	ми	на	ци	ју,	ко	ло	ни	јал	ну	
или,	да	нас,	пост	ко	ло	ни	јал	ну.7

2.Променеусветскојпривреди

Гра	на	ња	 свет	ске	при	вре	де,	 по	себ	но	 су	 ви	дљи	ве	 у	по
след	њих	по	ла	де	це	ни	је.	Успо	ра	ва	се	раст	раз	ви	је	них	За	пад
них,	од	но	сно	ин	ду	стри	ја	ли	зо	ва	них	еко	но	ми	ја	и	убр	за	но	сла
би	еко	ном	ски	зна	чај	За	па	да	на	ра	чун	Ис	то	ка,	од	но	сно	зе	ма	ља	
у	раз	во	ју	(ЗУР).	«Ре	фе	рент	не	про	јек	ци	је	ука	зу	ју	да	је	тренд	
убр	за	ња	 по	себ	но	 по	чео	 од	 дру	ге	 по	ло	ви	не	 де	ве	де	се	тих	 го
ди	на	 два	де	се	тог	 ве	ка.	 На	 при	ло	же	ним	 гра	фи	ко	ну	 број	 1	 ,	
да	те	су	тен	ден	ци	је	(и	про	це	не)	вред	но	сти	укуп	ног	БДПа	за	
во	де	ће	ин	ду	стриј	ске	зе	мље	као	и	по	је	ди	не	зе	мље	БРИКСа,	
(Бра	зил,	Ру	си	ја,	Ин	ди	ја,	Ки	на,	Ју	жна	Афри	ка).	Опа	да	тренд	
уде	ла	пр	ве	и	ра	сте	уче	шћа	дру	ге	гру	пе	зе	ма	ља	у	гло	бал	ном	
БДПу.	 Шест	 во	де	ћих	 ин	ду	стри	ја	ли	зо	ва	них	 зе	ма	ља,	 2000.	
го	ди	не,	чи	ни	ле	су	бли	зу	63%	гло	бал	ног	БДПа,	2012.	го	ди	не,	
око	45%.	Уче	шће	зе	ма	ља	БРИКСа	по	ра	сло	је	са	8,4%	2000.	
го	ди	не,	на	20,5%	2012,	го	ди	не,	да	би	се	2017.	го	ди	не,	пре	ма	
про	јек	ци	ји	ММФа,	тај	удео	по	пео	на	оче	ки	ва	них	23,8%	гло
бал	ног	БДПа	(у	те	ку	ћим	це	на	ма).”8

7 Ви	де	ти:	Ми	о	мир	Јак	шић,	Глобализацијаиповлачењедржаве,	Дом	кул	ту	ре	
„Сту	дент	ски	град“,	Бе	о	град,	2003,	стр.	97.

8	 In	ter	na	ti	o	nal	Mo	ne	tary	Fond,	WorldEconomicOutlookDatabase,Oc	to	ber	2012.
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Гра	фи	кон	бр.	1

Глав	ни	узрок	кри	зе	кра	јем	две	хи	ља	ди	тих	го	ди	на	је	гра
на	ње	свет	ске	при	вре	де	као	исто	риј	ског	си	сте	ма,	од	но	сно	гло
ба	ли	за	ци	ја.	Нај	и	зра	зи	ти	ји	об	лик	гло	ба	ли	за	ци	је	пред	ста	вља		
гра	на	ње	свет	ске	при	вре	де,	ко	је	се	огле	да	у	пре	ме	шта	њу	ин
ду	стри	је	ко	ја	ге	не	ри	ше	че	ти	ри	пе	ти	не	свет	ског	из	во	за,	са	Ис
то	ка	на	За	пад	и	то	у	та	квом	оби	му	ко	ји	је	гло	бал	не	тр	го	вин
ске	не	рав	но	те	же	учи	нио	ско	ро	нео	др	жи	вим.	Пре	бр	за	де	ин
ду	стри	ја	ли	за	ци	ја	раз	ви	је	них	зе	ма	ља	у	ко	рист	ЗУР,	го	ди	на	ма	
је	„по	кри	ва	на“	ра	стом	уде	ла	фи	нан	сиј	ског	сек	то	ра	у	БДПу	и	
ве	ли	ким	ра	стом	кре	ди	ти	ра	ња,	ко	је	је	под	сти	ца	ло	по	тро	шњу,	
од	но	сно	услу	жне	де	лат	но	сти.	

Ка	да	је	у	пи	та	њу	фи	нан	сиј	ски	сек	тор,	ЗУР,	укљу	чу	ју	ћи	
и	во	де	ће	др	жа	ве	из	во	зни	це	наф	те,	аку	му	ли	ра	ле	су	огром	не	
ко	ли	чи	не	об	ве	зни	ца	и	дру	гих	фи	нан	сиј	ских	ак	ти	ва	САД,	и	
у	ма	њој	ме	ри	дру	гих	бо	га	тих	зе	ма	ља.	На	ста	ли	плат	но	би	лан
сни	де	фи	цит	САД	фи	нан	си	ран	је	про	да	јом	хар	ти	ја	од	вред
но	сти,	пре	све	га,	азиј	ским	зе	мља	ма

Због	до	бре	ли	квид	но	сти,	нај	ви	ше	у	САД,	це	не	не	крет
ни	на,	ак	ци	ја	и	си	ро	ви	на,	су	на	гло	по	ра	сле.	Ме	ђу	тим,	на	по
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чет	ку	кри	зе	2007.	го	ди	не,	по	чео	је	дра	ма	ти	чан	пад	це	на	не
крет	ни	на,	ак	ци	ја	и	си	ро	ви	на.		Де	ин	ду	стри	ја	ли	за	ци	ја	је	до	ве
ла	до	гу	бит	ка	рад	них	ме	ста	у	за	пад	ним	при	вре	да	ма,	уз	исто
вре	ме	ни	ра	пи	дан	раст	за	по	сле	но	сти	у	ис	точ	ној	Ази	ји.	Овај	
про	цес	пра	тио	је	и	раст	про	дук	тив	но	сти	у	ЗУР,	што	до	та	да	
ни	је	био	слу	чај	јер	ра	ни	је	су	углав	ном	из	ме	шта	не	рад	но	ин
тен	зив	не	ак	тив	но	сти	с	ни	ском	до	да	том	вред	но	шћу.	

3.Земљеуразвоју

Гра	на	ње	 свет	ске	 при	вре	де	 као	 исто	риј	ског	 си	сте	ма,	
од	но	сно	 гло	ба	ли	за	ци	ја,	 	 ра	ди	кал	но	ме	ња	при	вред	ни	 зна	чај	
гло	бал	них	по	ли	тич	ких	су	бје	ка	та	са	на	ја	вом	ду	го	роч	них	ге
о	по	ли	тич	ких	про	ме	на.	Ин	ди	ка	тив	не	су	про	це	не	лон	дон	ског	
“Economistа”	(2011).	У	пр	вом	сце	на	ри	ју	по	ла	зи	се	од	то	га	да	
ће	 про	сеч	ни	 раст	 БДПа	 Ки	не	 у	 овој	 де	це	ни	ји	 би	ти	 7,75%	
(САД	 2,5%),	 ки	не	ска	 ин	фла	ци	ја	 (од	но	сно	 де	фла	тор	 БДПа)	
4%	 (аме	рич	ка	 1,5%)	 и	 про	сеч	на	 го	ди	шња	 апре	си	ја	ци	ја	 ју	а
на	3%.	У	дру	гом	сце	на	ри	ју,	Ки	на	сма	њу	је	сто	пе	ра	ста.	Ре	ал
ни	раст	је	про	сеч	но	5%,	док	све	оста	ло	оста	је	не	про	ме	ње	но.	
У	 пр	вом	 сце	на	ри	ју	 ки	не	ска	 еко	но	ми	ја	 пре	сти	же	 аме	рич	ку	
2018,	у	дру	гом	2021.

И	по	ред	бла	гог	успо	ра	ва	ња,	про	јек	ци	је	ММФа,	ука	зу
ју	да	ће	раст	БДПа	Ки	не	оста	ти	ви	сок	(7,8%	и	8,2%,	2012.	и	
2013.	го	ди	не).	По	ве	ћа	ње	БДП	Ки	не	из	но	си	ло	је	7,4%	у	тре	ћем	
квар	та	лу	2012.	го	ди	не.	Ин	ве	сти	ци	је	у	ин	фра	струк	ту	ру	ра	сле	
су	 чак	 12,6%	пр	вих	 де	вет	ме	се	ци	 2012.	 го	ди	не,	 ин	ду	стри	ја	
је	у	сеп	тем	бру	2012.	 го	ди	не,	на	ме	ђу	го	ди	шњем	ни	воу	би	ла	
ви	ша	 за	9,2%,	док	 је	нов	ча	на	ма	са	 (М2)	има	ла	 сто	пу	ра	ста	
од	14,8%.	По	све	му	су	де	ћи,	сти	му	ла	тив	не	ме	ре	кре	а	то	ра	фи
скал	не	и	мо	не	тар	не	по	ли	ти	ке	да	ле	су	ре	зул	та	те.	Очи	глед	но	је	
да	се	Ки	на	при	ла	го	ђа	ва	усло	ви	ма	свет	ске	кри	зе	оства	ру	ју	ћи	
не	што	ни	же	сто	пе	еко	ном	ског	ра	ста,	(78%),	али	и	да	ље	вр	ло	
ви	со	ке	у	од	но	су	на	оста	ле,	по	себ	но	ви	со	ко	раз	ви	је	не	зе	мље.9 
Фи	скал	ни	 и	 мо	не	тар	ни	 сти	му	лан	си,	 ко	је	 Ки	на	 ин	тен	зив	но	
упо	тре	бља	ва	од	по	чет	ка	гло	бал	не	еко	ном	ске	кри	зе,	под	ста
кли	су	до	ма	ћу	тра	жњу.	Сти	му	ли	са	њем	до	ма	ће	тра	жње,	Ки

9	 Chi	na’s	GDP	num	bers,	TheEconomist,	Oc	to	ber	20th,	2012.	http:www.economist.
com/news/financeand	economi	cs/21564873china%E2%80%99se	conomic
slowdownlooksbeov	er	(31.10.2012)
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на	је	и	по	ред	па	да	ино	стра	не	тра	жње	због	свет	ске	еко	ном	ске	
кри	зе,	одр	жа	ла	ви	со	ке	сто	пе	еко	ном	ског	ра	ста.

У	пе	ри	о	ду	19982008.	про	сеч	на	сто	па	ра	ста	БДПа	Ру
си	је	из	но	си	ла	је	око	6%.	Еко	ном	ски	опо	ра	вак	по	себ	но	је	био	
ви	дљив	 кроз	 раз	вој	 ста	но	град	ње,	 по	раст	 ула	га	ња	 у	 ин	ду
стри	ју	(по	себ	но	екс	трак	тив	ну,	али	и	ауто	ин	ду	стри	ју),	док	је	
и	по	про	из	вод	њи	пше	ни	це	Ру	си	ја	до	шла	ме	ђу	во	де	ће	зе	мље	
све	та.	По	сле	из	би	ја	ња	гло	бал	не	фи	нан	сиј	ске	кри	зе	еко	ном
ска	ак	тив	ност	у	тој	зе	мљи	2009.	го	ди	не,	на	гло	опа	да	(7,8%).	
У	2010.	и	2011.	го	ди	ни,	сле	ди	раст	при	вре	де	та	ко	да	је	еко	но
ми	ја	 Ру	си	је	 прак	тич	но	 до	шла	 на	 прет	кри	зни	 ни	во.	У	 2011.	
го	ди	ни,	еко	ном	ска	ак	тив	ност	у	Ру	си	ји	ра	сла	 је	по	сто	пи	од	
4,2%,	док	је	про	сеч	на	не	то	пла	та	би	ла	око	600	евра.	Нај	ве	ћа	
прет	ња	за	ру	ску	еко	но	ми	ју	је	мо	гу	ћи	ве	ли	ки	пад	це	не	енер	ге
на	та	услед	кри	зе	у	Евро	зо	ни.	До	дат	ни	ка	на	ли	ути	ца	ја	кри	зе	
у	Евро	зо	ни	на	Ру	си	ју	су	пад	уво	зне	тра	жње	и	ре	дук	ци	ја	бан
кар	ских	то	ко	ва.

Про	це	не	ММФ	(2012.)	ука	зу	ју	да	ће	2012.	го	ди	не,	раст	
БДПа,	у	ин	ду	стриј	ски	раз	ви	је	ним	зе	мља	ма	из	но	си	ти	скром
них	1,3%	(1,5%	у	2013.	го	ди	ни),	док	ће	ЗУР	оства	ри	ти	знат	но	
ви	ше	сто	пе	ра	ста	(5,3%,	од	но	сно	5,6%),	и	по	ред	успо	ра	ва	ња.10 
Све	до	ци	смо	дра	ма	тич	ног	при	вред	ног,	тро	де	це	ниј	ског,	успо
на	Ки	не,	зе	мље	ко	ја	има	нај	ве	ћи	број	ста	нов	ни	ка	на	све	ту	и	
не	што	спо	ри	јег	ра	ста	Ин	ди	је,	зе	мље	ко	ја	та	ко	ђе	има	ве	ли	ки	
број	 ста	нов	ни	ка.	Успон	оста	лих	азиј	ских	 зе	ма	ља	у	раз	во	ју,	
по	пут	Ви	јет	на	ма	или	Ин	до	не	зи	је,	та	ко	ђе	је	убр	зан,	али	због	
њи	хо	вог	знат	но	ма	њег	при	вред	ног	по	тен	ци	ја	ла,	њи	хов	раз
вој	ни	је	мо	гао,	да	има	ја	че	гло	бал	не	по	сле	ди	це. 

По	ред	азиј	ских	ЗУР,	до	шло	 је	и	до	убр	за	ња	ра	ста	др
жа	ва	 суп	са	хар	ске	Афри	ке,	 као	и	Ла	тин	ске	Аме	ри	ке.	Успон	
Ру	си	је	 до	брим	 де	лом	 је	 по	сле	ди	ца	 бо	љег	 (др	жав	ног)	 упра
вља	ња	и	по	ве	ћа	ња	при	хо	да	од	из	во	за	енер	ге	на	та.	По	ММФ	
(2012)	ру	ски	БДП	ће	2012.	го	ди	не	да	ра	сте	по	сто	пи	од	3,7%,	
а	2013.	го	ди	не	3,8%.	У	истом	пе	ри	о	ду	БДП	Ин	ди	је	ће	има	ти	
раст	од	4,9%,	од	но	сно	6%.

10 CopingwithHighDebtandSluggishGrowth,		Wor	ld	Economic	Out	lo	ok	(Oct	ober	
	20	12,	IMF),	Washing	ton,		p.		2.
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4.САД

Са	мо	ове,	2014.	го	ди	не,	ма	њак	у	бу	џет	ској	ка	си	Аме	ри
ке	до	сти	ћи	ће	1,4	би	ли	о	на	до	ла	ра,	што	је	де	вет	од	сто	БДПа	и	
пред	ста	вља	нај	ве	ћи	де	фи	цит	САДа		од	Дру	гог	свет	ског	ра	та.	

Ге	не	рал	ни	ди	рек	тор	 за	 су	ве	ре	не	 реј	тин	ге	С&Па	Деј
вид	Бирс,	ре	као	је	да	је	је	дан	од	од	глав	них	раз	ло	га	за	сни
же	ње	реј	тин	га	САДа,	то	што	две	су	прот	ста	вље	не	пар	ти	је	у	
аме	рич	ком	Кон	гре	су,	Де	мо	крат	ска	и	Ре	пу	бли	кан	ска,	све	до	
по	след	њег	мо	мен	та	ни	су	мо	гле	да	се	до	го	во	ре	о	по	ди	за	њу	ли
ми	та	 за	 за	ду	жи	ва	ње,	 због	 че	га	 је	 др	жа	ви	пре	тио	 тех	нич	ки	
бан	крот.

“Де	ба	та	у	Кон	гре	су	је	озна	чи	ла	ко	ли	ки	је	сте	пен	не	си
гур	но	сти	око	про	це	са	до	но	ше	ња	по	ли	тич	ких	од	лу	ка,	што	је,	
ка	ко	ми	сли	мо,	не	ком	па	ти	бил	но	 са	ААА	реј	тин	гом”,	на	гла
сио	је	Бирс.11 

Фи	нан	сиј	ски	по	тре	си	у	Аме	ри	ци	има	ју	да	ле	ко	ве	ће	по
сле	ди	це	не	го	исти	та	кви	шо	ко	ви	у	дру	гим	ма	њим	зе	мља	ма.	

Ки	на	 је	 та	ко	 још	ра	ни	је	по	зва	ла	на	од	ба	ци	ва	ње	до	ла
ра	као	свет	ске	ре	зер	вне	ва	лу	те	и	на	про	на	ла	зак	ал	тер	на	ти	ве,	
ко	ја	би	се	по	све	му	су	де	ћи	мо	гла	на	ћи	у	кор	пи	ва	лу	та	или	
не	ком	дру	гом	си	сте	му.

ММФ	је	то	ли	ко	сле	по	ве	ро	вао	у	Аме	ри	ку	да	су	ње	го	ви	
пред	став	ни	ци	про	сто	иг	но	ри	са	ли	ци	фре,	као	да	се	пра	ви	ла	
еко	ном	ске	на	у	ке	не	при	ме	њу	ју	на	САД	ка	да	ни	су	у	ње	ном	
ин	те	ре	су.	

Да	нас	је	си	ту	а	ци	ја	дру	га	чи	ја	па	и	ММФ	и	реј	тинг	аген
ци	је	и	ве	ли	ке	свет	ске	еко	но	ми	је,	све	кри	тич	ни	је	гле	да	ју	на	
нон	ша	лант	но	по	на	ша	ње	 аме	рич	ке	 вр	ху	шке.	Али,	САД	 још	
не	слу	ша	и	чи	ни	се,	све	ду	бље	то	не	у	па	ра	докс.	Уме	сто	да	
сво	је	ду	го	ве	сма	њу	је,	Аме	ри	ка	на	сто	ји	да	их	још	по	ве	ћа.	Као	
да	14,3	би	ли	о	на	до	ла	ра	ни	је	до	вољ	но	ду	га,	аме	рич	ки	Кон	грес	
је	2.	ав	гу	ста	из	гла	сао	за	кон	ко	јим	се	ад	ми	ни	стра	ци	ји	Ба	ра	ка	
Оба	ме	до	зво	ља	ва	да	узме	још	кре	ди	та.

Исто	риј	ски	па	ра	докс	је	што	су	све	оста	ле	зе	мље	све	та	
ту	вест	мо	ра	ле	да	до	че	ка	ју	са	олак	ша	њем.	На	и	ме,	да	ли	мит	за	

11	 Видети:		Обамадугује–трииповекаСрбије!	ht	tp	://fakti.org/g	lobot	po	r/quo
vadisorbi/obamadu	guj	etrii	pov	ekasrbi	je		10.	1	0.		2014.
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за	ду	жи	ва	ње	ни	је	по	диг	нут,	Аме	ри	ка	би	да	нас	би	ла	др	жа	ва	
у	бан	кро	ту.	Не	би	има	ла	нов	ца	за	ис	пла	ту	за	ра	да	др	жав	ним	
слу	жбе	ни	ци	ма,	али	ни	за	вра	ћа	ње	ду	го	ва	европ	ским	бан	ка
ма	или	сво	јим	нај	ве	ћим	по	ве	ри	о	ци	ма		Ки	ни,	Ве	ли	кој	Бри	та
ни	ји	и	Ја	па	ну.	Ова	ко,	Аме	ри	ка	ће	узе	ти	још	ду	го	ва	и	но	вац	
но	вих	по	ве	ри	ла	ца	ис	ко	ри	сти	ти	да	ис	пла	ти	ду	го	ве	ста	рим.	

У	 по	след	њих	 де	сет	 го	ди	на	 про	сеч	ни	 раст	 аме	рич	ког	
БДПа	из	но	сио	је	са	мо	1,6%,	што	је	дво	стру	ко	ни	же	у	од	но	су	
на	раст	у	прет	ход	не	две	де	це	ни	је.	Ста	ње	аме	рич	ких	јав	них	
фи	нан	си	ја	је	те	шко.	Бру	то	јав	ни	дуг	је	до	сти	гао	ни	во	го	ди
шњег	БДПа,	јер	ни	во	др	жав	ног	ду	га	и	да	ље	ра	сте	бр	же	од	
БДПа.	

Још	од	1917.	го	ди	не,	Аме	ри	ка	 је	би	ла	но	си	лац	нај	пре
сти	жни	јег,	ААА	кре	дит	ног	реј	тин	га	на	све	ту.	Од	не	дав	но,	то	
је	са	мо	исто	ри	ја.	Вла	да	САД	ду	гу	је	14,3	би	ли	о	на	до	ла	ра,	што	
је	ра	ди	лак	шег	по	и	ма	ња	14.300	ми	ли	јар	ди	до	ла	ра.12	Дуг	САД	
је	до	сти	гао	99,5	од	сто	БДП.	Кад	би	сва	ка	фир	ма	и	сва	ки	гра
ђа	нин,	до	по	след	њег	цен	та	ко	ји	про	из	ве	ду	и	за	ра	де,	да	ва	ли	
на	вра	ћа	ње	ду	го	ва	др	жа	ве,	Аме	ри	ци	би	тре	ба	ла	чи	та	ва	го	ди
на	да	ис	пла	ти	по	ве	ри	о	це.	

Нај	ве	ћа	 реј	тинг	 аген	ци	ја	 на	 све	ту	 	 Stan	dard	 end	Purs	
(Stan	dard	&	Po	or’s)	 	5.	ав	гу	ста	 је	на	пра	ви	ла	пре	крет	ни	цу	у	
фи	нан	сиј	ској	 исто	ри	ји	Аме	ри	ке,	 сма	њив	ши	њен	 реј	тинг	 са	
ААА	на	АА+,	из	ра	жа	ва	ју	ћи	 ти	ме	 став	да	 уз	по	зајм	љи	ва	ње	
нов	ца	вла	ди	САДа	да	нас	иде	ве	ћи	ри	зик	не	го	ика	да	ра	ни	је.	

Ки	не	ска	реј	тинг	ку	ћа	Да	гонг,	пр	ва	на	све	ту	 је	обо	ри
ла	реј	тинг	Аме	ри	ке,	по	зи	ва	ју	ћи	се	на	чи	ње	ни	цу	да	аме	рич	ки	
дуг	и	да	ље	ра	сте	бр	же	од	ње	них	при	хо	да.	Са	мо	Ки	на,	ко	ја	
је	нај	ве	ћи	по	ве	ри	лац	САДа	на	све	ту,	др	жи	ви	ше	од	би	ли	он	
до	ла	ра	аме	рич	ког	ду	га.	Ова	аген	ци	ја	је	пр	ви	пут	сни	зи	ла	реј
тинг	САДа	још	у	но	вем	бру	про	шле	го	ди	не,	ка	да	је	аме	рич	ка	
цен	трал	на	бан	ка	ФЕД	од	лу	чи	ла	да	по	дру	ги	пут		штам	па	до
ла	ре,	ка	ко	би	уба	ци	ла	не	до	ста	ју	ћу	ко	ли	чи	ну	нов	ца	у	оп	ти	цај.	
Кри	за	2008.	би	ла	 је	ви	дљи	ва	по	на	глом	по	ра	сту	при	ват	них	
ду	го	ва.

Данаспрети„мехур“наберзиСАД,којисевећодавно
отргаоодреалнихекономскихпоказатељакомпанијаина

12	 		Амерички	бројни	систем:	милион,	билион,	рилион,	квадрилион,	пентили
он...	 Европски	 бројни	 систем	 (па	 и	 наш):	 милион,	 милијарда,	 билион,	 би
лијарда,	трилион,	трилијарда.
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глорастеусклопустагнацијеекономије.Иуамеричкојад
министрацији,посебноуруководствуФЕДсматрајудаће
се„мехур“највероватнијепробитидополовине2015.годи
не.УправотакомогудасеинтерпретирајуречишефаФЕД,
ЏенетЈелен,напресконференцијипослепоследњегзаседа
њаКомитетазаотворенатржиштаФЕДСАД13.Онајеиз
јавиладаћесекрајем2015.дисконтнастопаФЕДзнатно
повећатидонеколикопроцената.Таквоповећањеизазваће
масовнабанкротствадомаћинставаифинансијскихинсти
туција,тј.практичнојенеизбежноозбиљноурушавањефи
нансијскогсистема.

Не	за	по	сле	ност	бла	го	па	да,	али	је	и	да	ље	на	ве	о	ма	ви
со	ком	ни	воу	за	аме	рич	ке	стан	дар	де.	У	ок	то	бру	2012.	го	ди	не,	
не	за	по	сле	ност	је	из	но	си	ла	7,9%,	про	мил	ви	ше	не	го	ме	сец	да
на	ра	ни	је,	али	и	про	цент	ни	по	ен	ни	же	не	го	пре	го	ди	ну.	Ме
ђу	тим,	у	ок	то	бру	2009.	има	ла	је	ре	корд	ни	из	нос	од	10,1%.14

Без	окре	та	ња	на	Ин	доПа	ци	фик,	што	је	прак	тич	но	про
мо	ви	са	но	но	вом	вој	ном	док	три	ном	САД	с	по	чет	ка	2012.	го
ди	не,	САД	ри	зи	ку	ју	пре	бр	зо	на	ста	ја	ње	еко	ном	ског	и	по	ли
тич	ког	мул	ти	по	лар	ног	по	рет	ка15.	Чак	90%	ко	мер	ци	јал	не	ро	бе	
ко	ја	пу	ту	је	с	јед	ног	кон	ти	нен	та	на	дру	ги	иде	пре	ко	брод	ских	
кон	теј	не	ра,	а	по	ло	ви	на	тих	ма	те	ри	ја	по	то	на	жи,	и	тре	ћи	на	по	
нов	ча	ној	вред	но	сти,	иде	кроз	Ју	жно	ки	не	ско	мо	ре,	ко	је	по
ве	зу	је	Ин	диј	ски	 оке	ан	 са	 за	пад	ним	Па	ци	фи	ком.	Аме	рич	ка	
мор	на	ри	ца	и	ва	зду	хо	плов	ство,	ви	ше	не	го	би	ло	ко	дру	ги,	др
жи	те	ли	ни	је	ко	му	ни	ка	ци	је	под	кон	тро	лом.	Ки	на	не	ма	на	ме
ру	да	иде	у	рат	са	САД,	али	не	же	ли	да	ње	на	тр	го	ви	на	бу	де	
оме	та	на.	Ки	на	же	ли	да	ком	би	на	ци	јом	еко	ном	ске	и	вој	не	мо	ћи	
ре	ла	ти	ви	зу	је	ве	ли	ки	аме	рич	ки	ути	цај	у	Ви	јет	на	му,	Ма	ле	зи
ји,	Фи	ли	пи	ни	ма,	Син	га	пу	ру.	Због	то	га	Ки	на	по	ма	же	град	њу	
луч	ких	обје	ка	та	дуж	Ин	диј	ског	оке	а	на,	на	дру	гој	стра	ни	мо
ре	у	за	Ма	ла	ка,	у	Мјан	ма	ру,	Шри	Лан	ци,	Бан	гла	де	шу,	Па	ки
ста	ну	и	Ке	ни	ји.	Ово	је	мо	ти	ви	са	но	ко	мер	ци	јал	ним	мо	ти	ви	ма	
и	 ра	де	 при	ват	не	 ки	не	ске	 ком	па	ни	је,	 а	 то	 је	 исто	вре	ме	но	 и	
др	жав	ни	ин	те	рес	Ки	не.

13	 Robe	rt	Kaplan,	 	America’s	 pac	ific	 logic.	 Stratfor	,	 	Apriht	tp	://www	.strat	for.com/
a	nal	ysis/americaspacificlogicrobertdkaplanixzz1rFsHTV	FF		(	14.		04.20	12).

14	 http	://ycha	rts.com	/indicator	s/		unempl	oy	ment_r	ate
15	 Robe	rt	Kaplan,	 	America’s	 pac	ific	 logic.	 Stratfor	,	 	Apriht	tp	://www	.strat	for.com/

a	nal	ysis/americaspacificlogicrobertdkaplanixzz	1r	FsHTVFF	(	14.		04.2012).
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САД	ће,	ско	ро	из	ве	сно,	ове	и	на	ред	не	де	це	ни	је	оста	ти	
во	де	ћа	гло	бал	на	си	ла	и	то	за	хва	љу	ју	ћи	мо	гућ	но	сти	да	сна
жном	ди	пло	ма	ти	јом	и	мре	жом	са	ве	зни	шта	ва	у	све	ту	углав
ном	„про	гу	ра	ју“	сво	је	при	о	ри	те	те,	вој	ној	су	пре	ма	ци	ји	и	до
ми	ни	ра	ју	ћем	 ан	гло	сак	сон	ском	 (евро	а	тлант	ском,	 ју	деохри
шћан	ском)	кул	тур	ном	обра	сцу.	САД	ће	оста	ти	тех	но	ло	шки	
су	пер	и	ор	на,	али	ма	ње	ефи	ка	сна.

5.Европскаунија

По	сле	фи	нан	сиј	ског	кра	ха	у	Грч	кој,	Пор	ту	га	ли	ји	и	Ир
ској	у	евро	зо	ни	је	на	ре	ду,	по	свој	при	ли	ци,	Ита	ли	ја.	

Ита	ли	ја	 има	 јав	ни	 дуг	 од	 130	 про	це	на	та	 сво	га	 бру	то	
дру	штве	ног	про	из	во	да	(БДП)	и	ни	је	у	ста	њу	да	сер	ви	си	ра	ду
го	ве.	Ита	ли	јан	ски	ду	го	ви	су	ве	ли	ки	али	та	зе	мља	та	ко	функ
ци	о	ни	ше	већ	ду	же	вре	ме.

Пре	ма	 Ита	ли	ји	 је	 при	ме	ње	на	 иста	 ме	то	до	ло	ги	ја	 као	
и	пре	ма	Грч	кој,	Ир	ској	и	Пор	ту	га	ли	ји.	Пр	во	се	огла	се	аме
рич	ке	аген	ци	је	за	кре	дит	ни	реј	тинг	ко	је	сма	ње	ста	тус	зе	мље	
на	сво	јој	ли	сти	што	ауто	мат	ски	по	ве	ћа	ва	ка	ма	те	на	ду	го	ве.	
Отва	ра	ју	се	вра	та	за	ре	це	си	ју.	У	грч	ком	слу	ча	ју	су	ка	ма	те	на	
др	жав	не	об	ве	зни	це,	чи	ја	про	да	ја	је	уоби	ча	је	ни	ме	тод	сер	ви
си	ра	ња	јав	ног	ду	га,	на	дво	го	ди	шњем	ни	воу	од	30	про	це	на	та.	
Не	по	сто	ји	при	вре	да	ко	ја	мо	же	да	пла	ти	ту	це	ну	а	да	из	бег	не	
ко	лапс.

Очи	то	је	да	се	ра	ди	о	по	ли	тич	ки	за	ку	ли	сним,		а	не	еко
ном	ским	про	бле	ми	ма.	Та	ко	на	при	мер,	Бел	ги	ја	и	Аустри	ја	су	
за	ду	же	ни	је	од	Грч	ке	или	Ир	ске,	а	про	цен	ту	ал	но	и	од	Ита	ли
је.	Ме	ђу	тим	аустриј	ске	бан	ке	у	Ис	точ	ној	Евро	пи	има	ју	про
па	ле	ин	ве	сти	ци	је	у	ви	си	ни	аустриј	ског	БДПа	па	се	због	то	га	
не	отва	ра	про	блем	у	Аустри	ји.	Тим	зе	мља	ма	се	не	сма	њу	је	
кре	дит	ни	реј	тинг.	

Европ	ска	 уни	ја,	 на	ста	ви	ће	 да	 бу	де	фо	ку	си	ра	на	 на	 се
бе,	пи	та	њи	ма	као	што	је	про	ши	ре	ње	ЕУ	и	са	ни	ра	ње	ефе	ка	та	
кри	зе.	Евро	зо	на	у	2013.	го	ди	ни	има	ми	ни	мал	ни	раст	од	0,1%.,	
раст	не	за	по	сле	но	сти	од	12%	.	У	че	твр	том	квар	та	лу	2012.	го
ди	не,	у	евро	зо	ни	пад	сто	пе	ра	ста	из	но	сио	је	0,5%.16

16	 IMF,		Wo	rld	E	conomi	c		Outloo	k,	2012	.		p.		2.
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Пред	сед	ник	Са	ве	та	Евро	пе,	Ван	Ромпај,	пред	ло	жио	 је	
12.	ок	то	бра	2012.	го	ди	не	и	до	дат	ни	ме	ха	ни	зам	за	спас	евра:	
осни	ва	ње	за	јед	нич	ког	бу	џе	та	Евро	зо	не.	Та	но	ва	ин	сти	ту	ци	ја	
би	мо	гла	да	по	зајм	љу	је	но	вац	зе	мља	ма	чла	ни	ца	ма,	што	би,	
спре	чи	ло	 из	не	над	не	 еко	ном	ске	 шо	ко	ве.	 За	јед	нич	ки	 бу	џет	
Евро	зо	не	би	се	раз	ли	ко	вао	од	ста	би	ли	за	ци	о	ног	фон	да	у	то	ме	
што	би	ди	рект	но	упла	ћи	вао	но	вац	зе	мља	ма	ко	ји	ма	је	по	моћ	
по	треб	на,	да	кле	не	би	им	да	вао	зај	мо	ве.	Иде	ја,	ко	ја	се	прак
тич	но	 сво	ди	 на	 кре	и	ра	ње	 treasury bills	 ра	ди	 ста	би	ли	за	ци	је	
евра	пу	бли	ко	ва	на	је	у	сту	ди	ји	Са	ве	та	ЕУ.	Зе	мље	у	не	при	ли
ка	ма	би	има	ле	пра	во	limitedfiscalsolidarity17

6.Евро–долар?

Све	до	ци	смо	ин	тен	зив	ног	ва	лут	ног	ра	та	из	ме	ђу	Аме
ри	ке	и	Европ	ске	уни	је	јер	Аме	ри	кан	ци	стра	ху	ју	од	евра	ко	ји	
би	мо	гао	пот	пу	но	по	ти	сну	ти	до	лар	са	фи	нан	сиј	ских	тр	жи
шта.	А	без	до	ла	ра,	ко	ји	је	већ	ду	го	је	ди	ни	„ва	љан	аме	рич	ки	
про	из	вод“,	не	ма	ни	Аме	ри	ке.	Циљ	је	раз	би	ја	ње	евра.	То	је	он
да	до	ве	ло	до	ре	ак	ци	је	пре	све	га	Не	мач	ке	као	кључ	ног	но	си	о
ца	евра	ка	ко	би	се	евро	зо	на,	али	и	Европ	ска	уни	ја,	дру	га	чи	је	
ор	га	ни	зо	ва	ла	и	та	ко	за	шти	ти	ли	основ	ни	не	мач	ки	ин	те	ре	си.	

„Раз	го	во	ри	о	том	пре	ком	по	но	ва	њу	европ	ске	ин	те	гра
ци	је	су	ин	тен	зив	ни	иза	за	тво	ре	них	вра	та	а	из	гле	да	да	је	ве	о
ма	из	ве	сно	ре	ше	ње	да	се	са	да	шња	евро	зо	на	и	на	ни	воу	це	ле	
Европ	ске	уни	је,	пре	тво	ри	у	фи	нан	сиј	ску	а	не	мо	не	тар	ну	уни
ју.	Дру	га	мо	гућ	ност	 је	да	Европ	ска	уни	ја	до	би	је	цен	трал	ну	
вла	ду	и	пре	тво	ри	се	у	ја	ку	фе	де	ра	ци	ју.	Та	је	мо	гућ	ност	ма	ло	
ве	ро	ват	на	и	 је	ди	но	 је	ре	ал	на	фи	нан	сиј	ска	уни	ја.	У	ре	ал	но
сти,	то	би	зна	чи	ло	да	би	евро	пре	жи	вео	али	без	зе	ма	ља	та
ко	зва	ног	ју	жног	европ	ског	кри	ла.	Евро	би,	као	„но	ви	евро“,	
остао	са	мо	у	 зе	мља	ма	под	ди	рект	ном	не	мач	ком	кон	тро	лом	
а	зе	мље	ју	жне	Евро	пе,	за	ко	је	се	већ	на	се	ве	ру	ства	ра	јав	но	
мње	ње	да	су	њи	хо	ви	гра	ђа	ни	не	рад	ни	ци,	ле	ни	и	скло	ни	ко
руп	ци	ји,	би	се	вра	ти	ле	сво	јим	не	ка	да	шњим	ва	лу	та	ма.	Грчка
већрадинадизајнуиштампањусвоједрахме.(прим.И.С).	У	
тој	тран	сфор	ма	ци	ји	оста	је	је	ди	но	не	из	ве	сно	пи	та	ње	Фран	цу
ске	ко	ја	 је,	у	осно	ви,	нај	ве	ћи	про	блем	евро	зо	не.	Фран	цу	ска	

17 Eurozone needs limited fiscal solidarity,	 EU	 Observe	r 12.10.2012.	 h	tt	p://euo
bserver	.c	om/economic	/117850
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већ	33	го	ди	не	не	ма	бу	џет	ски	за	вр	шни	ра	чун	и	ни	ко	по	у	зда	но	
не	зна	ње	не	ду	би	о	зе	ко	је	су	ве	ли	ке	упр	кос	из	у	зет	но	ја	кој	еко
но	ми	ји.“18

7.Србија

У	про	це	су	исто	риј	ског	 гра	на	ња	 свет	ске	при	вре	де,	 на
ци	о	нал	на	при	вре	да	Ср	би	је	на	сто	ји	да	се	са	ста	ви	са	соп	стве
ним	иден	ти	те	том.	Исто	вре	ме	но	си	ле	гра	на	ња	је	раз	вла	че	на	
све	че	ти	ри	стра	не	све	та,	по	себ	но	на	Ис	ток	и	За	пад,	та	ко	да	
ће	још	до	ста	вре	ме	на	про	ћи	док	се	на	ци	о	нал	на	при	вре	да	Ср
би	је	не	са	ста	ви	у	др	жав	ну	при	вре	ду	и	на	ђе	сво	је	ме	сто	под	
Сун	цем.

8.Закључак

Јед	но	од	су	штин	ских	пи	та	ња	ко	је	тра	жи	од	го	вор	у	21.	
ве	ку	је	сте,	да	ли	је	мо	гу	ће	за	у	ста	ви	ти		гра	на	ње	свет	ске	при
вре	де,	 пре	о	кре	ну	ти	 ток	 исто	ри	је	 и	 ство	ри	ти	 ал	тер	на	тив	ни	
ци	ви	ли	за	циј	ски	 „мо	дел“	 у	 од	но	су	на	 онај	 ко	ји	 се	на	ме	ће	 у	
про	це	су	гло	ба	ли	за	ци	је?	Pru	dens	qu	a	e	stio	di	mi	di	um	scientiae,19  
зар	не?

Кљу	чан	 пе	ри	од	 у	 ко	јем	 је	 за	пад	ни,	 ра	ци	о	на	ли	стич	ки	
кон	цепт	ци	ви	ли	за	ци	је	от	по	чео	сво	ју	гло	бал	ну	ми	си	ју,	 је	сте	
пе	ри	од	20.	ве	ка.	На	кон	два	свет	ска	ра	та,	ци	ви	ли	за	циј	ски	за
пад	ни	 свет	 ус	пео	 је	 да	 стек	не	 по	зи	ци	је	 за	хва	љу	ју	ћи	 ко	јим	
дик	ти	ра	гло	бал	не	пу	те	ве	раз	во	ја	остат	ка	све	та.	Фи	ло	со	фи	ја	
Ни	че	о	вог	„Над	чо	ве	ка“,	ис	ко	ри	сти	ла	је	исто	риј	ску	при	ли	ку	и	
отво	ре	но	сту	пи	ла	на	сце	ну.	„Суп	тил	ним	на	чи	ном	де	ло	ва	ња	у	
20.	ве	ку,	а	на	ро	чи	то	на	кон	2.	свет	ског	ра	та,	кре	ну	ла	је	(Фи	ло
со	фи	ја	Ни	че	о	вог	„Над	чо	ве	ка“	–	прим.	И.С.)	у	ства	ра	ње	оно	га	
што	је	1933.	го	ди	не	пр	ви	пут	од	штам	па	но	на	нов	ча	ни	ци	од	
јед	ног	до	ла	ра	–	NovusOrdoseclorum,		Но	вог	свет	ског	по	рет
ка.20 То јепоредакбезпоретка,то јеслободабезслободе,

18	 	Ви	дети:		КризаеврозонеиЕУзаштојенареду„капиталац“Италија?,	htt
p://fakti.org/novievro	samo	u	nemackoj	z	on	i	(10.		10.	2014.	)

19  Муд	ро	питањ	е	је	по	лов	ина	знања	.	
20	 	Прево	д	„	Новог	с	ветског	пор	етка“		је		погре	ша	н.	Исправан	п	ре	вод		је:	„Но	вог		

поретка	 векова“	 што	 се	 појављује	 на	 наличју:	 Велики	 печат	 Сједињених	
Држава,	први	пут	дизајниран	у	1782,	а	одштампан	на	полеђини	једног	Dollar
Bill	Сједињене	Америчке	Државе.



ИвицаСтојановић ИСТОРИЈСКОГРАНАЊЕ...

168

мирбезмира…ТојепоредакОрвелове„1984“,Хантингто
новог„Сукобацивилизација“,Фукујаминог„Крајаисторије“.
(прим.	И.С).	“21 

„Ује	ди	ње	не	 на	ци	је“,	 као	 суп	страт	 „Дру	штва	 на	ро	да“	
„до	биле	 су“	ме	ха	ни	зам	 упо	тре	бе	 си	ле.	 Та	 уни	вер	зал	на	 ор
га	ни	за	ци	ја	 је	 кроз	 исто	ри	ју	 свог	 по	сто	ја	ња	 по	ка	за	ла	 да	 је	
да	ле	ко	од	уло	ге	чу	ва	ра	 гло	бал	ног	ми	ра	и	без	бед	но	сти	ко	ја	
јој	је	до	де	ље	на.	Сво	јим	де	ло	ва	њем	у	су	шти	ни	је	из	гра	ђи	ва	ла	
по	ли	тич	коправ	не	усло	ве	за	про	цес	гло	ба	ли	за	ци	је	че	сто	на	
уштрб	ми	ра	и	без	бед	но	сти	сво	јих	чла	ни	ца.	У	та	квом	по	ли
тич	коправ	ном	окви	ру	за	пад	ни	свет,	 са	цен	три	ма	у	Лон	до
ну,	Ва	шинг	то	ну	и	Ва	ти	ка	ну	до	де	лио	је	се	би	уло	гу	не	и	ма	ра	
но	вог	све	та,	ко	ји	по	ста	вља	пра	ви	ла	ко	ји	ма	оста	ли	мо	ра	ју	да	
се	по	ви	ну	ју,	ми	лом	или	си	лом.	У	том	про	це	су	из	град	ње	Но
вог	свет	ског	по	рет	ка,	по	себ	ну	уло	гу	игра	ју,	по	ред	прав	нопо
ли	тич	коеко	ном	ског	фак	то	ра,	тех	но	ло	шки	и	кул	ту	ро	ло	шки	
фак	тор.

Са	по	ја	вом	ин	тер	не	та,	ки	бер	не	ти	ке	и	на	но	тех	но	ло	ги
је,	отво	ре	не	су	не	слу	ће	не	пер	спек	ти	ве	у	ства	ра	њу	„Гло	бал
ног	се	ла“	ка	ко	је	мар	шал	Ме	клу	ан	на	зи	вао	свет	ми	сле	ћи	на	
брз	про	ток	ин	фор	ма	ци	ја	из	ме	ђу	нај	у	да	ље	ни	јих	кра	је	ва	све	та.	
На	ро	чи	то	је	на	по	чет	ку	21.	ве	ка	по	ста	ла	ја	сна	раз	ме	ра	тех	но
ло	шког	на	прет	ка	чо	ве	чан	ства,	па	та	ко	по	ста	је	 ја	сно	на	шта	
је	ми	слио	је	дан	од	идеј	них	тво	ра	ца	мо	дер	не	аме	рич	ке	ге	о	по
ли	ти	ке	Збиг	њев	Бже	жин	ски	ка	да	је	го	во	рио	о	„тех	но	тро	нич
ном”	дру	штву.

„И	ова	епо	ха	се	це	па,	као	и	она	о	ко	јој	је	пи	сао	Бер	ђа
јев	у	књи	зи	‘Сми	сао	исто	ри	је’.	На	из	ма	ку	је	и	овај	Шпен	гле
ров	ци	клус.	На	вр	ху	ле	де	ног	бре	га,	у	све	тло	сти	за	стра	шу	ју	ће	
има	ги	на	ци	је,	ка	да	без	на	ђе	до	ко	сти	ју	бо	ли,	ка	да	се	у	До	ли	ни	
све	тла	га	се	и	за	ве	са	па	да,	 ‘исто	ри	ја’	по	чи	ње.	По	чи	ње	с	ни
ским	стра	сти	ма	и	без	у	мљем	ко	је	ку	ља	из	нај	ду	бљих	мра	ко	ва	
но	во	ве	ков	не	ми	сли,	по	ста	ју	ћи	ме	та	фи	зич	ки	усуд	ап	сурд	но
сти.	Ло	ги	ка	ка	пи	та	ла	и	про	фи	та	не	ма	ми	ло	сти.	Она	 је	тех
но	ло	шки	раз	вој	уз	ди	гла	до	не	слу	ће	них	ви	си	на,	али	не	због	
до	бро	би	ти	чо	ве	чан	ства,	већ	по	хле	пе	и	охо	ло	сти	чо	ве	ка,	вла
сни	ка	ка	пи	та	ла,	ко	ме	ма	те	ри	јал	них	до	ба	ра	и	соп	стве	не	су	је

21 ДАЛИСМОНАКРАЈУСВЕТА:Одговорцивилизацијенаантицивилизацију,
http://srbin.info/2014/10/10/dalismonakrajusvetaodgovorcivilizacijena
anticivilizaciju/	;	Објављено:	10.	октобар	2014.
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те	ни	кад	до	ста.	Да	ју	ћи	ду	шу	ка	пи	та	лу,	чо	век,	као	да	не	слу
те	ћи	зло	у	се	би,	ду	шу	да	де	и	технологији	и	за	тво	ри	је	у	ве
ли	ку	Ва	ви	лон	ску	ку	лу	ко	ја	са	мо	што	још	Бо	га	ни	је	до	та	кла.	
Спа	са	ви	ше	не	ма.	Ве	ли	ки	братКа	пи	тал	се	ди	на	вр	ху	ва	ви
лон	ске	ку	ле	у	Ва	шинг	то	ну	и	у	Вол	стри	ту,	све	ви	ди,	све	чу	је,	
све	зна	и	све	мо	же.	Да	на	шњи	чо	век	кре	ће	да	ље	у	по	тра	гу	за	
Обе	ћа	ном	 зе	мљом.	По	след	њи	 та	кав	 део	пла	не	те,	 по	след	њи	
део	Ва	ви	ло	на	 је	сте		Ис	ток.	Ви	ше	се	не	ма	куд.	Уско	ро,	цео	
свет	ће	по	ста	ти	јед	на	ве	ли	ка	фа	бри	ка.	Иро	ни	ја	исто	ри	је	Ве
ли	ког	 бра	таКа	пи	та	ла	 са	сто	ји	 се	 у	 то	ме	што	 је	 он	по	но	сан	
на	ту	фа	бри	ку,	а	у	су	шти	ни	она	пред	ста	вља	крај	Исто	ри	је.	
Историјајеулетелаузамкутехнолошкогтоталитаризма.
Нажалост,алтернативатехнолошкомтоталитаризмуне
можедабудетехнолошкадемократије.Алтернативајеза
истасамокрајИсторије.“22Не	мо	же	се	за	у	ста	ви	ти	исто	риј
ско	гра	на	ње	свет	ске	при	вре	де.	Ко	јим	прав	ци	ма	ће	то	гра	на
ње	ићи	ба	ве	се	фу	ту	ро	ло	зи	и	то	оста	ви	мо	њи	ма.
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IvicaStojanovic

HISTORICALRAMIFICATION
OFTHEWORLDECONOMY

Re	su	me

Worldeconomyaspartoftheworldhistoricalsystemhas
reacheditsendand‘anewone’notnecessarilyabetterone–
worldeconomyisenteringitsfirstrhythmicdevelopmentcycle.
ApplyingtheinstrumentsofKondratiev’stheoryoflongwavesin
economics,followingthetraceoftoday’sapplicationofKondra
tiev’stheory,researchershaveshownthatthecurrentworldi.e.
economicsystemwillnotexistaround2050.Itwillbereplaced
byanotherhistoricalone,notnecessarilyabetterone,butinev
erycase,theworldone.

TheAmericanadministration,too,withtheFEDmanage
mentinparticularbelievethatthefinancialbladderwillprobably
bebrokenbymid2015,whichwillleadtomassbankruptciesof
householdsandfinancialinstitutionsintheworldeconomy.Itwill
beorderwithnotorder,freedomwithnofreedom,andpeacewith
nopeace…ItistheorderoftheOrwell’sNineteenEightyFour,
Huntington’sClashofCivilizations,Fukuyama’sEndofHistory.

Is it possible to stop ramificationsof theworld economy,
redirecttheflowofhistoryandcreateanalternativecivilization
modelcomparedtotheoneimposedbytheglobalisationprocess?
Prudensquaestiodimidiumscientiae(Aprudentquestionishalf
ofwisdomisitnot?).
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Historyhas stormed intoa trapof technological totalita
rianism.Unfortunately, technological democracy cannot be an
alternative to technological totalitarianism. The alternative is
truelyjusttheendofHistory.Historicalramificationoftheworld
economycannotbestopped.Whatdirectionthatramificationis
goingtotakeisinthedomainoffuturologists’work,soletusle
avethatquestiontothem.
Keywords:worldeconomy,totalitarism,globalization,history.
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