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Gло ба ли за ци ја у нај оп шти јем сми слу пред ста вља про цес ујед на-
ча ва ња и уни вер за ли за ци је  раз вој них про це са, ши ре ња и ја ча-

ња са рад ње на свет ском ни воу. Као уни вер за лан и ре а лан про цес, 
пре ра стао је у па ра диг му са вре ме них ме ђу на род них еко ном ских 
од но са, ко ји је за хва тио све сег мен те људ ског жи во та и де ло ва ња. 
Гло ба ли за ци ја је ве о ма сло жен про цес ви ше ди мен зи нал ног ка рак-
те ра. Она се мо же по сма тра ти са: еко ном ског, по ли тич ког, де мо-
граф ског, тех но ло шког, ин фор ма тич ког, кул ту ро ло шког и дру гих 
аспе ка та. У осно ви до во ди до “са жи ма ња про сто ра и ком пре си је 
вре ме на”, но ве ме ђу на род не по де ле ра да и ин тер на ци о на ли за ци је 
про из вод ње (под ву као аутор). 
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По је ди ни ауто ри сма тра ју глав ном ка рак те ри сти ком са вре ме-
не свет ске при вре де тренд ка ре ги о нал ној ин те гра ци ји. У су шти ни 
ра ди се о ду а ли стич ки - исто вре ме но ком пле мен тар ним, али и ан-
та го ни стич ким про це си ма. Пре ма ми шље њу Р. Про ди ја, еx-пред-
сед ни ка Европ ске ко ми си је и ита ли јан ске Вла де, тр го вин ски бло-
ко ви ће пре гра ди ти бло ко ве (»bu il ding blocks«) не го ка ме ње спо-
ти ца ња (»stum bling blocks«) на пу ту ка сло бод ној тр го ви ни у све ту. 
»Не ка да се ве ћи на европ ских ком па ни ја упо ре ђи ва ла са кон ку рен-
ти ма из дру гих европ ских зе ма ља, а да нас су су о че не са сна жном 
кон ку рен ци јом на ро чи то из Аме ри ке и Ја па на, тј на мно го ве ћој 
сце ни где кон ку рен ци ја по при ма ствар но гло бал на обе леж ја«.1)

Но ви ја ин те гра ци о на кре та ња у азиј ско-аме рич кој зо ни по ка-
зу ју да су тр го ви на и ин ве сти ци је глав ни по кре та чи ин те гра ци је. 
Да нас се 2/3 свет ске тр го ви не од ви ја уну тар два де се так ве ћих или 
ма њих еко ном ских ин те гра ци ја, при че му Европ ска Уни ја ап сор-
бу је ½ тог уде ла.

Гло ба ли за ци ја има свој “цен тар и пе ри фе ри ју”, раз ви је ни “се-
вер” и не раз ви је ни “југ”. По ред три зо не про спе ри те та (аме рич ка 
FТАА – сло бод но тр жи ште две Аме ри ке, азиј ско-па ци фич ка еко-
ном ска са рад ња - АPEC и ЕU) на ко ји ма је за сно ван про цес ре ги о-
нал них ин те гра ци ја у све ту, као ем бри о на гло ба ли за ци је, про фи ли-
са не су и зо не ин те ре са. Пре ма  те ри то ри јал ном пре се ку, у окви ру 
раз ви је ног “се ве ра” те гру па ци је чи не:

– САД и зе мље ко је јој ин кли ни ра ју и ужи ва ју њи хо ву по др-
шку, гло ба ли зо ва не при вре де: Мек си ка (NAF TA), Ар ген ти-
не и Бра зи ла (»тр жи ште ју га« - МЕRCOSUR);

– Ве ли ка Бри та ни ја и зе мље тзв. »за јед нич ког до бра« (Com-
mon we alth) и 

– Фран цу ска и ње на за јед ни ца на ро да (Фран ко фо ни ја).
Осим на ве де них ла ти но а ме рич ких зе ма ља (ЛАЗ), у гру пи зе-

ма ља у раз во ју  »не раз ви је ног ју га« из дво ји ле су се на пред не еко-
но ми је: но во ин ду стри ја ли зо ва них зе ма ља Ази је (азиј ске »NIC-s 
тзв. ма ли азиј ски ти гро ви«) и зе мље тра ди ци о нал не из во зни це 
наф те (ОPEC). Оне на пу шта ју тра ди ци о нал но рад но-екс тен зив не 
ин ду стри је и пу тем стра них ди рект них ин ве сти ци ја (СДИ) се све 
ви ше пре о ри јен ти шу на про пул зив не гра не ин ду стри је: ауто мо-

1) Де таљ ни је о Евро пи, гло ба ли за ци ји и ме ђу на род ној кон ку рен ци ји – Про ди Ро ма но  
МојаЕвропа, Бе о град, БМГ, 2002, стр. 116-117;
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бил ску, елек трон ску, хе миј ску и пе тро хе миј ску ин ду стри ју, тј. на 
суп сти ту тив не ин ду стри је и/или услу ге, као за ме ну за из воз наф те 
и га са, као је ди ног из во ра при хо да.

Основ ни чи ни о ци гло ба ли за ци је су: на уч но-тех нич ки про грес, 
тен ден ци је ши ре ња ка пи та ла и пре ва зи ла же ње уских на ци о нал-
них гра ни ца. Раз вој тран спорт них си сте ма, ин фор ма ти ке и те ле-
ко му ни ка ци ја, ли бе ра ли за ци ја ме ђу на род них еко ном ских од но са, 
ши ре ње де ло ва ња мул ти на ци о нал них ком па ни ја и ба на ка, ин тер-
на ци о на ли за ци ја фи нан сиј ских тр жи шта, до при не ли су ства ра њу 
гло бал не свет ске при вре де и тр жи шта. У те ри то ри јал ном сми слу 
она је би ла за сно ва на на три на ве де на ме га по ла раз во ја. Ин сти ту-
ци о нал но се од ви ја пре ко ме ха ни за ма гло бал них еко ном ских ин-
сти ту ци ја (ММФ, СБ и СТО) и ин стру ме на та ме ђу на род них спо-
ра зу ма од ко јих су нај ва жни ји: би ла те рал ни спо ра зу ми о за шти ти 
ин ве сти ци ја од не ко мер ци јал них ри зи ка, ОЕЦД-ов мул ти ла те рал-
ни спо ра зум о СДИ и пра ви ла у окви ру СТО.

Са ак це ле ра ци јом гло ба ли за ци је 80-тих го ди на, она по ста је је-
дан од нај ци ти ра ни јих пој мо ва у “So cial Sci en ce Ci ta tion In dex”-у, 
тј. ин дек су ци та та у дру штве ним на у ка ма. На во де се са мо се лек то-
ва не де фи ни ци је гло ба ли за ци је, ко је од го ва ра ју при ро ди ра да: 

– Гло ба ли за ци ја у еко ном ском сми слу је про цес, ко јим се сма-
њу ју или пот пу но уки да ју пре пре ке у ме ђу на род ној тр го ви-
ни и по ве ћа ва еко ном ска ин те гра ци ја ме ђу зе мља ма;

– Гло ба ли за ци ја је про цес по ве зи ва ња ин ду стриј ских и фи-
нан сиј ских ак тив но сти на свет ском тр жи шту на осно ва ма 
на уч но-тех нич ке и ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о не ре во лу-
ци је. Гло бал на еко но ми ја је осно ва, а гло ба ли за ци ја је над-
град ња јер је ши ра од еко ном ских од но са; 2)

– Гло ба ли за ци ја је ме ђу на род ни еко ном ски по ре дак (но ви 
свет ски по ре дак) за сно ван на гло ба ли за ци ји про из вод ње, 
тр го ви не и фи нан си ја;

– Дру ги је де фи ни шу као про цес ства ра ња све ве ћег БДП у 
све ту на те ме љи ма убр за не ме ђу на род не раз ме не и про из-

2) Be nja min B., Jihadvs.McWorld, NY, Bal lan ti ne Bo oks, 1996; Hof fi nann R., RisksandOp
portunitiesorLaborPolicyinEurope, Bru xel les, ETUI, 1997,  пре у зе то из Пет ко вић Т., 
“Гло ба ли за ци ја и еко но ми ја за јед ни штва”, Наукаибизнис, бр. 3-4, ВПШ, Ча чак, 2007, 
стр. 86.
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вод ње под окри љем тран сна ци о нал них ком па ни ја (ТНК) и 
из у зет ног убр за ња ме ђу на род них то ко ва нов ца и ка пи та ла.3)

Оно што им је за јед нич ко је сте то да, та кав еко ном ски по ре дак 
ни је свет ски,  јер не из ра жа ва во љу ве ћи не, већ тран сна ци о нал ни. 
Гло ба ли за ци ја су жа ва мо гућ но сти др жа ва да фор му ли шу и спро во-
де на ци о нал не стра те ги је и по ли ти ке раз во ја и не ре ша ва про бле ме 
не јед на ко сти у ме ђу на род ним окви ри ма (под ву као аутор).

Јед на од из ве де них те о ри ја гло ба ли за ци је, “мо дел гло бал не 
фраг мен та ци је” по ла зи од то га да, у гло бал ној кон ку рен ци ји не 
уче ству ју др жа ве, већ по је ди не зо не или ре ги је. Свет ска при вре да 
има “гра до цен трич ни мо дел” у ко ме цен трал ну уло гу има ју до ми-
ни ра ју ћи гло бал ни гра до ви (Ac ting Glo bal Ci ti es)4) где се на ла зе:

– ма ти це ТНК и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја,
– цен три ино ва ци ја (“high-tech pro iz vod nje”) и ис тра жи вач ких 

ла бо ра то ри ја,
– по је ди нач не фор ди стич ке ин ду стриј ска зо не за нај ква ли тет-

ни је ро бе.
Та “дво ри шта ме тро по ла и ре ги ја” рас по ла жу: “high-tech” 

услу га ма (на ба зи на у ке и про из вод ње, оф шор бан кар ства, по ре ски 
ра је ви), ин ду стри јом за ма сов ну по тро шњу у сло бод ним зо на ма, 
на ба зи јеф ти ног ра да, обез бе ђе ном си ро вин ском ба зом и про це-
сном про из вод њом пре храм бе них ар ти ка ла, као и раз ви је ним услу-
жним де лат но сти ма (сло бод но вре ме) и ту ри змом.

До бар при мер кон тра ста цен тра и пе ри фе ри је је Ин ди ја. У зе-
мљи где 1/3 ста нов ни штва жи ви у си ро ма штву, са ДП/пер ка пи та од 
460 УСД (2001), 30% не пи сме них му шка ра ца, на ба зи СДИ (out so-
ur cing), раз ви је на је сна жна ин фор ма тич ка ин ду стри ја и из воз од 
10 ми ли јар ди до ла ра.  

По ред ме ђу на род не тр го ви не и СДИ из ве де них из аку му ла ци-
је и кон цен тра ци је ка пи та ла, стра те гиј ске али јан се (СА) су је дан 
од по кре та ча про це са гло ба ли за ци је. Основ ни раз ло зи за ства ра ње 
стра те гиј ских али јан си су:

– сма њи ва ње тро шко ва раз во ја но вих про из во да,
– раз вој и при ба вља ње но вих тех но ло ги ја,

3) Илић Б., Јо ва но вић Га ври ло вић П., Гра ча нац, А., Међународнаекономијаифинансије, 
Ча чак, ВПШ, 2006,  стр. 103.

4) Sas sen, Sa skia, TheGlobalCity:NewYork, London, Tokyo,  Prin ce ton Uni ver sity Press, 
1991;  Shep pard E. & Bar nes J.T., ACompaniontoEconomicGeography, 2000; Mar tin Ron, 
InstitucionalApproachesinEconomicGeography, chap ter 6, Blac kwell Com pa ni ons to Ge-
o graphy, Ox ford и дру ги: http://ci te se er.ist.psu.edu/;



стр:277292.

- 281 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

– при ба вља ње мар ке тин га и/или ме наџ мен та тзв. “know-
how”,

– да се лак ше уђе на не ко на ци о нал но или ре ги о нал но тр жи-
ште и 

– да се при ба ви нео п хо дан ка пи тал за од ре ђе на ин ве сти ци о на 
ула га ња.

Основ не еко ном ске по сле ди це про це са гло ба ли за ци је (не ки 
фак то ри су узроч но-по сле дич ни) су: 

– ве ћа сто па ра ста ме ђу на род не тр го ви не у од но су на сто пу 
ра ста свет ске про из вод ње (гра фи кон 1);

Гра фи кон 1.  Обим свет ске тр го ви не и про из вод ње у ери ре ги о на-
ли за ци је и гло ба ли за ци је свет ске при вре де

 - тр го ви на                 - про из вод ња
Из вор: WTO (2006) Sta ti stics – Over vi ew 2005

– по раст ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла и СДИ,
– ерозија националних суверенитета и граница, иза зва на 

као по сле ди ца број них ме ђу на род них уго во ра (основ ни на-
ве де ни),

– развојглобалнихфинансијскихсистема,
– раст уче шћа МНК у свет ској при вре ди и на свет ском тр жи-

шту,
– по ве ћа на уло га ме ђу на род них фи нан сиј ских и тр го вин ских 

ин сти ту ци ја: ММФ, СБ, СТО, WIPО (свет ска ор га ни за ци ја 
за за шти ту ин те лек ту ал не сво ји не).5)

Осно ве са вре ме ног свет ског тр жи шта чи ни про цес гло ба ли за-
ци је. Ви со ки тех но ло шки раз вој за по сле ди цу има огра ни чен еко-
ном ски су ве ре ни тет. На ово ука зу је и хар вард ски про фе сор Рајх6), 
ко ји ка же да је су ве ре ни тет др жа ва под уда ром МНК услед про до-
ра ви со ких тех но ло ги ја ко је бри шу гра ни це на ци о нал них при вре-

5) Ин тер нет: Гло ба ли за ци ја, web si te wi ki pe dia.org;
6) Re ich R.,TheWorkofNationsPreparingOurselvesfor21stCenturyCapitalism, Har ward, 

1991
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да. По ње му, свет ска при вре да је гло бал на еко ном ска мре жа ко ја 
по ста је основ ме ђу на род ног еко ном ског по рет ка. Пре ко по ло ви не 
спољ но тр го вин ских то ко ва да нас се од ви ја пу тем раз ме не цен тра-
ла МНК са сво јим фи ли ја ла ма у ино стран ству. Је дан од основ них 
про бле ма чи ни ево лу ци ја на ци о нал них еко но ми ја у је дин ствен ме-
ђу на род ни си стем (под ву као аутор). При то ме, су шти ну функ ци о-
ни са ња са вре ме не свет ске при вре де чи ни:

1. хо ри зон тал ни тип гло ба ли за ци је и
2. функ ци о нал ни тип гло ба ли за ци је.
Код хо ри зон тал ног ти па, свет ска при вре да ин те гри ше се при-

бли жа ва њем, укла ња њем ин сти ту ци о нал них пре пре ка по те ри то-
ри јал ном пре се ку. Ка рак те ри ше је све ве ћа ме ђу за ви сност на ци о-
нал них еко но ми ја са свет ском при вре дом. Код функ ци о нал ног ти-
па, ТНК те же за до ми на ци јом и пот чи ње но сти оста лих на свет ском 
тр жи шту.

У са вре ме ној еко но ми ји без гра ни ца функ ци о ни са ње “не ви-
дљи ве ру ке тр жи шта” Ада ма Сми та до сти гло је сна гу о ка квој он 
ни је ни раз ми шљао.7) По ра стом пер ка пи та до хот ка у број ним зе-
мља ма, по ве ћа ло се уче шће по тро ша ча са дис кре ци о ним до хот ком 
ко ји су но си о ци тра жње. Си сте мом угле да ња до ла зи до уни фи-
ка ци је по тре ба и уку са по тро ша ча. Ту ри зам и пу то ва ња, си сте ми 
ин фор ми са ња и ко му ни ци ра ња до при но се ства ра њу гло бал ног по-
тро ша ча, од но сно ујед на ча ва ња уку са и зах те ва.

Глобализацијаобухвата ши рок ра спон ма те ри јал них и не ма-
те ри јал них аспе ка та про из вод ње, ди стри бу ци је, ме наџ мен та, фи-
нан си ја, де ви зних и роб них тр жи шта, ин фор ма ци о них и ко му ни-
ка ци о них тех но ло ги ја и пре све га: концентрацију и акумулацију
капитала. Еко но ми ја, као кр во ток све та, во ди све гу шћој мре жи 
по ве за но сти. Ко му ни ка циј ска ре во лу ци ја (са те ли ти, ми кро чи по-
ви, оп тич ка влак на, ин тер нет) за по че та 60-тих го ди на, дра стич но 
је уве ћа ла про ток ин фор ма ци ја, уз сма ње ње те ле ко му ни ка циј ских 
тро шко ва и тран сфе ра на фи нан сиј ским тр жи шти ма. Дру гу ва жну 
про ме ну чи ни де ре гу ла ци ја на ци о нал них тр жи шта ка пи та ла и сма-
ње ње ца рин ских сто па, што је отво ри ло на ци о нал на тр жи шта за 
стра ни ка пи тал и омо гу ћи ло екс пан зи ју ме ђу на род не тр го ви не.

7) Oh mae, K (1995), “Put ting Glo bal lo gic First”, Lon don, Har vard Bu si ness Re vi ew Ja nu ary-
Fe bru ary, p.119



стр:277292.

- 283 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

Иде о ло шке осно ве чи не јој вред но сти ли бе рал но-ка пи та ли-
стич ког си сте ма. При ват но вла сни штво, ин ди ви ду ал не сло бо де и 
де мо кра ти ја су јој ли це, еко ном ска ефи ка сност и кон ку рен ци ја по-
кре тач ка сна га, а про фит и уве ћа ње ка пи та ла основ ни циљ. Рас по-
де ла бо гат ства, со ци јал на сфе ра, очу ва ње при ро де, ра за ра ње дру-
штве них струк ту ра и по ни шта ва ње су ве ре ни те та зе ма ља и мно ге 
па то ло шке дру штве не по ја ве, ње но су на лич је.8) Тех но ло ги ја, фи-
нан си је и вој на моћ су сна жан осло нац ње ног ши ре ња и ја ча ња. 

Гра фи кон 2. при ка зу је по раст ја за на ре ла ци ји Се вер – Југ, као 
на лич ја гло ба ли за ци је. САД су у 2001. г. има ле не то увоз ка пи та ла 
ве ћи од 420 млрд. дол. У истом пе ри о ду све ЗУР и ЗУТ има ле су 
не то увоз при ват ног ка пи та ла од све га 31,3 млрд. дол. и не то увоз 
јав ног ка пи та ла од 37,2 млрд. дол.9) Суб вен ци је и дру ге ин тер вен-
ци је у по љо при вре ди у ви со ко ра зви је ним зе мља ма до сти гле су ни-
во од 1 млрд. до ла ра днев но или шест пу та ви ше од свих по мо ћи 
ЗУР у све ту.10)

Гра фи кон 2. Нај бо га ти ји и нај си ро ма шни ји у све ту 2004. го ди не
  (ГДП пре ма ку пов ној мо ћи пер ка пи та/УСД)

Из вор: The World Bank 2006, http://uca tlas.ucsc.edu/gdp_new/GDP2004

8) Мак си мо вић С., збор ник Глобализацијаитранзиција, Бе о град, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, 2001, стр. 32.

9) “World Eco no mic Outlo ok”, 4/2002;
10) World Bank 2002, “Me e ting the Po verty Chal len ge: The World Bank’s Go als and Stra te gi-

es”, Was hing ton D.C, An nual Re port;
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Да би се до кра ја ра све тли ли од но си из ме ђу бо га тих и си ро-
ма шних, ни је до во љан по да так о пер ка пи та до хот ку, већ ка ко се 
ге не ри са ни при ход ди стри бу и ра кроз по пу ла ци ју. То се ме ри тзв. 
“Gi ni in dex”-ом, по чев од 0 ко ја од ра жа ва ап со лут ну јед на кост, док 
мак си мал ни из нос 100, озна ча ва ап со лут ну не јед на кост (та бе ла 1).

Да би јед на зе мља по ста ла део гло бал ног тр жи шта и укло пи-
ла се у све тлу стра ну гло ба ли за ци је, мо ра да ис по шту је од ре ђе на 
уни форм на пра ви ла: при ват ни сек тор тре ба да је глав ни по кре тач 
еко ном ског ра ста, ни ску сто пу ин фла ци је и ста бил не це не. При 
нај ма њој сум њи у не по вољ на еко ном ска кре та ња у од ре ђе ној зе-
мљи, ка пи тал се ма сов но по вла чи. Екла тант ни при ме ри су азиј ска 
фи нан сиј ска кри за (1997. г. на кон на глог па да тај ланд ске ва лу те) и 
до ми но ефе кат кри за у ЛАЗ (Бра зил и Ар ген ти на).

Та бе ла 1. Ги ни ин декс ди стри бу ци је ДП/ по пу ла ци ју,  
пре ма зе мља ма

Земљесанајвећом
неједнакости

Земљесанајвећом
једнакости

1. 
2. 
3. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
20. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.

На ми биа
Ле со то                                                 
Си е ра Ле о не 
Бра зил  
Па на ма
Гва те ма ла
Ћи ле  
Хон ду рас
Еква дор       
Ел Сал ва дор   
Ар ген ти на  
Зам биа
Ни гер   
Сва зи ленд  
Гам би ја
Зим баб ве
Ко ста Ри ка
Ма ле зи ја
Ве не цу е ла
Мадагаскар

74.3 
63.2 
62.9 
57.0 
56.1 
55.1 
54.9 
53.8 
53.6 
52.4 
51.3 
50.8 
50.5 
50.4 
50.2 
50.1 
49.8 
49.2 
48.2 

47.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
7. 
8. 
 

10. 
11. 
12. 
13. 
15. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
29.

Дан ска  
Ја пан  
Швед ска   
Че шка Ре пу бли ка  
Нор ве шка  
Сло вач ка
Бо сна и Хер це го ви на   
Фин ска  
Ма ђар ска  
Укра и на  
Не мач ка  
Сло ве ни ја
Хр ват ска  
Бу гар ска  
Хо лан ди ја  
Ру му ни ја   
Ал ба ни ја    
Ј. Ко реа,   
Ка на да     
Фран цу ска   
Молдавија    

24.7 
24.9 
25.0 
25.4 
25.8 
25.8 
26.2
26.9 
26.9 
28.1 
28.3 
28.4 
29.0 
29.2 
30.9 
31.0 
31.1 
31.6 
32.6 
32.7 
33.2

Из вор: World De ve lop ment In dex 2007, The World Bank

До ско ра шње про це се гло ба ли за ци је ка рак те ри сао је тренд ре-
ги о нал ног укруп ња ва ња.  Та ко нпр. ита ли јан ска бан ка »Уни кре ди-
то« ку пи ла је аустриј ско-не мач ку »ХВБ гру пу« и ти ме фор ми ра ла 
нај ве ћу бан кар ску гру па ци ју у Евро пи. Европ ски ги гант »Ади дас« 
ку пио је ни шта ма ње по зна ти »Ри бок«, ка ко би па ри рао на свет-
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ском тр жи шту »аме рич ком »Ни ке«-у, или не мач ки про из во ђач 
ауто мо би ла »BMW« је ку пио чу ве ни бри тан ски »Ро верс«, ка ко би 
осво јио ен гле ско тр жи ште и сте као ли дер ску по зи ци ју у сег мен ту 
ли му зи на на европ ском тр жи шту.  Гло ба ли за ци ја је до ве ла и до 
СА из ме ђу МНК из раз ли чи тих тр го вин ских бло ко ва, све у ци љу 
па ри ра ња кон ку рен ци ји на ре ги о нал ном или гло бал ном ни воу, тј. 
ра ди по ве ћа ња тр жи шног уче шћа („Да и млер-Бенз/Крај слер“ са да 
у СА са итал. „ФИ АТ“-ом vs. „То јо та“, „Форд“ и „ГМ“, или „Ре но/
Ни сан“ као ди рек тан од го вор на европ ску стра те гиј ску али јан су 
ПСА  „Пе жо Си тро ен“, „Со ни-Ерик сон“ вс. „Но киа“, итд.). Али ко 
је мо гао да оче ку је да ће ки не ски „Ле но во“ ку пи ти „IBM“-pc dept., 
тј. да ће ано ним ни ки не ски „Ги ли“ ку пи ти од „Форд Мо торс ко.“, 
европ ског го ро ста са „Вол во“.11)

КРУЖЕЊЕДИЈАЛЕКТИКЕИСТОРИЈЕ
ИСВЕТСКАЕКОНОМСКАКРИЗА(ДЕБАТА)

По ле ми шу ћи са од ре ђе ним за кључ ци ма у сту ди ји Н. Цве ти ћа-
ни на »Гло бал на еко ном ска кри за, кру же ње ди ја лек ти ке исто ри је и 
ра ђа ње но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ме у XXI ве ку12), аутор 
из во ди за кључ ке да се »гра ђан ско дру штво од кон сти ту и са ња у 
15. ве ку кре та ло у фа за ма: на прет ка, де ка ден ци је и кри зе, ста би-
ли за ци је и опет но вог на прет ка«, те по на вља њем истих фа за, све 
до да на шњих да на. Ела бо ри ра ју ћи раз ли чи та раз до бља ли бе рал не 
ци ви ли за ци је, аутор опе ри шу ћи са мо са од ре ђе ним ва ри ја бла ма, 
из во ди тач не за кључ ке о фа зном раз во ју гра ђан ског дру штва. Са-
да шње гра ђан ско дру штво, по Цве ти ћа ни ну, на ла зи се у фа зи кри-
зе, те да сле ди фа за ста би ли за ци је на ба зи син те зе ли бе рал них и 
ан ти ли бе рал них еле ме на та. Аутор на во ди и са вет ни ка пред сед ни-
ка Оба ме, еко но ми сту Ну ри је ла Ру би ни ја, ко ји се за ла же за на ци о-
на ли за ци ју аме рич ких ба на ка!

Два бит на еле мен та ко ја ни су или су са мо по вр шно до дир ну та 
у овој ана ли зи су:

– чи ње ни ца да се гра ђан ско дру штво учвр сти ло фран цу ском 
бур жо а ском ре во лу ци јом, а да је по том углав ном би ло вла-

11) AFP/The Lo cal (news@the lo cal.se)
12) Ви де ти: Цве ти ћа нин Н., »Гло бал на еко ном ска кри за, кру же ње ди ја лек ти ке исто ри је и 

ра ђа ње но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ме у XXI ве ку«, збор ник Кризаиглобализа
циј, Бе о град, Ин сти тут дру штве них на у ка, 2009.
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да ју ћа фор ма на осно ва ма »pax bri ta ni ca« у 19. и »pax ame ri-
ca na« у 20. ве ку, тј. ан гло-сак сон ском мо де лу;

– дру го, да су со ци ја ли зам и др жав ни ин тер вен ци о ни-
зам у ка пи та ли зму до ве ли до нај ве ћих тех нич ких до-
стиг ну ћа (ко смо на у ти ка, ин тер нет, ма со ван тран спорт, 
итд.).

Свр ха уно ше ња но вих па ра ме та ра ни је усме ре на на ме ре ње 
до стиг ну ћа и ма на у раз во ју ли бе рал не ци ви ли за ци је, ко је на во ди 
и аутор Цве ти ћа нин: од свет ских ра то ва, до сло бод не пред у зет нич-
ке ини ци ја ти ве, ко ја је раз ви ла ка пи та ли стич ка дру штва на за па ду 
до не слу ће них раз ме ра.  Па жња се фо ку си ра пре све га на од ре ђе ње 
но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ма у XXI ве ку. То је и ра зу мљи-
во, јер у за ви сно сти од то га тре ба гра ди ти и соп стве ну стра те ги ју.

Мул ти на ци о нал ни ка пи тал из ба цио је сво ју де ви зу: “капитал
немаотаџбине”, па ра фра зи ра ју ћи сло ган ра ног ко му ни стич ког по-
кре та “про ле те ри јат не ма отаџ би не”. Пре би се мо гло ре ћи “да је 
дух иза шао из бо це”. Због то га и фран цу ски пред сед ник Сар ко зи 
кри ти ку је ли бе рал ни ка пи та ли зам (гло ба ли за ци ју) и по ред Ру си је 
и Ки не тра жи но ву свет ску ва лу ту, уме сто до ла ра. Све објек тив не 
ана ли зе го во ре да ће  већ у пр вој по ло ви ни овог ве ка до ћи до про-
ме не зе ма ља ли де ра. У пр вом пла ну су зе мље тзв. БРИК-бло ка: 
Ки на, Ру си ја, Ин ди ја и Бра зил.

Цен трал не бан ке свих зе ма ља у све ту др же ви ше до ла ра и до-
лар ских об ве зни ца, не го би ло ко је дру ге имо ви не де но ми но ва не у 
дру гим зна чај ни јим кон вер ти бил ним ва лу та ма, што илу стру је гра-
фи кон 3. (2,536 три ли о на дол. је у фун та ма, је ни ма и не што ма ње у 
дру гим зна чај ни јим кон вер ти бил ним ва лу та ма). 

Из гра фи ко на 4. ви ди се да ЗУР у ства ри има ју ве ће де ви зне 
ре зер ве, пр вен стве но у до ла ри ма, од ин ду стриј ски раз ви је них зе-
ма ља! За хва љу ју ћи до ла ру као свет ском нов цу и до са да шњој ре-
зер вној свет ској ва лу ти и ин тер вен ци о ни зму, САД већ по о дав но 
глав ни ну бу џет ског (уку пан дуг пре шао је фан та стич них 14 трил. 
дол., уз днев ни раст од 3,83 млрд. дол., што је до ве ло до озбиљ них 
раз ми мо и ла же ња из ме ђу Пред сед ни ка и Кон гре са САД) и спољ-
но тр го вин ског де фи ци та фи нан си ра ју до лар ским по тра жи ва њи ма 
стра на ца. Ра ди се и о  не сум њи вој до би ти од се њо ра же. 
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Гра фи кон 3. До ми на ци ја до ла ра у од но су на дру ге ва лу те у мо не-
тар ним ре зер ва ма цен трал них ба на ка у све ту

Гра фи кон  4. Де ви зне ре зер ве РЗ и ЗУР у све ту (у трил.до ла ра, 
квар тал ни по да ци)

У тр го ви ни са све том, САД бе ле же го ди шњи дéфи цит од 700 
млрд. до ла ра. Де фи цит се углав ном фи нан си ра из стра них порт фо-
лио ин ве сти ци ја у об ве зни це “Тре жу ри”-а, ко је су до сти гле из нос 
од 3 три ли о на до ла ра.13). Бу џет ски де фи цит САД за 2011. г. из но-
си ће 1,3 три ли о на до ла ра!14) Фи нан сиј ска ињек ци ја Ад ми ни стра-
ци је од 85 млрд. дол. 2008. г., бан кар ско-оси гу ра ва ју ћој ком па ни ји 
«Ame ri can In ter na ti o nal Gro up Inc.», спре чи ла је пре ма про це на ма 

13) Mo ney Mor ning, Bal ti mo re
14) Mo ney Mor ning: “Oba ma De fi cit Brings Us Clo ser to the Brink of Na ti o nal Ban kruptcy”, 

Bal ti mo re, Feb.3rd 2010.
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нај ве ћу не за по сле ност од 25% (тре нут на сто па не за по сле но сти је 
9,7%),  на кон ве ли ке де пре си је.15) Ве ли ки број ба на ка има кон та-
ми ни ра не ак ти ве. Уоста лом то је био и оки дач фи нан сиј ске кри зе. 

 Кри за от по че та сеп тем бра 2008. г. до ве ла је не ко ли ко во-
де ћих ин ве сти ци о них ба на ка, као што су “Leh man Brot hers” (бан-
кро ти ра ла), “Gold man Sachs i Mer rill Lynch” (пре у зе та од “Bank 
of Ame ri ca” за 50 млрд. до ла ра) у го то во без из ла зан по ло жај, због 
углав ном пре на ду ва ног ба ло на на тр жи шту не крет ни на.16) Основ-
на два ге не ра то ра тра жње у ци вил ном ре ал ном сек то ру аме рич ке 
при вре де су гра ђе ви нар ство и ауто мо бил ска ин ду стри ја, ко ји су 
у нај ве ћој кри зи на кон ве ли ке еко ном ске кри зе. Цен трал на бан ка 
САД (ФЕД) по пр ви пут је ре а го ва ла на тр жи шту ко мер ци јал них  
хар ти ја од вред но сти  од ве ли ке де пре си је.

Нај ве ћу бри тан ску фи нан сиј ску ин сти ту ци ју на тр жи шту не-
крет ни на (mort ga ge len der) „ХБОС“, спа сао је ку по ви ном још ве ћи 
„Лојдс“. Тре жу ри САД је до нео про грам о от ку пу 700 млрд. дол.  
кон та ми ни ра них оси гу ра ња кре ди та из да тих по осно ву ула га ња у 
не крет ни не. Бан ка „Was hing ton Mu tual“ са ак ти вом од 328 млрд. 
дол. про па да (нај ве ћа бан ка у исто ри ји САД ко ја бан кро ти ра ла). 
Тог „цр ног сеп тем бра“, хо ланд ска, лук сем бур шка и бел гиј ска вла-
да от ку пљу ју 49,9% имо ви не ба на ка и оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја. 
Не мач ка вла да обез бе ђу је „Hi po Real Esta te“ 50 млрд. дол. кре дит-
них га ран ци ја ка ко би је спа си ла од про па сти. Исланд узи ма за јам 
од Ру си је од 5,5 млрд. дол. ка ко би спа сао од бан кро та две нај ве ће 
бан ке, док Шпа ни ја осни ва хи тан фонд од 40-68 млрд. дол. ка ко би 
ку пи ла имо ви ну шпан ских ба на ка. Ок то бра 2008. европ ске вла де 
об ја вљу ју до но ше ње па ке та фи нан сиј ске по мо ћи у из но су од 2,5 
три ли о на дол. у ци љу ре ка пи та ли за ци је фи нан сиј ског сек то ра.17) 
Ме ђу на род не ин сти ту ци је (ММФ, СБ и ЕУ) одо бра ва ју зај мо ве 
Ма ђар ској од 25 млрд. дол, ка ко би је спа си ли од бан кро та, док је 
ЕУ одо бри ла кре ди те Грч кој ра ди по кри ва ња огром ног бу џет ског 
де фи ци та и спре ча ва ња бан кро та зе мље чла ни це зо не евра, што је 
иза зва ло флук ту а ци ју евра пре ма во де ћим свет ским ва лу та ма.

На дру гој стра ни, Ки на је уче тво ро стру чи ла БДП у по след ње 
две де ка де XX ве ка, а циљ је да се ДП из 2000. г. уче тво ро стру чи 

15) Ибид, 
16) The World BankGlobalEconomicProspectsCommoditiesatthecrossroads, Was hing ton 

DC, IBRD, 2009, p.20-21;
17) Ибид. 
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до 2020. го ди не (са 1,08 на 4,32 три ли о на УСД)!18) Ки не ске де ви зне 
ре зер ве до сти гле су два три ли о на до ла ра! Ки на је зва нич но тре ћа, 
а сход но БДП пре ма ку пов ној мо ћи (per pur cha sing po wer), дру га 
ин ду стриј ска си ла све та и на кра ју про шле го ди не из би ла је на пр-
во ме сто у свет ском из во зу. Пре те кла је САД по оби му ку по ви не 
наф те од Са у ди Ара би је, нај ве ћег свет ског из во зни ка. На про шлом 
са ми ту 20-то ри це за јед но са Ру си јом ста ви ла је на сто зах тев за 
мо дер ни за ци јом за ста ре лог свет ског еко ном ског по рет ка, тра же ћи 
од ММФ да еми ту је соп стве ни ефек тив ни но вац, тј. но ву свет ску 
ре зер вну ва лу ту и свет ски но вац ко ја би за ме ни ла до лар. Ту иде ју 
са да по др жа ва и Фран цу ска.

Чи та ва ана ли за свет ске фи нан сиј ске кри зе у функ ци ји је од ре-
ђе ња но ве со ци јал но-еко ном ске па ра диг ма у XXI ве ку. Цве ти ћа нин 
у на ве де ном члан ку сма тра да ће »по зно гра ђан ско дру штво пре-
бро ди ти кри зу на те ме љи ма ли бе рал них и ан ти ли бе рал них еле ме-
на та«. Фак тич ки са истим игра чи ма на свет ској сце ни. Ме ђу тим, 
јед на од ка рак те ри сти ка но вог свет ског по рет ка је сте да се ме ња ју 
зе мље ли де ри. Сва ка струк тур на про ме на за сно ва на је на од но су 
сна га мо ћи.

Не тре ба за бо ра ви ти да је Ки на до XV ве ка би ла су ве ре ни го-
спо дар ме ђу на род не тр го ви не. Ње на тр го вач ка мор на ри ца (tre a su re 
fle et) под ко ман дом ад ми ра ла Женг Хе, по кон цен тра ци ји бро до-
вља и мер кан тил ној но си во сти, до да нас је не пре ва зи ђе на. Да нас, 
не ко ли ко ки не ских ба на ка се увр сти ло ме ђу во де ћим у све ту: In du-
strial & Com mer cial Bank of Chi na Li mi ted, Chi na Con struc tion Bank 
Cor po ra tion, Agri cul tu ral Bank of Chi na Li mi ted, Bank of Chi na Li mi-
ted19). Клат но се са мо вра ти ло на зад!

Пер фор ман се јед не на ци о нал не при вре де у за ви сно сти су од 
ње них ве за са дру гим зе мља ма, док на ми кро ни воу, ин те гра ци о не 
ве зе омо гу ћа ва ју пред у зе ћу фраг мен ти са ње про из во да или по сло-
ва ња. У са вре ме ним ме ђу на род ним еко ном ским од но си ма ма ле и 
сред ње зе мље те шко да мо гу по је ди нач но да шти те сво је ин те ре се. 
То је  је дан од глав них мо ти ва за укљу чи ва ње зе мље у ин те гра ци о-
не про це се. Гло ба ли за ци ја по слов них ак тив но сти у ци љу на сту па 
на свет ском тр жи шту мо же се са гле да ти са аспек та глобализације
производње и глобализацијетржишта.Да кле, ни је то ли ко бит но 

18) ИзвештајсаXVIконгресаКПКине, Xinhua News Agency 09. 11.2002;
19) Bankers Almanac, The intelligent source, http://www.bankersalmanac.com/addcon/info-

bank/bank-rankings.aspx
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у ко јој ће се фа зи на ла зи ти ли бе рал на ци ви ли за ци ја, већ ка ко се 
по ста ви ти и струк ту и ра ти на ци о нал ну еко но ми ју у да тим па ра диг-
мал ним то ко ви ма. 

Пр ви аспект, гло ба ли за ци је про из вод ње упу ћу је на ве ћу са рад-
њу са ки не ским фир ма ма у раз ли чи тим ор ган ским фор ма ма, тј. са 
ру ским у сфе ри енер ге ти ке и ис тра жи вач ких про це са. Са дру гог 
аспек та, ја сна је ори јен та ци ја ка тр жи шту 27-ори це, од но сно при-
пад но сти Евро пи, та мо где се Ср би ја у свом пу ном ка па ци те ту од-
у век и на ла зи ла. 

ZeljkoV.Dragojevic,
GLOBALIZATIONANDGLOBALECONOMICCRISIS

Summary
Authors’studyGlobalizationandGlobalEconomicCrisis
consistsofseveralchapterswithtwoofthembeingmain
ones. Infirst chapter therearepresentedcharacteristics
andmoderndefinitionsofglobalizationasaparadigmatic
process of global economy. Second chapter presents the
causesandgenesisofglobalfinancialcrisisand,inregard
withthis,withinthechapterthereareelaboratedtherela
tionsbetweenthediagnosisandphasesofdevelopmentof
civilsocietyandsignificanceofbuildingone’sownstra
tegyon thebasis of characteristicsof globalizationand
neweconomicorderintheworld.Inconclusiontheauthor
madefocusonsignificanceofbuildingone’sownstrategy
of development in accordwith consequentialcasual as
pectsofglobalizationandintegratedworldeconomy.
KeyWords:globalization,worldfinancialcrisis,dialectics
ofcivilsociety,independentstrategy
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Resume

Globalisation is paradigmal process in the World eco
nomy, formof governanceof accumulatedfinancial and
manufacturing capital accrued in gigantic proportions.
Objectivesofintegrationsarecompatibletothatverypro
cess,andtheyare:ensuringofthemorefavorableconditi
onsforthecontinuedandacceleratedeconomicdevelop
ment in the industry, trade,energetics, telecommunicati
ons,transport,agriculture,monetaryandfinancialpolicy.
Dihotomyinmovementofcapitalreflectsitsambitionfor
extendingoutofandbeyondnationalbordersandregional
integrations,i.e,itsglobalcharacter.Itisoneoftherea
sonsforformationofstrategicalliancesattheplanetary
level.
SomeofthebasiccharacteristicsoftheNewWorldEco
nomicOrder are composed of: changing of leading co
untries in theWorld, partnership of national economies
(JointWenturesandinvestments,newtechnologies,cross
licensesandsimilar),productionmovestomoreinhabitat
areas,changingofownership,etc.
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MajorWorld economicfinancial crisis, after Great De
pressionduring30es of thepast century, seems that fi
nally,conceptionof the liberalcapitalism“ressurected”
on thewings of “Reganism”and„Thatcherism“, swept
inahistory.Intheeraofitsascend,itseemedthatalong
timeagorejectedJeanBaptisteSays„LawoftheMarket“
wasforgotten.Neitherconceptsof“thewelfarestate“we
renotabletoprovidelonglastingresultsintheoriginal
conception.Opinionoftheauthoristhateffortstogetout
ofthecrisis,shouldn’tbeguidedtowardphasesinwhich
„thelatecivilsociety”is.Ortoforecastwhenitwillbe
outofthecrisis,i.e,whenthecrisisends,butenergysho
uldbedirectedtobuildourownstrategyofdevelopment
accordingtoconsequentlycausedaspectsofglobalization
andintegratedWorldeconomy,asalreadydiscussedinthe
work.

 Овај рад је примљен 10. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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