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Сажетак
У ово ме ра ду се ана ли зи ра ју ин те гра ци о ни про це си, не са мо 

због ре ги о нал не по ве за но сти ме ђу др жа ва ма, већ због то га што ти 
про це си има ју сво је ве ли ке еко ном ске пред но сти. Та ко ђе, ана ли-
зи ра ју се ве ли ке струк тур не не јед на ко сти гло бал не еко но ми је ко је 
су до ве ле до ду бо ког ја за из ме ђу бо га тих и ису ви ше си ро ма шних, 
ка ко по је ди на ца та ко и др жа ва.

Из са да шње ви зу ре на де лу су но ве раз вој не еко ном ске и фи-
нан сиј ске по ли ти ке ко је би тре ба ле да убла же пу ко ти не еко ном-
ских си сте ма иза зва них фи нан сиј ском кри зом. Од ме ра ва ју се сна-
ге из ме ђу За па да и Ис то ка. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Евро па 
су у струк ту рал ној тран зи ци ји. Ки на је у за гр ља ју Ру си је. Ли де ри 
но ве ар хи тек ту ре свет ског еко ном ског по рет ка по ста ју САД-ЕУ 
и чла ни це гру па ци је BRICS (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на, Ју жна 
Афри ка). У од ме ра ва њу сна га ве ли ких еко ном ских игра ча на ге о-
е ко ном ској сце ни, нај ве ћа еко ном ска си ла на све ту ипак ће би ти 
“Evro-Amerika”.

По ли тич ке иде је ко је про мо ви ше ак ту ел на власт у Ср би ји 
по ку ша ва ју ћи да при до би је и За пад и Ис ток “љу ља ју” зе мљу ма ло 
де сно ма ло ле во. Хо ће пре ма Евро пи, а и пре ма Ру си ји. На ко јим 
свет ским еко ном ским ко ор ди на та ма ће се Ср би ја за и ста за др жа ти 
– оста је да се ви ди. Тре нут но је она у сен ци но вог свет ског еко ном-
ског по рет ка.
Кључ не ре чи: ин те гра ци о ни про це си, струк тур не не јед на ко сти гло бал-

не еко но ми је, но ви свет ски по ре дак, Сје ди ње не Аме рич ке 

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтегрцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је.
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Др жа ве – Европ ска уни ја (САД-ЕУ), BRICS(Бра зил, Ру си-
ја, Ин ди ја, Ки на, Ју жна Афри ка), Ср би ја у сен ци. 

ИНТЕГРАЦИОНИПРОЦЕСКАОНЕМИНОВНОСТ

Ин те гра ци је др жа ва Ста рог кон ти нен та у Европ ску уни ју су 
не ми нов не. Не са мо због ре ги о нал не по ве за но сти ме ђу др жа ва ма 
у Евро пи, већ због то га што је Европ ска уни ја нај ве ћи ми ро вин-
ски про је кат до са да ко ји има сво је ве ли ке  пред но сти. Члан ство 
у Европ ској уни ји пру жа пу но мо гућ но сти за по је ди нач ну др жа ву 
и за ње не гра ђа не. По зи тив но у европскoм ин те гра циј ском про-
це су је сте не ста нак гра ни ца из ме ђу др жа ва чла ни ца и ства ра ња 
уну тра шњег тр жи шта Европ ске уни је као под руч ја на ко је ме гра-
ђа ни мо гу по сло ва ти, тр го ва ти, сло бод но пу то ва ти, сло бод но се 
на ста њи ва ти где год же ле, ра ди ти и сту ди ра ти го то во без ика квих 
огра ни че ња уну тар ЕУ. Да кле, члан ство у ЕУ је при ли ка да др жа ва 
бу де део нај ве ћег је дин стве ног тр жи шта на све ту, а што да је мо гућ-
но сти да по слов ни сек тор али и гра ђа ни има ју не сме тан при ступ 
то ме тр жи шту. Раз у ме се, то је дво смер ни пра вац кре та ња. Љу ди 
из јед не чла ни це мо гу не сме та но од ла зи ти и ку по ва ти у дру гим 
ЕУ зе мља ма и од бр ну то. Члан ство у ЕУ је на ро чи то до бро за мла-
де љу де. Мла ди се мо гу еду ко ва ти и за по шља ва ти где за же ле без 
огра ни че ња. 

Да је члан ство за и ста до бро нај бо љи при мер пру жа ју зе мље 
по пут Аустри је, Сло вач ке или Ир ске ко је су ја ко до бро ис ко ри сти-
ле сво је мо гућ но сти у ЕУ и чи је су се еко но ми је про ме ни ле и на-
пре до ва ле, од но сно ре фор ми са ле за хва љу ју ћи члан ству у Уни ји. 
Но ви играч на гло бал ној сце ни по ста је Хр ват ска. Она ће као део 
нај ве ћег тр жи шта обез бе ди ти про спе ри тет свом ста нов ни штву.   

На рав но, пре не го што љу ди мо гу не сме та но ужи ва ти у 
пред но сти ма Уни је, сви ме ха ни зми је дин стве ног тр жи шта мо ра ју 
би ти до вр ше ни. То зна чи да се ин те гра ци је не сме ју од ви ја ти под 
при ти ском ко ји на ме ћу фи нан сиј ска тр жи шта. Европ ска уни ја мо-
ра по чи ва ти на чвр стој осно ви при до вр ша ва њу бу ду ћих ин те гра-
циј ских про це са.

Бу ду ћи да зе мље чла ни це ЕУ мо гу ути ца ти на пра вац бу ду-
ћег кре та ња на шег кон ти нен та, са да је нај ва жни је про на ћи ефи ка-
сно ре ше ње за еко ном ска и фи нан сиј ска пи та ња. Ни је до бро у овом 
тре нут ку рас пра вља ти о фе де рал ном уре ђе њу, јер би то во ди ло по-
де ли др жа ва уну тар Уни је.

Про ши ре ње ЕУ по чи ва на вред но сти ма ста бил но сти, про-
спе ри те та и де мо кра ти је у Евро пи. Њих тре ба ефи ка сно про мо ви-
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са ти. Ове вред но сти по кре ћу зе мље ко је же ле би ти део Уни је да 
на ста ве са по ли тич ким, еко ном ским и дру штве ним ре фор ма ма.

Сто га укљу чи ва ње све ве ћег бро ја зе ма ља Сред ње и Ис точ не 
Евро пе у европ ски ин те гра ци о ни про цес за слу жу је све по хва ле. 
Ме ђу тим, чи ни се као да је до шло до за мо ра про ши ре ња или је 
за мор то ли ки да је гле да ју ћи из ове пер спек ти ве те шко оче ки ва ти - 
на кон ула ска Хр ват ске - да ће усле ди ти но во ши ре ње на европ ски 
ју го и сток. Прем да је про цес про ши ре ња до не кле за ком пли ко ван 
због про бле ма ко ји по сто је у еуро зо ни, а и у не ким др жа ва ма ко је 
же ле да по ста ну део ове за јед ни це, чел ни ци у Уни ји про кла му ју 
да ЕУ оста је и да ље отво ре на за но ве чла ни це. Али, ви зи ја бу дућ-
но сти Уни је се пре ба цу је и на дру гу ра ван. На и ме, мо ра мо про ми-
шља ти и о по сле ди ца ма пред ло га ко ји тра же да се про ду би по ли-
тич ка уни ја уну тар ЕУ. 

СТРУКТУРНЕНЕЈЕДНАКОСТИ
ГЛОБАЛНЕЕКОНОМИЈЕ

Свет ска кри за не јед на ко сти по при ма алар мант не раз ме ре. 
Ве ли ке струк тур не не јед на ко сти гло бал не еко но ми је до ве ле су до 
ду бо ког ја за из ме ђу бо га тих и ису ви ше са и ро ма шних. Та ра сту-
ћа не јед на кост из ме ђу бо га тих и си ро ма шних  нај ве ћа је опа сност 
еко ном ског ра ста. Но вац и моћ кон цен три шу се у ру ка ма  вр ло ма-
лог бро ја љу ди ко ји има ју ја ко пу но. Ску пи на љу ди са нај ви шим 
при ма њи ма, од но сно за ра да ма, уче ству је у по де ли еко ном ског ра-
ста. Сред ња кла са не мо же да се укљу чи у ту по де лу, јер је све ви-
ше оних ко ји има ју ја ко ма ло. У све ту ску пи на си ро ма шних ра сте 
не ве ро ват ном бр зи ном.

Ви ше од две ми ли јар де љу ди у све ту жи ве ло је у 2012. го ди-
ни са ма ње од два до ла ра днев но, док су исто вре ме но еви ден ти ра-
на 1.153 ми ли јар де ра1). Екс пер ти Еко ном ске ко ми си је за Ла тин ску 
Аме ри ку и Ка ри бе у свом из ве шта ју ви де у гру пи са њу бо гат ства и 
из ве сну мо гућ ност. Они ка жу да: “огром на кон цен тра ци ја нов ца и 
ма те ри јал них до ба ра у ру ка ма ма лих ели та ума њу је ле ги ти ми тет 
ка пи та ли зма као си сте ма ко ји, иако до во ди до не јед на ко сти, отва ра 
и мо гућ но сти.”2) Ује ди ње не на ци је пред ло жи ле су да се фор ми ра 
“по рез на ми ли јар де ре” ко ји би из но сио је дан од сто на не то при-

1) На пр вом ме сту је Мек си ка нац CarlosSlim. (Из вор: Politika, 03.01.2013. го ди не).

2) Из вор: AgenceFrance-Presse (AFP),до ступ но 03.01.2013. го ди не. 



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.77-100.

80

хо де из над ми ли јар ду до ла ра, и оце њу ју да би то до не ло при ход 
из ме ђу 40 и 50 ми ли јар ди до ла ра го ди шње.

Ме ђу тим, Еко ном ска ко ми си ја је по сма тра ла про блем из угла 
при ку пља ња што ве ћег при хо да, а за бо ра ви ла је или ни је хте ла да 
про блем по сма тра из дру гог угла. Ра ди се о то ме да бо гат ство, не-
крет ни не и фи нан сиј ска сна га по ла ко из мно штва при ват них ру ку 
пре ла зе ма ло број ној бо га тој ели ти. Та ко се ства ра све ве ћи број 
не сло бод них љу ди ко ји фи нан сиј ски од но сно ег зи стен ци јал но за-
ви се од ма њи не. Ра сте број фи нан сиј ских за ви сни ка не са мо ме ђу 
по је дин ци ма већ и ме ђу др жа ва ма. У Сје ди ње ним Аме рич ким Др-
жа ва ма углав ном су по је дин ци у фи нан сиј ским про бле ми ма, док 
су у Евро пи у про бле ми ма др жа ве ко је бан кро ти ра ју. 

Ве ли ка пре за ду же ност др жа ва ра за ра Евро пу, а све ве ће раз-
ли ке из ме ђу нај бо га ти јих сло је ва ста нов ни штва и свих оста лих 
пре те да са да шња ве ли ка не за до вољ ства си ро ма шних пре тво ре у 
ри зи ке ко ји би ве ћи ну чо ве чан ства мо гли до ве сти у дис то пиј ску 
бу дућ ност. На и ме, бу дућ ност у ко јој ће на јед ном ме сту би ти љу ди 
ко ји те шко под но се жи вот не те шко ће, оску ди цу, бе ду и гу би так ве-
ре у бо ље су тра, због гу бит ка рад них ме ста. 

Док нај ве ћа свет ска при вре да на ста вља да се опо ра вља од 
ре це си је, од но сно у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма је сто па 
не за по сле но сти па ла ис под осам од сто3), до тле је ри зик од дру-
штве не по бу на због не за по сле но сти нај ве ћа прет ња Евро пи. 

Не за по сле ност у еуро зо ни је у фе бру а ру 2013. го ди не по ра-
сла на ре корд них 12 од сто4), од но сно на не што из над 19 ми ли о на 
не за по сле них, као по сле ди ца на став ка ду жнич ке кри зе ко ја гу ши 
еко но ми ју еуро зо не.

Не за по сле ност у 27 чла ни ца ЕУ је у фе бру а ру ове го ди не по-
ра сла на 10,9 од сто са ја ну ар ских 10,8 од сто, уз 26,34 ми ли о на не-
за по сле них5). У ком па ра ци ји са истим раз до бљем про шле го ди не, 
у еуро зо ни је ре ги стро ван раст не за по сле но сти од 1,78 ми ли о на, а 
у ЕУ од 1,81 ми ли о на.

Нај ве ће сто пе не за по сле но сти у фе бру а ру 2013. го ди не има-
ле су Грч ка (26,4 од сто), Шпа ни ја (26,3 од сто), и Пор ту га ли ја (17,5 
од сто). Ме ђу зе мља ма са нај ни жом сто пом не за по сле но сти су 
Аустри ја (4,8 од сто), Не мач ка (5,4 од сто), и Лук сем бург (5,5 од-

3) У ок то бру 2012. го ди не је сто па не за по сле но сти у САД из но си ла 7,9 од сто. (Из вор: 
Eurostat, до ступ но 03.12.2012. го ди не).

4) Из вор: Eurostat - европ ска аген ци ја за ста ти сти ку, до ступ но 02.04.2013. го ди не.

5) Из вор: Eurostat, до ступ но 02.04.2013. го ди не.
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сто). Што се ти че не за по сле но сти ме ђу мла ди ма, она је у еуро зо ни 
у фе бру а ру ове го ди не го ди не би ла 23,9 од сто, а у ЕУ 23,5 од сто6).    

Спо ри је из ла же ње европ ске еко но ми је из про бле ма у фи нан-
сиј ском сек то ру ути ца ло је на то да по слов ни сек тор не ких др жа ва 
сма њи сво је ин ве сти ци је, а њи хо ва до ма ћин ства по ве ћа ју штед њу 
и сма њу ју по тро шњу. На гла ше на стро гост до ве ла је до још ве ћег 
ду га.

Ита ли ја и Шпа ни ја, тре ћа од но сно че твр та по ве ли чи ни на-
ци о нал на при вре да у еуро зо ни, због ре це си је се су о ча ва ју са про-
бле ми ма ин ве сти ци ја. У на сто ја њу да убла же ре це си ју ове две 
зе мље, али и још не ке чла ни це еуро зо не су о че не са ре це си о ним 
про бле ми ма, при бе гле су оштрим ме ра ма штед ње7), од но сно сма-
ње њу по тро шње и по ве ћа њу по ре за, ка ко би за у зда ле ви со ке ду го-
ве. Ме ђу тим, сма ње ње пла та и пен зи ја је по го ди ло рад ну сна гу, а 
до ве ло је и до па да тра жње.

Осим штед ње и оста ле ме ре ко је су уве де не - као што су 
ре фор ма тр жи шта ра да и уна пре ђе ње струч но сти и обра зо ва ња - 
има ју за циљ да по ве ћа ју за по шља ва ње. Али за ре а ли за ци ју ово га 
ци ља по треб но је вре ме. Стро ге ме ре штед ње на кра так рок ло ше 
су се по ка за ле на ро чи то у Грч кој8).  

Ни је ис кљу че но да би Евро пу мо гао за пљу сну ти но ви та лас 
еска ла ци је дру штве не кри зе. Ли де ри Европ ске уни је још не ма ју 
пот пу но ја сан план ка ко да под стак ну при вре ду и ре ше про блем 
ре корд не не за по сле но сти. Иако су ожи вља ва ње при вре де и бор-
ба про тив не за по сле но сти би ле глав не на ја вље не те ме дво днев ног 
са ми та9), ли де ри ЕУ и по сле ве ли ког де ба то ва ња ни су до не ли за-
кључ ке о кон крет ним ак ци ја ма за об у зда ва ње те ку ће ре це си је.

На про сто, за чу ђу ју ће је да ли де ри ЕУ уме сто да раз ма тра ју 
о тр жи шту ра да од но сно ка ко ће убла жи ли не за по сле ност, они су 
за кљу чи ли да Евро па “мо ра да на ста ви са об у зда ва њем бу џет ског 
де фи ци та”. 

6) Из вор: Eurostat, до ступ но 02.04.2013. го ди не.

7) Ви де ти: Сне жа на Грк, 2012, “Друштвени ефекти изопаченостимодерне економије”, 
Српскаполитичкамисао, бр.2/2012, Ин сти тит за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 125-
148.

8) Про мо ви шу ћи ме ре штед ње ге не рал ни се кре тар Ми ни стар ства фи нан си ја GiorgosMer-
gos из ја вио је “да ми ни ма лац у Грч кој тре ба сма њи ти са 586 на 500 еура ка ко би се по-
мо гао раз вој и про грам вла де”. Ова ње го ва из ја ва је иза зва ла про те сте и бур не ре ак ци је 
код ста нов ни штва ко је од ба цу је мо гућ ност да љег сма ње ња лич них до хо да ка, и по ред 
то га што је европ ски кре ди то ри не ис кљу чу ју као мо гућ ност. 

9) Sum mit le a ders EU,March 14 -15, 2013. 
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Док су не ки ли де ри за го ва ра ли стро го ћу оце нив ши да  “ако 
Евро па же ли да пре жи ви, мо ра да на ста ви са оштрим кур сом ре-
форм ске стро го ће” (фин ски пре ми јер Jyrki Katainen), дру ги су 
упо зо ра ва ли Бри сел да “ме ђу би ра чи ма дра ма тич но ра сте от пор 
ре фор ма ма али и Евро пи због та квог за го ва ра ња бу џет ске ди сци-
пли не” (од ла зе ћи ита ли јан ски пре ми јерMarioMonti), или упо зо-
ре ње чел ни ци ма да “бор ба про тив ни ске про дук тив но сти и ви со ке 
це не ра да не мо ра да се ре ша ва се чом при ма ња за по сле них” (пред-
сед ник Европ ске цен трал не бан кеMarioDraghi).

Де ба та о не за по сле но сти, на овом са ми ту ЕУ, ни је про шла 
без про те ста де се ти на хи ља да љу ди ко ји ди жу свој глас про тив ка-
ко ка жу “не пра вед не Евро пе”. Они ка жу: “за што на род да пла ћа за 
кри зу ко ју су бан ке за ку ва ле. Љу ди гу бе по сао, здрав стве но оси гу-
ра ње.... док бо га ти по ста ју све бо га ти ји..... ”10).

Пу ко ти не мо не тар ног си сте ма Европ ске уни је ви ше су не го 
ви дљи ве. Ка да не ка од зе ма ља ју жне Евро пе кре не у бан крот бр-
зо се поч не штам па ти но вац. Са да тре ба спа ша ва ти бан ке и вла де 
Грч ке, Ита ли је, Шпа ни је, Ки пра. Ва лу те ко је не ма ју по кри ће ни у 
че му осим у обе ћа њу, да ју нео гра ни че ну моћ сре ди шњим бан ка ма. 
“Ки пар ским ште ди ша ма си гур но ће на овај или онај на чин на сил-
но од у зе ти део њи хо вих уште ђе ви на. Ште ди ше ће на кра ју пла ти-
ти не чи је ту ђе ду го ве. Ако им др жа ва на ски не ди рект но с ра чу на, 
он да ће кроз ин фла ци ју и ни ске ка ма те по ла ко сма њи ва ти ре ал ну 
ку пов ну моћ њи хо ва нов ца. На кра ју иза ђе на исто.”11)

Су про тан про цес од оно га ка кав тра је у САД и Евро пи де ша-
ва се на Да ле ком ис то ку. На  Да ле ком ис то ку све ви ше обич них љу-
ди, од но сно по је ди на ца, има ви ше нов ца не го ра ни је. За пра во, не 
пу но ви ше, али са свим до вољ но да сво јим за ра ђе ним нов цем мо гу 
при стој но жи ве ти и по ла ко пре у зи ма ти кон тро лу над вла сти том бу-
дућ но сти. Они по ста ју еко ном ски не за ви сни. По ста ју ћи фи нан сиј-
ски не за ви сни они по ста ју и по ли тич ки не за ви сни. То је су шти на 
при че о еко ном ском ра сту ју го и сточ не Ази је.

У по за ди ни еко ном ског ра ста на ла зи се ин ве сти ра ње у људ-
ски ка пи тал, а то зна чи ин ве сти ра ње у бу дућ ност. Др жа ва од но сно 
вла да је та ко ја мо ра да омо гу ћи услу ге ко је су љу ди ма по треб не. 
То се пре све га од но си на здрав ство, обра зо ва ње и за по шља ва ње. 
Ка да се то уре ди на за до во ља ва ју ћи на чин та да је еко ном ски раст 
и не за ви сност за га ран то ва на – са мо је пи та ње вре мен ске по ду дар-
но сти. 

10) Из вор:AgenceFrance-Presse (AFP), до ступ но 17.03.2013. го ди не.

11) Из вор: Globus, Cro a tia, 29.03.2013. go di ne, str. 35.
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СЈЕДИЊЕНЕАМЕРИЧКЕДРЖАВЕИЕВРОПА
УСТРУКТУРАЛНОЈТРАНЗИЦИЈИ

Из са да шње ви зу ре на де лу су та кви еко ном ски си сте ми, а и 
по ли тич ки, ко ји не мо гу да се одр же на ду ги рок. Опа сност пре ти 
од још ду бљих по де ла из ме ђу еко ном ски сла бих др жа ва у ко ји ма 
ће жи ве ти сто ти не ми ли о на љу ди у си ро ма штву и еко ном ски ја ких 
др жа ва. “Раз ви је не зе мље ни су ис пу ни ле обе ћа ње из Do he (Do ha) 
из но вем бра 2001. да ће ус по ста ви ти раз вој ни тр го вин ски ре жим, 
ни ти оно из Gle ne a gles-a 2005. са са ми та G8 да ће мно го ви ше по-
мо ћи нај си ро ма шни јим зе мља ма.”12)

Пре из би ја ња еко ном ске кри зе кра јем 2008. го ди не мно го се 
го во ри ло о гло бал ним не рав но те жа ма и по тре би да др жа ве са тр-
го вин ским су фи ци том, као што су Не мач ка и Ки на, по ве ћа ју сво ју 
по тро шњу. У ства ри, спољ ни су фи цит Не мач ке део је еуро кри зе. 
У тре ћем квар та лу про шле го ди не 17 чла ни ца еуро зо не је по но во 
скли зну ло у ре це си ју, ко ја је ре зул тат то га што је у два уза стоп на 
квар та ла за бе ле жен не га тив ни еко ном ски раст. Еуро зо на је кра јем 
2012. го ди не упа ла у ду бљу ре це си ју од оче ки ва не13). Про бле ми у 
фи нан сиј ском сек то ру ути ца ли су на сла бље ње европ ске еко но ми-
је. Због  сма ње них ин ве сти ци ја у не ким зе мља ма (као на при мер у 
Че шкој) у из во зној стра те ги ји од 2012. до 2020. го ди не пред ви ђа се 
раст из во за у зе мље из ван Европ ске уни је.

И прем да је еуро зо на још у ре це си ји, ЕУ са жа ром шти ти 
сво је тр жи ште. У пред ло гу сед мо го ди шњег бу џе та ЕУ (2014-2020), 
ко ји из но си око 960 ми ли јар ди еура, за суб вен ци је фар ме ри ма на-
ме ње но је 363 ми ли јар де еура (38 од сто) или 50 ми ли јар де еура 
го ди шње. 

У по след ње вре ме мо гу се чу ти су ге сти је, ко је до ла зе од во-
де ћих свет ских еко но ми ста, а од но се се на то - да САД и Евро па 
пре у зму зна чај ну уло гу у спро во ђе њу струк ту рал не тран зи ци је. 
Они за го ва ра ју те зу да чел ни ци др жа ва ко ји су про мо ви са ли штед-
њу и сма њи ва ње де фи ци та сно се од го вор ност за са да шње ста ње 
у еко но ми ји, јер се та ко сла би еко но ми ја, и на ду жи рок уни шта ва 
бу дућ ност. 

Сто га је по но во по че ла да про ве ја ва иде ја ста ра две де це-
ни је о на ја ви по чет ка пре го во ра о тр го вин ском спо ра зу му САД и 
Европ ске уни је. Спрем ност за ре а ли за ци ју ово га по ду хва та већ су 
на ја ви ли аме рич ки пред сед ник BaracObama и ли де ри ЕУ: пред-

12) Из вор: Jo seph E. Sti glitz, Pro ject Syndi ca te, 2012. www.pro ject-syndi ca te.org, до ступ но 
09.01.2013. го ди не.

13) Еко но ми ја еуро зо не опа ла је за 0,6 од сто у по след њем квар та лу 2012. го ди не у од но су 
на прет ход ни квар тал у ис тој го ди ни. (Из вор: Eurostat, до ступ но 15.02.2013. го ди не).
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сед ник Европ ског са ве та HermanVanRompuy и пред сед ник Европ-
ске ко ми си је JoséManuelBarroso.

До по чет ка пре го во ра о за јед нич ком тр жи шту САД и ЕУ мо-
гло би до ћи сре ди ном 2013. го ди не, а ко ји би тре ба ли би ти ком-
пле ти ра ни за не ко ли ко го ди на14). У Аме ри ци овај спо ра зум већ 
на зи ва ју “тран са тлант ским тр го вин ским и ин ве сти ци о ним парт-
нер ством”. На ме ра је да се пре ко за јед нич ког тр жи шта САД-ЕУ 
омо гу ћи за мах ме ђу соб ној тр го ви ни и ин ве сти ци ја ма сма ње њем 
ме ђу соб них ре гу ла тор них оп те ре ће ња, њи хо вог вре мен ског и нов-
ча ног тро шка.

Већ се го ди шње раз ме ни око хи ља ду ми ли јар ди до ла ра, а 
ком би на ци ја две еко но ми је да је по ло ви ну укуп ног гло бал ног про-
из во да. Ма да су већ са да ца ри не ни ске, око три про цен та, њи хо-
вим ком плет ним ели ми ни са њем би уште де би ле ве ли ке. Та ко на 
при мер, Аме рич ка тр го вин ска ко мо ра про це њу је да би то до не ло 
уште ду од око 120 ми ли јар ди до ла ра го ди шње. Али, би ће по треб-
но кроз пре го во ре хар мо ни зо ва ти по слов ну ре гу ла ти ву, а на ро чи то 
отва ра ње европ ског тр жи шта по љо при вред них про из во да за ро бу 
аме рич ких фар ме ра15), ко ји су нај про дук тив ни ји на све ту. Не тре ба 
за бо ра ви ти да су аме рич ки рад ни ци и да ље свет ски ре кор де ри у 
про дук тив но сти.

Про ши ре њем тр го ви не обе стра не - аме рич ка и европ ска - 
на док на ди ће из гу бље на рад на ме ста, до чи јег гу бит ка је до шло 
због еко ном ске кри зе. Са да ме ђу на род на тр го ви на обез бе ђу је око 
13 ми ли о на рад них ме ста на обе стра не. И ма да је еко ном ска стаг-
на ци ја тре нут но ве ћа у Евро пи не го у САД, не ма двој бе да ће фор-
ми ра ње за јед нич ког тр жи шта би ти да љи по кре тач про спе ри те та 
САД и ЕУ. Аме ри ка и Евро па ће за јед нич ки успе шни је па ри ра ти 
еко ном ској екс пан зи ји Ки не, ко ја ипак по сте пе но по су ста је.

КИНАУЗАГРЉАЈУРУСИЈЕ

По ред то га што еко ном ска екс пан зи ја иза зи ва за вист дру гих 
ве ћих еко но ми ја, раст при вре де Ки не је у 2012-тој го ди ни био 7,8 
про це на та, а то је нај ни жи раст у по след њих 13 го ди на, што иза зи-
ва за бри ну тост у Ки ни. У про те клих де сет го ди на у Ки ни су еко-
ном ске ре фор ме успо ре не.

14) Оп ти ми сти оче ку ју да би то мо гло би ти за две го ди не – али ма ла је ве ро ват но ћа да ће се 
то ре а ли зо ва ти у томe вре мен ском ин тер ва лу.  

15) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве да ју ве ли ке суб вен ци је (око 20 ми ли јар ди до ла ра го ди-
шње) фар ме ри ма ко ји ма се га ран ту ју от куп не це не, а не ки про из во ди, по пут ку ку ру за, 
и до дат но пре ми ра ју.
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Ки на се ра ни је обо га ти ла за хва љу ју ћи нат про сеч ној сто пи 
при вред ног ра ста (од 10 од сто) ко ја је по чи ва ла на ве ли ком из во зу 
на За пад. Али са из би ја њем кри зе, по тро ша чи са За па да су по че ли 
ма ње да ку пу ју ки не ску ро бу. Сто га се да нас ки не ски про из во ђа чи 
окре ћу до ма ћем тр жи шту.

Но ви пре ми јер Ки не LiKeYangје су о чен са огром ним про-
бле ми ма у при вре ди и дру штву. Од ње га се оче ку је да пре ду зме 
озбиљ не ре фор ме у при вре ди и дру штву, јер ће се у про тив ном зе-
мља су о чи ти са бун том не за до вољ ства. За успо ра ва ње при вре де и 
све рас про стра ње ни ју ко руп ци ју ко ја је за хва ти ла дру штво, ре фор-
ме су кључ за из ла зак из са да шње кри зе. 

Власт у Ки ни на сто ји да суб вен ци ја ма под стак не 1,35 ми ли-
јар ди ста нов ни ка да ку пу ју до ма ће про из во де ко ји се ма ње из во зе 
на За пад. Ки на ска вла да да би сти му ли са ла про из вод њу и при вред-
ни раст об но ви ла је фи нан сиј ски па кет ин ве сти ци ја16) на ме ње них 
при вре ди зе мље. Ин ве сти ци је су на ме ње не за ин фра струк ту ру, за-
тим за по тре бе со ци јал них да ва ња, и за кључ не сек то ре ки не ске 
при вре де, као и за по ве ћа ње по зај ми ца про из во ђа чи ма у ма лим и 
сред њим пред у зе ћи ма.

Оно што по себ но за бри ња ва је сте пре те ра но осла ња ње при-
вре де на ин ве сти ци о на тро ше ња и ску по тр жи ште ста но ва. У по-
след њих де сет го ди на це не не крет ни на ско чи ле су ско ро де сет пу-
та. Сто га се мо ра де ло ва ти ве о ма бр зо ка ко би се ста би ли зо ва ло 
ово тр жи ште, јер би из лив не за до вољ ства ко ји је до ми нан тан на-
ро чи то код сред ње кла се мо гао да еска ли ра и пре ра сте у не ми ре. 
Во ђе њем по гре шне по ли ти ке у Ки ни је ство ре на ве ли ка раз ли ка 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних17). 

Огром не раз ли ке у при хо ди ма, од но сно за ра да ма, у гра до ви-
ма18) и на се ли ма (где жи ви две тре ћи не ста нов ни штва), по ста ле су 
жа ри ште пре о се тљи во сти Ки не за. Па се са да ки не ски ли де ри на-
ла зе пред ве ли ким иза зо вом19) про це са ур ба ни за ци је и ле га ли за ци-

16) Уку пан из нос фи нан сиј ског па ке та је че ти ри би ли о на ју а на, што је око 586 ми ли јар ди 
до ла ра. (Из вор: Xinhua, до ступ но 31.03.2013. го ди не).

17) Пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма Ује ди ње них на ци ја (УН) у Ки ни 13 од сто ста нов ни-
штва жи ви са ма ње од 1,25 до ла ра днев но. Исто вре ме но, Ки на има 2,7 ми ли о на до лар-
ских ми ли о не ра и 251 ми ли јар де ра. (Из вор: Еко ном ски ча со пис HurunReport, до ступ но 
16.03.2013. го ди не).

18) Про се чан при ход у гра до ви ма је 21.810 ју а на, или 3.500 до ла ра. (Из вор: Politika, зва нич-
на др жав на ста ти сти ка, до ступ но 16.03.2013. го ди не).

19) Ки не ски чел ни ци су већ по че ли да при пре ма ју пла но ве за про цес ур ба ни за ци је, или 
пре се ља ва ња око 400 ми ли о на ста нов ни ка се ла и ле га ли за ци је ми гра на та у гра до ви ма. 
Све до са да стро ги ки не ски про пи си ни су до зво ља ва ли рад ни ци ма са се ла да оства ру ју 
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је ми гра на та у гра до ви ма, као и из на ла же њу пла на ста би ли за ци је 
тр жи шта не крет ни на и под сти ца ња при вред ног ра ста. 

Ка да се све ово ре ал но са гле да, по ста је ја сно да се Ки на 
озбиљ но су о ча ва са но вим иза зо ви ма и мо гућ но сти ма, на пла ну 
под сти ца ња при вред ног ра ста, и же ља ма да бу де ли дер но вог свет-
ског еко ном ског по рет ка.

Да се ра ди о од ме ра ва њу сна га из ме ђу Ис то ка и За па да, и о 
но вом свет ском еко ном ском по рет ку, нај бо ље го во ри чи ње ни ца да 
је но ви ки не ски пред сед ник XiJinpingза свој пр ви слу жбе ни пут 
ода брао баш Мо скву. По ред то га што су од но си из ме ђу ове две 
др жа ве би ли про мен љи ви – нај пре при ја тељ ски то ком пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка, да би се кра јем ше зде се тих го ди на ис по љи-
ло њи хо во ду бо ко иде о ло шко раз ми мо и ла же ње – да нас је њи хо во 
парт нер ство по ста ло фи нан сиј ске и стра те шке при ро де.

Ве о ма су ва жни њи хо ви тр го вин ски од но си. Тр го вин ска раз-
ме на Ки не и Ру си је је у по след ње две го ди не уве ћа на за пре ко 40 
од сто и 2011. го ди не је из но си ла 83,5 ми ли јар ди до ла ра20). Ки на 
је још 2010. го ди не са по зи ци је нај ва жни јег тр го вин ског парт не ра 
Ру си је укло ни ла нај ве ћу еко но ми ју у Евро пи - Не мач ку. 

Ки на је нај ве ћи свет ски про из во ђач, али јој тре ба ју си ро ви-
не ко је има Ру си ја. Из Ру си је јој сти жу раз не си ро ви не, енер ген ти, 
ми не ра ли, др во. А она ша ље Ру си ји ви со ко ра зви је не ин ду стриј ске 
про из во де. Ки ни је ве о ма ва жно да учвр сти сво ју по зи ци ју ва жног 
свет ског игра ча баш пре ко Ру си је. На и ме, на ме ра је да се  Влади-
мирПутин и XiJinpingдо го во рео из град њи наф то во да кроз Си-
бир пре ма Ки ни, од но сно да уго во ре де та ље о усло ви ма ис по ру ке 
ука пље ног пли на. Чвр шће по ли тич ко парт нер ство ове две зе мље 
омо гу ћи ће Ки ни по др шку Ру си је у спо ро ви ма са под руч ја ис точ не 
Ази је. Про ду бљи ва ње њи хо ве са рад ње има стра те шки ин те рес, бу-
ду ћи да Ки на и Ру си ја сма тра ју да САД има ин те ре со ва ње за Ази ју. 
По ли тич ко парт нер ство Мо скве и Пе кин га га ран ту је Ки ни да оси-
гу ра ру ску по др шку у те ри то ри јал ном су ко бу с Ја па ном око ото ка 
у Ис точ ном ки не ском мо ру, и та ко Пе кинг учвр сти сво ју по зи ци ју 
пре пре го во ра са Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.

Ако овај по ли тич ки deal успе, та да ће за гло бал ни при вред ни 
по ре дак пу но ва жни је би ти да две зе мље ви ше не тре ба ју ме ђу-
на род на тр жи шта за сво ју ве ли ку ме ђу соб ну тр го ви ну. Раз у ме се, 
два при вред на ди ва у успо ну мо гу ди рект ним до го во ром да ре ше 

сво ја пра ва – со ци јал не и здрав стве не по вла сти це – а ко ја су има ли рад ни ци у гра до-
ви ма. 

20) Из вор: Politika, 22.03.2013. го ди не.
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и раз ме ну не ко ри сте ћи при об ра чу ну до лар као тра ди ци о нал ну 
свет ску ва лу ту. Ти ме би се за о би шла мо не тар на по ли ти ка Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва. По ред то га, ни је ис кљу че на мо гућ ност 
да Ру си ја и Ки на мо жда озбиљ но пла ни ра ју не ку но ву ре зер вну ме-
ђу на род ну тр го вин ску ва лу ту. Раз лог за ова кву тврд њу је сте чи ње-
ни ца да је Ру си ја у про те клих пет го ди на удво стру чи ла сво је злат-
не ре зер ве21), а да Ки на зла то го ди на ма и да ље су ма ну то ку пу је22).

Ки на и Бра зил до го во ри ли су се (26.03.2013) да тр гу ју соп-
стве ним мо не та ма у из но су ко ји од го ва ра вред но сти од 30 ми ли-
јар ди до ла ра го ди шње, па ће та ко го то во по ло ви ну сво је тр го вин-
ске раз ме не из ву ћи из зо не аме рич ког до ла ра.23) Ове две ве ли ке 
еко но ми је  на ме ра ва ју овим спо ра зу мом ко ји би тра јао три го ди-
не да про ме не то ко ве гло бал не тр го ви не ко јом до ми ни ра ју САД и 
Евро па.

То што Ки на по ве ћа ва по тро шњу не зна чи да ће ку по ва ти ви-
ше ро бе из САД. Пре се мо же оче ки ва ти да ће по ве ћа ти по тро шњу 
не тр го вин ских до ба ра – као што су здрав ство и обра зо ва ње – што 
ће ре зул ти ра ти ду бо ким по ре ме ћа ји ма у лан цу гло бал не по ну де, 
по себ но у зе мља ма ко је су снаб де ва ле ки не ске из во зни ке. Ки не ски 
су фи цит је опао, гле да но кроз про цен те бру то до ма ћег про из во да 
(БДП), али ње го ве ду го роч не им пли ка ци је тек ће се по ка за ти. Ки-
на је при ли чан део свог тр го вин ског су фи ци та уло жи ла у аме рич ке 
др жав не об ве зни це.

ЛИДЕРИНОВОГСВЕТСКОГ
ЕКОНОМСКОГПОРЕТКА

На пред из не те кон ста та ци је су из у зет но ва жне. Из раз ло га 
што ће пре ма про це на ма Свет ске бан ке, BRIC (Бра зил, Ру си ја, Ин-
ди ја и Ки на) за јед но с Ју жном Ко ре јом и Ин до не зи јом би ти гло-
бал ни ли де ри. Свет ска бан ка про це њу је да ће њи хо ве еко но ми је до 
2025. го ди не упра во би ти за слу жне за ви ше од по ло ви не укуп ног 
свет ског при вред ног ра ста. 

21) Из вор: Globus, Cro a tia, 08.03.2013. go di ne.

22) Го во ри се да је Ки на на вод но по тај но ку пи ла 2.000 то на зла та. Ру си ја је са тр жи шта по-
ку пи ла и у тре зор скла ди шти ла злат не ре зер ве ко је су три пу та те же од аме рич ког Ки па 
сло бо де. На мач ка тра жи да јој Фран цу ска и Аме ри ка – у фи зич ком об ли ку – вра те 674 
то не зла та ко је им је по ве ри ла на чу ва ње то ком го ди на Хлад ног ра та. (Из вор: Globus, 
Cro a tia, 29.03.2013. go di ne, str. 35). 

23) Из вор: Reuters,до ступ но 27.03.2013. го ди не.
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Про це на Свет ске бан ке је да гло бал ни еко ном ски раст све 
ви ше за ви си од зе ма ља BRICS,ко јечи не27 од сто укуп не ку пов-
не мо ћи у све ту, и има ју 45 од сто свет ске рад не сна ге. Пре ма еко-
ном ским по ка за те љи ма за јед нич ки бру то до ма ћи про из вод зе ма ља 
BRICS-а чи не 21 од сто свет ског БДП-а, а у тим зе мља ма жи ви 43 
од сто свет ског ста нов ни штва. 

На са ми ту24) у Durbanu, одр жа ном u мар ту 2013. го ди не, чла-
ни це гру па ци је BRICS(Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на, Јuжна Афри-
ка) до го во ри ли су се да осну ју за јед нич ку раз вој ну бан ку BRICS. 
Ли де ри чла ни ца су из ја ви ли25)  да су по вод за до го вор о осни ва њу 
бан ке упра во њи хо ве ин фра струк тур не по тре бе – про це ње не на 
око 4.500 ми ли јар ди до ла ра у на ред них пет го ди на, али и по тре бе 
да у бу дућ но сти са ра ђу ју са дру гим зе мља ма у раз во ју.

На са ми ту BRICS-а осно ван је По слов ни са вет. Он би тре бао 
да по мог не из ра ду ефи ка сног ви ше стра ног ин ве сти ци о ног пла на, 
раз вој са рад ње при вред ни ка у раз ли чи тим обла сти ма по сло ва ња 
у скла ду са ду го роч ним про гра мом стра те шке са рад ње зе ма ља 
BRICS-a. Пла ни ра се њи хо ва са рад ња у обла сти енер ги је и зе ле не 
тех но ло ги је.

Из за јед нич ког де ви зног кри зног фон да BRICS-a (са ка пи-
та лом 100 ми ли јар ди до ла ра) од но сно “ка се со ли дар но сти” би се 
пру жа ла ме ђу на род на по моћ у слу ча ју по гор ша ња плат ног би лан са 
не ке зе мље. Тре ба ис та ћи да се ов де не ра ди о бу џет ским сред стви-
ма не го о нов цу цен трал них ба на ка, што зна чи да сва ка бан ка мо же 
да ре зер ви ше део злат них ре зер ви ко је би, пре ко сло бод ног тр жи-
шта, мо гле да бу ду по др шка плат ном би лан су не ке зе мље. Што се 
ти че рас по де ле уде ла у за штит ном фон ду пред ло же но је да Ки на 
до при не са са 41 ми ли јар дом до ла ра, Ру си ја, Ин ди ја и Бра зил са по 
18 ми ли јар ди а Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка са пет ми ли јар ди до ла ра.

По ли тич ки још не раз ра ђе на гру па ци ја BRICS са око 4.400 
ми ли јар ди до ла ра укуп них де ви зних ре зер ви (од то га 3.100 ми ли-
јар ди до ла ра у Ки ни) озби љан је иза зов по сто је ћем фи нан сиј ском 
по рет ку. Но ва раз вој на бан ка BRICS26)мо гла би пред си ро ма шни је 
зе мље да иза ђе са кре ди ти ма при ма мљи ви јим од оних ко је ну де 
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (ММФ) и Свет ска бан ка.

BRICSма шта о но вом све ту ко ји зе мље чла ни це да те гру-
па ци је по ку ша ва ју да из гра де нај ве ро ват ни је без За па да. Ма да је 
Аме ри ка ва жни ја за њи хо ве ин те ре се од оста лих ра сту ћих си ла. 

24) Fifth BRICS Sum mit, 26-27 March 2013, Dur ban, So uth Afri ca.

25) Из вор: FinancialTimes, до ступ но 28.03.2013. го ди не.

26) BRICSbank-a, са се ди штем у Dur ba nu, мо гла би да поч не да ра ди 2014. го ди не. 



СнежанаГрк Србијаусенциновогсветскогекономскогпоретка

89

Ва жна је и Ин до не зи ја ко ја би мо гла по ста ти чла ни ца BRICS-a, 
због ње ног де мо граф ског и еко ном ског зна ча ја.

Ме ђу тим, у од но су сна га ве ли ких еко ном ских игра ча на ге-
о е ко ном ској сце ни, нај ве ћа еко ном ска си ла на све ту ипак ће би ти 
“Evro-Amerika”. Европ ска уни ја је и да ље нај ве ћи свет ски тр го вин-
ски из во зник и уво зник, во де ћи де ви зни ин ве сти тор и ко ри сник 
стра них ула га ња. Го то во 20 од сто укуп ног свет ског из во за по ре-
клом је са те ри то ри је ЕУ, упр кос чи ње ни ци да је Евро па још увек у 
ре це си ји због ре корд не не за по сле но сти.

СРБИЈАУНЕЈАСНИМСВЕТСКИМ
ЕКОНОМСКИМКООРДИНАТАМА

До са да шњи нај ве ћи ми ров ни про је кат Ср би ји је још ра ни је 
пред о дре дио пра вац кре та ња. Са мо је пи та ње вре ме на ка да ће Ср-
би ја сти ћи до свог ци ља, а он је ула зак у Европ ску уни ју. Па ипак, 
пре пре ке на тој пу та њи кре та ња су ве ли ке и бол не, ка ко за др жа-
ву та ко и за дру штво. Чи ни се као да су ис цр пље не све иде је ка ко 
ускла ди ти жи вот ни (со ци јал ни) и еко ном ски (при вред ни) ци клус.

Еко ном ске иде је ко је трај но про мо ви шу не ком пе тент ни еко-
ном ски експeрти на вла сти во де у си гур ни при вред ни и со ци јал ни 
ха ос. По ли тич ке иде је ко је про мо ви ше ак ту ел на власт у зе мљи по-
ку ша ва ју ћи да при до би је и За пад и Ис ток “љу ља ју” Ср би ју ко ја 
са да “игра” ма ло де сно ма ло ле во. Хо ће пре ма Евро пи, а и пре ма 
Ру си ји. На ко јим еко ном ским ко ор ди на та ма ће се за и ста за др жа ти 
– оста је да се ви ди.

Чу дан сплет окол но сти у по след њим де це ни ја ма ути цао је 
на то да др жа ва Ср би ја не зна шта хо ће. Сви по ку ша ји да се не-
што истин ски про ме ни у еко но ми ји и дру штву те шко се спро во де. 
Нај ве ћа коч ни ца раз во ја при вре де и дру штва су: вар љи ве ма кро е-
ко ном ске рав но те же,ми то, ко руп ци ја, по лу при кри ве на власт оли-
гар хи је и нов ца, ком про ми си и чуд не ко а ли ци је.

Сла ба еко но ми ја и дру штво, у зе мљи ка ква је Ср би ја, ни су 
по треб ни ве ли ким еко ном ским свет ским игра чи ма, осим ако ни су 
у пи та њу њи хо ви лич ни ко ло ни јал ни ин те ре си.

У Ср би ји је ма кро е ко ном ска не рав но те жа ви со ка. Спољ ни и 
фи скал ни де фи цит су ви со ки, а ви си на јав ног и спољ ног ду га гу ра-
ју зе мљу у ду жнич ку кри зу. Не по сто је нео п ход не ре фор ме ко је би 
спре чи ле тај мрач ни сце на рио ду жнич ког роп ства.
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Фи скал ни де фи цит у овој го ди ни ће би ти ве ћи од пла ни ра-
них 3,6 од сто БДП-a. Про би ја ње ове гра ни це ви со ког де фи ци та им-
пли ци ра ће ви со ко за ду жи ва ње. Ако се пре ма ши ни во од че ти ри 
од сто БДП-а до ма ћи еко ном ски струч ња ци на вла сти ће нај ве ро-
ват ни је при ме њи ва ти до дат не ме ре штед ње. За ста нов ни штво ће то 
зна чи ти ула же ње у зо ну још ду бљег си ро ма штва.

Пред у зе ћа от пу шта ју рад ни ке или сма њу ју пла те. Не за по-
сле ност ра сте. Сто па не за по сле них мла дих у Ср би ји из но си ско-
ро 42 од сто. Ин фла ци ја ра сте. За ра де гра ђа на стаг ни ра ју или су 
ма ле. Ку пов на моћ ста нов ни штва је ве о ма ма ла. Си ро ма штво се 
ши ри. За мр ла при вре да, ве ли ка не за по сле ност и не ре дов не за ра де 
ре флек ту ју ја ко мрач ну сли ку Ср би је да нас. Јед ном реч ју – ста-
ти сти ка27) је су ро ва: број за по сле них 1.723.000, број не за по сле них 
761.48528), про сеч на пла та 39.200 ди на ра, про сеч на пен зи ја 23.500 
ди на ра, по тро шач ка кор па 23.500 ди на ра, број гра ђа на ис под гра-
ни це си ро ма штва око 700.000.

Не за по сле ност је у ди рект ној ко ре ла ци ји са си ро ма штвом. 
Со ци јал но су угро же ни не са мо они ко ји не ра де, већ и они ко-
ји ра де али не при ма ју ре дов но пла ту, а та квих је 650.000 љу ди, 
док са мо 95.000 по ро ди ца при ма нов ча ну со ци јал ну по моћ29). Од 
на пред по ме ну тог бро ја не за по сле них чак 140.000 су ста ри ји рад-
ни ци. Ста ри ји из над че тр де сет го ди на те же на ла зе за по сле ње, јер 
по сло дав ци ако се од лу че да при ме на по сао рад ни ке углав ном узи-
ма ју оне из ме ђу 30 и 40 го ди на ста ро сти. Сва ка дру га осо ба мла ђа 
од 25 го ди на је не за по сле на.

По след њих го ди на се зна чај но на ру ши ла социјалнa мапa 
ста нов ни штва. У Ср би ји је од 2006. го ди не број ко ри сни ка со ци-
јал них услу га са 424.798 по рас тао на 700.00030). Та ко ђе,све ви ше је 
оних ко ји по ста ју ко ри сни ци На род не ку хи ње31). 

На го ве шта ји не ких вла ди них еко ном ских екс пе ра та да ће 
до ћи до бла гог ра ста за по сле но сти у овој и на ред ној го ди ни ни су 

27) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, до ступ но 03.03.2013. го ди не. 

28) Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 06.02.2013. го ди не. (Али, ствар-
ни број не за по сле них је ве ћи, јер мно ги ко ји не ра де ни су ре ги стро ва ни код На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње.)

29) Из вор: Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, до ступ но, 21.02.2013. 
го ди не. 

30) Из вор: За вод за со ци јал ну за шти ту, до ступ но 25.01.2013. го ди не.

31) Ме ђу ко ри сни ци ма су ста ри, али има и мно го де це, от при ли ке 10.000 мла ђих од 18 
годинa. На род не ку хи ње у Ср би ји у 2013. го ди ни има ће 34.500 ко ри сни ка, што је за 
3.500 ви ше не го про шле го ди не. (Извор: Цр вр ни крст Ср би је, до ступ но 07.03.2013. го-
ди не). 
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ре ал ни. Ни је ре ал но оче ки ва ти бла ги раст за по сле но сти ни 2014. 
го ди не. Ве ро ват ни је је да ће до ћи до па да за по сле но сти. Да би се 
по ве ћао број за по сле них по треб но је да БДП Ср би је ра сте нај ма ње 
пет од сто го ди шње, а он ће ове го ди не по ра сти 1,5 од сто. За по ве-
ћа ње за по сле но сти по треб но је по кре та ње при вред не ак тив но сти 
у свим сек то ри ма, а не са мо у ауто мо бил ској ин ду стри ји и пре ра ди 
наф те.

Исто та ко, стан дард гра ђа на32) ће и да ље опа да ти. До па да 
ће до ћи због не из бе жног сма њи ва ња раз ли ке из ме ђу по тро шње и 
ство ре ног. Ни је ви ше мо гу ће до ма ћу по тро шњу фи нан си ра ти за ду-
жи ва њем и стра ним ин ве сти ци ја ма. Да кле, не ма про сто ра за раст 
по тро шње до ма ћин ста ва, из у зев да то иде на те рет опа да ња по тро-
шње др жа ве. По тро шња ће опа да ти, бу ду ћи да ће ин фла ци ја “по је-
сти” бла ги но ми нал ни по раст за ра да и пен зи ја.

Ср би ја је у 2012. го ди ни са ин фла ци јом од 12,2 од сто би-
ла ре кор дер33) у Евро пи. Раз лог ова ко ве ли кој сто пи ин фла ци је у 
Ср би ји су це не жи вот них на мир ни ца. И све док мо но по ли сти бу-
ду дик ти ра ли це не хра не ин фла ци ја ће би ти ви со ка. Пла ни ра на 
ин фла ци ја од 5,5 од сто у овој го ди ни не ће ис пу ни ти оче ки ва ња. 
Пла ни ра ни ни во ће би ти над ма шен. Сто га и да ље оста је озбиљ но 
упо зо ре ње да ће ста нов ни штво у Ср би ји и да ље пла ћа ти нај ску-
пљу хра ну у ре ги о ну, од но сно и да ље ће про сеч но до ма ћин ство од 
сво јих укуп них при ма ња из два ја ти нај ви ше за хра ну34) у од но су на 
про сеч но до ма ћин ство у др жа ва ма у ре ги о ну.

Ка да се ова су ро ва ствар ност по сма тра из пер спек ти ве за ду-
же но сти, на ме ће се пи та ње: да ли је ста нов ни штво пре за ду же но?

Огро ман део ста нов ни штва у Ср би ји жи ви на кре ди ти ма. 
Пре ма зва нич ним бан кар ским по да ци ма35) гра ђа ни су код ба на ка 
узи ма ли чак 587 ми ли јар ди ди на ра или 5,5 ми ли јар ди еура, што 
ства ра ди ле му о пре за ду же но сти.

32) Због ло шег ква ли те та жи во та по чео је у ве ли кој ме ри да се ко ри сти чек на по чек. У це-
лој 2012. го ди ни из да то је 8.555.649 че ко ва, у вред но сти ве ћој од 38 ми ли јар ди ди на ра. 
(Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 03.03.2013. го ди не). Раз лог је јед но ста ван 
– ко ри шће њем кре дит них кар ти ца гра ђа ни бан ка ма пла ћа ју огром не ка ма те, а за од ло-
же но пла ћа ње че ко ви ма ка ма те не ма. Ме ђу тим, под те ре том за ду же но сти и до дат ног 
па да ку пов не мо ћи, у на ред ној го ди ни тре ба оче ки ва ти стаг на ци ју и ма њи пад из да ва ња 
че ко ва. 

33) Ин фла ци ја у 2012. го ди ни (у про цен ти ма) је из но си ла у: Ср би ји 12,2; Тур ској 6,2; Ма-
ђар ској 5,0; Цр ној Го ри 4,4;  Хр ват ској 4,4;   Ма ке до ни ји 3,3; Бу гар ској 3,0; Шпа ни ји 3,0; 
Ве ли кој Бри та ни ји 2,7;  Ита ли ји 2,3;  Бо сни и Хер це го ви ни 2,2; Не мач кој 2,1; Фран цу-
ској 2,0. (Из вор: Eurostat, до ступ но 25.01.2013. го ди не).

34)  До ма ћин ства у Ср би ји за хра ну из два ја ју око 40 од сто укуп них при ма ња.

35) Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је, до ступ но 03.03.2013. го ди не.
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За ду же ност у Ср би ји не пре кид но ра сте и до сти гла је 800 
еура по ста нов ни ку. Ка да се по гле да ре ги он, ста ти сти ка го во ри да 
ма њу за ду же ност по ста нов ни ку од Ср би је је ди но има Ма ке до ни ја 
са 580 еура. У Сло ве ни ји за ду же ност по ста нов ни ку је 3.500 еура, 
у БиХ је слич на као у Ср би ји, у Хр ват ској је она 4.000 еура по ста-
нов ни ку или пет пу та ви ша не го у Ср би ји, а у Грч кој  је 8.000 еура 
по ста нов ни ку36). 

Ме ђу тим, ка да се вр ши ова кво ком па ри ра ње, оба ве зно се мо-
ра узе ти у об зир да је, на при мер, у Хр ват ској про сеч на за ра да ве ћа 
70-80 од сто не го у Ср би ји. А у Ср би ји су ни ска при ма ња од 360 
еура ме сеч но. За ду же ност се у Ср би ји не ће сма њи ва ти, већ ће са-
мо ра сти. Да кле, пре жи вља ва ње гра ђа на Ср би је ће би ти све те же.  

Те шко бре ме не ма шти не и ве ли ка не за по сле ност при си ли ли 
су љу де да иду “тр бу хом за кру хом” из ван гра ни ца ове зе мље. Да-
нас ско ро по ла ми ли о на љу ди у Ср би ји из др жа ва ју ро ђа ци за по сле-
ни у ино стран ству. Они су у 2012. го ди ни пре ко до зна ка по сла ли 
око две ми ли јар де еура у зе мљу. Зва нич на ста ти сти ка не ре ги стру је 
зна тан део тих па ра из ди ја спо ре, по што се ве ли ки део нов ца унeсе 
у зе мљу не ле гал ним ка на ли ма. Нај ви ше до зна ка до ла зи из Не мач-
ке и Аустри је, а нај ма ње из Аустра ли је, Ка на де и Аме ри ке.

Ка рак те ри стич но је да је пре из би ја ња еко ном ске кри зе из-
нос до зна ка био чак дво стру ко ви ши у од но су на стра не ди рект не 
ин ве сти ци је. Еко ном ска кри за је учи ни ла да се поч ну сма њи ва ти и 
до зна ке из ино стран ства37). При лив нов ца кроз до зна ке, ма ко ли ке 
оне би ле, је сте основ еко ном ске и со ци јал не ста бил но сти у зе мљи. 
Упра во тај при лив нов ца на док на ђу је ми ни мал на при ма ња и амор-
ти зу је ви со ку сто пу не за по сле но сти. У сва ком слу ча ју, до зна ке из 
ино стран ства би ло да су ушле ле гал ним или не ле гал ним ка на ли-
ма пред ста вља зна ча јан део ли квид но сти зе мље. За хва љу ју ћи ми-
ли јар да ма ко је су сти гле у Ср би ју, ко ја се на ла зи при са мом вр ху 
зе ма ља по при ли ву до зна ка, мо гло се тро ши ти у зе мљи ви ше не го 
што се про из во ди ло.

До зна ке из ино стран ства има ју сво ју до бру и ло шу стра ну. 
До бро је што ве ли ки удео у при ли ву де ви за, по ве ћа ва при вред ну 
ак тив ност, одр жа ва со ци јал ну ста бил ност, ути че на ја ча ње ди на ра 
и по ве ћа ва про мет на де ви зном тр жи шту. Ло ше је то што до зна ке 
ути чу на раст це на и де сти му ли шу за по шља ва ње.

36) Из вор: Politika, до ступ но 03.03.2013. го ди не.

37) До зна ке из ино стран ства 2008. го ди не су из но си ле 2,6 ми ли јар ди еура; 2009. су би ле 
3,2 ми ли јар ди еура; 2010. го ди не 3,1 ми ли јар ди; 2011. из но си ле су 2,2 ми ли јар ди еура, 
а 2012. би ле су 2,0 ми ли јар де еура. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, 
до ступ но 15.02.2013. го ди не).
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ШТАСРБИЈАМОРАРАДИТИДА
БИСЕПОЗИЦИОНИРАЛАУНОВУ
ГЕОЕКОНОМСКУАРХИТЕКТУРУ?

Еко ном ска кри за, ни зак ни во жи вот ног стан дар да, не за по-
сле ност, ко руп ци ја и не по ве ре ње гра ђа на у др жав не ин сти ту ци је, 
пред ста вља ју иде а лан ам би јент за раз вој си ве еко но ми је. По што 
цен трал на бан ка не ма кон тро лу над го то во 40 од сто нов ча не ма се, 
ко ли ко се про це њу је да је вред ност обр та на цр ном тр жи шту ро ба, 
услу га и рад не сна ге – све ме ре ко је вла ди ни екс пер ти пред у зи ма ју 
за об у зда ва ње ин фла ци је и ста би ли зо ва ње кур са не да ју по зи тив не 
ефек те.

Пра ви ефе кат не мо же да обез бе ди ни ве ћи на фи скал них 
ме ра кре и ра них за кон со ли да ци ју бу џе та, упра во због чи ње ни це 
да де лом си ва а де лом пот пу но не ле гал на еко но ми ја уче ству је у 
истом про цен ту, го то во 40 од сто, у бру то дру штве ном про из во ду. У 
цр ним ка на ли ма тр жи шта др жа ва го ди шње из гу би бу џет ски при-
ход од нај ма ње че ти ри ми ли јар де еура. Ско ро да не ма гра не ко ја 
ни је угро же на по губ ним по сле ди ца ма си ве еко но ми је и цр ног тр-
жи шта. А нај ви ше су  по го ђе ни тр го ви на, тек стил на и гра ђе вин ска 
ин ду стри ја.

Чак и по сло дав ци, ко ји би же ле ли да за по сле но ве рад ни ке 
због про ши ре ња соп стве ног би зни са, не мо гу да из др же не ло јал ну 
кон ку рен ци ју оних ко ји ни ко ме ни шта не пла ћа ју. То је је дан од 
круп ни јих раз ло га што про гра ми за отва ра ње но вих рад них ме ста 
не мо гу да сма ње не за по сле ност.

Крај ње је вре ме да др жа ва Ср би ја у овој го ди ни уре ди сво је 
фи нан си је, та ко што ће кре ну ти да сре ђу је би знис у цр ним ка на ли-
ма тр жи шта. Исто та ко, сре ђи ва ње фи нан си ја зна чи да се за у ста ви 
раст јав ног ду га и пре по ло ви бу џет ски де фи цит. Ако се кре не са 
уре ђи ва њем фи нан си ја у зе мљи та да исто вре ме но не ће мо ћи да се 
по ве ћа ва за по сле ност. Из ве сно је да ће и де ви зни курс ра сти, због 
ви со ког де фи ци та у раз ме ни са све том38). До ко јег ни воа ће курс 

38) Глав ни спољ но тр го вин ски парт нер Ср би је у 2012. го ди ни би ла је Не мач ка. У из во зу, 
глав ни спољ но тр го вин ски парт не ри, по ред Не мач ке, би ли су Ита ли ја, БиХ, Ру му ни ја и 
Ру ска Фе де ра ци ја. Глав ни спољ но тр го вин ски парт не ри у уво зу, по сле Не мач ке, би ли су 
Ру ска Фе де ра ци ја, Ита ли ја, На род на Ре пу бли ка Ки на и Ма ђар ска.  Спољ но тр го вин ска 
роб на раз ме на би ла је нај ве ћа са зе мља ма са ко ји ма Ср би ја има пот пи са не спо ра зу ме о 
сло бод ној тр го ви ни.

Зе мље чла ни це Европ ске уни је чи не ви ше од по ло ви не укуп не раз ме не 58,5 од сто. Дру ги 
по ва жно сти парт нер су зе мље CEFTA, са ко ји ма Ср би ја има су фи цит у раз ме ни, што 
је ре зул тат углав ном из во за по љо при вред них про из во да, као и гво жђа и че ли ка. Пот-
пи сни це CEFTA спо ра зу ма о ме ђу на род ној сло бод ној тр го ви ни су Ср би ја, Цр на Го ра, 
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до сег ну ти за ви си ће од по пу ња ва ња не до стат ка де ви за стра ним ин-
ве сти ци ја ма у Ср би ју.

Раз во ја не ма без до ма ћих и стра них ин ве сти ци ја. Али, ко-
руп ци ја ко ја је из гле да нај кон ку рент ни ја у Ср би ји од би ја ин ве сти-
то ре.

Ло ша по слов на кли ма у Ср би ји укљу чу ју ћи и би ро кра ти ју, 
од но сно де ло ве др жав не ад ми ни стра ци је ко ји се пре кла па ју39) или 
ни су ну жни, су при го во ри стра них ин ве сти то ра “да се у зе мљи не 
мо же по сло ва ти због чи та вог ни за раз ло га, од би ро кра ти је па на-
да ље”.  Из да ва ње до зво ла ду го тра је. Ка та стар ни је за вр шен. За кон 
о пла ни ра њу и из град њи у де лу ко ји се од но си на ле га ли за ци ју 
је оце њен не у став ним. Све то збу њу је ин ве сти то ре. За то др жа ва 
мо ра да ме ња по слов ни ам би јент, а пред став ни ци вла сти да раз ви-
ја ју до бре од но се са вла да ма дру гих др жа ва,  као што је слу чај  са 
Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма. Јер по ли ти ка и еко но ми ја иду 
па ра лел но.

Ула га ње у по љо при вре ду је нај и спла ти ви је за стран це. Агро-
ин ду стриј ска ком па ни ја “AlDahra”из Ује ди ње них Арап ских Еми-
ра та на ме ра ва да уло жи око 200 ми ли о на еура у осам по љо при вред-
них ком би на та у Ср би ји, а пред ви ђе но је да то бу де део за јед нич ког 
но вог  пред у зе ћа “AlDahraSrbija”. По ме ну та ком па ни ја има на-
ме ру да по сле по ла го ди не од по чет ка свог ра да у Ср би ји из гра ди 
си сте ме за на вод ња ва ње. То би по мо гло оства ре њу пла на да се за 
две до три го ди не удво стру чи про из вод ња у ком би на ти ма у Ср би-
ји, као и да се за по сли 2.000 рад ни ка. Тре нут но лош ме наџ мент и 
мар ке тинг у зе мљи ути че да по љо при вред ни ци не ма ју мо ти ва ци ју 
и не за ра ђу ју до вољ но. Али са но вом тех но ло ги јом ко ју би до не ла 
ком па ни ја “AlDahra” не ма двој бе да би се по бољ ша ла про из вод ња 
и упо сли ли ло кал ни по љо при вред ни ци.

Ме ђу тим, др жа ва Ср би ја мо ра да еду ку је по љо при вред ни ке. 
Она мо ра да при пре ма срп ског се ља ка ка ко да про из во ди хра ну 
ко ја ће би ти кон ку рент на европ ским про из во ди ма. Не сме се до зво-

БиХ, Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја, Мол да ви ја, (UMNIK) u ime pri vre me nih in sti tu ci ja 
sa mo u pra ve u Pri šti ni.

 По сма тра но по је ди нач но по зе мља ма, нај ве ћи су фи цит у раз ме ни оства рен је са бив-
шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма – Цр ном Го ром, БиХ, Ма ке до ни јом. Од оста лих зе ма-
ља, ис ти че се и су фи цит Ср би је у раз ме ни са Ру му ни јом и Сло вач ком. Нај ве ћи де фи цит 
ја вља се у тр го ви ни са НР Ки ном, због уво за мо бил них те ле фо на, и лап то по ва, као и 
са Ру ском Фе де ра ци јом, због уво за енер ге на та, пре све га наф те и га са. За тим сле ди де-
фи цит са Не мач ком, Ита ли јом и Ма ђар ском.  (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
до ступ но 03.01.2013. го ди не). 

39) Ов де се ми сли на ели ми на ци ју де ло ва др жав не ад ми ни стра ци је ко ји се пре кла па ју на и-
ме ра де исте по сло ве, па сто га ни су по треб ни. Ра ди ефи ка сно сти мо ра до ћи до спа ја ња 
не ких ми ни стар ста ва.
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ли ти да Ср би ја по ста не зе мља ло ше хра не. По сто ји ре ал на мо гућ-
ност да у Ср би ји за вр ши не здра ва хра на (мле ко, ме со, и слич но) из 
ре ги о на, али још ве ћа мо гућ ност је да се уве зе и ло ша сточ на хра-
на. Уко ли ко се де си да ква ли тет ни ји до ма ћи про из во ди, на при мер 
мле ко, ме со, во ће и слич но, иде у из воз, јер су у Евро пи про пи си 
стро жи ји, а до ма ћим куп ци ма се про да ју ло ши јег ква ли те та, би ће 
реч о дис кри ми на ци ји и не ви ђе ном пре се да ну. Про пи си FAO (Ор-
га ни за ци ја за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них на ци ја) се мо ра ју 
по што ва ти40) и у Ср би ји, ако ова др жа ва за и ста же ли да бу де део 
Европ ске уни је. Сто га се са да на ме ће ло гич нио пи та ње – спа ша ва 
ли Ср би ја сво ју по љо при вре ду, на ве о ма кра так рок, та ко што ће 
уби ја ти од но сно тро ва ти41) соп стве но ста нов ни штво? У Ср би ји је 
на де лу то тал но по гре шна по љо при вред на по ли ти ка, али и здрав-
стве на!

Шан са за Ср би ју је про из вод ња здра ве хра не. За про из вод њу 
ор ган ске хра не зе мља има све мо гућ но сти, са мо су про блем ак ту-
ел не по ли ти ке ко је се мо ра ју про ме ни ти. Про из вод њом ор ган ске 
хра не Ср би ја би мо гла да се по зи ци о ни ра не са мо на европ ском тр-
жи шту, већ и на свет ском. Зе ле не тех но ло ги је су шан са за Ср би ју.

По ред то га,  за зе мљу би би ло до бро ка да би се об и сти ни ле 
на ја ве о ула га њи ма стра них ком па ни ја у ауто мо бил ску ин ду стри-
ју, ла ку ин ду стри ју, тек стил ну, ко жар ску и ин ду стри ју обу ће, као и 
кон ди тор ску и хе миј ску ин ду стри ју. Та да би се до шло до де ви за, 
ко је су ви ше не го по треб не за отва ра ње но вих рад них ме ста. 

У све ту се по че ло раз ми шља ти о не за по сле но сти  на је дан 
дру ги на чин не го до са да. Ве ли ке др жа ве као што су САД и Ве ли ка 
Бри та ни ја, од но сно њи хо ве цен трал не бан ке, на ме ра ва ју да на пра-
ве круп не про ме не у во ђе њу мо не тар не по ли ти ке. На и ме, оне на-
ме ра ва ју да се фо ку си ра ју не на сто пе ин фла ци је, као што је би ло 
до са да, већ на при вред ни раст и за по сле ност.

Да би се по ве ћао ни во за по сле но сти ве о ма ва жно је обра зо-
ва ње ста нов ни штва. Љу де тре ба еду ко ва ти за оне по сло ве ко ји се 
да нас нај ви ше тра же на тр жи шту ра да. Европ ска уни ја тре ба ви ше 
ин фор ма ти ча ра. Ра чу нар ска и ин тер нет ска пи сме ност је по ста ла 
услов за вр ло ве ли ки број рад них ме ста. Па ипак, уста но ви ло се 
да мно ги мла ди ко ји тра же по сао, а ко ји се од лич но слу же ин тер-
не том, не по зна ју про гра ме и апли ка ци је ва жне за до би ја ње по сла. 

40) FAO (FoodandAgricultureOrganization) је још пре два де се так го ди на пре по ру чио да 
ни во афла ток си на у мле ку бу де мак си мум 0,05 ми кро гра ма по ки ло гра му.

41) Ср би ја уво зи за мр зну то ме со из Европ ске уни је. Про пи си ЕУ на ла жу да се ме со ко је је 
би ло до шест ме се ци за мр зну то мо же упо тре бља ва ти, а све пре ко то га не. Ме ђу тим, у 
Ср би ји се мо же ко ри сти ти за мр зну то ме со и до го ди ну да на.
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Eurostat42) је об ја вио по дат ке из ко јих се ви ди, иако је ЕУ у ре це си-
ји, IT-сек тор и да ље ра сте, па ра сте и по тре ба за ин фор ма тич ким 
струч ња ци ма. На жа лост, њи хов број се сма њу је по след њих го ди-
на. Аустри ја је од свих зе ма ља у ЕУ пре по зна ла по тре бу за ова-
квим струч ња ци ма, па сто га у овој зе мљи има нај ви ше струч ња ка 
из IT-сек то ра.

Ка да је Ср би ја у пи та њу мо же се за кљу чи ти бар пре ма по-
след њем по пи су ста нов ни штва из 2011. го ди не да је на пра вљен по-
мак у обра зо ва њу43) и ком пју тер ској пи сме но сти44). То је оно што 
охра бру је и да је на ду, али исто та ко по сто ји бо ја зан да ће ви со ко о-
бра зо ва ни љу ди и да ље на пу шта ти зе мљу у по тра зи за ег зи стен ци-
јом, ако се по гор ша еко ном ска си ту а ци ја у зе мљи.

Са да је нај ва жни је ство ри ти мо гућ но сти за по слов ни ам би-
јент, а мо гућ но сти ства ра ју рад на ме ста. Но, по ма ло је за стра шу-
ју ће што На ци о нал ни са вет за при вред ни опо ра вак уме сто да се 
ба ви про бле ми ма због ко јих је фор ми ран, он спа са ва тај ку не а не 
пред у зет ни ке. Дру гим ре чи ма, пред став ни ци ко ји се на ла зе у Са-
ве ту ра де у ин те ре су круп ног ка пи та ла. А уз круп ни ка пи тал по 
пра ви лу је ве за на ко руп ци ја, ко ја ко чи при вред ни раз вој.

Ако се у Ср би ји још ви ше по гор ша ју еко ном ске и дру штве не 
при ли ке, бу дућ ност ће би ти бре ме ни та про бле ми ма због во ђе ња 
из о па че не еко но ми је и по ли ти ке. Та да сце на ри јо дис то пи је не ће 
за о би ћи Ср би ју, ко ја  се на ла зи у сен ци но вог свет ског еко ном ског 
по рет ка.

42) Мла ди у ЕУ: 95 по сто мла дих у Европ ској уни ји од 16 до 24 го ди не ко ри сти се ком пју-
те ром. По пу ла ци ја од 16 до 74 го ди не у ЕУ: две тре ћи не ко ри сти се ком пју те ром, а нај-
ви ше у Швед ској (96 од сто) и Ни зо зем ској (94 од сто), а нај ма ње у Ру му ни ји (55 од сто) 
и Грч кој (59 од сто). (Из вор: Eurostat, до ступ но 30.03.2012. го ди не).

43) По след њи по пис ста нов ни штва из 2011. го ди не по ка зао је да се обра зов ни про фил ста-
нов ни штва у Ср би ји по пра вио, у од но су на по пис из 2002. го ди не. У раз до бљу из ме ђу 
два по след ња по пи са, уку пан број не пи сме них ли ца сма њен је за чак 45,28 од сто. (Из-
вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2012, књи га, Школскаспрема,писменостиком-
пјутерскаписменост). 

 Фа кул тет ске ди пло ме по се ду је 10,59 од сто од укуп ног бро ја гра ђа на Ср би је. То зна чи да 
је број ви со ко о бра зо ва них по ве ћан у од но су на по пис из 2002. го ди не, ка да их је би ло 
6,52 од сто. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.02.2013. го ди не).

44) У по пи су 2011. го ди не, пр ви пут су при ка за ни по да ци о ком пју тер ској пи сме но сти, а то 
под ра зу ме ва да осо ба зна да об ра ђу је текст, из ра ђу је та бе ле, ша ље или при ма елек трон-
ску по шту и ко ри сти ин тер нет на ра чу на ру. Ста ти стич ки ре зул та ти су сле де ћи. У Ср би ји 
49 од сто ли ца ста ро сти 15 и ви ше го ди на зна да оба вља не ку од на ве де них ак тив но сти. 
Ком пју тер ски нај пи сме ни јих гра ђа на има у узор ку од 20 до 29 го ди на, а нај ма ње ме ђу 
ли ци ма ста ри јим од 65 го ди на жи во та. Ин фор ма тич ки нај пи сме ни ји су ста нов ни ци у 
гра до ви ма (72 од сто). (Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.02.2013. 
го ди не).
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SnezanaGrk

SERBIAINTHESHADOWOFTHENEW
WORLDECONOMICORDER

Resume
Each so ci ety is a com plex or ga nism in which eco nomy plays an 

im por tant ro le. It is the blo od stre am that ma kes li fe pos si ble; ho we ver, 
the re are ot her vi tal pa ra me ters that af fect the qu a lity and su sta i na bi lity 
of any com mu nity, such as ci ti zen sa tis fac tion, the ir sen se of exi sten ti al 
se cu rity in a so ci ety. 

What is com mon to both li fe and eco nomy are the cycli cal ri ses 
and dec li nes, which are so me ti mes so big that they re pre sent a wa ke-up 
call. Sin ce eco no mic and li fe cycles need not co in ci de in ti me, ge ne ra-
ti ons that do not li ve up to see the ri se, but only the dec li ne, suf fer and 
be ar the bur den of the har dships – whe re mo ney is the only me a su re of 
va lue.

Mo ney al lows for the po wer to be con cen tra ted in the hands of a 
hand ful of pe o ple who pos sess enor mo usly much. And the re are mo re 
and mo re pe o ple who ha ve very lit tle. Fi nan cial po wer, vi e wed thro ugh 
the prism of we alth and real esta te – is gra du ally be ing pas sed down 
from many pri va te hands to a small, rich eli te. This le ads to the emer-
gen ce of a lar ge num ber of un free pe o ple, fi nan ci ally and exi sten ti ally 
de pen dent on the rich mi no rity. Gre at struc tu ral ine qu a li ti es of the glo-
bal eco nomy ha ve led to a de ep gap bet we en the rich and the too po or. 
This gro wing di vi de bet we en the ha ves and the ha ve-nots is the gra vest 
dan ger of eco no mic growth.

The cri sis is used as an ex cu se for the con cen tra tion of po wer 
in the hands of the do mi nant class. The ca u se of the cri sis is greedy 
ca pi tal. In the con di ti ons of cri sis, all the de pra vi ti es of the mo dern 
eco nomy, ma ni fe sted thro ugh the sa vings me a su res for ced on by the 
Tro i ka (the Euro pean Com mis sion, the Euro pean Cen tral bank and the 
In ter na ti o nal Mo ne tary Fund), as well as the ma jo rity of go vern ments 
in co un tri es ac ross Euro pe, are fully ex pres sed. Ple a ding for sa vings 
me a su res is com ple tely wrong – be ca u se sa vings will not en co u ra ge 
eco no mic growth and the ope ning of new jobs. The short-term goal of 
the Euro pean Com mis sion, the Euro pean Cen tral bank and the In ter na-
ti o nal Mo ne tary Fund is to de stroy the so cial sta te.

Ra ti o nal sta te go ver nan ce re qu i res fin ding the true me a su re of re-
form su sta i na bi lity. This me ans that re forms, even the ine vi ta ble pa in ful 
cuts that fol low in the ir path, sho uld be com bi ned with so cial me a su res 
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that will ena ble even the mostly ag gra va ted gro ups to ma in tain a mi ni-
mum of se cu rity and con fi den ce in the so ci ety. Re spon si bi lity al ways 
li es on tho se who ha ve the po wer and run the sta te. An in ca pa ble and 
in com pe tent go vern ment pus hes a sta te in to cha os and de spa ir.

From the pre sent vi ew po int, we can see such eco no mic systems 
at work that can not sur vi ve in the long term. The re is a thre at of even 
de e per di vi des bet we en eco no mi cally we ak co un tri es, whe re hun dreds 
of mil li ons of pe o ple will be li ving in po verty, and eco no mi cally strong 
co un tri es. We are wit nes ses to dif fe rent pro ces ses ta king pla ce in both 
the West and the East. Na mely, Ame ri ca, Euro pe, and Asia are in the 
sa me li fe cycle. Only with op po si te am pli tu des. 

In the West we see the birth of new fi nan cial serfs. In the Uni-
ted Sta tes of Ame ri ca, it is in di vi du als who are ex pe ri en cing fi nan cial 
pro blems. In Euro pe, we ha ve co un tri es go ing ban krupt that are in pro-
blems Wit hin the Euro pean Union, wit ho ut a fi nan cial the re is no per so-
nal nor po li ti cal in de pen den ce. The re is an op po si te pro cess in the Far 
East, whe re the re is an in cre a sing num ber of or di nary pe o ple, in di vi du-
als who pos sess mo re than be fo re. Ac tu ally, not much mo re, but eno ugh 
to be co me eco no mi cally in de pen dent. Eco no mic in de pen den ce ena bles 
them to ta ke con trol of the ir own li ves, i.e. the ir fu tu re. Eco no mic in de-
pen den ce is the key path le a ding to po li ti cal in de pen den ce. 

The re is a new ar chi tec tu re of world or der at work. It is abo ut the 
we ig hing out of po wer among the ma jor eco no mic for ces, and abo ut 
the new world eco no mic or der. On the one hand the re are Ame ri ca and 
Euro pe, and on the ot her Chi na and Rus sia, mo re pre ci sely, the BRICs 
co un tri es (Bra zil, Rus sia, In dia, Chi na, So uth Afri ca). Glo bal eco no mic 
growth is in cre a singly mo re de pen dent on the BRICs co un tri es, who 
con sti tu te 45 per cent of the world la bo ur for ce and who ma ke up for 27 
per cent of the to tal pur cha sing po wer in the world.

The BRICs are dre a ming of a new world which the ir re spec ti-
ve mem ber sta tes are trying to bu ild, most pro bably wit ho ut the West. 
Ame ri ca is mo re im por tant to the ir in te rests from ot her gro wing po-
wers, tho ugh.

The US and Euro pe are ta king over an im por tant ro le in im ple-
men ting the struc tu ral tran si tion. The start of ne go ti a ti ons abo ut the tra-
de agre e ment bet we en the US and EU is be ing an no un ced. In Ame ri ca, 
this deal has al ready been cal led “the tran sa tlan tic tra de and in vest ment 
part ner ship”. The goal is to ena ble an in cen ti ve to in ter na ti o nal tra de 
and in vest ments thro ugh a com mon US-EU mar ket. By tra de ex pan si on 
the Ame ri can and the Euro pean si des will ma ke up for lost jobs, who se 
loss was bro ught abo ut by the fi nan cial and eco no mic cri sis. The cre a-
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tion of a com mon mar ket will be a furt her in cen ti ve to the pro spe rity of 
the US and the EU. Ame ri ca and Euro pe will jo intly be mo re com pe ti-
ti ve to the BRICs co un tri es.

In the po wer ba lan ce of ma jor eco no mic players on the ge o e-
co no mic sce ne, the big gest eco no mic po wer in the world will still be 
“Euro-Ame ri ca”. In spi te of the fact that Euro pe is still thre a te ned by 
re ces sion due to unem ployment.

In the sha dow of the new ar chi tec tu re of the world eco no mic 
or der we find Ser bia. A stran ge set of cir cum stan ces in the past few 
de ca des has led to the fact that Ser bia knows ne it her what it wants nor 
whe re it is go ing. All at tempts at any true chan ge in the eco nomy and 
the so ci ety ha ve met with dif fi culty. The big gest hin dran ce to the co un-
try’s de ve lop ment are un sta ble mac ro e co no mic ba lan ces, bri bery, and 
cor rup tion, a half-hid den re ign of oli garchy and mo ney, com pro mi ses 
and stran ge co a li ti ons.

The big gest pe a ce pro ject in Ser bia so far has al ready pre de ter-
mi ned its di rec tion. It is only a mat ter of ti me when Ser bia will re ach its 
goal, i.e. en ter the Euro pean Union. Yet, the hin dran ces on this road are 
big and pa in ful, both for the co un try and its pe o ple. The re is an ove rall 
im pres sion that all ide as on how to ba lan ce the li fe and eco no mic cycle 
ha ve been ex ha u sted.

The eco no mic si tu a tion in Ser bia is highly alar ming. The most 
com pe ti ti ve for ce in Ser bia is cor rup tion. The di vi de bet we en the so-
cal led eli te and the po or is gro wing. Pe o ple are di sap po in ted in the po-
li ti cal and bu si ness eli te, i.e. in the tyco ons who ha ve thro ugh pri va ti sa-
tion grab bed most of the we alth for them sel ves. Ser bia must be co me the 
co un try of the pe o ple, if it has any in ten tion of mo ving for ward.

Eco no mic ide as which are con stantly be ing pro mo ted by in com-
pe tent in di vi du als lead to a su re eco no mic and so cial cha os. Po li ti cal 
ide as  pro mo ted by the cur rent aut ho ri ti es in the co un try in an at tempt to 
win over both the West and the East are “roc king” Ser bia, which is now 
“dan cing”  a lit tle to the right, and a lit tle to the left. It wants to turn to 
Euro pe, as well as to Rus sia. Which world eco no mic co or di na tes Ser bia 
will truly stick to – re ma ins yet to be seen. 

Key words: in te gra tion pro cess, struc tu ral ine qu a li ti es of the glo-
bal eco nomy, new world or der, Uni ted Sta tes of Ame ri ca – Euro pean 
Union (US-EU), BRICs (Bra zil, Rus sia, In dia, Chi na, So uth Afri ca), 
Ser bia in the sha dow.

* Овај рад је примљен 11. августа 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. септембра 2013. године.
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