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Сажетак
У овом ра ду је при ка зан пра вац еко ном ске те о ри је ве
зан за про це њи ва ње ефе ка та од тр го ви не, са по себ
ним освр том на ме ре ње ка па ци те та др жа ве за ин те
гри са ње у еко ном ску уни ју. Ана ли за за по чи ње Смит
Ри кар до вим мо де лом ком па ра тов них пред но сти и 
за вр ша ва те о ри јом ка па ци те та за при дру жи ва ње 
уни ји ко ји би био при хва тљив за ста ти стич ку об ра
ду код др жа ва ко је мо гу да ме ре агре гат ни на ци о нал
ни про фит зе мље. Као што је по ка за но, већ те о ри ја 
ком па ра тив них тро шко ва по ка зу је да тр го вин ско по
ве зи ва ње пред ста вља са рад њу ко ја се мо же сма тра
ти пре те чом еко ном ског ин те гри са ња као бли жим и  
ин те гри са ни јим ви дом те исте са рад ње ко ја је до би ла 
но ву фор му об је ди ње ног тр жи шног про сто ра. По сле 
пре те ча ин те гра тив них те о ри ја код Сми та, Ри кар да 
и Ми ла, те о ри ја са рад ње се екс пан ду је кроз но ве еко
ном ске еле мен те и ре ла ци је. Њи ма се до пу њу је зна ње 
о еко ном ској си ли и мо ти ви ма од зна ча ја за при бли
жа ва ње др жа ва. Ни кол сон и Гра хам ука зу ју на зна чај 
ве ли чи не др жав не еко но ми је и те ри то ри је за одр ђи
ва ње еко ном ских пред но сти и тро шко ва. По Ни кол со
ну од но си раз ме не тен ди ра ће уну тра шњим од но си ма 
раз ме не ве ће др жа ве. Схва та њу Ни кол со на при кла ња 
се Бес тебл и Мар шал. Пре ма Гра ха му бит ни фак то

* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.



- 376 -

ИНТЕГРИСАЊЕ У ШИРЕ ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ...Игор Јанев

ри за рас по де лу до би ти су: 1) ге о граф ска ди мен зи ја 
др жа ве; 2) де мо граф ска ди мен зи ја др жа ве; и 3) еко
ном ско  тр го вин ска ди мен зи ја др жа ве (тр жи ште, 
про из вод ња, до хо дак, и по себ но до хо дак пер ка пи та). 
Сла би је раз ви је не др жа ве ће уз ве ће тро шко ве, пре ма 
овом кон цеп ту, мо ћи да тран сфор ми шу сво ју еко но ми
ју не го раз ви је не др жа ве. По Гра ха му сла би је раз ви је не 
др жа ве не ма ју исте мо гућ но сти ефи ка сни је ди вер зи
фи ка ци је и њи хов раз вој за ви си од пре ор јен та ци је про
из вод ње на из воз, а посттр го вин ски од нос раз ме не 
пред ста вља основ ни по ка за тељ ефи ка сно сти. Ха бер
лер је по ве зао прин цип опор ту них тро шко ва и мар ги
нал них тро шко ва. Мар ги нал ни тро шко ви су тро шко
ви по треб ни за про из во ђе ње јед ног до дат ног (у од но су 
на по сто је ћи об сег про из вод ње) про из во да. Је ди нич ни 
при раст бит ни ји је од про сеч ног ра ста и он од ре ђу је 
це не ро ба и ефи ка сност. Да ље, ОхлинХек ше ров мо
дел упу ћу је на за кљу чак о по тре би ана ли зе пред но сти 
и тр го вин ских пер фор ман си при раз ма тра њу ка па
ци те та за ин те гра ци је. Ов де се ком пра тив не пред
но сти ре де фи ни шу ефек ти ма мо бил но сти фак то ра, 
ко ји тен ди ра ју ка из јед на че њу це на у не кој еко ном ској 
за јед ни ци. Кеј нсов мо дел ве зе ин ве сти ра ња или тро
ше ња ге не рал но ука зу је на ка па ци тет на ци о нал ног 
тр жи шта ко ји је из ра жен кроз до хо дак. Код ме ре ња 
ин те гра тив ног ка па ци те та би ло ко је еко но ми је ко ја 
тре ба да се при кљу чи гру пи еко ном ских тр жи шта ко
је функ ци о ни шу као јед но тр жи ште, до хо дак те на
ци о нал не еко но ми је од ре ђу је мо гућ ност по тро шње 
та кве при вре де ко ја уко ли ко уђе у ин те гр ци о ну це ли ну 
по ве ћа ва укуп ну ви си ну по тр шње. По Ма хлу пу по ве ћа
ње до хот ка од про ме не из во за до ве шће (у за ви сно сти 
од мар ги нал не скло но сти уво зу и мар ги нал не скло но
сти штед ње) до но вог до хот ка кроз ци клу сна по на
вља ња ко ја ће сма њи ва ти нов при нос до ско ро нул те 
вред но сти. Ума ње ње из во за, као и ин ве сти ци ја до во
ди до су прот ног ефек та (ви ше не го про пор ци о нал ног) 
ума ње ња на ци о нал ног до хот ка. Ка па ци тет за ин те
гри сње не ке при вре де је, ка ко ов де закљчу је мо, по себ но 
за ви сан од уво зног ка па ци те та зе мље ко ја се ин те гри
ше, као и у од но су на ову др жа ву уво зног кап ци те та 
гру пе др жа ва ко је пред ста вља ју ца рин ску или еко ном
ску уни ју. Уво зни ка па ци тет еко ном ске ин те гра ци је
уни је пред ста вља ће из во зни ка па ци тет др жа ве ко ја 
је пред мет мо гу ћег прикљче ња ова квој за јед ни ци. На
по слет ку, кроз раз ма тра ње оста лих те о ри ја до шло 
се до де фи ни ци је еко ном ског ка па ци те та ко ја је би ла 
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пред мет на шег ра да. Ка па ци тет др жа ве при кљу че њу 
је спо соб ност да не ка др жа ва про ме ни ви си ну ње не 
про фит не мар же или ње ног мо ди фи ко ва ног ви да (Piex

postPiexan te) /  Ptot  =Ki при пре ла ску у ве за но ин те гра тив но 
ста ње. Спо соб ност да се про ме ни мар жа  при ве зва
њу (об ли ка Pi  / Pitot)  је ка па ци тет др жа ве за ин те гра
тив но ста ње обе ле жен Ki. Pitot  ов де пред ста вља агре
гат ни на ци о нал ни про фит др жав не еко но ми је.
Kључне ре чи: ин те гра ци је, ка па ци тет, уста но ве, де
мо кра ти ја, еко но ми ја

Zа ана ли зу еко ном ског и по ли тич ког кре та ња у Ср би ји од по-
себ ног зна ча ја је утвр ђи ва ње ње не спо соб но сти да се при љу чи 

Европ ској уни ји. Ов де се на ме ће про блем мо гу ћег на чи на ме ре-
ња ка па ци те та за укљу че ње јед ној та квој ин те гра ци ји, што у пр ви 
план по ста вља пи та ње ка ко од ре ди ти по јам ка па ци те та за ин те гра-
и са ње. У еко ном ској обла сти ова ква де фи ни ци ја се ја сни је кав нти-
та тив но мо же из ра зи ти пре ко ме ре ња спо соб но сти да се про ме не 
еко ном ски по ка за те љи од но сно про ме не вред но сти ко је се ге не ри-
шу при ли ком ин те гри са ња др жа ве  у уни ју од но сно при кљу че ња 
при вред ног про сто ра. Ка па ци тет се мо же из ме ри ти на ба зи уоче не 
чи ње ни це да  се при учла ње њу у екон мо ску уни ју кре и ра од нос 
из ме ђу два еко ном ска су бјек та, а то су др жа ва ко ја се при кљу чу је 
и уни ја ко ја је при ма оц ова кве др жа ве кан ди да та. Ов де се ме ре ње 
при бли жа ва по зна тим мо де ли ма из те о ри је где има мо две др жа ве 
и де фи ни сан број ро ба или па ра ме та ра. Ка па ци тет или спо соб ност 
не ке др жа ве за про ши ре ње тр жи шта је у ве зи са, као што у ра ду 
от кри ва мо, про фи та бил но шћу при пор ме ни ње зи ног ста ња из не-
уч ла ње ног ви да у ста ње члан ског ре жи ма у уни ји од но сно јед но-
став но ка за но из не ве за ног у ве за но ста ње. У на шем ис тра жи ва њу 
ко је је спро ве де но у овом ра ду се до ла зи до за кључ ка да је по треб-
но ме ре ње раз ли ка у про фи та бли но сти пре и по сле при сту па ња 
др жа ве уни ји да би се мо гао пре ци зно из ра зи ти ка па ци тет као моћ 
за ин те гра ци ју не ке др жа ве у уни ју, ко ја пред ста вља но во тр жи ште 
и еко ном ски про стор. Ов де се у ана ли зи про фи таблно сти су ми ра ју 
еле мен ти до би та ка и гу би та ка пре и по сле при кљу че ња од но сно 
кон крет ни је спољ но-еко ном ска про фи та бли ност др жа ве, а он да се 
по ка за те љи за ова кву ис пла ти вост ис ка за ни у ка те го ри ја ма про фи-
та по том до во де у ве зу са ви си ном агре гат ног на ци о нал ног про фи-
та. 
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ОСНОВНЕ ТЕОРИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА  ТЕРИЈСКО 
ОДРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЕКОНОМСКОГ 

ИНТЕГРИСАЊА ДРЖАВА

Ин те гра тив не те о ри је има ју мно го до дир них та ча ка са иде ја ма 
ко је су раз ви ја не у по ли тич кој еко но ми ји спољ не тр го ви не. Ов де 
ће мо сто га, из ло жи ти не ке док ти не ко је су има ле или има ју од ре ђе-
ну ре ле вант ну при ме ну у ме ђу на род ним еко ном ско - ин те гра тив-
ним про це си ма и де фи ни са њу ка па ци те та ин те гри са ња. 

Теорија компаративних предности и основе тржишне 
сарадње код А. Смита и Д. Рикарда

Пре те че ути ца ја на ин те гра тив не те о ри је на ла зи мо код те о ре-
ти ча ра ком пра тив них пред но сти, а нај пре код А. Сми та. По ре де ћи 
раз не гра не еко но ми је Смит за кљу чу је да је не ра зум но да јед на 
др жа ва про из во ди до бра ко ја дру га зе мља про из во ди јеф ти ни је. 
Ов де Смит из гра ђу је те о ри ју ап со лут них тро шко ва ба зи ра ну на 
нео п ход но сти спе ци ја ли за ци је др жа ва у под руч ји ма где има ју ап-
со лут не ком па ра тив не пред но сти. У осно ви ова те о ри ја об ја шња ва 
мо ти ве ула же ња у тр го ви ну и по де лу ра да (или спе ци ја ли за ци ју за 
по себ на под руч ја ра да)1). На при ме ру две др жа ве и два про из во да 
Смит до ка зу је за ко ни тост ори јен ти са но сти на про из во де ко је јед на 
др жа ва про из во ди уз ни жи број рад них ча со ва од дру ге. Ве ћа спе-
ци ја ли за ци ја сма њу је број рад них ча со ва од но сно тро шко ве про-
из вод ње пре ма рад ној те о ри ји вред но сти (од но сно пре ма те о ри ји 
оскуд них сред ста ва ко ја се ула жу у два про из во да), што по ве ћа ва 
аут пут. Аут пут се за тим раз ме њу је у ко рист обе др жа ве (од но сно 
на ста је тр го ви на). Сла бост те о ри је ап со лут них пред но сти је у то-
ме што др жа ва ко ја је у про из вод њи оба про из во да ефи ка сни ја (по 
бро ју ча со ва) од дру ге др жа ве не ће има ти еко ном ске под сти ца је 
за спе ци ја ли за ци ју у тр го ви ни. Ово је на рав но у прак си би ло опо-
врг ну то. Пре ма Сми ту ако нпр. Ен гле ска за 160 ча со ва про из во ди 
је ди ни цу ви на, а за 150 ча со ва је ди ни цу сви ле, а Фран цу ска (у си-
сте му две др жа ве – два про из во да) за је ди ни цу ви на тро ши 100 
ча со ва, а за је ди ни цу сви ле 140 ча со ва, до тр го ви не не ће до ћи. Ово 
је по сле ди ца то га што се уну тар Фран цу ске ви но раз ме њу је за сви-
лу у раз ме њи вач ком кур су 100:140. Да би тр го ва ла Фран цу ска би 

1)  A. Smith, The We alth of Na ti ons, Mo dern Li brary, Ran dom Ho u se, New York, 1937, p. 418.
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те жи ла ве ћем од но су (нпр. 100:145 или 100:150), ме ђу тим ово би 
Ен гле ској би ло не при хва тљи во, јер је курс на уну тра шњем тр жи-
шту ове др жа ве 160:150. 

На овом при ме ру Смит по ка зу је да др жа ве има ју ин терс и мо-
ра ју да са ра ђу ју кроз  тр го ви ну и да ова са рад ња пред ста вља при-
ми тив ни вид по ве зи ва ња ин те гра тив ног об ли ка. При бли жа ва ње 
еко но ми ја, што је кљу чан аспект де фи ни ци је ин те ги са ња, огле да 
се у на стан ку но ве пре ко гра нич не по де ле ра да и при бли жа ва ња са-
рад ње кроз ши ру спе ци ја ли за ци ју. Ка па ци тет са ра да ње сва ког на-
ро да за ви си од кван ти те та и ква ли те та пред но сти ко јом исти рас-
по ла же.

Ову основ ну опи са ну Сми то ву те о ри ју са рад ње бит но до пу-
њу је Д. Ри кар до2). Сво јом те о ри јом ре ла тив них пред но сти он је до-
ка зао да и у усло ви ма ка да (у си сте му две др жа ве – два про из во да) 
јед на др жа ва про из во ди оба про из во да ефи ка сни је од дру ге, до ла зи 
до еко ном ски оправ да не тр го вин ске раз ме не. Ова те о ри ја се за сни-
ва та ко ђе на те о ри ји рад не вред но сти и оскуд них сред ста ва од но-
сно опор ту них тро шко ва. Да би јед на др жа ва про из ве ла од ре ђен 
про из вод, мо ра по Сми ту и Ри кар ду, жр тво ва ти про из вод њу дру гог 
(или, у сло же ни јем си сте му, дру гих) про из во да. Те о ри ја опор ту-
них тро шко ва, ина че, по себ но је на шла при ме ну у по ли ти ко ло ги ји 
(Гил пин). До каз да др жа ве ко је су ма ње ефи ка сне у про из вод њи 
оба про из во да (у си сте му две др жа ве – два про из во да) мо гу еко-
ном ски тр го ва ти, мо же се при ка за ти сле де ћим при ме ром. Ако нпр. 
др жа ва А са X ре сур са про из во ди 20 ору ђа или 200 то на ву не, а 
др жа ва Б са X ре сур са про из во ди 10 ору ђа или 150 то на ву не, где 
обе др жа ве мо гу да по ве ћа ју про из вод њу јед ног при зво да на ра чун 
дру гог, при нпр. ула га њу 10 X ре сур са у обе др жа ве, до ћи ће и по-
ред ве ће ефи ка сно сти јед не др жа ве у оба про из во да до тр го вин ске 
раз ме не. Ако нпр. сва ка др жа ва, без тр го вин ски мо ти ви са не по де-
ле ра да раз по де ли сво јих 10 X ре сур са на оба про из во да јед на ко 
на на ве де ном при ме ру, а др жа ва А ће про из ве сти 100 (тј. 20 * 5 
X) ору ђа и 1000 (тј. 200 * 5 X) то на ву не, а Б ће про из ве сти 50 (10 
* 5 X) ору ђа и 750 (тј.  150 * 5 X) то на ву не. То тал но (укуп но) ће 
обе има ти 150 ору ђа и 1750 то на ву не. Ако се др жа ва А де ли мич но 
ори јен ти ше на нпр. 2 X ре сур са за про из вод њу ву не, про из ве шче 
400 то на ву не, при ће му ће са оста лих 8X ре сур са про из ве сти 160 

2)  D. Ri car do, On the Prin ci ples of Po li ti cal Eco nomy and Ta xa ti on (1817).  Пре вод  На че ла 
по ли тич ке еко но ми је, За греб, 1953, стр. 72.
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ору ђа. Исто вре ме но др жа ва Б мо же са свих 10 X ре сур са да се ори-
јен ти ше на про из вод њу ву не, чи ме до би ја 1500 то на ву не. То тал ни 
аут пут обе др жа ве у оба про из во да је са да, као што ви ди мо, ве ћи, 
од но сно из но си 160 ору ђа  и 1900 то на ву не, што до ка зу је по тре бу 
спе ци ја ли зо ва ња и мо гућ ност тр го вин ске раз ме не ве ћег аут пу та. 
Овим је до ка за на те о ри ја ре ла тив них пред но сти. До ка за но је да 
не раз ви је не зе мље мо гу тр го ва ти са раз ви је ни ма и у слу ча је ви ма 
ка да су раз ви је не у свим про из во ди ма ефи ка сни је од не раз ви је них.  
На гор њем при ме ру ово је мо гу ће јер др жа ва Б има пред ност у при-
звод њи ву не (10:150)  пре ма др жа ви А где је од нос (20:200). Та ко 
је на ста ла те о ри ја ком па ра тив них (ре ла тив них) пред но сти, пре ма 
ко јој две др жа ве не ће тр го ва ти је ди но ка да је јед на др жа ва у оба 
про из во да у јед на ком про цен ту ефи ка сни ја од дру ге. 

Обе те о ри је, и Ри кар до ва и Сми то ва, пру жа ју нај ва жни је еле-
мен те де фи ни ци је еко ном ског ин те гри са ња, јер тр го вин ско при-
бли жа ва ње на ро да кроз ин те рес за пре о бли ко ва ње по де ле ра да и 
је сте об лик уже са рад ње ба зи ра не на ин те гра тив ној еко ном ској 
си ли. Ова си ла је ис ка зи ва кроз по тен ци ја ле или ка па ци те те еко-
но мо ског деј ства. Ов де се ти по тен ци ја ли сво де на ком па ра тив не 
спо соб ност или пред но сти.

Одређење односа размене као пресек дејства  
економских сила код Џ. С. Мила

Да би се од ре дио по тен ци јал еко ном ске си ле по треб но је уве-
сти де фи ни ци ју од но са раз ме не (Terms of Tra de). Од но се раз ме не 
про из во да увео је пр ви у еко ном ски мо дел (две др жа ве – два про-
из во да) Џ. С. Мил3). Уоча ва ју ћи да је Ри кар до ва те о ри ја оста ла не-
до ре че на у по гле ду од но са по ко јом ће се две ро бе из мо де ла са две 
др жа ве раз ме њи ва ти, Мил је укљу чу ју ћи до ма ће од но се раз ме не 
до шао до за кључ ка о гор ној и до њој гра ни ци ис пла ти во сти. Ка да 
је од нос раз ме не ис под оног ни воа ко ју ро бу чи ни ис пла ти ви јом за 
раз ме ну уну тар соп стве ну др жа ву нпр. (као у слу ча ју го ре на ве де-
ног Ри кар до вог мо де ла) за др жа ву А 20:200 тј. 1:10 и за Б 10:150 тј. 
1:15 та да не ће до ла зи ти до тр го ви не. Др жа ве ће ка да је по вољ ни је 
на ба вља ти ро бу са уну тра шњег тр жи шта. Од нос раз ме не за др жа-
ву А ће би ти она раз ме на ко ја за јед но ору ђе ме ња ви ше од 10 то на 

3) Ви ди J. S. Mill, Es says on So me Un set tled Qu e sti ons of Po li ti cal Eco nomy, Lon don School 
of Eco no mics on Po li ti cal Sci en ce, Lon don, 1948, p. 12.
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ву не. Ово је за Б ис пла ти во са мо до ме ња ња 15 то на ву не за јед но 
ору ђе, јер пре ко то га мо же по вољ ни је раз ме њи ва ти овај про из вод 
на уну тра шњем тр жи шту. 

По Ми лу ин тен зи тет ре ци проч не по тра жње уво за и из во за од-
ре ди ће од нос раз ме не. Мил за па жа да од тра жње А за ро ба ма Б и 
тра жња Б за ро ба ма А за ви си кре та ње це на (раз ме њи вач ког кур са) 
ка јед ном или дру гом ли ми ту,  што по ве ћа ва при нос за јед ну др-
жа ву, а сма њу је ис пла ти вост тр го ви не за дру гу. Ов де се до ла зи до 
за кључ ка у да љем из ла га њу да ће се од но си раз ме не фор ми ра ти 
пре ма ин тен зи те ту уза јам не тра жње А из Б и Б из А на ви си ни рав-
но те же уво за и из во за4).  Од но си раз ме не де фи ни шу се  као:

Индеkc из во зних це на / Индеkc уво зних це на.
У ин те гра тив ној те о ри ји од но си раз ме не има ју сво је ме сто 

у раз ма тра њу де фи ни ци је пре се ка ек ном ских си ла ба зи ра них на 
еко ном ском по тен ци ја ли ма уче сни ка у тр го ви ни. По де ла ра да као 
основ ин те га тив ног про це са је де фи ни са на по тен ци ја ли ма де жа ва 
као и це ном у раз ме ни, ко ја је од ре ђе на ка те гор јом ре ци проч не тра-
жње. Ов де ви ди мо да ка па ци тет са рад ње и сте пе на ин те гра ци је не 
за ви си са мо од јед не зе мље, већ од од но са и са ка па ци те том дру ге 
зе мље. Код Ми ла ка па ци тет са рад ње је де фи ни сан пре ко основ ног 
по ја ма по тра жње за ро бом и по стиг ну тог ни воа од но са раз ме не.

Проширени опсег теорија сарадње и капацитета   
код Џ. Пенингтона, Ф. В. Таузига, Џ. С. Николсона,  

Ц. Ф. Бестебла и А. Маршала

По сле пре те ча ин те гра тив них и ко о пе ра ти ви них те о ри ја код 
Сми та, Ри кар да и Ми ла, те о ри ја ин те ре са са рад ње се екс пан ду је 
кроз но ве еко ном ске еле мен те и ре ла ци је. Њи ма се до пу њу је зна ње 
о еко ном ској си ли и мо ти ви ма од зна ча ја за при бли жа ва ње др жа ва. 
Иде је о од но су раз ме не ни су но ве и са др жа не су у не ким схва та-
њи ма ра ни јих ауто ра и пре на ве де них кла си ча ра Сми та и Ри кар да. 
По Пен нинг то ну ши ре ње кру га др жа ва и ро ба (ди вер зи фи ка ци-
ја) ути че да се ко ри сти тр го ви не рав но мер ни је по де ле5). Код овог 
ауто ра већ има мо еле мен те ко је ука зу ју на из ве сну огра ни че ност 
пре ци зно сти мо де ла са две др жа ве -  две ро бе. На да ље овај аутор 

4) Isto.
5) J. Pen ning ton, A let ter ... on the Im por ta tion of Fo re ign Corn, 1940, pp. 32-41. 
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пред ви ђа по тре бу про из вод не ди вер зи фи ка ци је и ан ти ци пи ра ком-
па ра тив не пред но сти. 

У го ре на ве де ним при ме ри ма кла сич не ми сли, као што ви ди-
мо, од но сно те о ри је ком па ра тив них тро шко ва и пред но сти, ни је 
у оп сер ви ра ње до кра ја узе та у об зир при ро да и це на ро ба као и 
ка ма те, а тро шко ви су из јед на че ни са ин кор по ри ра ним ра дом. По-
ред то га код на ве де них ауто ра ни је се узи ма ла у раз ма тра ње ни 
мо бил ност про из вод них фак то ра, ко ја ути че на це не и раз ме ну. На-
по слет ку, ни је ов де код кла си ча ра до вољ но ја сно шта још ути че на 
од но се раз ме не и це не, што је омо гу ћи ло да ља те о риј ска осве тља-
ва ња елем на та ин тер ак ци је и про це са. 

За про ми шља ње ин те ре са и мо ти ва са рад ње зе ма ља, као и ин-
те гри са ња, еко ном ска те о ри ја ипак нај ве ћим де лом оста је у окви-
ри ма те о ри је ком па ра тив них пред но сти. Пре ма те о риј ском ми-
шље њу Та у зи га ја сно је да раз ли ке у ви си ни над ни ца у др жа ва ма 
мо гу “на док на ди ти раз ли ке” у про дук тив но сти ра да. На сли чан на-
чин ни жа ка ма та у јед ној др жа ви мо же ство ри ти пред ност др жа ве 
код ка пи тал но ин тен зив ни јих про из во да (у од но су на оста ле). Це-
не про из вод них фак то ра, као и обим кон стант ног и ва ри ја бил ног 
ка пи та ла, за тим раст или пад тро шко ва, при ра сту про из вод ње су 
по овом те о ре ти ча ру основ ни чи ни о ци ком па ра тив них пред но сти. 
По том би тан је чи ни лац од нос тран спорт них тро шко ва при раз ли-
ка ма у ви си ни це не ро ба6). Кроз ове еле мен те те о ри ја пред но сти, 
ко ја са да до би ја об лик те о ри је ком па ра тив них тро шко ва би ва не-
што про ши ре ни ја. Ипак осно ва уже ин тер ак тив но сти оста је у сфе-
ри раз ли ка у пред но сти ма ко је се са да ис ка зу ју са ви ше елем на та.

На раз вој те о ри је по сле на ве де них ауто ра из ве стан ути цај има 
Ни кол сон7).  Пре ма овом те о ре ти ча ру од но си раз ме не увек се фор-
ми ра ју у за ви сно сти од сна ге и по тен ци ја ла др жа ве. По Ни кол со-
ну ка да је у Ри кар до вом мо де лу ин тен зи тет ре ци проч не тра жње 
“јед нак” ме ђу др жа ва ма ко рист од раз ме не ће се де ли ти у за ви-
сно сти од ве ли чи не др жа ва. Ако је др жа ва ве ћа она ће има ти ве ћи 
ути цај на од но се раз ме не. Од но си раз ме не тен ди ра ће уну тра шњим 
од но си ма раз ме не ве ће др жа ве. Схва та њу Ни кол со на при кла ња се 
Бес тебл8) и Мар шал9). Раз ра ђе ни ју кон цеп ци ју Ни кол со на на ла зи-

6) F. W. Ta us sig, In ter na ti o nal Tra de, New York, 1927, pogl. VII. 
7) J. S. Nic hol son, Prin ci ples of Po li ti cal Eco nomy, New York, 1897, pp. 302-307. 
8) C. F. Ba sta ble, The The ory of In ter na ti o nal Tra de, Lon don, 1903, p. 43. 
9) A. Mar shall, Mo ney, Cre dit and Co mer ce, Lon don, 1923, p. 170. 
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мо код ве ћег бро ја ауто ра на пре ла зу из кла сич не у нео кла сич ну 
те о ри ју. 

По ред кла сич ног по тен ци ја ла кроз мо де ле пред но сти, ја сно је 
да по сто ји ре де фи ни са ње ових пред но сти кроз ка те го ри је укуп ног 
оби ма и кав нти те та раз ме не. Ов де ве ли чи на из во за и уво за до пу-
њу је об ка шње ње коп ма ра итвне пред но сти, ко ја се у це ли ни из јед-
на ча ва са ка па ци те том еко ном ске си ле др жа ве на спољ не њем пла-
ну.

ОКВИРИ ОДРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКЕ СИЛЕ  
И ПОТЕНЦИЈАЛА ДРЖАВЕ КОД ГРАХАМА,  

ХАБЕРЛЕРА И ОХЛИНА

Теорија Ф. Грахама о Посттрговинском односу  
размене и димензијама економије

Би тан мо ме нат раз во ја те о ри је ка па ци те та др жа ве да је Гра хам. 
Пре ма ње му три су основ на фак то ра бит на за рас по де лу еко ном ске 
до би ти: 1) ге о граф ска ди мен зи ја др жа ве; 2) де мо граф ска ди мен-
зи ја др жа ве; и 3) еко ном ско - тр го вин ска ди мен зи ја др жа ве (тр жи-
ште, про из вод ња, до хо дак, и по себ но до хо дак пер ца пи та). Сла би је 
раз ви је не др жа ве ће уз ве ће тро шко ве, пре ма овом кон цеп ту, мо ћи 
да тран сфор ми шу сво ју еко но ми ју не го раз ви је не др жа ве. Бо га те 
еко но ми је ће тро шко ве пре о рен ти са ња при хо да лак ше под но си ти, 
што ће до ве сти до раз ли чи те по де ле ра да у ме ђу на род ној за јед ни-
ци (од но сно раз ли чи те спе ци ја ли за ци је). Код бо га тих др жа ва ће 
по сто ја ти скло ност све ве ћој пар ци јал ној спе ци ја ли за ци ји ра да чи-
ме ће се про ши ри ва ти вр сте про из во да. На су прот ови ма зе мље ко је 
су ма ње раз ви је не по ка зи ва ће тренд пот пу не спе ци ја ли за ци је. Ове 
зе мље ће се ори јен ти са ти на ма њи број ро ба. Одав де, при ла го ђа ва-
ње ма ње зе мље тр жи шту мо гу ће је, као се за кљу чу је, је ди но па дом 
кон ку рент но сти. По ну да моћ них др жа ва од ре ђу је пост-тр го вин ски 
од нос раз ме не на уну тра шњем тр жи шту не раз ви је них др жа ва. До 
слич ног ефек та до ла зи и са тра жњом, што зна чи да из воз не раз-
ви је них др жа ва ни је мо гу ће да се бр зо ди вер зи фи ку је. Сте пен од-
но сно ко е фи ци јент роб не кон цен тра ци је у из во зу не раз ви је них је 
ве ћи од роб не кон цен тра ци је из во за раз ви је них др жа ва.

Из ове нео кла сич не те о ри је ви ди мо да по ред ком пар тив них 
пред но сти на ка па ци тет др жа ве ути че и си стем ска кон ку рен ци ја 
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ме ђу ширм кру гом зе ма ља. Ова ква кон ку рен ци ја ре де фи ни ше ком-
па ра тив не пред но сти зе мље и ба ца но во све тло на по тен ци ја ле за 
са рад њу, пре ко пост-тр го вин ских ефе ка та.

По Гра ха му10) као што се за кљу чу је сла би је раз ви је не др жа ве 
не ма ју исте мо гућ но сти ефи ка сни је ди вер зи фи ка ци је  и њи хов раз-
вој за ви си од пре ор јен та ци је про из вод ње на из воз. Ов де је у осно-
ви ан ти ци пи ра но об ја шње ње ве ћег из во зног и уво зног уче шћа пре-
ма на ци о нал ном до ход ку (ко е фи ци е на та) код не раз ви је них др жа ва 
у по ре ђе њу са раз ви је ни ма, где је овај од нос по пра ви лу ма њи. 

Нео кла сич на ми сао ја сно ука зу је да по тен ци јал др жа ве за ви си 
од ме ста зе мље у си сте му кон ку рен ци је. Ов де се об ја шње ње са рад-
ње ве зу је за сло же ни је де фи ни са ње пред но сти у окви ру ши рег ме-
ђу на род ног си сте ма ко ји по врат но де лу је на кван ти тет и ка вли тет 
из во за и уво за као бит них по ка за те ља мо ћи др жа ве у гло бал ном 
по рет ку. Свој ства из во за, уво за од но сно раз ме не ука зу ју на пред-
но сти ко је су мно го ши ре од ре ђе не пре ко по тен ци ја ла еко ном ске 
мо ћи, ко ји је из ра зив тр го вин ским по ка за те љи ма.

Кла сич на еко ном ска те о ри ја да ла је осно ве раз во ја док три не 
пред но си и кон ку рен ци је ко ји су ока рак те ри са ни ства ра њем, по-
ред оста лог, уса вр ше них мо де ла ко ји су са др жај ни је и пре ци зни-
је не го кла сич ни мо де ли еко ном ски об ја шња ва ју про цес са рад ње 
и скло но сти еко ном ског при бли жа ва ња. Не ли не ар ност про це са у 
си сте му, на да ље, све ви ше при вла чи па жњу на уч не ми сли о тр го-
ви ни и ин те гра ци ја ма.Овај тренд се по чи ње ис по ља ва ти пре све га 
од иде ја ко је се од но се на гра нич не  и мар ги нал не вред но сти и упо-
тре бу но вих ме то да у раз ма тра њу гло бал ног еко ном ског по рет ка. 
Мо дел ко ји се ба зи ра на иде ји уло ге ве ли чи не на ци о нал не еко но-
ми је је од зна ча ја за ре зма тра ње и про це са ин те гра ци је, јер ука зу је 
на ап сорп ци о ни ка па ци тет у тр го вин ској раз ме ни ко ји је би тан код 
мо ти ва за укљу че ње ма њих и сла би јих др жа ва у ши ру еко ном ску 
за јед ни цу.

Неокласична теорија комбинације производних фактора и 
теорија цене код  Хаберлера

По че так Нео кла сич не тр го вин ске док три не на ла зи мо код Ха-
бер ле ра. По Г. Ха бер ле ру11) вред ност ро ба је за ви сна не са мо од 

10) F. Gra ham, “The ory of In ter na ti o nal Va lu es Re-exa mi ned”, The Qu ar terly Jo ur nal of Eco no
mics, 1923, p. 235. 

11) G. Ha ber ler, The The ory of In ter na ti o nal Tra de, New York, 1956, p. 175. 
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ин кор по ри ра ног ра да, већ од ком би на ци је про из вод них фак то ра. 
Ов де су укљу че ни по ред ра да и ка пи тал и зе мља, ко ји су у ра зним 
ком би на ци ја ма од но сно раз ме ра ма укљу че ни у це ну. Вред ност ро-
бе је, по овом кон цеп ту, из ра же на у опор ту ним тро шко ви ма. Са мо 
у ма лом бро ју слу ча је ва тро шко ви при про ме на ма ни воа про из вод-
ње оста ју кон стант ни (и са мо у овој си ту а ци ји це ну фор му ли шу 
кон стант ни тро шко ви). По Ха бер ле ру це на је за ви сна од скло но сти 
у кре та њу тро шко ва у за ме ни јед не про из вод ње дру гом. Вред ност 
ро бе је од ре ђе на као вред ност мар ги нал них тро шко ва при суп сти-
ту и са њу не ке ро бе дру гом. Бу ду ћи да се за јед ну ро бу мо ра жр тво-
ва ти дру га ро ба, це на ро бе из ра жа ва се мар ги нал ном вред но шћу 
дру ге ро бе. Ов де је  Ха бер лер по ве зао прин цип опор ту них тро шко-
ва и мар ги нал них вред но сти. Мар ги нал ни тро шко ви су тро шко ви 
по треб ни за про из во ђе ње јед ног до дат ног (у од но су на по сто је ћи 
об сег про из вод ње) про из во да. Ма те ма тич ки се ова де фи ни ци ја 
раз ли ку је од из во да, јер не до ла зи до те жње ну ли, већ до је ди нич-
ног при ра ста. Тренд или је ди нич ни при раст бит њи је од про сеч ног 
ра ста и он од ре ђу је це не ро ба. Ове це не се из јед на ча ва ју са тро-
шко ви ма суп сти ту ци је ро ба, а ови тро шко ви су јед на ки мар ги нал-
ним тро шко ва про из вод ње од ко је се от ка зу је у ко рист ове. 

Ре зи ми ра ју ћи ову те о ри ју, тре ба при ме ти ти да је уви ђа њем 
да про сеч не про ме не тро шко ва при про из вод ном ра сту или па ду, 
не мо гу да ука жу на од нос раз ме не, ова те о ри ја прет ста вља пр ви 
мо дер ни нео кла сич ни еко ном ски кон цепт. За па жа ју ћи да је од нос 
раз ме не ро ба на ни воу мар ги нал них про ме на ра ван од но су суп сти-
ту и са ња ра да, ка пи та ла и зе мље ко ји ула зе у це не ових ро ба, на чи-
њен је кљу чан ко рак ка мо дер ни за ци ји кла сич не ми сли.

Те о ри ја ка па ци те та при ин те гра ци ја ма мо ра да узме у об зир 
скло но сти у кре та њу тро шко ва при за ме ни про из вод ње опор ту-
ном. Ов де се од но си раз ме не мо дер ни је од ре ђу ју. На ба зи про ме на 
у ди на ми ци тро шко ва до би ја се но во са гле да ва ње ком па ра тив них 
пред но сти,узи ма ју ћи у об зир нов аспект код про ра чу на ко ри сти.  
Ка да су опур ту ни тро шко ви ви со ки, та да ова чи ње ни ца ума њу је 
пред но сти у тр го ви ни и ов де основ ни чи ни лац по ста је про из вод ни 
ка па ци тет за роб но пре струк ту ри ра ње. По пра ви лу и про из вод на 
ди мен зи ја је об у хва ће на кла сич ним ка те го ри ја ма тр го вин ских пер-
фор ман си ко је у осно ви и де фи ни шу еко ном ски ка па ци тет са рад ње 
и еко ном ског ин те гри са ња.

Ком пар тив не пред но сти и ов де има ју основ ну уло гу за од ре-
ђе ње спо соб но сти за ин те гри са ње  са мо  са да при њи хо вом де-



- 386 -

ИНТЕГРИСАЊЕ У ШИРЕ ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ...Игор Јанев

фи ни са њу про из вод ња са сво јом ди на ми ком до би ја по себ но бит-
но ме сто. Це на ко ја из ра жа ва од нос раз ме не по ста је пре ци зни је 
од ре ђе на про из вод ним фак то ри ма и њи хо вом ди на ми ком, чи ме се 
струк тур но про ду бљу је кон цепт тр жи шне вред но сти. Овај аутор 
ан ти ци пи ра прет сто је ће те о ри је о тран сфор ма ци о ној ди на ми ци 
еко но ми је, као ва жном аспек ту ко ји ука зу је на но ву ди мен зи ју ана-
ли зе бр зи не пре струк ту ри ра ња при вре де. 

Теорија комбинације фактора и нова теорија цена Охлина

Прет ход не те о ри је ком па ра тив них пред но сти/тро шко ва и Ха-
бер ле ро ва, по себ но, се бит но уокви ру ју струк ту ра ли стич ком об ја-
шње њем и те о ри јом Охли на. Сво јом док три ном ком би но ва ња про-
из вод них фак то ра ко ји од ре ђу ју це ну ро ба Охлин12) је ди на ми зо вао 
еко ном ску те о ри ју. Из гра ђу ју ћи те о риј ски кон цепт  урав но те же ња 
овај еко но ми ста ука зу је на ве зу по ну де и тра жње за про из во ди-
ма са оби ла то шћу фак то ра про из вод ње, у да тој сре ди ни, ко ја има 
ути цај на це не фак то ра. По ну да не ке ро бе је под ути ца јем це на и 
тро шко ва фак то ра. Од це не фак то ра од но сно оби ла то сти фак то ра 
у др жа ви, за ви си у ко јим ко ли чи на ма и раз ме ра ма ће би ти ови у 
про из вод њи ро ба ан га жо ва ни. Сва ка ро ба мо же се про из ве сти на 
раз не на чи не  или уче шће у ра зним ни во и ма про из вод них фак то ра. 
Ви си не по тро ше них фак то ра од јед не зе мље до дру ге се раз ли ку ју 
због при род них усло ва и спе ци фич но сти. Ко ли чи на ути че на це ну 
фак то ра. Од це не фак то ра, ко ји је и под ути ца јем тра жње, као и по-
ну де, за ви си ан га жо ва ње. Ако је це на (по пра ви лу оскуд ног у при-
ро ди и др жа ви)  фак то ра ве ћа, ње го во ан га жо ва ње је ма ње (да би 
се из бе гли тро шко ви). Ов де Охлин укљу чу је још је дан еле мент. На 
це ну фак то ра ути че и тра жња за го то вим про из во дом и по сред на 
тра жња. Тр гу ју ћи, дру ге др жа ве ће по ди ћи це ну обил ног фак то ра. 

Овај по след њи ар гу мент осно ва је те о ри је еко ном ске и тр го-
вин ске рав но те же Охли на. Об ја шња ва ју ћи им пулс тр го ви ни ко ји 
се ви ди у це нов ним раз ли ка ма, уво де се пој мо ви ин тен зив них фак-
то ра. Др жа ве са оби ла тим фак то ром нпр. ка пи та лом, а оскуд ним 
дру гим фак то ром нпр. ра дом, да би из рав на ле це не, на сто је ће да 
уве зу про из во де у ко ји ма рад оби лу је, а из ве зу ро бе у ко ји ма оби-
лу је дру ги фак тор, од но сно ка пи тал. На тај на чин тре ба да до ђе до 
по ра ста про из вод ње ар ти ка ла са оби ла тим фак то ром, тен ди ра ју ћи 
да тај фак тор пре ста је да бу де оби лат (услед ја че тра жње). Та ко 

12)   B. Ohlin,  In ter re gi o nal and In ter na ti o nal Tra de, Cam brid ge, 1933, p. 35. 
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це не оби ла тог фак то ра ра сту, а у су прот ном про це су, код оскуд ног 
фак то ра, у свет ској тр го ви ни, до ла зи до па да це не. Као по сле ди ца 
ис по ља ва се тренд ко ји у свет ској еко но ми ји до во ди до из јед на ча-
ва ња це на про из вод них фак то ра. 

Те о ри ја Охли на ба зи ра на мо бил но сти про из вод них фак то ра. 
Ова мо бил ност у ме ђу на род ној тр го ви ни ни је, због тр го вин ских 
огра ни че ња, иста као уну тар др жа ве, та ко да је у прак си, по себ но у 
про тек ци о ни стич ким окол но сти ма, мо гу ће са мо де ли мич но из јед-
на ча ва ње це не фак то ра. Мо бил ност фак то ра је од по се бонг зна ча ја 
за про це ну ин те гра тив них ка па ци те та не ке при вре де и склно сти да 
еоном ска уни ја при хва та но ве чла ни це. Ве ћу мо бил ност по пра ви-
лу има ју сна жни је еко но ми је, док ма ње при вре де обич но ис ка зу ју 
оску ди цу ка пи та ла као про из вод ног фак то ра

.Мо дел ко ји пред ла же ова те о ри ја укљу чу је и це не и нов ча не 
тро шко ве. Да ли је је дан фак тор или про из вод ску пљи у јед ној или 
дру гој др жа ви за ви си по Охли ну од де ви зног кур са. Ов де су на рав-
но бит ни сви еле мен ти це не. Као по сле ди ца из јед на че ња фак то ра 
(на зван ка сни је Охлин-Хек ше ров за кон), до ла зи до ефек та из јед на-
ча ва ња це на фи нал них ро ба у свет ској за јед ни ци. Те о ри ја тр го ви-
не Охли на у нај оп шти јем сма тра еко ном ски да по сто ји тен ден ци ја 
сма њи ва ња еко ном ске над мо ћи на ци ја, од но сно, да де ло ва њем чи-
ни ла ца урав но те же ња еко ном ски мо но по ли по сте пе но пре ста ју да 
по сто је.  

Охлин-Хек ше ров мо дел и да ље упу ћу је на за кљу чак о по тре-
би ана ли зе пред но сти и тр го вин ских пер фор ман си при раз ма тра њу 
ка па ци те та за ин те гра ци је. Ов де се ком пра тив не пред но сти ре де-
фи ни шу ефек ти ма мо бил но сти фак то ра, ко ји тен ди ра ју ка из јед-
на че њу це на у не кој ек ном ској за јед ни ци. Ово ме ђу тим не зна чи и 
исто вре ме но из јед на ча ва ње про фи та у на ци о нал ним еко но ми ја ма 
и из ме ђу на ци о нал них еко но ми ја ко је су ушле у фор му ин те гра ци-
је.

НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРИЈА РАЗМЕНЕ И МОЋИ КОД  
М. Џ. КЕЈНСА, Ф. МАХЛУПА, Џ. Е. МИДА, Џ. КРАВИСА,  

С. ЛИНДЕРА, Л. ДЕТЛЕФА И Х. МИНТА 

Ути цај на еко ном ску док три ну, као и кон цеп ци ју пред но сти, 
на да ље, има мо код Ми да, Кеј нса, Ма хлу па, Кра ви са и Лин де ра. 
Ови еко но ми сти има ли су од лу чу ју ћу уло гу у раз во ју еко ном ске 
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те о ри је, укљу чу ју ћи и ми сао о еко ном ском ин те гри са њу на ци о нал-
них при вре да. Овим те ор ти ча ри ма се за тим прикљчу ју и кон цеп ти 
Де тле фа и Мин та, ко ји у ка зу ју на бит не ком по нен те ме ђу на род не 
те о ри је.

Кеј нсов мо дел по ве ћа ња агре гат ног до хот ка  
и оп шти мо дел ра ста еко но ми је

По по за на том кон цеп ту и мо де лу Кеј нса13) основ на ци о нал-
ног еко ном ског раз во ја је мул ти пли ка тор до ход ка, ко ји за ви си од 
мар ги нал не скло но сти штед њи, ко ји се по ве зу је  са ни во ом ин ве-
сти ра них сред ста ва. Пре ма овој те о ри ји до хо дак од ин ве сти ци ја 
се по но во ула же у по тро шњу и ин ве сти ра ње, по но во ства ра ју ћи 
до хо дак (са да ма њи) све док се ци клус у ко ме тре ба од у зе ти скло-
ност (мар ги нал ној) штед њи, не за вр ши нул тим при но сом но вог 
до ход ка. По ве ћа ње до ход ка еко но ми је, по Кеј нсу, мо же се из ра зи-
ти про из во дом мул ти пли ка то ра и по ве ћа њем ин ве сти ци ја. Мул ти-
пли ка тор из ра жа ва од лив из мар ги нал ног тро ше ња на штед њу (као 
мар ги нал ну штед њу). 

Мул типлка тор до хот ка се из ра жа ва ре ци проч ном вред но шћу 
мар ги нал не вред но сти штед ње: 

Мул ти пли ка тор=1/MPS

где MPS је мар ги нал на скло ност штед њи или  дру га чи је 

Мул ти пли ка тор=1/ (1 MPC)

где MPC је мар ги нал на скло ност тро ше њу (ин ве сти ци о ном или 
дру гом). 

Кеј нсов мо дел ве зе ин ве сти ра ња или тро ше ња уоп ште ука зу је 
на ка па ци тет на ци о нал ног тр жи шта ко ји је из ра жен кроз до хо дак. 
Код ме ре ња ин те гра тив ног ка па ци те та би ло ко је еко но ми је ко ја 
тре ба да се при кљу чи гру пи еко но ских тр жи шта ко је функ ци о ни-
шу као јед но тр жи ште, до хо дак те на ци о нал не еко но ми је од ре ђу је 
мо гућ ност по тро шње та кве при вре де ко ја уко ли ко уђе у ин те гр ци-
о ну це ли ну по ве ћа ва укуп ну ви си ну по тр шње и мо ди фи ку је мар-
ги нал ну штед њу. Ов де ко рист од при дру жи а ва ња ни је са мо ве за на 

13)  Ви ди  M. J.  Keynes, Op šta te o ri ja za po sle no sti, ka ma te i nov ca, Kul ti ra, Be o grad, 1950.
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за про сти збир у ви си на ма тра же ње и по тро шње, пре и по сле ин-
те гра ци је, већ се до бит из ра чу на ва и на осно ву не ли нар ног учин ка 
мул типлка то ра до хот ка. Уве ћа ни до хо дак до не ће кроз ци клу се ве ће 
до би ти од ал ге бар ских су ма, а то зна чи да кап ци тет по тро шње уве-
ћа ног тр жи шта тре ба да бу де од ре ђен и узи ма њем у об зир мул ти-
пли ка тор ног де ло ва ња на раст тро ше ња.

Ма хлу пов мо дел и мо гу ће од ре ђе ње  
уво зног ка па ци те та еко но ми је

Ка па ци тет по себ но за ви си од ме ђу на род них тр го вин ских про-
це са и пр вен стев но од уво за  и уво зног по тен ци ја ла на ци о нал-
не еко но ми је. Слич ну ре ла ци ју као код Кеј нса да је Ма хлуп14) код 
спољ не тр го ви не. По ве ћа ње до хот ка од про ме не из во за до ве шће (у 
за ви сно сти од мар ги нал не скло но сти уво зу + МПС-а) до по ве ћа-
ња до хот ка кроз ци клу сна  по на вља ња ко је ће сма њи ва ти нов при-
нос до ско ро нул те вред но сти (у по след њем ци клу су). Ума ње ње 
из во за, као и ин ве сти ци ја до во ди до су прот ног ефек та (ви ше не го 
про пор ци о нал ног) ума ње ња на ци о нал ног до хот ка. Обра зац тр го-
вин ског мул ти пли ка то ра је: 

М=1/ (MPX+MPS)

 где  MPS је мар ги нал на скло ност штед њи 
 и где MPX је мар ги нал на скло ност уво зу
Ови ефек ти спољ не еко но ми је да ју ком плек сни ју сли ку о мо-

ћи раз ви је них др жа ва и њи хо вим пред но сти ма у од но су на оста ле. 
Основ ни чи ни оц ана ли зе по ста је скло ност штед њи, по тро шњи, из-
во зу и уво зу. Ов де се, по том, укљу чу је и ана ли за ела сти ци те та, што 
ни је би ло слу чај код ра ни је по ме ну тих док три на. 

Ка па ци тет за ин те гри сње не ке при вре де је ка ко закљчу је мо по-
себ но за ви сан од уво зног ка па ци те та зе мље ко ја се ин те гри ше, као 
и у од но су на ову др жа ву уво зног кап ци те та гру пе об је ди ње них 
др жа ва ко је пред ста вља ју ца рин ску или еко ном ску уни ју. Уво зни 
ка па ци тет еко ном ске ин те гра ци је пред ста вља ће из во зни ка па ци-
тет др жа ве ко ја је пред мет мо гу ћег прикљче ња ова квој за јед ни ци. 
Уво зни ка па ци тет је спо соб ност ап сорп ци је тр жи шта у ко ји тре ба 
ура чу на ти сва ки део уво зне тра жње са прип да ју ћим мул ти пли ка-

14)  ви ди F. Mac hlup, “In ter na ti o nal Li qu i dity and In ter na ti o nal Cre a tion of Mo ney”, Бил тен  
BIS, бр. 178, 1961.
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тив ним ефек ти ма, мар ги нал ним еле мен ти ма-фак то ри ма, укљу чу-
ју ћи и ела сти ци те те. Из овог од ре ђе ња уво зног по тен ци ја ла или 
кап ци те та, ја сно се у су прот ном сме ру од ре ђу је из во зни по тен ци-
јал одо но сно ка па ци тет.

Из во зни и уво зни ка па ци тет од ре ђу ју уку пан тр го вин ски ка-
па ци тет од но сно по тен ци јал не ке др жа ве при пи кљу че њу уни ји 
еко ном ског ти па. Ова два ка па ци те та об у хва та ју и уну тра шње еко-
ном ске еле мен те тро ше ња и до хот ка ко ји са да до би ја ју је дин ствен 
вид кроз уво зно - из во зне ка па ци те те др жа ве ко ја при сти па ин те-
гра тив ној фор ми.

Из во зном и уво зном ка па ци те ту ми ов де мо же мо до да ти и ка-
па ци те те у ме ђу на род ном пла ћа њи ма ко јом би се упот пу ни ла сли-
ка о оп штем ка па ци те ту др жа ве за ин те гри са ње. Плат на по зи ци ја 
др жа ве пре ма ино стран ству укљу чи ла би све при ли ве и од ли ве де-
ви за и до ма ћег нов ца чи ме би се до пу ни ла ана ли за ка па ци те та. 

Уво зни ка па ци тет мо гао би се пред ста ви ти ши ре као пла те жни 
или  ка па ци тет од ли ва фон до ва, док би се Из во зни кап ци тет ге не-
ра ли са но опи сао као кап ци тет при ли ва фон до ва. 

Оста ле бит ни је те о ри је тр го ви не и еко ном ских пред но сти

Мид ( J. E. Mead) доктрина Second best и царине

У те о риј ским кон цеп ти ма све ви ше се про стор оста вља де ло-
ва њу др жа ве. Ја че уче шће еко ном ске ин тер вен ци је при сут но је код 
нео кен си јан ског прав ца. Мид у сво јој док ти ни “Се цонд бест”15) 
сма тра нео п ход ним ин тер вен ци ју др жа ве и до пу шта ње по сто ја-
ња ди вер ген ци ја из ме ђу мар ги нал них вред но сти и мар ги нал них 
тро шко ва у ци љу одр жа ња или по ве ћа ња бла го ста ња.  Под ди вер-
ген ци јом се под ра зу ме ва раз ли ка из ме ђу вред но сти ко је пор тро-
ша чи тре ба да пла те за до пун ску је ди ни цу ро бе (што се од ре ђу је 
као мар ги нал на вред ност) и тро шко ва у нов ча ном ви ду ко је су бјект 
пре у зи ма да би про из вео до дат ну је ди ни цу ове ро бе тј. про из во да. 
Сто па ди вер ген ци је је ова раз ли ка по де ље на мар ги нал ним тро шко-
ви ма или:

(МVМТ) / МТ

15)  Ви ди J. E. Mead, Plan ning and the Pri ce Mec ha nism, The li be ralso ci a list So lu ti ons, Lon-
don, p. 86.
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где МV озна ча ва мар ги нал ну вред ност, а МТ озна ча ва мар ги нал не 
тро шко ве. 

По сто ја ње ди вер ген ци је је као што се ов де ви ди не по вољ но, 
јер раз ли ка оте жа ва про из вод њу аут пу та. Ве ће ди вер ген ци је у ве-
ћој ме ри угро жа ва ју но ви аут пут од но сно не по вољ но де лу ју на 
оп шти  ма кро е ко ном ски раст. Ве ли ки број ди вер ген ци ја оте жа ва 
и уну тра шњу тр го ви ну и из воз. Ова кве ди вер ген ци је угро жа ва ју 
бла го ста ње па их је по треб но ума њи ва ти. Ди вер ген ци је на ста ју 
због по ре за и мо но по ла, као и због ра зних ре гу ла тив них ме ра. Сто-
га је по треб но во ди ти по ли ти ку от кла ња ња и уну тра шњих и спољ-
них ди вер ген ци ја. Ако је нпр. у др жа ви А сто па ди вер ген ци је 40% 
за ро бу ко ја се из во зи у Б, где за исту ро бу не по сто ји ди вер ген ци ја 
(тј. MV-МТ=0), до ла зи до тр го ви не где су мар ги нал ни тро шко ви 
40% ни жи у зе мљи А у ком па ра ци ји пре ма исој ро би из др жа ве Б. 
Прет по ста ви мо нпр. да су мар ги нал ни то шко ви за оста ле ро бе у 
раз ме ни др жа ва А и Б исти. При на ве де ним усло ви ма обе зе мље 
ће има ти ви ше ове ро бе,  где се ис по ља ва раз ли ка од 40%. На да ље, 
ис пра вља ју ћи ди вер ген ци ју мо же се прет по ста вља ти да ће др жа ва 
А мо ћи да уве де ца ри ну (нпр. 40%), што би до ве ло до мак си ми за-
ци је ње не про из вод ње (и на ра чун ње них оста лих ро ба). Др жа ва Б 
мо же та да по ве ћа ти   сво ју за штит ну ца ри ну, јер је про из вод у зе-
мљи А са да са ви шом мар ги нал ном вред но шћу од истог про зво да 
у др жа ви Б. Ако је ди вер гент на ца ри на 40% та да је MVМТ=40%. 
По сто ја ње ди вер ген ци је зна чи да про из вод ња ни је мак си ми зо ва на. 
Тек ако се уве де ца ри на ова то мо же по ста ти. С дру ге стра не, као 
што мо же мо ви де ти на овом при ме ру ца ри на ра ђа но ву мар ги нал-
ну вред ност ко ја до во ди до нео п ти мал не тр го ви не. На из не се ном 
при ме ру, где MV=40% мак си ми за ци ја аут пу та про из вод ње на ста је 
ка да је уво зна ца ри на 40%, а оп ти ми за ци ја ка да ца ри на те жи 0. 
Одав де по Ми до вој ло ги ци, “Се цонд бест” ца ри на, је сте ца ри на 
из ме ђу 40% и 0%. 

Сте пен сни же ња ца ри на у овом слу ча ју Ми да за ви си од ела-
сти ци те та тра жње и по ну де у др жа ви А и др жа ви Б од но сно ви си не 
про да је ко ли чи не ро бе у за ви сно сти од ва ри ра ња це на тог про из-
во да. Као што уоча ва мо Мид до пу шта и по сто ја ње ини ци јал не ди-
вер ген ци је, ко ју пре ма ње го вој су ге сти ји не тре ба от кла ња ти. Ово 
се чи ни на ра чун про из вод ње и ов де ово нео т кла ња ње ди вер ген ци-
је прет ста вља оп ти мал ну со лу ци ју (“Се цонд бест”). Као што се ви-
ди ца ри на ни је до бро ре ше ње, ме ђу тим, по не кад ју је бо ље уве сти 
не го не у ве сти од но сно уво ђе ње ова кве ме ре, та ко ђе, пре ма овом 
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кон цеп ту прет ста вља дру го нај бо ље ре ше ње за еко но ми ју. Ово је 
по себ но су чај ка да се узи ма у об зир да су сред ства за суб вен ци о ни-
ра ња ди вер ген ци је MVМТ оскуд на. Са овим у ве зи ви ша це на ро бе 
ко ја је на ста ла по ра стом ца ри не ума њу је тр го вин ску раз ме ну. Ово 
ума ње ње го во ри ка ко је овај ме тод до био на зив (“Се цонд бест”).

Џ. Кра ви со ва кон цеп ци ја ела сти ци те та  
и струк тур на те о ри ја С. Лин де ра

По Кра ви су др жа ва уво зи оне про из во де у ко ји ма је по ну да 
на уну тра шњем тр жи шту ре ла тив но ма ње ела стич на на из ме ње-
не ве ће тро шко ве про из вод ње (це не), од но сно у ко ји ма је ре ла тив-
ни ела сти ци тет стра не по ну де ве ћи на тро шко ве про из вод ње, не го 
што је то слу чај код до ма ће про из вод ње16). Из во зне др жа ве су оне 
ко је ин тен зив но упо тре бља ва ју си ро ви не у ко ји ма од но сна др жа ва 
оби лу је или оне гра не где се уну тар др жа ве ис ка зу је ви ше сто па 
тех нич ког про гре са (што је ве за но за ела стич ност). На да ље на ме-
ђу на род ном ни во ју из во зне ће би ти гра не ко је по ка зу ју ви шу сто пу 
на уч но-тех нич ког на прет ка не го кон ку рент ске ин ду стри је од но сно 
парт не ри у дру гим др жа ва ма. 

С. Лин дер се у из ве сном сми слу на до ве зу је на Кра ви са. Пре ма 
ње го вом схва та њу ни во тр го ви не се кун дар ним ро ба ма ме ђу др жа-
ва ма је то ли ко ви ши, ана ли зи ра ју ћи ово пре ма про пор ци ји на ци-
о нал ног до хо да, ко ли ко је ви ши сте пен по ду дар но сти струк ту ре 
тра жње ме ђу тим др жа ва ма. Обим тр го ви не се кун дар ним про из-
во ди ма тре ба да бу де уто ли ко ви ши уко ли ко су др жа ва ма бли жи 
до хот ци пер ца пи та. Ово свој ство се ду гу је слич но шћу по тро шње 
од но со тра жње, што је ре зул тат слич но сти по тро шач ких на ви ка у 
др жа ва ма у ко ји ма су до хот ци пер ца пи та бли ски. Струк ту ра до ма-
ће тра жње сто га одр ђу је хи је рар хи ју од но сно ре до след из во зно сти 
про из во да. Код др жа ва где по сто ји ве ћа ди вер зи фи ка ци ја из во за 
(од но сно ве ћи до хо дак ко ји усло вља ва ова кву ди вер зи фи ка ци ју) 
до ла зи до мо гу ћег ве ћег оби ма тр го ви не. Ве ћи до хо дак за ви си од 
тех но ло шке ино ва тив но сти и про гре са. Одав де се, у окви ру овог 
кон цеп та, из вла чи за кљу чак да уко ли ко је ви ши ни во до хот ка у 
две ма др жа ва ма уто ли ко је по тен ци јал ни и ствар ни обим њи хо ве 
тр го ви не ве ћи17). 

16) J. Kra vis, “Ava i la bi lity and ot her In flu en ses on the Com mo dity Com po si tion of Tra de”, Jo
ur nal of Po li ti cal Eco nomy, vol. 64, 1956. 

17) Ви ди S. Lin der, An Es say on Tra de and Tran sfor ma tion, New York, 1961, p. 103. 
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Ве за са Кра ви со вим кон цеп том је у то ме што кон цен тра ци ја 
тех нич ког про гре са ква ли фи ку је ин ду стри је за из воз, од но сно екс-
пор та бил не су оне ин ду стри је ко је су тех но ло шки ја че. Про блем 
ви шег до хот ка и тех но ло шког про гре са ве зу је кон цепт Лин де ра за 
оне те о ре ти ча ре ко ји су ука зи ва ли на по ве за ност екс пор та бил но-
сти и до хот ка. 

Де тлеф, Минт и по ку шај ко рек ци је  
те о ри је ком пар тив них пред но сти

По те о ри ји Л. Де тле фа18) да би се утвр ди ле ком па ра тив не пред-
но сти по треб но је узе ти у об зир за о ста ја ње еко ном ске струк ту ре 
од но сно “тран сфор ма ци о ни за о ста так” (“lag”). По ње му бит но 
је утвр ди ти ко јим оби мом и ко јим тем пом се мо гу из ме ни ти еле-
мен ти спе ци ја ли за ци је ко ји у вре ме ну гу бе сво је пред но сти, да би 
се про це ни ла тр го вин ска по зи ци ја. При ана ли зи ком па ра тив них 
пред но сти по треб но је узе ти у об зир да кле тран сфор ма ци о ни лаг. 
Он се де фи ни ше као ела сти ци тет тран сор ма ци је, где се узи ма ју 
као еле мен ти мар ги нал на скло ност по тро шњи и ела стич ност по-
ну де и тра жње. 

У окви ру ши ре ана ли зе овај ме тод мо же има ти сво је ме сто 
и до не кле ко ри го ва ти ви ђе ње о пред но сти или пред но сти ма ко је 
про ис ти чу из не ке ин те гра ци је. Код сла би јих при вре да мо гућ но сти 
тран сфи ор ма ци је еко но ми је су у знат ној ме ри ис по ље ни је. 

Из ве сно ко ри го ва ње кон цеп та  ком па ра тив них пред но сти на-
ла зи мо и код Х. Мин та. Овај аутор кри ти ку је кла сич ну док три ну са 
ста но ви шта да ре сур си ни су нај че шће у прак си пред мет опор ту ног 
усме ра ва ња. Он при ме ћу је да се из воз мо же по ве ћа ти без ума ње ње 
про из вод ње за по тро шњу. Ово је по сле ди ца чи ње ни це да у до ма ћој 
при вре ди по сто ји ви шак про из вод ног ка па ци те та од но сно ре сур си 
ко ји до мо мен та тр го ви не ни су ис ко ри шче ни. Тек ула ском у из воз 
ови по чи њу да се ко ри сте, што као што мо же мо да при ме ти мо, по-
др жа ва те о ри ју раз вој них пред но сти по ко јој је по треб но узе ти у 
об зир и пред но сти ко је на ста ју по сле ула ска у из воз19).  

18) L. De tlef,  Dyna mische The o rie der In ter na ti o na len Ar be it ste lung, Ein Be i trag zur The o rie 
der we it wirtscha ftlic hen Ent wic klung, Wirtschaftswis sen scha ftlic he Ab han dlun gen, Heft 25, 
Dun cker – Hum blot, Ber lin 1967, pp. 87-130. 

19) H. Myint, The clas si cal the ory of in ter na ti o nal tra de and the un der de ve lo ped co un tri es, Re-
a dings in In ter na ti o nal Eco no mics, Ge or ge Al len and Un win Ltd, Lon don, 1968.
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ПРЕДЛОГ МЕТОДОЛОГИЈЕ КВАНТИФИКАЦИЈЕ 
КАПАЦИТЕТА ДРЖАВЕ ЗА ИНТЕГРИСАЊЕ У 

ЕКОНОМСКУ ИНТЕГРАЦИЈУ
Пред ход не те о ри је ука зу ју да је мо гу ће из ра чу на ти ка па ци тет 

др жав ног ин те гри са ња у ши ру при вред ну уни ју. Ов де мо же мо при-
ме ни ти прин цип цостбе не фит ана ли зе за од нос до би та ка и ги би-
та ка P=B-C , где су B- до бит ци, C- гу бит ци, а P- про фит. Ме то до ло-
ги ја об ра чу на по пра ви лу тре ба да узме у об зир агре гат не до бит ке 
и агре гат не ги бит ке за не ку др жа ву при учла ње њу у уни ју, од но сно 
тр го вин ски и плат ни би ланс пре и по сле укљу че ња у ин те гра ци ју. 
Ов де се у на че лу мо же узе ти да се ра ди о два при вред на ак те ра где 
се је дан учла њу је у за јед ни цу др жа ва, ко ја се мо же сма тра ти је ди-
стве ним (дру гим) су бјек том. Та ко се спа ја ју два су бјек та са сво јим 
тр жи шти ма и ком па ра ти винм пред но сти ма.

По ла зе ћи од то га да ин те гра ци ја пред ста вља је дин стве ни еко-
ном ски су бјект, ана ли за ме ђу на род них ка па ци те та и тр го ви не се 
сво ди на мо дел две др жа ве и мно штва ро ба ко је су пред мет раз ме-
не. Овим се упро шћа ва и пре ци зно уокви ру је ме тод ана ли зе до би-
ти и гу би та ка од ин те гра тив ног при кљу че ња.

Ако са про фи та бил ни шћу из ра зи мо су ме до би та ка и су ме гу-
би та ка, и обе ле жи мо га са оп штим Pin, та да са не ким Pi-pre мо же мо 
обе ле жи ти спољ но-еко ном ску про фи та бил ност не ке еко но ми је пре 
при дру же ња, а са Pi-po sle  мо же мо обе ле жи ти спољ но-еко ном ску про-
фи та бил ност исте еко но ми је по сле при дру же ња. Ако је Pto tal  = Pi + 
Po sta lo , где је  Pto tal  агре гат ни на ци о нал ни про фит, а Po sta lo = П0 оста ли 
део на ци о нал ног про фи та по од би ја њу Pi , та да од нос вред но сти 
(Pi-pre / Pto tal) од ра жа ва еко ном ску мар жу про фи та бли но сти пре при-
дру жи ва ња,  а вред ност (Pi-po sle / Pto tal) је мар жу про фи та бли но сти 
по сле при дру же ња. Одав де ка па ци тет не ке др жа ве за при дру же ње 
мо же мо да из ра зи мо као:

 Ki = (Pi-po sle-Pi-pre) /  Pto tal,po sle

ов де Pto tal,po sle  пред ста вља агре гат ни про фит не ке зе мље по сле при-
дру жи ва ња ин те гра ци ји, 
а Pi /  Pto tal пред ста вља мо до фи ко ва ну про фит ну мар жу где уме сто 
име ни о ца у ви ду на ци о нал ног до хот ка (NI) има мо а ве ли чи ну агре-
гат ног про фи та Ptot

20)
 .

20) Ви ди о агре гат ном про фи ту нпр. H. P. Gray, “De ter mi nants of Ag gre ga te Pro fit mar gin: 
Co ment”, The Jo ur nal of fi nan ce, vol. XXXI, no 1, 1976.
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Из раз за ка па ци тет еко но мје код при кљу че ња Ки по ка зу је да је 
тај ка па ци тет еко ном ска моћ да при вре да по ве ћа про фит ну мар жу 
пре ла ском у ве за но ин те гра тив но ста ње. Што је ве ћа спо соб ност 
да се про фит на мар жа по ве ћа кроз ин те гри са ње то је ве ћи ка па ци-
тет на ци о нал не еко но мје за ин те гри са ње. Ова ква спо соб ност по-
ве ћа ња про фит не мар же или про фит не сто пе, ко ја је мар жи исто-
смер но ко ре ли ра на, по ка зу је ви си ну ка па ци те та еко но ми је (од но-
сно ње них при вред них су бје ка та) да се ис пла ти во ује ди не у ве ћу 
еко ном ску це ли ну.

Др жа ве ко је по ка зу је ве ћу спо соб ност за про фи та бил ном при-
дру же њу пре ма на ци о нал ном до хот ку21)  или на ци о нал ном агре гат-
ном про фи ту мо гу се сма тра ти та квим при вре да ма ко је ела ситчно 
по ве ћа ва ју про фи таблност при про ме ни свог тр жи шног про сто ра. 
Ова ква ди на ми ка про ме не про фит них по ка за те ља по ка зу је при ла-
го дљи вост и ефи ка сност при вре де пре ма  но вом тр жи шту и но вој 
тр жи шној це ли ни. Ка па ци тет Ki пред ста вља спо соб ност про ме не 
про фит не мар же у не ком вре мен ском пе ри о ду, ко ја је по де фи ци ји 
по зи тив но ор јен ти са на:  Ki > 0.

Ап со лут на про фи та бил ност као та ква мо же би ти по не кад ре-
ла тив но ви со ка у ну ме рич ким по ка за те љи ма, али ре ла тив но бе зна-
чај на вред ност пре ма ви си ни агре гат ног на ци о нал ног про фи та. У 
овом кон тек сту узи ма ње у об зир ви си не агре гат ног на ци о нал ног 
про фи та од но сно мар же је бит но у ци љу про це не ин те ре са зе мље 
за при дру жи ва ње. Ве ћа мар жа ука зу је на ве ћи ин те рес ко ји је ко ре-
ли ран са ве ћом спо соб но шћу за при кљу че ње.

Ако у оп шти јем слу ча ју има мо си ту а ци је да про ра чу на ва мо 
ка па ци тет Ki  за ви ше ин те гра ци ја за кљу чи ће мо да ка па ци тет од-
ре ђу је ела стич ност про ме не про фит не мар же од слу ча ја до слу ча-
ја. Усред ње на вред ност ела си ци те та про ме не мар же за ве ли ки број 
ин те гра ци ја ука зи ва ће на оп шту ефи ка сност при ла го ђа ва ња при-
вре де ко ја је оп шти по ка за тељ ка па ци те та на ци о нал не еко но ми је 
за про ме не у ре жи му ве за но сти пре ма но вим еко ном ским про сто-
ри ма.

Ме то до ло ги ја ко ја је фор му ли са на као Ki = (Pi-ex post-Pi-exan te) /  
Ptot,post по ка зу је да ка па ци тет и ин те рес из ра жен пре ко про фи та бил-
но сти при при дру же њу по пра ви лу мо же би ти ви сок и код сред њих 
и ма њих зе ма ља. Оне ће на по ве ћа ном тр жи шту на ћи мо гућ ност да 

21) Ви ди о агре гат ној про фит ној мар жи S.R. Fin kel, D Tut tle, „De ter mi nants of Ag gre ga te 
Pro fit Mar gins“, The Jo ur nal of fi nan ce, 1971
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пла си ра ју нај ве ћи део свог из во за и уко ли ко је увоз истих до бро 
по кри вен из во зом од но сно има ју по вољ ни плат ни би ланс, ис по-
ста ви ће се да је ин те рес при кљу че ња по вољ ни ји не го код не ких 
ја ких зе ма ља. Спо соб ност про ме не про фит не мар же су по пра ви лу 
ве ли ке и код ја ких др жа ва, јер су ро бе у њи ма сна жни је ди вер зи-
фи ко ва не и по сто ји ви со ка мо гућ ност пре ор јен та ци је и при ла го-
ђа ва ња при вре де. Та ко да ће нај ве ћи број при вред но ја ких зе ма ља, 
са пред но сти ма у по се до ва њу тех но ло ги је и ка пи та ла  ис ка зи ва ти 
ре ла тив но ви сок кап ци тет при кљу че њу.

Ова ко пред ло же ни мо дел на јед но ста ван на чин по ка зу је по тен-
ци јал кроз ка па ци тет еко ном ског при кљу че ња код од ре ђе не др жа ве 
као раз ли ку ње не пред-ин те гра тив не про фи та бил но си и пред ви ђе-
не пост-ин те гра тив не про фи та бил но сти, пре ма ви си ни агре гат ног 
на ци о нал ног про фи та. Ов де се ан ти ци пи ра на пост-ин те гра тив на 
про фи та бил ност мо ра узе ти у ве ћем вре мен ском пе ри о ду по сле 
при кљу че ња уни ји или срод ној еком ској ин те гра ци ји.

За ве ћи ну др жа ва ко је су еко ном ски сла би је при кљу че ње нпр. 
у ЕУ мо же на по чет ку до не ти не по сред не тр го вин ске про фи те и 
ис пла ти вост по са мом учла ње њу, а за тим ова ини ци јал на про фи-
та бил ност мо же би ти пред мет еро зи је услед деј ства опа да ња пред-
но сти, еко ном ског ра сло ја ва ња на ви ше и ма ње ди вер зи фи ко ва не 
роб не еко но ми је и за о ста ја ња. Ова кав про цес по пра ви лу у еко-
ном ским уни ја ма као што је ЕУ мо же кре и ра ти од но се раз ви је ног 
Се ве ра и не раз ви је ног Ју га, где се ис по ља ва про цес за о ста ја ња у 
про ме на ма струк ту ре и за ду жи ва ња, пра ћен си стем ским и струк-
тур ним сла бо сти ма у кон крен ци ји и при ла го ђа ва њу при вре да, ме-
ња ју ћи о вред но сти кап ци те та ко ји су пр во бит но по сто ја ли.

У овом сми слу кон цепт ко ји пред ла же мо мо же се ко ри го ва ти 
ан ти ци пра ном про фи та бли но шћу при ка сни јим стру кур ним про-
ме на ма од но сно ан ти ци па ци јом про фи та бил но сти ко је не на ста ју 
не по сред но по учла ње њу и ин те гра ци ји. Ов де је ме то до ло ги ја иста 
као код утвр ђи ва ња ан ти ци пи ра них ком па та ив них пред но сти или 
ан ти ци пи ра них фи нан сиј ских ефе ка та.

С дру ге стра не, ка па ци тет не ке еко но ми је ме ња се у то ку вре-
ме на, јер но во кре и ра на на ци о нал на еко но ми ја сти че пред но сти из 
ве ћег тр жи шта, а по раст до хот ка и но ва ак тив ност ко ја мо же би-
ти усме ре на и на тре ћа тр жи шта ван уни је мо же бит ни је ути ца ти 
на ка рак те ри сти ке ова квог по стр го вин ског по тен ци ја ла. Ов де су 
и пред но сти од ски да ња ца рин ских и не ца рин ских ба ри је ра, деј-
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ство мул типлка то ра и ак це ле ра то ра и ан ти ци клич ни ефек ти ко ји 
ме ња ју тр жи шне пер фор ман се и до хо дак. За да так је, ме ђу тим, да 
се ка па ци тет за при кјлу че ње утвр ди у ра зум ном оп се гу вре ме на 
по сле тр го вин ске ин те гра ци је, јер је ов де сми сао од ре ђе ња спо-
соб но сти еко ном ског ве зи ва ња у од ре ђе ном мо мен ту, а не оп шти ја 
ду го роч на про це на ме ња ња ова квог ка па ци те та у вре ме ну. Про це-
не про ме на ка па ци те та у ду жем пе ри од су пред мет ана ли зе оп ште 
ис пла ти во сти, а не кон крет ног мо мен та ко ји је ока рак те ри сан не-
ким вред но сти ма за ка па ци тет.

С дру ге стра не, мо же се ме ри ти и до при нос др жа ве ко ја се 
при кљу чу је са мом су бјек ту при кљу че ња од но сно еко ном ској ин-
те гра ци ји. Ов де се ме ри ви си на еко ном ског ка па ци те та уни је да 
при кљу чи од ре ђе ну др жа ву свом еко ном ском про сто ру. Основ на 
ка те го ри ја и у овом слу ча ју је сте про фи та бил ност за уни ју од при-
кљу че ња не ке зе мље са сво јом при вре дом том ши рем тр жи шту.

Из раз за ка па ци тет уни је је исти као у гор њем слу ша ју код др-
жа ве:

Ku = (Pu-po sle-Pu-pre) /  Pu-tot,po sle ,  Ku> 0,  Pto tal  = Pu + Po sta lo

где  (Pu-pre / Pu-to tal)  је еко ном ска мар жа про фи та бли но сти пре 
при дру жи ва ња за уни ју, а

(Pu-po sle / Pu-to tal) је еко ном ска мар жа про фи та бли но сти по сле при-
дру жи ва ња за уни ју.

Ка па ци тет Кu  ис ка зу је еко ном ску спо соб ност уни је да про ме-
ни сво ју мар жу при ве зи ва њу за не ку но ву чла ни цу у свој тр жи-
шни про стор. Укол ко је про ме на ве ли ка, та да се сма тра да је ела-
сти ци тет про ме не мар же за од ре ђе ну др жа ву ви сок од но сно да је 
ка па ци тет за при ма ње исте ви сок. За ве ли ки број зе ма ља мо же се 
сма тра ти да Ku ис ка зу је еко ном ску спо соб ност или моћ уни је да 
ела стич но про ме ни про фит ну мар жу и про фит ну сто пу при при је-
му но вих др жа ва у уни ју. 

Ме то до ло шки, и у овом слу ча ју, пост-ин те гра тив на про фи та-
бил ност се мо ра узе ти у ве ћем вре мен ском пе ри о ду по сле при кљу-
че ња и уз та кву ко рек ци ју је по треб но из вр ши ти ре ал ни ју про це ну 
вред но сти.

* * *
Про цес ин те гри са ња не ке др жа ве у еко ном ску уни ју на мет-

нуо је у те о ри ји пи та ње са ко јим се ка па ци те том ова еко ном ски 
ин те гри ше. Ово је основ но пи та ње за сва ку раз вој ну де мо кра ти ју 
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и ње не по ли тич ке  и еко ном ске уста но ве ко је се на ла зе у про це-
су при дру жи ва ња ши рем еко ном ском про сто ру. Основ ни ме тод за 
ре ше ње кван ти фи ко ва ња ка па ци те та за ин те гри са ње про на ђен је 
у ис пла ти во сти од но сно ме ри про фи та бли но сти за др жа ву ако до 
овог ин те гри са ња до ђе кроз тр жи шно ује ди ње ње. Ве ћа про фи та-
бил ност је по ве за на са ве ћом мо гућ но шћу ко ри шће ња по сто је ћих 
при вред них ка па ци те та од но сно спо соб но сти до ма ће при вре де. 
Ви ша мо гућ ност ис ко ри шће ња до ма ћих спо соб но сти про пор ци-
о нал на је по ве ћа њу про фи та бли но сти од при дру жи ва ња ме ре ном 
пре ма је ди ни ци за јед нич ког де но ми на то ра. Ис пла ти вост ин те гри-
са ња се ов де  ме ри пре ко раз ли ка у су ма ма спољ но-еко ном ске про-
фи та бли но сти за кан ди да та учла ње ња по сле и пре спа ја ња. Као 
што ви ди мо ка па ци тет не ке др жа ве је пре све га за ви сан од ње не 
про фи та бил но сти при про ме ни ста ња ве за но сти (ин те гри са но сти), 
ко ја уко ли ко је ве ћа пре ма су ми агре гат ног на ци о нал ној про фи ра 
ње зин је ка па ци тет ве ћи код при љу че ња. 

Ка па ци тет др жа ве при кљу че њу је спо соб ност да не ка др жа ва 
про ме ни ви си ну ње не про фит не мар же или ње ног мо ди фи ко ва ног 
ви да (Pi-ex post -Pi-exan te) /  Ptot  при пре ла ску у ве за но ин те гра тив но ста-
ње. Спо соб ност да се про ме ни мар жа  при ве зва њу  (мар жа ви да 
Pi  / Pi-tot)  је ка па ци тет др жа ве за ин те гра тив но ста ње од но сно Ki.  
Pi-tot  у на ве де ном из ра зу пред ста вља агре гат ни про фит на ци о нал не 
еко но ми је. Ова ква ве ли чи на је узе та ра ди од ре ђе ња уће шћа гор-
ње раз ли ке у про фи ти ма де ле њем исто тип ном ка те го ри јом ко ја се 
од но си на укуп ност свих про фи та на ци о нал не еко но ми је. Ов де се 
вр ши ме ре ње ап со лут ног спољ но-еко ном ског про фи та пре ма ма си 
укуп ног про фи та, сво ђе њем на но ву је ди ни цу ме ре ис ко ри шће ња. 
Агре гат ни про фит је ка ко за па жа мо бли ско ко ре ли ран и са на ци о-
нал ним до хот ком ко ји се, та ко ђе, мо же услов но ко ри сти ти за де-
ле ње раз ли ке у спољ но-екон мо ским про фи ти ма, и та да до би ја мо 
кла сич ни вид про фит не мар же (у окви ру из ра за об ли ка Pi  / NI, где 
NI пред ста вља на ци о нал ни до хо дак).

Ка па ци тет др жа ве, као што да ље за па жа мо, мо же се опи са ти 
и об ја сни ти услов но и пре ко ви си не про фит не сто пе, ко ја је ина че 
бли ско ко ре ли ра на про фит ној мар жи и ов де опи са ном мо ди фи ко-
ва ном из ра зу еко ном ске мар же ко ју ов де пред ла же мо. Ту би нпр. 
Ка па ци тет, као моћ, би ла опи си ва и као спо соб ност про ме не про-
фит не сто пе на ци о нал не еко но ми је при пре ла ску у ве за но ин те гра-
тив но ста ње. Што је про фит на сто па ела стич ни је од но сно ви ше 
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про ме ње на то је ве ћа спо соб ност при вре де по је ди ни ци иза бра не 
ме ре да се ис пла ти во ве же за еко ном ску уни ју.

За срп ску на ци о нал ну еко но ми ју је од зна ча ја да се при хва ти 
ста ти стич ко ме ре ње опи са них вред но сти за ка па ци те те, укљу чу ју-
ћи и об ра чун агре гат ног на ци о нал ног про фи та. По ред то га има ју ћи 
у ви ду при ро ду срп ске еко но ми је и ње ну струк ту ру, уз пред ло же не 
по ка за те ље оп штег ка па ци те та еко но ми је, мо гу ће је на пра ви ти и 
про це не по себ них обла сти ка па ци те та, где пре све га тре ба ана ли-
зи ра ри из во зни  и уво зни ка па ци тет еко но ми је по сле ( ex-post ан ти-
ци пи ра но)  и пре (ex-an te)  ула ска у Европ ску уни ју. Овим вред но-
сти ма се мо же при дру жи ти и ана ли за про ме не плат ног би лан са пре 
и по сле ве за ног ста ња, да би се до би ла де таљ ни ја сли ка о спољ но-
еко но мо ском ка па ци те ту др жа ве.

На по слет ку мо же се на пра ви ти и оквир на прог но за ин те ре са 
Уни је за при дру жи ва ње са Ср би јом ко ри сте ћи рас по ло жи ве по дат-
ке за про це ну об ли ка Ku = (Pu-po sle-Pu-pre) /  Pu-tot,po sle ,  Ku> 0, где Ku 

пред ста вља кап ци тет уни је за при хва та ње Ср би је, из ра жен пре ко 
опи са них спо соб но сти за про ме не еко ном ске мар же про фи ра бил-
но сти.

Igor Janev
INTEGRATION OF STATES IN WIDER ECONOMIC  

STRUCTURES AND CAPACITY OF A STATE FOR  
ECONOMIC INTEGRATION  

Summary
In the present article we describe the doctrines of econom
ic theory related to the evaluation of the trade effects with 
emphasis on the evaluation of the capacity of a state for 
integration in an economic union of states. The analysis 
begins with the classical Smith – Ricardo model of com
parative advantages and ends with a simple theoretical 
model for evaluation of the capacity of a state for join
ing an economic union. It is shown that already the theory 
of comparative costs demonstrates that a trade relation 
can be considered as an elementary form, or precursor, 
of the economic integration, that in a developed form can 
embrace the entire trade space. The tradebased integra
tion theories of Smith, Ricardo and Mill  have later ex
panded into more complex economic integration theories 
that, apart of trade, include other economic elements and 
relations. These theories introduce the notion of economic 
power (both on the level of a state or community of states) 
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and elaborate on the motivs for economic integration. 
Thus, Nicholson and Graham point out the importance 
of the size of state economy and teritory in determining 
the economic advantages and costs for a state entering 
an economic integration. Nicolson maintains that terms of 
trade  in an economic union will tend to be close to those of 
the largest state. Bastable and Marshall also adopt such a 
view. According to Graham, the essential factors affecting 
the distribution of the trade  gains are: 1) the geographic 
dimensions of the state, 2) the demographic dimension of 
the state, and 3) the economic – trade dimension of the 
state (good production, market, total income and income 
per capita). According to this concept, the less developed 
countries in the integrated economic structure can trans
form their economy (when such transformation is needed, 
e.g. in times  of  crysis) at much larger costs than the de
veloped states. Graham maintains that the less developed 
countries in the union do not have the possibility for an 
effective diversification of their economic activity, and 
their economic development is largely determined by their 
export oriented production. Accordingly, the (posttrade) 
terms of trade representn the basic indicator of their eco
nomic efficiency.  Haberler has connected the principle of 
opportunity costs with the  marginal costs. Marginal costs 
are the costs necessary for production of one additional 
product with respect to the existing level of production. 
The marginal cost is a more important parameter than the 
average growth and essentially determines the price of the 
goods and the production efficiency. 
    The Ohlin – Heckscher model points to the necessity of 
analysing the comparative advantages in the trade perfor
mance when considering the capacity of a state for eco
nomic integration. The comparative advantages have to 
be redefined by the effects of mobility factors that tend to 
equalize the prices in an economic community. The Keynes 
model, relating the investment and corresponding costs, 
points to the capacity of national market as a factor in 
the national income. When evaluating the capacity of a 
national economy for integration in a group of economic 
markets that function as a single market, one has to take 
into account that the income of that national economy is 
determined by its capacity to consume and that by enter
ing in the integrated market  the level of that capacity is 
expected to increase. According to Mahlup, the increase 
of the income due to the change in the export will lead 
(depending on the marginal propensity to import and mar
ginal propensity to save) to increase of the income that 
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will diminish its value in each cycle until, finally,  the new 
income becomes zero. Decrease of the export, as well as 
the investments, would lead to the opposite effect: de
crease of the national income. Thus, the capacity of the 
national economy for integration depends on its capacity 
for import from the states of the common market, but also 
by the capacity of the common market for import from the 
state entering the integration. This latter capacity obvi
ously defines the upper limit of the capacity for export of 
the accessing state to the common market. Finally, by con
sidering also other parameters involved in the economic 
integration, we have arrived at an appropriate definition 
of the capacity of a state for economic integration. The 
capacity of a state for economic integration is its ability to 
change its (modified) profit margin  
(Piexpost  Piexante) / Ptot  = K when entering the integration, 
where Piexpost  and Piexante are the foreigneconomic profit
abilities  after and before the integration, and Ptot is the 
aggregate national profitability.
Key words: integration, capacity, institution, democracy, 
economy  
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