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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.
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УТИ ЦАЈ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ  
НА РЕ БА ЛАН СИ РА ЊЕ  

ГЛО БАЛ НЕ МО ЋИ 
(Свет у дру гој де це ни ји 21. ве ка)

Са же так

На по чет ку 21. ве ка свет про ла зи кроз тур бу лент не 
ге о по ли тич ке про ме не. Фи нан сиј ска, а по том и еко ном ска, 
кри за кра јем 2000-их дра ма тич но пот ко по ва по сто је ће гло-
бал не обра сце мо ћи. Свет ула зи у не ку вр сту мул ти по лар ног 
ме ђу на род ног си сте ма. На де лу је ди фу зи ја гло бал не мо ћи, 
ње на пре ра спо де ла на ка пи лар ни на чин. САД још увек има 
убе дљи во нај ве ћу при вре ду, обим вој не мо ћи у по ре ђе њу са 
оном код по тен ци јал них про тив ни ка је не у по ре ди во ве ћи, 
сте пен по ли тич ког ути ца ја у ме ђу на род ном си сте му је без 
пре се да на. Ме ђу тим, ки не ски вој ни из да ци ће сре ди ном сле-
де ће де це ни је пре сти ћи аме рич ке, еко ном ска моћ те зе мље 
ће још ра ни је пре ва зи ћи аме рич ку, по ли тич ки ути цај САД ће 
оста ти сна жан, али ни из бли за као да нас. 

Бу ду ћи да је, ба рем фор мал но, ина у гу ри са на ви ше век-
тор ска по ли ти ка на ше зе мље, тзв. осла ња ње на че ти ри 
сту ба свет ске мо ћи, про ме не на гло бал ној рав ни су од по ве-
ћа ног зна ча ја за кре а то ре до ма ће по ли ти ке.
Кључ не ре чи: еко ном ска кри за, гло бал на моћ, про ме не, САД, 

Ки на, Ру си ја, Ср би ја. 
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Гло бал на еко ном ска кри за као ка та ли за тор 
ге о по ли тич ких про ме на 

Ре ба лан си ра ње гло бал не при вре де, ко је тра је ви ше од 
де це ни је, и ко је се по себ но убр за ло на кон фи нан сиј ско-еко-
ном ског по тре са 2007/08. до во ди у пи та ње гло бал но ли дер-
ство САД. Све до ци смо сла бље ња ре ла тив ног еко ном ског 
зна ча ја ’’За па да’’, на ра чун ’’Ис то ка’’ а те ку ћа кри за (тач ни-
је, ане мич ни раст за пад них еко но ми ја) убр за ва овај про цес. 
Еко но ми ја ни је је ди ни фак тор ко ји опре де љу је ге о по ли тич ку 
кон сте ла ци ју, али је она ду го роч но од нај ве ћег зна ча ја. Бу ду-
ћи да се дра ма тич но ме ња при вред ни зна чај гло бал них по ли-
тич ких су бје ка та (др жа ва) чи ни се да је из ве сно да ће свет ска 
еко ном ска кри за кра јем две-хи ља ди тих има ти ду го роч не ге-
о по ли тич ке им пли ка ци је.

Про јек ци је за на ред не го ди не ука зу ју на на ста вак трен-
да ко ји тра је од кра ја де ве де се тих. На та бе ли 1. да те су тен-
ден ци је (и про це не) вред но сти укуп ног БДП за во де ће ин ду-
стриј ске зе мље као и зе мље БРИКС. Ја сно је ви дљив тренд 
опа да ња уде ла пр ве и ра ста уче шћа дру ге гру пе зе ма ља у 
гло бал ном БДП. На и ме, шест во де ћих ин ду стри ја ли зо ва них 
зе ма ља 2000. чи не бли зу 63% гло бал ног БДП, ове го ди не око 
45%, а про це не го во ре да ће 2017. њи хо во уче шће у свет ском 
БДП из но си ти не што пре ко две пе ти не. Пет зе ма ља БРИКС 
са 8,4% 2000. да нас су до спе ле на пре ко пе ти не гло бал ног 
БДП у те ку ћим це на ма, а 2017. њи хов удео би ће бли зу 24%.   

Глав ни узрок кри зе је пре ме шта ње ин ду стри је, ко ја ге-
не ри ше че ти ри пе ти не свет ског из во за, са ис то ка на за пад и 
то у та квом оби му ко ји је гло бал не тр го вин ске не рав но те же 
учи нио нео др жи вим. Пре бр за де-ин ду стри ја ли за ци ја раз ви-
је них зе ма ља у ко рист зе ма ља у раз во ју (ЗУР) го ди на ма је на-
до ме шта ва на ра стом уде ла фи нан сиј ског сек то ра у БДП и по-
сле дич но сна жним ра стом кре ди ти ра ња ко је је под сти ца ло 
по тро шњу, од но сно услу жне де лат но сти (по ред то га, и це не 
не крет ни на, ак ци ја и си ро ви на, услед по пла ве ли квид но сти 
су сна жно на ду ва не, да би с кри зом по чео њи хов дра ма ти чан 
пад).1

1 Лон дон ски Еко но мист (2012а) је кон стру и сао ме ру из гу бље ног вре ме на за 
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Та бе ла 1.
БДП во де ћих ин ду стри ја ли зо ва них зе ма ља и зе ма ља БРИКС (у 

ми ли јар да ма те ку ћих до ла ра)
1980 1990 2000 2008

Ки на 202.458 390.279 1,198.477 4,519.951
Бра зил 148.915 465.004 644.281 1,650.392

Француска 690.794 1,247.763 1,331.587 2,842.552
Не мач ка 826.142 1,547.026 1,891.934 3,640.727
Ин ди ја 181.416 323.527 476.350 1,251.367
Ита ли ја 470.040 1,142.440 1,107.248 2,318.162

Ја пан 1,086.988 3,103.699 4,731.199 4,849.185
Ру си ја / / 259.702 1,660.846

Ј. Афри ка 80.547 111.998 132.964 274.186
Бри та ни ја 542.452 1,017.792 1,480.146 2,657.311

САД 2,788.150 5,800.525 9,951.475 14,291.550

2011 2012 2013 2017
Ки на 7,298.147 7,991.738 8,777.203 12,713.864

Бра зил 2,492.908 2,449.760 2,520.621 3,267.904
Фран цу ска 2,776.324 2,712.026 2,786.975 3,197.995
Не мач ка 3,577.031 3,478.772 3,581.127 3,893.038
Ин ди ја 1,676.143 1,779.279 1,961.655 2,906.487
Ита ли ја 2,198.730 2,066.934 2,090.254 2,248.397

Ја пан 5,869.471 5,980.997 6,060.834 6,695.692
Ру си ја 1,850.401 2,021.896 2,310.820 3,105.810

Ј. Афри ка 408.074 419.925 438.854 549.228
Бри та ни ја 2,417.570 2,452.689 2,577.739 3,167.533

САД 15,094.025 15,609.697 16,221.378 19,704.590

ИЗ ВОР: IMF, 2012. da ta ba se (WORLD ECO NO MIC OUTLO OK), www.
imf.org (17 април 2012)

кри зом по го ђе не зе мље. Ана ли за се ба зи ра на се дам по ка за те ља (БДП по 
ста нов ни ку, по тро шња, бер зе, пла те, це не не крет ни на, име так до ма ћин ста-
ва, не за по сле ност). Број го ди на ко ли ко је по сма тра на зе мља вра ће на уна зад 
је про сек из гу бље них го ди на по сва ком од ових ин ди ка то ра. По Еко но ми сту 
САД су се вра ти ле де сет го ди на уна зад, у 2002. Нпр. у тој зе мљи БДП по 
ста нов ни ку је био на ви шем ни воу 2005 не го да нас, док је глав ни бер зан ски 
ин декс још увек ис под ни воа 1999. Прак тич но цео за пад је те шко по го ђен 
кри зом. Са мо шест од 34 ин ду стри ја ли зо ва не зе мље има ју БДП per ca pi ta 
ви ши 2011 не го 2007. С дру ге стра не, ме ђу ЗУР са мо су 33 од укуп но 150 у 
го рој си ту а ци ји би ле 2011, не го пре кри зе (2007). Ту се ис ти че Ки на, ко ја је 
та ко гра би ла на пред да је она у од но су на 2007 сна жно на пре до ва ла. На и ме, 
њен БДП по ста нов ни ку ви ши је за ско ро по ло ви ну.
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По сле ди ца сна жног плат но би лан сног су фи ци та Ази-
је и де фи ци та зе ма ља ’’се вер ног Атлан ти ка’’ је прак тич на 
стаг на ци ја ’’раз ви је них зе ма ља’’ и дра ма ти чан успон ЗУР, 
по себ но оних мно го људ них. Прак тич на де-ло ка ли за ци ја 
при вред не ак тив но сти до ве ла је до гу бит ка рад них ме ста на 
за па ду уз исто вре ме ни ра пи дан раст за по сле но сти на ис то-
ку.2 Овај про цес пра тио је и раст про дук тив но сти ЗУР, што 
до та да ни је био слу чај у слич ним си ту а ци ја ма (углав ном су 
ра ни је из ме шта не рад но ин тен зив не ак тив но сти са ни ском 
до да том вред но шћу). По сма тра но криз при зму фи нан си ја, а 
не ре ал ног сек то ра, цео про цес, од но сно пре ра спо де ла еко-
ном ске мо ћи, се од и гра вао та ко што су ЗУР и во де ће др жа ве 
из во зни це наф те аку му ли ра ле огром не ко ли чи не об ве зни ца 
и дру гих фи нан сиј ских ак ти ва САД, и у ма њој ме ри дру-
гих ‘’бо га тих зе ма ља’’ (енорм ни по раст уво за САД и из во за 
Ки не са мо је на лич је те по ја ве; на ста ли плат но би лан сни де-
фи цит САД фи нан си ран је про да јом хар ти ја од вред но сти, 
пре све га, азиј ским зе мља ма). У ср цу не рав но те же на ла зе се 
САД, са огром ним фи скал ним и тр го вин ским де фи ци том и 
Ки на са си ме трич ним су фи ци ти ма, те је по тре бан не за бе ле-
жен ни во ко ор ди на ци је ове две зе мље да би до шло до ‘’ме ког 
при зе мља ва ња’’. 

Сна жан успон Ки не 

По сле ви ше од три де це ни је ре корд ног, го то во не пре-
кид ног ра ста, ки не ска еко но ми ја бла го успо ра ва. Кре а то ри 
еко ном ске по ли ти ке на го ве шта ва ју не што ни же сто пе ра ста 
про из вод ње (7,5% сред њо роч но), као и ак тив ну фи скал ну и 
оба зри ву мо не тар ну по ли ти ку то ком ове и, ве ро ват но, на-
ред не го ди не. Ипак, по да ци за пр во тро ме сеч је 2012 (раст од 
8,1%), као и про јек ци је ММФ, ука зу ју да ће раст БДП оста ти 
ви сок (8,2% ове и 8,8% сле де ће го ди не).3 Ки на ће ове го ди не 
ра сту гло бал ног БДП до при не ти са чак 34,9%, док ће кон три-
бу ци ја САД би ти 11,3%. Фи скал ни и мо не тар ни сти му лан си 

2 Нпр. за по сле ност је у САД опа ла са 146 ми ли о на 2007. на 139,9 ми ли о на 2011. 
го ди не (IMF, 2012).

3 Про мет у ма ло про да ји ра сте 15,2% на ме ђу го ди шњем ни о ву у мар ту 2012, 
док се ин ду стри ја по ве ћа ва тем пом од 11,9% у истом ме се цу у од но су на ла-
не.
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су под ста кли тра жњу и усло ви ли пад су фи ци та те ку ћег ра чу-
на плат ног би лан са са 10,1% БДП 2007. на 2,8% 2011, док ће 
на ред них го ди на он стаг ни ра ти (IMF, 2012). 

Пу но је ре фе рент них еко но ми ста ко ји до во де у пи та ње 
мо гућ ност Ки не да одр жи ви со ке сто пе ра ста у го ди на ма ко је 
до ла зе, од ко јих не ки чак сма тра ју да је ‘’ме ко при зе мље ње’’ 
већ по че ло. Свет ска бан ка про це њу је да ће оче ки ва ни пад 
це на не крет ни на успо ри ти ки не ски раст на ред них го ди на. 
Основ ни раз ло зи успе ха Ки не би ли су: ре форм ска по ли ти ка, 
по вољ но ме ђу на род но окру же ње, као и аде кват на де мо граф-
ска струк ту ра. Сви ти усло ви пре те да се ре ла тив но бр зо из-
гу бе. На из глед не ис црп на ба за јеф ти не рад не сна ге има ће вр-
ху нац у 2014, де лом и због по ли ти ке ’’јед но де те’’. По не ким 
про це на ма, ве ли ка по ну да рад не сна ге је по ве ћа ла раст БДП 
за 1,8 про цент них по е на на го ди шњем ни воу од кра ја 1970-их, 
али ће кон трак ци ја рад но спо соб ног ста нов ни штва обо ри ти 
раст за 0,7 про цент них по е на до 2030. Осла ња ње на из воз и 
кон тро ли са ну ва лу ту не ће још ду го би ти до бит на ком би на-
ци ја ако по тро ша чи САД на ста ве тренд по ве ћа ва ња штед ње. 
Ки не ски раст из во за, ко ји у про се ку из но сио 21% го ди шње 
у по след њој де це ни ји, из ве сно ће мо ра ти знат но да успо ри.4 
Пла те већ зна чај но ра сту, па се про из вод ња се ли у Ви јет нам 
и Па ки стан, где су за ра де на ни воу тре ћи не ки не ских. Штед-
ња ки не ских до ма ћин ста ва, ко ја у про се ку из но си бли зу 30% 
при хо да (у ве ли кој ме ри да се по кри ју ме ди цин ски тро шко ви 
и да се обез бе ди уште ђе ви на за ста рост), што је не за ми слив 
ни во за за пад не стан дар де, мо ра ће ла га но да па да.

Чи ње ни ца је да је ре ла тив но ла ко да ЗУР оства ре сна-
жан еко ном ски раст уво зе ћи и при ме њу ју ћи тех но ло ги је из 
раз ви је них зе ма ља. Ланг хам мер (2012) про бле ма ти зу је про-
блем “mid dle-in co me trap-a”, тј. стаг ни ра ња ЗУР ко је се на 
пу ту до сти за ња ни воа БДП per ca pi ta на за па ду су о че са знат-
ним па дом сто па ра ста. У на ред них не ко ли ко го ди на Ки на би 
се мо гла на ћи у по зи ци ји где су број не ЗУР би ле ‘’за ро бље-
не’’ (то је ни во од 10 000 до 12 200 аме рич ких до ла ра пц по 
ку пов ној мо ћи, тач ка ка да еко ном ски раст те жи да опа да). У 
ства ри, су штин ско пи та ње у Ки ни је да ли ће из ван ве ли ких 

4 ММФ про це њу је да од ове до 2017. про сеч ни раст во лу ме на из во за би ти упо ла 
ни жи: 10,3% го ди шње (IMF, 2012).
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агло ме ра ци ја (Пе кинг/Ти а њин, Шан гај, Гу ангсхоу/Пе арл Ри-
вер Дел та), ко ји су бли зу или у ста ту су ви со ко раз ви је них 
зе ма ља, оста так зе мље оста ти у клоп ци (Ки на је фак тич ки 
по де ље на на ве ли ки број “еко но ми ја”). Кључ но је ко ли ко 
ће бр зо про вин ци је са ни ским при хо ди ма до сти за ти ста тус 
по кра ји на са ви со ким до хот ком. Про це не из сту ди је ОЕЦД 
(2011) о Ки ни ука зу ју на то да ће 2020. би ти 13 ре о на са ви со-
ким ни во ом при хо да, као и да би нај ра ни је 2030. го то во све 
33 про вин ци је мо гле до сти ћи тај ста тус. Ме ђу тим, про бле ми 
су број ни, по себ но ста ре ње по пу ла ци је. Лон дон ски Еко но-
мист (2012) нас под се ћа да је Бри та ни ји би ло по треб но 154 
го ди не да  ду пли ра БДП ppp (по ку пов ној мо ћи), по чев ши од 
1700. САД су то ура ди ле за 53 го ди не (од 1818.) а Ки на за 12 
го ди на (то ком 80-их и 90-их го ди на 20. ве ка). Са БДП ppp per 
ca pi ta од 8400 до ла ра 2011. Ки ни ће би ти по треб но се дам го-
ди на да опет ду пли ра ни во (већ ове го ди не то је 9150 до ла ра 
по ку пов ној мо ћи), док ће САД, са 48100 до ла ра то учи ни ти 
тек 2035. 

За гло бал ну по зи ци ју Ки не, ка ко и САД о ве ли ког зна-
ча ја је по ло жај њи хо вих на ци о нал них мо не та. Те за по ко јој 
ће до лар из гу би ти уло гу и ва жност “ре зер вне ва лу те” че сто 
се под гре ја ва. Прет ход не  го ди не бри тан ски Fi nan cial Ti-
mes је об ја вио да ве ћи на ме на џе ра де ви зних ре зер ви у свет-
ским цен трал ним бан ка ма оче ку је да ће до лар би ти за ме њен 
“порт фе љем ва лу та” у сле де ћих 25 го ди на. Иде ја да ће зла-
то за ме ни ти до лар у ве ли кој ме ри је ап сурд на, бу ду ћи да га 
не ма ни при бли жно до вољ но да по кри је свет ске по тре бе за 
ли квид но шћу, а уз то са ме САД у сво јим на ци о нал ним ре зер-
ва ма има ју нај ви ше зла та на све ту.5 Не за до вољ ство до ла ром 
у све ту ра сте због не пре кид не енорм не еми си је но вих ко ли-
чи на те ва лу те, пре све га услед по ве ћа ња по тро шње аме рич-
ке вла де. То иза зи ва страх свих ко ји чу ва ју до ла ре од гу бит ка 
ње го ве ку пов не мо ћи, ко ја је већ од по чет ка прет ход ног ве ка 
би ла енорм на (од 1900 до да нас до лар је из гу био око 98 по сто 
сво је ку пов не мо ћи!). Без да на шњег ста ту са до ла ра Аме ри ка 
ви ше не би мо гла да еми ту је нео гра ни че не ко ли чи не нов ца 
ра ди из вла че ња из ре це си ја и не би мо гла та ко мир но да иг-

5 У Форт Нок су 2009. би ло је 8.133,5 то на зла та, ко је је чи ни ло 68,7 по сто аме-
рич ких др жав них ре зер ви.
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но ри ше огром ни јав ни дуг. Раз лог због ког се до лар та ко на-
ши ро ко ко ри сти, и због ког се ве ћи ном свет ских ро ба тр гу је 
у до ла ри ма, ле жи у то ме што ни јед но дру го ва лут но под руч-
је у све ту не ма то ли ко ду бо ка и ли квид на тр жи шта.

Пр ви озби љан иза зи вач до ла ру по сле три де се тих био је 
евро, у ко ме је де но ми но ван нај ве ћи део свет ских об ве зни ца 
и у ко ме се др жи 27% де ви зних ре зер ви (на су прот три пе ти не 
гло бла них де ви зних ре зер ви, ко је су у до ла ри ма). Ме ђу тим, 
да би ствар на мул ти ла те рал ност по сто ја ла и на ва лут ном 
под руч ју по треб на је још јед на ва лу та сна ге евра. Као та ква 
се ни је на мет ну ла фун та, ни ’’швај ца рац’’, ни ти јен. Чи ни се 
да тај ’’за да так’’ при па да ју а ну (рен мин би ју). Ки на, иако не 
још же ли да сво ју мо не ту учи ни пот пу но кон вер тиблном, већ 
чи ни ко ра ке у том прав цу, по ред оста лог и офи ци јел но се 
за ла жу ћи за ства ра ње но ве гло бал не ва лу те ко ја би на кра ју 
за ме ни ла до лар. 

Иако је сво ју ва лу ту ве за ла за до лар ки не ска цен трал на 
бан ка ипак до зво ља ва флук ту а ци је пре ма аме рич ком мо не ти 
(и до 1% днев но). Ки на на раз не на чи не по ку ша ва да оја ча 
уло гу сво је мо не те. Пот пи са ни су уго во ри о ва лут ним сво-
по ви ма са Аустр алијом, Тур ском, Еми ра ти ма, Мон го ли јом и 
Ма ле зи јом. Ки на са Ру си јом као и Ја па ном има уго во ре ко ји 
олак ша ва ју пред у зе ћи ма да ко ри сте на ци о нал не ва лу те при-
ли ком пла ћа ња. На са стан ку зе ма ља БРИКС мар та ове го ди-
не до го во ре но је да се раз мо три осни ва ње за јед нич ке бан ке 
за раз вој, ко ја би по спе ши ла ме ђу соб ну тр го ви ну и нај ви ше 
по го до ва ли ши рем при хва та њу ки не ске ва лу те, од но сно ње-
ној ин тер на ци о на ли за ци ји.  Циљ је сма њи ти за ви сност од до-
ла ра и евра, али зна ча јан на пре дак је уда љен око 10 го ди на. 

Упо тре ба ло кал них ва лу та ће сма њи ти тро шко ве раз ме не тр-
го вин ских уче сни ка, за ко је се про це њу је да из но се до 4% од 
оби ма тран сак ци ја.6

По тен ци јал на пот це ње ност ју а на, ко ја под сти цај но де-
лу је на спољ но тр го вин ску раз ме ну нај мо го људ ни је зе мље 
пред мет је че стих оп ту жби од стра не САД, ЕУ, па чак и Бра-
зи ла. Зах тев да се ја ча њем кин ске ва лу те (ве штач ки) ви сок 
су фи цит обо ри и по ве ћа по тро шња и увоз Ки не већ де це ни-
ју је на сто лу. Ки на, иако не вољ на да ва лу ту пре пу сти сти-

6 http://en.rian.ru/co lum nists/20120329/172466498.html
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хи ји ме ђу на род ног фи нан сиј ког тр жи шта, пра ви по вре ме не 
уступ ке. Од 1997. до сре ди не 2005. вред ност ју а на је би ла 
фик си ра на (8,28 за до лар), да би по том био уве ден упра вља-
но флук ту и ра ју ћи курс и до ју ла 2008. (ка да је услед кри зе 
опет фик си ран) ју ан је сна жно оја чао, на 6,83 за до лар. Од 
ју на 2010 вра ћен је флек си бил ни ре жим, и ки не ска ва лу та је 
апре си ра ла за 8,4% пре ма до ла ру (на 6,3 ју а на за до лар), за-
кључ но са апри лом 2012. У по след њих се дам го ди на ју ан је 
но ми нал но оја чао пре ма до ла ру за чак 31,4%. Нај ве ћи свет-
ски фи нан сиј ски цен три се, по сле од лу ке Ки не да ола ба ви 
не ке ре стрик ци је на тр го ви ну ју а ном (април 2012), утр ку ју 
да за до во ље по ве ћа ну тра жњу за том ва лу том. Мо жда нај ва-
жни ји мо тив је оче ки ва ње да ће ки не ска мо не та да ље ја ча ти 
те се тр го ва ње с њом сма тра до брим би зни сом.

Глав ни про блем за Ки ну је бо ја зан да би кон вер ти бил-
на ва лу та бр зо ја ча ла и та ко учи ни ла до бар део из во за це-
нов но не кон ку рент ним, док би се увоз дра ма тич но по ве ћао 
(слич но се де си ло Ја па ну од осам де се тих). Већ са да је раст 
пла та у Ки ни бр жи не го раст про дук тив но сти. То би зна чи ло 
да би ре ал ној апре си ја ци ји ју а на (ко је је ве ћа од но ми нал не 
због ви ше ин фла ци је у Ки ни од оне у САД, ЕУ или Ја па ну) 
мо гао да се бли жи крај. Знат ни ји скок ре ал не вред но сти ју-
а на би по го дио ки не ске из во зни ке и при си лио би их да про-
из вод њу ало ци ра ју у јеф ти ни ја ме ста. Ја чи ју ан би, та ко ђе, 
сма њио вред ност ки не ских де ви зних ре зер ви. По ве ћа ло би 
се и ин те ре со ва ње за по се до ва ње што ви ше ки не ске ва лу те у 
оче ки ва њу ње не ви ше вред но сти. С дру ге стра не, укла ња ње 
огра ни че ња за ула га ња Ки не за у ино стран ство би де ло ва ло у 
су прот ном сме ру, сма њу ју ћи вред ност ју а на због од ли ва ка-
пи та ла из зе мље. 

 Тре ба ре ћи да се пот це ње ност ју а на зна чај но сма њи ла 
по след ње ско ро две го ди не, за око 12% ре ал но. На и ме, екс-
пан зив на фи скал на и мо не тар на по ли ти ка усло ви ла је ја ча ње 
до ма ће тра жње (и ин фла ци је) те се су фи цит те ку ћег ра чу на 
плат ног би лан са сма њио за две тре ћи не. У ме ђу вре ме ну и 
аме рич ки плат но би ла сни де фи цит је дво стру ко сма њен (на 
око 3% БДП), што је до при не ло да се ни во гло бал не не рав-
но те же и при ти сак на Ки ну, као ‘’ва лут ног ма ни пу ла то ра’’, 
сма њи. 
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Ја ча ње уло ге Ру си је 

По сле дра ма тич не кри зе у дру гој по ло ви ни 1998. Ру си-
ји успе ва да се еко ном ски ста би ли зу је, до брим де лом за хва-
љу ћи и ра сту ћим це на ма наф те. За кључ но са 2008. про сеч на 
сто па ра ста из но си ла је око 6%. Еко ном ски опо ра вак по себ но 
је био ви дљив кроз про цват ста но град ње, по раст ула га ња у 
ин ду стри ју (по себ но екс трак тив ну, али и ауто-ин ду стри ју), 
док је и по про из вод њи пше ни це Ру си је до шла ме ђу во де-
ће зе мље све та. По сле из би ја ња гло бал не фи нан сиј ске кри зе 
еко ном ска ак тив ност у тој зе мљи на гло опа да (то ком 2009. 
за бе ле же на је не га тив на сто па ра ста од 7,8%). По сле ра ста у 
2010. и 2011. еко но ми ја Ру си је је прак тич но на прет кри зном 
ни воу. Про блем пред ста вља и то што је оства ре ни раст по-
след њих го ди на, као и онај оче ки ва ни у на ред ним, да ле ко 
ис под по тен ци јал ног ра ста. 

По да ци ру ске др жав не ста ти сти ке по ка зу ју да је у  2011. 
еко ном ска ак тив ност у Ру си ји ра сла по сто пи од 4,2%, док је 
про сеч на не то пла та би ла 24 хи ља де ру ба ља или 600 евра. 
Раст ру ског БДП-а по сле ди ца је ви со ког уве ћа ња по љо при-
вред не про из вод ње (16%), ин ду стри ја је ра сла 5,2%, а обим 
те рет ног тран спор та 3,8%. Ми ни стар ство еко ном ског раз во ја 
Ру си је сма њи ло је по чет ком апри ла прог но зу ра ста БДП за 
2012. са 3,7% на 3,4%, што је по сле ди ца кри зе у евро зо ни. 
Оче ку је се ин фла ци ја бу де из ме ђу 5% и 6%, док ће про мет у 
ма ло про да ји по ра сти за 6,3%. Про це ње ни БДП по ста нов ни-
ку из но си ће не што пре ко 14 хи ља да до ла ра. На и ме, глав ни 
но си о ци ра ста у 2011, као што су пост-кри зни опо ра вак про-
из вод ног сек то ра и ра пи дан кре дит ни раст ни је ре ал но по но-
ви ти у 2012. Бла го су оп ти ми стич ни је про це не ММФ-а, ко ји 
је апри ла 2012 об ја вио про јек ци ју ра ста Ру си је од 4% у 2012. 
и 3,9% у 2013. ММФ сма тра да је нај ве ћа прет ња за ру ску 
еко но ми ју мо гу ћи сна жан пад це не енер ге на та услед кри зе у 
евро зо ни. До дат ни ка на ли ути ца ја кри зе у евро зо ни на Ру си-
ју су пад уво зне тра жње и ре дук ци ја бан кар ских то ко ва. По-
гор ша ње си ту а ци је у евро зо ни би има ло озбиљ не по сле ди це 
по ру ску еко но ми ју, иако је ру ска при вре да у мно го бо љој 
по зи ци ји да из др жи шок не го што је би ло у 2008. Чи ње ни ца 
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је да је ру ска еко но ми ја вр ло осе тљи ва на флук ту а ци је це на 
наф те, по ред оста лог и за то што пу ње ње бу џе та до ми нант но 
за ви си од из во за енер ге на та. 

По ку ша ји да се осни ва њем Евро а зиј ске уни је по ја ча 
гло бал на еко ном ска уло га Ру си је мо гу да ти са мо огра ни че не 
ре зул та те, као и фор ми ра ње зо не сло бод не тр го ви не са ве ћи-
ном чла ни ца ЗНД. Ипак, не тре ба пот це њи ва ти сна жан раст 
раз ме не Ру си је са Бе ло ру си јом и Ка захкста ном од сре ди не 
2010. од ка да функ ци о ни ше ца рин ска уни ја из ме ђу три зе-
мље. 

Сред ња ва ри јан та прог но зе (Фе де рал не ста ти стич ке 
слу жбе Ру си је) Рос стат-а (2011) ука зу је да ће по пу ла ци ја Ру-
си је ве о ма бла го опа да ти у на ред ној де це ни ји (на 141 ми ли он 
2020, са 142,9 по по пи су 2010, што је су прот но ве ћи ни ино-
стра них прог но за, ко је ба ра та ју са ци фра ма знат но ис под 140 
ми ли о на љу ди). Раз лог за то је сма ње ни не га тив ни при род-
ни при ра штај (од 1,3 до мак си мал но 3,3 про ми ла) и на ста вак 
ими гра ци је, ко ја би ско ро не у тра ли са ла ве ћи мор та ли тет од 
на та ли те та. Ме ђу тим, глав ни еко ном ски про блем пред ста-
вља оче ки ва но знат но ста ре ње по пу ла ци је и сна жан ап со-
лут ни пад рад но ак тив не по пу ла ци је у на ред ним го ди на ма. 
За са да је сто па не за по сле но сти од 6,5% (март 2012.) знат но 
ис под про се ка ОЕЦД.7 У сва ком слу ча ју, сна жно ја ча ње ру ске 
при вре де да је зна ча јан под стрек мул ти-ре ги о нал ном по зи ци-
о ни ра њу те зе мље, ја ча њу ње них об драм бе них стра те шких 
ка па ци те та и до зво ља ва од ре ђе ни ни во ути ца ја на кре и ра ње 
гло бал не по ли ти ке.  

 Опа да ње зна ча ја за пад но-европ ских  
зе ма ља, од но сно ЕУ

По ММФ ово го ди шња ре це си ја у евро зо ни би ће не што 
бла жа од прог но зи ра не. Ре ви ди ра на је прог но за опо рав ка 
евро зо не за 2013, али је упо зо ре но на но ве ри зи ке, по го то во 
у ве зи са Шпа ни јом. По ММФ евро зо на ће 2012. за бе ле жи ти 
не га ти ван при вред ни раст од 0,3% БДП уме сто 0,5%, ко ли ко 
је прог но зи ра но у ја ну а ру, док ће 2013. би ти оства рен раст 
БДП од 0,9% уме сто ра ни је пред ви ђе них 0,8%. БДП би ти 

7 http://www.eco no mist.com/no de/21553043
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сма њен го ди шњом сто пом од 0,5% у пр вој по ло ви ни 2012, а 
за тим ће по че ти да се опо ра вља. ММФ оче ку је да ће ре це си ја 
би ти бла га и крат ко трај на. Бла га кон трак ци ја би ће по сле ди-
ца ви со ких јав них ду го ва, од но сно тре нут не фи скал не кон со-
ли да ци је (IMF, 2012). 

Оно што крат ко роч но не ће под ста ћи раст је од лу ка ли-
де ра ЕУ, из у зев бри тан ског и че шког, да по чет ком мар та пот-
пи шу но ви фи скал ни пакт, ко јим се про пи су ју но ве стро же 
ме ре за огра ни ча ва ње ни воа кон со ли до ва ног бу џет ског де-
фи ци та и јав ног ду га.8 Оче ки ва на бла га ре це си ја и кри за јав-
них ду га у ре ги о ну оте жа ће мо гућ ност ис пу ња ва ња ових ци-
ље ва (нпр. ста ње у Шпа ни ји ука зу је да ће ци ља ни де фи ци ти 
бу џе та ове, а ве ро ват но и на ред не, го ди не би ти пре ма ше ни). 
Оја ча ва ње EFSF, на 700 ми ли јар ди евра те шко да ће би ти до-
вољ но да убе ди фи нан сиј ска тр жи шта да је ула га ње у пе ри-
фер не зе мље ЕУ до бра ин ве сти ци ја. Лош по ка за тељ је и раст 
сто пе не за по сле но сти у евро зо ни ко ја се по ве ћа ла на 10,8% 
у фе бру а ру 2012, што је нај ви ши  ни во у по след њих ско ро 
15 го ди на. Ме ре Европ ске цен трал не бан ке, ко ја је кра јем 
фе бру а ра по кре ну ла дру ги па кет, опет од око 500 ми ли јар-
ди евра, по зај ми ца бан ка ма евро зо не, су до бро до шле али по 
све му су де ћи не до вољ не. Упум па ва ње нов ца од стра не ЕЦБ 
омо гу ћи ло је ни же тро шко ве по зајм љи ва ња зе мља ма по пут 
Шпа ни је и Ита ли је, јер су бан ке ко ри сти ле мо гућ ност да се 
за ду же по сто пи од 1% и он да ку пе об ве зни це те две зе мље, 
по при но си ма ве ћим од 5%, што је обо ри ло при нос ко ји оне 
но се.9 Ве ли ко упум па ва ње нов ца од стра не ЕЦБ је об но ви-
ло стра хо ве да би раст нов ча не ма се мо гао би ти су ви ше брз, 
што по ве ћа ва ри зик ра ста ин фла ци је. Ипак, ве ћи на еко но ми-
ста сма тра да су де фла тор ни при ти сци због па да це на не крет-
ни на и раз ду жи ва ња (de le ve ra ging) од стра не до ма ћин ста ва и 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја тре нут но ве ћа опа сност.

Са ге о по ли тич ке тач ке гле ди шта кључ но је да ли ће 
еко ном ска кри за учи ни ти ЕУ ма ње спрем ном да по др жа ва 

8 Сва кој зе мљи ко ја до про ле ћа 2013. не ра ти фи ку је спо ра зум би ће бло ки ран 
при ступ сред стви ма Европ ског ста би ли за ци о ног ме ха ни зма (EMS-Euro pean 
Sta bi lity Mec ha nism), ко ји ће уско ро за ме ни ти ESFS (Euro pean Fi nan cial Sta bi-
lity Fa ci lity).

9 Ра ди се јеф ти ним по зај ми ци ма (1%) на три го ди не, ко је су по мо гле да се из-
бег не бан кар ска кри за, али још ни су ожи ве ли кре ди ти ра ње би зни са и до ма-
ћин стви ма.
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спољ но по ли тич ке ак ци је САД, за шта су по ста ја ли на го ве-
шта ји то ком Дру гог ирач ког ра та (ко ме се ’’Ста ра Евро па’’ 
сна жно ус про ти ви ла). Да ли уоста лом ве ће зе мље ЕУ има ју 
стра те гиј ску ал тер на ти ву те сним ве за ма са САД? По вре ме-
ни из о ста нак спољ но по ли тич ке или вој не по др шке Аме ри ци 
нај ви ше је по сле ди ца бри ге јав ног мње ња за жи во те вој ни ка, 
а не спрем но сти за ра ди кал ну про ме ну по ли тич ких од но са 
на ’’Се вер ном Атлан ти ку’’, ко је спа ја иден тич на ци ви ли за-
ци ја и сли чан по глед на оста так све та. Ја сно је да зе мље по-
пут Не мач ке или Фран цу ске има ју ин те рес да ус по ста ве бли-
ски је од но се са Ру си јом или ’’ме ди те ран ским обо дом’’, али 
уда ља ва ње од САД, ба рем у на ред них по ла де це ни је, ни је ни 
на днев ном ре ду. Услов но дру ги ге о по ли тич ки кон цепт, ши-
ре ње ЕУ, успо рен је  са мо тре нут но, бу ду ћи да је про ши ре ње 
стра те гиј ски ин те рес и во де ћих зе ма ља ЕУ и САД. 

 ЕУ на сто ји да по ку ша је про ме не гло бал ног си сте ма 
упра вља ња све де на си сте ма тич но ко оп ти ра ње “ре ви зи о ни-
стич ких” чи ни ла ца (Ки на, Ру си ја, Иран...). Иако са ду го роч-
но ма лим шан са ма за успех, ти по ку ша ји има ју до бру стра ну 
што отва ра ју ста зе спо ра зум не ре де фи ни ци је пу тем гло бал-
не на год бе, ну де ћи ра ци о нал ни из бор уме сто из ну ђе но сти. 

Ин ди ка тив но је да транс-атлант ски од но си на кон 2003. 
функ ци о ни шу ис кљу чи во на до го вор ној ба зи, од тач ке до тач-
ке; ауто ма ти зам је прак тич но пре стао да по сто ји. Фо кус САД 
на па ци фич ки ре ги он ума њу је за ин те ре со ва ност за Евро пу, 
сма њу ју ћи ти ме и шан се за про ме ну ак ту ел не ди на ми ке. Фи-
нан сиј ска кри за је пру жи ла са вр шен (мо жда и не све стан) из-
го вор др жа ва ма ЕУ да сма ње из дат ке за од бра ну, ти ме и за 
оба ве зе по НА ТО са ве зни штву, те да НА ТО тре ти ра ју са мо 
као вој но сред ство, а не и као кључ ни по ли тич ки фо рум. Пу-
за ју ћа про ме на на ре ла ци ји Ва шинг тон-Бри сел се сто га мо-
же по сма тра ти као још је дан у ни зу по ку ша ја еман ци па ци је 
са мо стал не спољ не (и од брам бе не) по ли ти ке ЕУ. Због то га 
је, из ме ђу оста лог, ва жна ко хе рен ци ја у спољ ној по ли ти ци, 
пред ви ђе на и Ли са бон ским спо ра зу мом. Пу но то га ће за ви-
си ти од спрем но сти нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца да до при-
не су фор ми ра њу за јед нич ког ста ва. Ре ду ко ва ње спољ не по-
ли ти ке на еко ном ску до бит, где пред ња че Не мач ка, Шпа ни ја 
и Бри та ни ја, је мо жда и до каз да ЕУ (и зе мље чла ни це) не ма ју 
ве ћи ни во од но са са по је ди ним ре ги о нал ним еко ном ским си-
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ла ма (и Ки ном) ко ји од ми чу од тр го вин ске раз ме не (Pa rel lo-
Plas sner, 2011). ЕУ се ну ди као ис кљу чи во еко ном ски парт-
нер, ко ји при том гу би сво ју ре ла тив ну еко ном ску моћ, чи ме 
уче ству је у игри у ко јој је је ди но сред ство игре оно ко ји му 
по ла ко кли зи из ру ку. Ти ме ште ти јед ној од сво јих основ них 
уло га: про кла мо ва њу и им пле мен та ци ји нор ми ко је сма тра 
есен ци јом свог по сто ја ња, али и вред ним до при но сом по-
жељ ном свет ском ли бе рал ном по рет ку. Све де но на свет као 
тр жи ште иде ја, ЕУ је у је дин стве ној по зи ци ји да по ну ди ви-
зи ју ре ша ва ња те ку ћих про бле ма и на чи на упра вља ња све-
том, а при том го то во да не ма не га тив ни имиџ и не иза зи ва 
од бој ност као што то чи не САД (Игру ти но вић, 2012). 

 По ло жај САД: Да ли је те за о аме рич ком 
опа да њу са мо мит?

У по след њих де сет го ди на про сеч ни раст аме рич ког 
БДП из но сио је са мо 1,6%, што је дво стру ко ни же у од но-
су на раст у прет ход не две де це ни је. Исти на, ММФ је бла го 
по ди гао про јек ци ју ра ста за САД на 2,1% ове го ди не и 2,4% 
сле де ће го ди не, али то не ће бит ни је ути ца ти на очај но ста-
ње аме рич ких јав них фи нан си ја, јер ће ни во др жав ног ду га 
и да ље ра сти бр же од БДП. Не за по сле ност бла го па да али је 
и да ље на ве о ма ви со ком ни воу за аме рич ке стан дар де (8,2% 
у мар ту 2012). До лар се од по чет ка кри зе ре ла тив но до бро 
др жи, али са мо за то што је глав ни кон ку рент, евро, у још 
те жој си ту а ци ји, док кон вер ти бли не ва лу те ма њих при вре да 
по при ро ди ства ри не мо гу угро зи ти ње гов ли дер ски ста тус. 
Ре ла тив но опа да ње при вре де САД, од но сно сма њи ва ње ње-
ног уде ла у гло бал ном БДП по себ но је из ра же но на кон 2000. 
и убр за но кри зом 2008. (САД су 2000. чи ни ле не што пре ко 
30% свет ског БДП, док ММФ про це њу је да ће ове го ди не тај 
удео би ти 21,8%). Има ју ћи у ви ду ло ше еко ном ске пер фор-
ман се нај ве ће при вре де све та ни је би ла из не на ђу ју ћа од лу ка 
Бе ле ку ће да на кон це ле де це ни је ра то ва ња Пен та го ну сма њи 
бу џет за 450 ми ли јар ди до ла ра. На и ме, по чет ком 2012. Аме-
рич ки пред сед ник об ја вио је вој ну стра те ги ју ко јом је пред-
ви ђе но по ве ћа ва ње бро ја вој ни ка у Ази ји, уз сма њи ва ње у 
Евро пи, уз пад укуп ног бро ја вој ни ка на 490 хи ља да у иду-
ћих де сет го ди на. Кључ је сма ње ње тро шко ва и пре ба ци ва ње фо-
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ку са на Азиј ско-па ци фич ку ре ги ју.10 План је да се аме рич ка вој ска 
ви ше осла ња на мор на ри цу, те ва зду шну пре моћ и да та ко кон тро-
ли ше стра те шки кључ не тач ке ши ром све та.

У ства ри, но ва од брам бе на стра те ги ја је ве ли ки за о-
крет.11 На и ме, Смер ни це за но ву од брам бе ну стра те ги ју (De-
fen se Stra te gic Gu i dan ce) су  пр ви ко рак САД ка при ла го ђа ва-
њу до ла зе ћем кра ју Pax Ame ri ca ne (Layne, 2012). Прак тич но 
Ки ни је по сла та ја сна по ру ку да ће јој САД би ти про тув те жа 
на Па ци фи ку. На рав но, Ки на је оце ни ла да је но ва аме рич ка 
вој на док три на, ко ја твр ди да су ки не ске стра те шке на ме ре 
не ја сне, „нео сно ва на” и „не по у зда на”. Ки не ски зва нич ни ци 
су на ве ли да мо дер ни за ци ја ки не ске од бра не игра ак тив ну 
уло гу у одр жа ва њу ре ги о нал ног ми ра и без бед но сти и не ће 
би ти прет ња ни за јед ну зе мљу.

 

10 Ина че, аме рич ке стра те шке ком па ра тив не пред но сти по чи ва ју на по мор-
ским и ва зду шним сна га ма, а не на сла њу коп не не вој ске да ра ту је у Евро-
а зи ји. (по сто је два ста ра пра ви ла вој не доц три не САД: ни ка да не на па дај 
Ру си ју и не ра туј у Ази ји). Очи глед но стра те ги ја при ма та ва зду ха и мо ра 
са да је по бе ди ла ону Ме кин де ро ву (при мат коп на).

11 Ва ља по ме ну ти да су вој ни екс пер ти већ са па дом Бер лин ског зи да на го-
ве шта ва ли усме ра ва ње ди пло мат ске и вој не енер ги је САД ка Па ци фи ку. 
Ме ђу тим, за хва љу ју ћи Пр вом ирач ком ра ту, су ко би ма у еx Ју го сла ви ји, ин-
тер вен ци ји у Ав га ни ста ну на кон 11.9. 2001. и Дру гом ирач ком ра ту, то је 
од ло же но.

Графикон 1. удео изабраних земаља у 
глобалном GDP 2000, 2012. и 2017.

Извор: IMF online, 17. април 2012, database
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У су шти ни све до ци смо сна жне сме не гло бал не мо ћи у 
ме ђу на род ној по ли ти ци, што при мо ра ва ве ћи ну гло бал них 
стра те га, пре све га аме рич ких, да пре и спи та ју уло гу САД у 
све ту. До но ше ње но ве аме рич ке стра те ги је мо ти ви са но је са 
два раз ло га. Пр во, САД су у ре ла тив ном еко ном ском па ду и 
су о чи ће се са озбиљ ним фи скал ном кри зом до кра ја ове де це-
ни је. Ре ле вант ни по ка за те љи ста ња САД су опа да ју ћи удео у 
свет ској про из вод њи (ви де ти Гра фи кон 1.). Но ва стра те ги ја је 
по ку шај се об но ви “ду го роч на еко ном ска сна га’’. Прак тич но 
сви во де ћи еко ном ски прог но зе ри се сла жу да, ме ре но тр жи-
шним кур се ви ма, ки не ски БДП пре ма шу је аме рич ки кра јем 
де це ни је. Ме ре но ку пов ном сна гом, то ће се де си ти за че ти ри 
или пет го ди на.12 На кра ју ове де це ни је не то јав ни дуг ће пре-
сти ћи ни во БДП, те ће се САД су о чи ти са те шком фи скал ном 
кри зом. Дру ги мо тив но ве стра те ги је Пен та го на је по ме ра ње 
гло бал ног бо гат ства и мо ћи из евро-атлант ског све та у Ази-
ју. По ја ви ле су се но ве ве ли ке си ле, пре све га, Ки на, али и 
Ин ди ја, док су све ва жни ју уло гу, по ред ну кле ар не Ру си је, 
има ју Бра зил, Ја пан, Тур ска, Ко ре ја, Ју жна Афри ка. Ове зе-
мље ће све ви ше пре у зи ма ти за па же не уло ге у ме ђу на род ној 
по ли ти ци. Тре нут но су све ове др жа ве чла ни це те ла за ко-
ор ди на ци ју гло бал не еко ном ске по ли ти ке: Г20. Да кле, по сле 
пост-хлад но ра тов ског „уни по лар ног мо мен та“, ка да су САД 
ко ман до ва ле гло бал ном сце ном као је ди на пре о ста ла су пер-
си ла», ула зи мо у не ку вр сту мул ти по лар ног ме ђу на род ног 
си сте ма. На де лу је ди фу зи ја гло бал не мо ћи, ње на пре ра спо-
де ла на ка пи лар ни на чин. Ка ко ће рас ту ће си ле при хва ти ти 
ту моћ, и ка ко ће је упо тре би ти, оста је да се ви ди. Са да још 
увек не по сто је ја сни ин ди ка то ри ко ји би нам пре ци зно ука-
за ли на при ро ду тра ди ци о нал но по сма тра ног гло бал ног ба-
лан са мо ћи за де це ни ју-две. 

Чи ње ни ца је да САД још увек има убе дљи во нај ве ћу 
при вре ду, обим вој не мо ћи у по ре ђе њу са оном од по тен ци-
јал них про тив ни ка је не у по ре ди во ве ћи, сте пен по ли тич ког 
ути ца ја у ме ђу на род ном си сте му је без пре се да на. Ме ђу тим, 
ки не ски вој ни из да ци ће око 2025. пре сти ћи аме рич ке (вој-
ни из да ци ра сту про сеч но 16% у по след њих 20 го ди на), еко-
ном ска моћ те зе мље ће још ра ни је пре ва зи ћи аме рич ку, по-

12 Про це ње ни ки не ски ГДП по ку пов ној мо ћи 2012. (12 387 ми ли јар ди до ла ра) 
чи ни че ти ри пе ти не аме рич ког. Већ на пре ла зу из 2016. у 2017. Ки на ће по 
том, нај о бу хват ни јем по ка за те љу укуп не еко ном ске ак тив но сти, пре сти ћи 
САД, али ће по ста нов ни ку и да ље има ти пре ко че ти ри пу та ма њу ку пов ну 
моћ (IMF, 2012).
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ли тич ки ути цај САД ће оста ти сна жан, али ни из бли за као 
да нас. Од кра ја Ко реј ског ра та 1953, САД су, упр кос по ра зу у 
Ви јет на му, стра те шки до ми ни ра ле у Ин до-Па ци фич ком ре-
ги о ну. Си ту а ци ја се ме ња ка ко Ки на, упо ре до с ра стом еко-
ном ске сна ге, уве ћа ва и вој ну моћ.13 

Не ки од во де ћих те о ри ти ча ра ме ђу на род них од но са, 
као Ро берт Ка ган, сма тра ју да по сто ји мит о аме рич ком опа-
да њу. Ка ган (ви де ти Was hing ton Post, 2012; Me rry, 2012; Et zi-
o ni, 2012) од ба цу је ста во ве оних ко ји ве ру ју да аме рич ки пад 
не ће зна чај но угро зи ти ли бе рал ну ме ђу на род ну струк ту ру, 
твде ћи и да је она у опа сно сти. Ка ган ука зу је да пад ве ли-
ких си ла ни ка да не иде бр зо и да тра је углав ном де це ни ја-
ма (осим у ра то ви ма). «Очу ва ње са да шњег свет ског по рет ка 
зах те ва стал но аме рич ко ли дер ство и стал ну аме рич ку пре-
да ност. Од лу ка је у ру ка ма Аме ри ка на ца. Пад је из бор и ни је 
не из бе жна суд би на, ба рем не још.»- по ру ка је Ка га на. 

Ја сно је да Ка ган у ства ри по ку ша ва да пред ста ви да је 
је ди но Аме ри ка спо соб на и за ду же на да одр жа ва ли бе рал-
ни по ре дак, иако је ве ро ват ни је да ни је угро жен ли бе рал ни 
по ре дак као иде о ло ги ја не го са мо аме рич ко вођ ство уну тар 
ње га. Де ло ви ли бе рал не струк ту ре у САД већ при хва та ју си-
ле у на ста ја њу (и с тим по ве за ну мул ти по лар ност) и зах те ва ју 
да оне при хва те сло бод ну тр го ви ну, де мо кра ти ју, мул ти ла те-
рал но до го ва ра ње… Me rry (2012) оспо ра ва те зе Ка га на, по-
тен ци ра ју ћи да ве ли ке си ле ни ка да не пра ве из бор да про-
пад ну. Исто та ко, те шко је твр ди ти да су ду ги и не у бе дљи ви 
ра то ви то ком по след ње две де це ни је по мо гли по ло жа ју САД 
да бу де озбиљ на кон ку рен ци ја Ази ји, по себ но Ки ни, ко ја се 
на ла зи у дра ма тич ном успо ну.

Co hen (2012) сма тра да про јек то ва ње аме рич ке мо ћи гло-
бал но ма ло зна чи ако САД има дра ма тич не про бле ме код ку-
ће. Он на во ди да број ди пло ми ра них сту де на та успо ра ва, ин-
фра струк ту ра је у ре ла тив но ло шем ста њу (World Eco no mic 
Fo rum, ства ља САД на 23. ме сто), здрав стве ни сyстем је у 

13 Ки не ска мор на ри ца већ по се ду је но са че ави о на и со фи сти ци ра не ра кет не 
си сте ме. Та зе мља не кри је на ме ру да вла да Ју жним ки не ским мо рем, бо га-
тим наф том. По чет ком 2012. Ки на ни је до зво ли ла аме рич ким мор на рич ким 
пло ви ли ма да при ста ну у ње ној лу ци. Ки на је не дав но све ту пред ста ви ла 
свој пр ви бор бе ни ави он са стелт (не ви дљи вом) тех но ло ги јом Ј-20. Ки на има 
и до бро утре ни ра ну и раз ви је ну мре жу ха ке ра, ко ја је у ви ше на вра та ус пе-
ла да уђе у аме рич ке си сте ме, што пред ста вља сво је вр сну опа сност за САД. 
Спор на тач ка из ме ђу Ки не и САД је и Тај ван. Ки на од би ја да на мет не Ира ну 
но ве санк ци је и про ти ви се санк ци ја ма и вој ној ин тер вен ци ји у Си ри ји.
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про бле ми ма, док је не јед на кост ме ђу нај ви шим у све ту, слич-
на Ка ме ру ну или Ру ан ди. Чи ње ни ца је да САД има ве ћи вој-
ни бу џет прак тич но не го све дру ге зе мље за јед но. Ме ђу тим, 
ако ње ни уче ни ци ни су до бро обра зо ва ни, ако је со ци јал на 
мо бил ност ни ска и да ље стаг ни ра, ако здрав стве ни си стем 
зе мље сла бо функ ци о ни ше, он да та вој на моћ ни је одр жи-
ва. На ци о нал ни еко ном ска кон ку рент ност је нео п ход на због 
аме рич ке на ци о нал не без бед но сти, као, што је и број бро до-
ва у аме рич кој мор на ри ци. Сва ка ди ску си ја аме рич ке на ци-
о нал не без бед но сти ко ја се фо ку си ра ис кљу чи во на пи та њу 
аме рич ке мо ћи vis-a-vis дру гих зе ма ља, и иг но ри ше ста ње у 
зе мљи је, po Co he nu, не пот пу на.

У су шти ни, без окре та ња на Ин до-Па ци фик САД ри-
зи ку ју вој ни мул ти по лар ни по ре дак ко ји би про из и ла зио из 
фор ми ра ју ћег еко ном ског и по ли тич ког мул ти по лар ног по-
рет ка (Ка план, 2012). Чак 90% ко мер ци јал не ро бе ко ја пу ту је 
са јед ног кон ти нен та на дру ги иде пре ко брод ских кон теј не-
ра, а по ло ви на тих ма те ри ја по то на жи, и тре ћи на по но вач-
ној вред но сти, идео кроз Ју жно-ки не ско мо ре, ко је по ве зу је 
Ин диј ски оке ан са за пад ним Па ци фи ком. Аме рич ка мор на-
ри ца и ва зду хо плов ство, ви ше не го би ло ко дру ги, др жи те 
ли ни је ко му ни ка ци је под кон тро лом. Ки на не ма на ме ру да 
иде у рат са САД, али не же ли да ње на тр го ви на бу де оме та на 
у вре ме евен ту ал них кри за.  Ки на же ли не ку вр сту “фин лан-
ди за ци је” зе ма ља ши ром ју го и сточ не Ази је, што би зна чи ло 
да на мо го људ ни ја зе мља же ли да ком би на ци јом еко ном ске и 
вој не мо ћи ре ла ти ви зу је ве ли ки аме рич ки ути цај у Ви јет на-
му, Ма ле зи ји, Фи ли пи ни ма, Син га пу ру. Нај мо го људ ни ја др-
жа ва по ма же град њу луч ких обје ка та дуж Ин диј ског оке а на, 
на дру гој стра ни мо ре у за Ма ла ка, у Мјан ма ру, Шри Лан ци, 
Бан гла де шу, Па ки ста ну и Ке ни ји. Ово је ми ти ви са но ко мер-
ци јал ним мо ти ви ма и ра де при ват не ки не ске ком па ни је, што 
не зна чи да то ни је стра те шки др жав ни ин те рес Ки не.14 

Кри за је на гла си ла ге о е ко ном ске сла бо сти САД у фор-
ми ве ли ког де фи ци та плат ног би лан са и сла бог до ла ра, док 
су ра то ви у Ира ку и Аф га ни ста ну и ну кле ар ни спо ро ви са 

14 Ов де се мо же го во ри ти о не кој вр сти ‘’Ки не ске Мон ро о ве док три не”, при 
че му је за Ки не зе Ју го и сточ на Ази ја оно што је за САД би ла Ла тин ска Аме-
ри ка. Ки не зи ће би ти скло ни да тај про стор гле да ју као на сво је дво ри ште 
на кон што су се за пад не зе мље (Хо лан ди ја, Фран цу ска, Бри та ни ја) по ву кле, 
а аме рич ка моћ са мо по вре ме но при сут на.
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Ко ре јом и Ира ном ого ли ли про бле ме ге о стра те гиј ске сна ге 
САД. Про блем пред ста вља ју и по тре ба за но вим из во ри ма 
енер ги је, не по вољ на де мо гра фи ја и су о ча ва ње са „ра то ви ма 
че твр те ге не ра ци је“.15 Ја сно је САД има ју по тре бу за не ком 
вр стом до ма ћег опо рав ка, што је по сле ди ца ви со ких тро шко-
ва че тр де се то го ди шњег хлад ног ра та и по то њих вој них ин-
тер вен ци ја (Бр зе зин ски, 2011).

Гло бал не ге о по ли тич ке (и еко ном ске)  
сред њо роч не пер спек ти ве и по ло жај Ср би је

Иде је о ну жно на сил ним тран зи ци ја ма мо ћи, у ко ме 
рас ту ће си ле (као да нас Ки на, од но сно зе мље БРИКС) свр га-
ва ју са пре сто ла во де ће си ле (САД, до не кле ЕУ...) кре и ра ју ћи 
но ви по ре дак уз ве ли ки и на сил ни пра сак су упит не. На и ме, 
да нас функ ци о ни ше зна ча јан број оп ште при хва ће них и сна-
жних ме ђу на род них ин сти ту ци ја (ОУН, пре свих, али и ЕУ 
до не кле) за ко је се мо же ре ћи да су има ле ре ла тив но ве ли ког 
успе ха у амор ти зо ва њу ла тент них кри за и ре гу ли са њу од но-
са ме ђу др жа ва ма, по ја ча них раз гра на тим си сте мом ме ђу на-
род ног пра ва. Нео спор на је ра сту ћа, до са да не ви ђе на, ком-
плек сна ме ђу за ви сност све та, ис пре пле те ног тр го вин ским 
ве за ма, ин ве сти ци ја ма, го то во без гра нич ним про то ком иде ја 
и ста во ва, уз раст не тра ди ци о нал них, не-вест фал ских чи ни-
ла ца по пут НВО-а, не фор мал них ин те ре сних гру па, па и ме-
ђу на род них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. По сто је ћи по ре дак 
је тре нут но ви ше угро жен од стра не сла бих и про па лих др-
жа ва, не ста бил них ре жи ма и тран сна ци о нал ног кри ми на ла 
укљу чу ју ћи и те ро ри зам, не го од стра не ја ких, струк ту ри-
ра них и ар ти ку ли са них др жа ва. Те ри то ри јал на до бит се не 
пре тва ра ауто мат ски у укуп ну до бит; ис пла ти вост ра та за рад 
те ри то ри ја је ве о ма упит на. Из ово га та ко ђе сле ди да је чи ста 
вој на си ла ма хом бес ко ри сна у ре ша ва њу сло же них дру штве-
них про бле ма, а да јој је упо треб на вред ност све де на на прет-
њу, тј. по тен ци јал ну упо тре бу (Игру ти но вић, 2012).

Не ки ауто ри сма тра ју да је уни-по лар ни свет и да ље 
одр жив и да ће као та кав би ти до ми нан тан и у бли ској бу-

15 То су ра то ви где су за ма гље не ли ни је из ме ђу ра та и по ли ти ке, вој ни ка и 
ци ви ла; ра то ви у ко ји ма нај ма ње је дан уче сник ни је др жа ва већ ви о лент ни 
не др жав ни ак тер.
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дућ но сти (Bro oks & Wohlforth, 2008). Би по лар ни свет би мо-
гао из ра сти као ре при за Хлад ног ра та (Ки на уме сто СССР-а). 
Те за о не-по лар ном све ту у су шти ни пред ста вља оте ло тво ре-
ње ха о са, у ко ме се аме рич ка до ми на ци ја за ме њу је ка ко фо-
ни јом не ја сних ути ца ја и анар хич ном по де лом мо ћи из ме ђу 
ре ги о нал них си ла, моћ них ме ђу на род них кор по ра ци ја, те ро-
ри стич ких мре жа и па ра вој них фор ма ци ја. Ве ћи ред се мо-
же на ћи у те зи о мул ти-по лар но сти, ко ја пред ви ђа по сто ја ње 
ви ше ме ђу соб но из ба лан си ра них цен та ра мо ћи (Гнес со то & 
Гре ви, 2006). Суд би на мул ти-по лар ног све та ће за ви си ти од 
то га да ли је струк ту ра до вољ но спо соб на да ути че на ам би-
ци је по је ди них чи ни ла ца.

Глав ни иза зи вач САД, пре све га еко ном ски, а у знат-
но ма њој ме ри ка да је у пи та њу ме ка и вој на моћ, је Ки на. 
Не тре ба по себ но на гла ша ва ти да за оста ле ве ли ке си ле ни-
је по же љан ни Си но-САД кон до ми ни јум (Г2), ни ти њи хо ва 
кон фрон та ци ја, ма да су оба сце на ри ја ма ло ве ро ват на (Са-
ран, 2010). Оно што је за о ку пља па жњу еко но ми ста, али и 
ге о по ли ти ча ра, бу ду ћи да од еко но ми је ду го роч но за ви си и 
вој на моћ, је ка ко ће се у на ред ним го ди на ма кре та ти по ре дак 
еко но ми ја САД и Ки не. Лон дон ски Еко но мист (2011) у пр вом 
сце на ри ју по ла зи се од то га да ће про сеч ни раст БДП Ки не 
у овој де це ни ји би ти 7,75% (САД 2,5%), ки не ска ин фла ци ја 
(од но сно де фла тор БДП) 4% (аме рич ка 1,5%) и про сеч на го-
ди шња апре си ја ци ја ју а на 3% (ве ли ки су фи цит те ку ћих пла-
ћа ња Ки не уз исто вре ме ни де фи цит САД, тре нут но по око 
3% БДП, ука зу је да ће ју ан ја ча ти пре ма до ла ру). У дру гом 
сце на ри ју, Ки на успо ра ва; ре ал ни раст је про сеч но 5%, док 
све оста ло оста је не про ме ње но. У пр вом слу ча ју Ки на пре-
сти же САД 2018, у дру гом 2021.

Ипак, гло бал ни ин ве сти то ри пред ви ђа ју окон ча ње не-
по пу сти вог ја ча ња ки не ске еко но ми је, при че му 45% њих 
оче ку је фи нан сиј ску кри зу у тој зе мљи за пет го ди на. Ре зул-
та ти квар тал ног ис пи ти ва ња хи ља ду ин ве сти то ра, бро ке ра и 
ана ли ти ча ра ши ром све та го во ре да 40% ис пи та ни ка пред ви-
ђа кри зу у Ки ни по сле 2016, док је све га 7% уве ре но да ће је 
та зе мља из бе ћи. За бри ну тост је усме ре на на опа сност да ин-
ве сти ци је, ко је су у 2010. од ско чи ле бли зу 24%, не про из ве ду 
пра зне стам бе не бло ко ве и ни ком по треб не фа бри ке. Ки на се, 
сва ка ко, не мо же осло ни ти на ин ве сти ци је ко је до но се раст 
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од 8% сва ке го ди не до ве ка, ни ти на вр ло ви со ке, и сто га нео-
др жи ве, сто пе ра ста из во за.

Ја сно је да ће еко но ми ја у ве ли кој ме ри од ре ди ти ге о-
по ли тич ку кон ста ла ци ју у на ста ја њу. По све му су де ћи, Ази ја 
ће оста ти нај бр же рас ту ћи ре ги он у го ди на ма до 2017. На и ме, 
еко ном ски фун да мен ти овог кон ти нен та су и да ље у до бром 
ста њу. Ни вои ду го ва (и др жав ни и при ват ни) су ни ски у по-
ре ђе њу са За па дом, а ве ћи део азиј ског бан кар ског сек то ра 
био је от по ран на ути цај гло бал не фи нан сиј ске кри зе. Свет-
ска тр го вин ска ор га ни за ци ја про це њу је раст во лу ме на ме ђу-
на род не тр го ви не у овој го ди ни на 3,7% и 5,6% у 2013. Ово је 
ис под ду го роч ног трен да ра ста од 6% 1990-2008. Као и у фи-
нан сиј ској кри зи 2008-2009, од кључ ног зна ча ја је да фи нан-
си ра ње спољ не тр го ви не не бу де угро же но, ка да се стр мо-
гла ви пад свет ског из во за не га тив но од ра зио на про из вод њу, 
што би по себ но мо гло да по го ди Ки ну, ко ја је гло ба ли за ци ју 
ис ко ри сти ла на ве о ма до бар на чин. 

САД ће, ско ро из ве сно, ове и на ред не де це ни је оста ти 
во де ћа гло бал на си ла и то за хва љу ју ћи мо гућ но сти да сна-
жном ди пло ма ти јом и мре жом са ве зни шта ва у све ту углав-
ном ’’про гу ра ју’’ сво је при о ри те те, вој ној су пре ма ци ји и до-
ми ни ра ју ћем ан гло сак сон ском (евро-атлант ском, ју део-хри-
шћан ском) кул тур ном обра сцу. САД ће оста ти тех но ло шки 
су пер и ор на, али ма ње ефи ка сна због ко ри шће ња аси ме трич-
них стра те ги ја дру гих. Евро па ће на ста ви ти да бу де фо ку си-
ра на на се бе, пи та њи ма као што је про ши ре ње ЕУ и са ни ра-
ње ефе ка та кри зе. Сна жан азиј ски ре ги о на ли зам ве ро ват но 
ће сре ди ном сле де ће де це ни је има ти гло бал не им пли ка ци-
је, под сти чу ћи тренд ка три тр го вин ска и фи нан сиј ска бло-
ка (Се вер на Аме ри ка, Евро па и Ис точ на Ази ја). У го ди на ма 
пред на ма мо гу ћа је по ја ча на уло га др жа ве, по себ но у еко но-
ми ји, по себ но код ра сту ћих си ла. Ки на и Ру си ја (а у ма њој 
ме ри и Бра зил, Ин ди ја и по је ди не европ ске си ле) би ће све 
скло ни је да ву ку по те зе ко ји су про тив ни ин те ре си ма САД, 
зна ју ћи са ве ли ком си гур но шћу да за то не ће сно си ти од ре ђе-
не, пре све га, еко ном ске или ди пло мат ске по сле ди це. Да кле, 
‘’ве ли ка’’ игра се убр за ва у дру гој де це ни ји 21. ве ка. Би тан, 
али не пре суд ни, мо ме нат ће би ти на кра ју де ка де или пак на 
по чет ку сле де ће, ка да ће Ки на, то је све из ве сни је, пре у зе ти 
ме сто нај ве ће свет ске при вре де. Ка да је у пи та њу из воз, по-
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тро шња енер ги је, про да ја ауто мо би ле или ин ду стриј ска про-
из вод ња Ки на је већ не ко ли ко го ди на свет ски број је дан. 

Про ме не на ге о по ли тич кој по зор ни ци, ко је се ре флек-
ту ју и кроз сна же ње гру па ци је бр зо ра сту ћих мно го људ них 
еко но ми ја (БРИКС) ни су без по сле ди ца за Ср би ју. Ме ђу тим 
чи ни се да је њи хов зна чај ви ше ге о по ли тич ки не го еко ном-
ски. На и ме, Ср би ја се осла ња на Ру си ју и Ки ну, по себ но у 
Са ве ту без бед но сти ОУН, да би про гу ра ла сво је стра те шке 
ин те ре се, пре све га да би за шти ти ла те ри то ри јал ни су ве-
ре ни тет. Ср би ја по ку ша ва да ба лан си ра њем сво је по ли ти-
ке, да ва ју ћи знат но ве ћи зна чај овим две зе мља ма гру па ци је 
БРИКС, не го што то чи не зе мље ре ги о на, по ја ча сво ју пре го-
ва рач ку по зи ци ју пре ма За па ду по не ким стра те шким по ли-
тич ким пи та њи ма. Ко ли ко су због то га европ ске ин те гра ци је 
успо ре не ни је ла ко ре ћи. Та ко ђе, да ли по сто ји ал тер на тив на 
по ли ти ка ко ја би бо ље од ра жа ва ла ре ал не ин те ре се зе мље и 
њен диг ни тет, та ко ђе ни је ла ко про це ни ти.

Креатори српске дипломатије су, барем формално, 
инаугурисали вишевекторску политику наше земље, тзв. 
ослањање на четири стуба светске моћи. Услед тога промене 
на глобалној равни су од повећаног значаја за домаћу 
дипломатију. Оно што се, свакако, може закључити је да 
растући геоекономски значај земаља попут Кине и Русије, 
уз лагано опадање утицаја, још увек доминантног, запада 
у одређеној мери обликује спољну политику Србије (нпр. 
иницијативе у ОУН супротне имплицитним захтевима ЕУ). 
Истовремено, идеја приближавања ЕУ и даље доминира код 
већег дела парламентарне политичке елите као стратешки 
приоритет земље. Добијање статуса кандидата ограничава 
маневарски простор за спољну политику будући да се део 
ингеренција у тој области фактички сели у Брисел. Наиме, 
са добијањем статуса кандидата Србија преузела и обавезу 
да усклађује своју спољну политику са ЕУ, односно да 
се у што већој мери налазимо на истом курсу политике 
ЕУ према трећим земљама. Тако се Србија априла 2012. 
придружила државама које су увеле санкције Зимбабвеу и 
Обали Слоноваче. Србија је одлучила да примењује одлуке 
ЕУ о проширењу листа званичника ове две земље којима се 
ограничава право путовања и финансијских трансакција. 
Истина, Србија, као земља са статусом кандидата, нема 
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стриктну обавезу да подржи сваку одлуку европског врха. 
Са процесом европских интеграција, биће више притисака 
и захтева да се политика усклади с начелима ЕУ. Иначе, 
Србија је марта 2011 одлучила да уведе санкције Белорусији 
на захтев ЕУ, односно да Александру Лукашенку и његовим 
сарадницима забрани улазак у нашу земљу. 

Када је у питању економски аспект сарадње са БРИКС 
размена са ових пет земаља чини релативно стабилан део 
укупне размене Србије. Удео ових земаља је релативно 
скроман када је у питању извоз (око 7%), док БРИКС земље 
чине значајан део увоза Србије (нешто преко петине). Чини се 
да  постоји значајан простор за раст извоза у Русију. Недавно 
потписани стратешки међудржавни уговор Србије са Кином 
требало да омогући повећање, иначе минорног, извоза у 
најмогољуднију земљу света. Експанзија Кине на српско 
тржиште није никаква специфичност наше земље будући 
да Кина у скоро свим земљама света снажно повећава извоз 
последње две деценије. Размена са остале три земље БРИКС 
је врло мала и тешко је веровати да би се она, пре свега, због 
просторне дистанце, али и значајне подударности понуде, 
могла битније повећати.16  

Када је у питању кретање капитала из земаља БРИКС 
Русија је најприсутнија на српском тржишту и одређене 
процене указују да реални обим  руских инвестиција на 
нивоу од око милијарде евра. Скоро је извесно да ће доћи 
до даљег прилива руског капитала, како кроз инвестиције 
модернизацију НИС-а, тако и кроз улазак руског финансијског 
капитала кроз ширење банкарске и мреже осигурања. Највећа 
кинеска улагања у Србију су зајмови за мост Земун-Борча и 
термо-електрану у Костолцу. Постоје бројни наговештаји да 
би се руске и кинеске инвестиције могле мулитипликовати 
наредних година.

16 Мо жда је из у зе так Ин ди ја, ко ја би мо гла по ста ти не што при сут ни ја на срп ском 
тр жи шту и vi ce-ver sa (на и ме, по сто ји про стор за про дор Ин ди је у софт вер-
ским тех но ло гиј ма као и трај ним по тро шним ро ба ма, док би Ср би ја, ак тив-
ни јим ан га жма ном мо гла вра ти ти при сут ност на овом огром ном тр жи шту). 
Тре нут но је раз ме на са Ин ди јом ре ла тив но скром на, са ве ли ким де фи ци том 
Ср би је. Спољ на тр го ви на са Бра зи лом и Ју жно а фрич ком Ре пу бли ком чи ни 
ма ли део укуп не раз ме не и из воз у увоз у ове две зе мље углав ном ни је пре ла-
зио 5 ми ли о на до ла ра прет ход них го ди на.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 2/2012, год. VIII vol. 14 стр. 101-125

123

Goran Nikolic

IM PACT OF ECO NO MIC CRI SIS ON THE  
RE BA LAN CING OF GLO BAL PO WER 

(The World in the se cond de ca de  
of the 21th cen tury)

Sum mary

At the be gin ning of the 21st cen tury the world is go ing thro-
ugh a tur bu lent ge o po li ti cal chan ge. The fi nan cial and then the 
eco no mic cri sis of the la te 2000s dra ma ti cally un der mi ne exi-
sting glo bal forms of po wer. The world is en te ring in to so me kind 
of a mul ti po lar in ter na ti o nal system. We are wit nes sing the dif-
fu sion of glo bal po wer, its re di stri bu tion by the ca pil lary met-
hod. The U.S. still has by far the lar gest eco nomy, the mag ni tu de 
of mi li tary po wer com pa red with that of po ten tial adver sa ri es is 
much gre a ter, its le vel of po li ti cal in flu en ce in the in ter na ti o nal 
system is un pre ce den ted. Ho we ver, Chi na’s mi li tary spen ding will 
sur pass the Uni ted Sta tes’, its eco no mic po wer will sur pass the 
Uni ted Sta tes’ be fo re that; the po li ti cal in flu en ce of the U.S. will 
re main strong, but not ne arly as strong as to day. 

Sin ce, at le ast for mally, mul ti-vec tor fo re ign po licy of our 
co un try is ina u gu ra ted, the so cal led “re li an ce on the fo ur pil lars 
of world po wer”, the chan ges on a glo bal sca le are of in cre a sing 
im por tan ce for do me stic po licy ma kers as well.
Keywords: eco no mic cri sis, the glo bal po wer, chan ges, U.S., Chi-

na, Rus sia, Ser bia.
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