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Сажетак: Основ ни циљ овог ра да је ис пи ти ва ње по ло жа ја Срби је 
у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му пре ма еко ном ским ка рак
те ри сти ка ма, од но сно утвр ђи ва ње да ли се она, пре ма еко ном
ским па ра ме три ма ода бра ним на осно ву опе ра ци о на ли за ци је те
о ри је Има ну е ла Во лер сти на (Im ma nuel  Wal ler sta in), мо же ока
рак те ри са ти као зе мља цен тра, по лупе ри фе ри је или пе ри фе ри је 
свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма. Ка пи та ли зам је струк ту ри
сан на та кав на чин да се у ње му мо же уо чи ти ја сна раз ли ка из ме ђу 
цен тра, по лупе ри фе ри је и пе ри фе ри је. Цен тар као ме сто у ко ме 
је кон цен три сан сав ка пи тал, тех но ло шка ино ва ци ја и по ли тич
ка моћ про из во ди нај со фи сти ци ра ни је про из во де ко ји су ујед но 
и нај ску пљи. Ме ђу тим, ње го ва еко ном ска моћ за сни ва се на екс
пло а та ци ји пе ри фе ри је у ко јој се на ла зи јеф ти на рад на сна га и 
у ко јој се про из во де нај јеф ти ни ји про из во ди. По лупе ри фе ри ја се 
на ла зи из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је, те је ујед но екс пло а ти са на и 
екс пло а ти ше. Во лер сти но во те о риј ско ста но ви ште је ве о ма пло
до но сно за про у ча ва ње са вре ме них дру штве них од но са у гло бал
ном кон тек сту за сно ва ном на екс пло а та ци ји ве ли ког бро ја зе ма ља 
свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма.

Кључне речи: свет ски ка пи та ли стич ки си стем, пе ри фе ри ја, 
полупе ри фе ри ја, цен тар
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1.Те о риј скоме то до ло шки оквир

Ка ко би би ло мо гу ће утвр ди ти по ло жај Ср би је у свет ском 
ка пи та ли стич ком си сте му нео п ход но је да се пр во упо зна
мо са основ ним те о риј скоме то до ло шким ста но ви шти ма 
те о ри је свет ског си сте ма (ТСС) и при ка же мо ње не основ
не пој мо ве по пут свет ске ка пи та ли стич ке при вре де, цен тра, 
по лупе ри фе ри је и пе ри фе ри је. 

Те о риј скоме то до ло шке осно ве те о ри је свет ског си сте ма. 
ТСС се по ја ви ла се дам де се тих го ди на про шлог ве ка као 
кри тич ки од го вор на те о ри ју мо дер ни за ци је. Пре ма те о ри
ји мо дер ни за ци је сва дру штва су про ла зи ла кроз исте фа
зе раз во ја, те су не раз ви је ност и си ро ма штво од ре ђе них 
дру шта ва би ли са мо про ла зна фа за у њи хо вом раз вој ном 
кре та њу. Из ова квог ста ва сле дио је и за кљу чак да ће не
раз ви је на дру штва тзв. „тре ћег све та”, уко ли ко бу ду пре у
зе ла обра сце еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног по на ша
ња бо га тих за пад них зе ма ља, не ми нов но до сег ну ти њи хов 
ни во раз ви је но сти. Во лер сти но ва ТСС се су прот ста ви ла 
ова квом ста но ви шту, на гла ша ва ју ћи да су не раз ви је ност и 
си ро ма штво од ре ђе них зе ма ља и ре ги ја у функ ци ји бо гат
ства и раз ви је но сти дру гих зе ма ља и ре ги ја. По сма тра ју ћи 
по ло жај од ре ђе не зе мље у гло бал ном кон тек сту, Во лер стин 
је уо чио да је не мо гу ће у пот пу но сти раз у ме ти и об ја сни
ти ње не ка рак те ри сти ке уко ли ко се оне про у ча ва ју за себ но 
као изо ло ван ен ти тет. Сто га је по ме рио и про стор но про ши
рио сре ди ште ана ли зе са по је ди нач ног дру штва на гло бал ни 
свет ски си стем, у ко ме се оно на ла зи и ко ји пре суд но од ре
ђу је ње го ве ка рак те ри сти ке. Свет ски си стем као дру штве на 
по ја ва се, осим на про стор ној, по ја вљу је и у вре мен ској рав
ни, од но сно он је исто риј ска по ја ва. То ком људ ске исто ри је 
по сто ја ли су раз ли чи ти об ли ци си сте ма од ми ни си сте ма као 
пот пу но еко ном ски, по ли тич ки и кул тур но ау тох то них под
руч ја, пре ко свет ских им пе ри ја као под руч ја са сло же ном 
по де лом ра да и ра зним кул ту ра ма ин те гри са ном при си лом 
по ли тич ког цен тра, до са вре ме не свет ске ка пи та ли стич ке 
при вре де у ко јој по сто ји је дин стве на гло бал на по де ла ра да 
али и много стру ке по ли тич ке и кул тур не је ди ни це.1

1 Wal ler ste in, I. WorldSystems analysis, in: World System Hi story, ed. Mo del
ski, G. (2004) Encyclo pe dia of Li fe Sup port Systems (EOLSS), De ve lo ped 
un der the Au spi ces of the UNE SCO, Ox ford, UK: Eolss Pu blis hers; http://
www.eolss.net/ehttp://pa ci fi cus fo rum.co m/2013/08/21/po werre la ti onsin 
th etranspa ci ficpart ner shipagre e ment/ bo oks/sam ple%20chap ters/c04/e6
9401.pdf, 17. јул 2014.
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1.1. Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да

Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да се мо же де фи ни са ти као 
та кво кон крет но, вре мен ски и про стор но огра ни че но, ин
те гри са но ме сто про из вод них ак тив но сти уну тар ко га је 
бес ко нач на аку му ла ци ја ка пи та ла за кон ко ји упра вља или 
вла да у ба зич ној еко ном ској ак тив но сти.2 Она зах те ва по
се бан од нос из ме ђу еко ном ских про из во ђа ча и оних ко јих 
по се ду ју по ли тич ку моћ.3 Уко ли ко по сто ји ису ви ше мо ћан 
по ли тич ки цен тар, као што је то слу чај код свет ске им пе ри
је, ње го ви ин те ре си ће над ја ча ти интерeсе еко ном ских про
из во ђа ча, и бес ко нач на аку му ла ци ја ка пи та ла ће пре ста ти 
да бу де при о ри тет.4 Ка пи та ли сти ма је по треб но мно штво 
др жа ва та ко да мо гу за до би ти пред но сти ко је им пру жа 
рад са др жа ва ма, али та ко ђе мо гу за о би ћи др жа ве ко је су 
не при ја тељ ске пре ма њи хо вим ин те ре си ма, а са ра ђи ва ти 
са др жа ва ма ко је су при ја тељ ске.5 Ду ги XVI век, од но
сно раз до бље из ме ђу 1450. и 1640. го ди не се мо же сма тра
ти ре ле вант ном вре мен ском је ди ни цом у ко јој је ство ре на 
ка пи та ли стич ка свјет ска при вре да6, док се ре ле вант ним 
ге о граф ским под руч јем мо же сма тра ти Евро па. От кри ва
ње но вих де ло ва све та и њи хо во ко ло ни зо ва ње ство ри ло 
је основ за ус по ста вља ње и раз вој свет ске ка пи та ли стич ке 
при вре де, омо гу ћив ши ње ним цен трал ним ре ги ја ма да до ђу 
до бес плат не или јеф ти не рад не сна ге и раз ли чи тих вр ста 
при род них ре сур са.7 Ово је до ве ло до пре ли ва ња огром ног 
ви шка вред но сти у цен трал не зе мље, што је бит но ути ца ло 
на убр за ње њи хо вог тех но ло шког раз во ја и по ве ћа ње њи
хо ве еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Вре ме ном су нај моћ ни је 
европ ске зе мље, уз по моћ тех но ло шке и вој не су пер и ор но
сти, си лом укљу чи ле огром на свет ска про стран ства у свет
ски ка пи та ли стич ки си стем. На ве де но је до ве ло до то га да 
је да нас свет ска ка пи та ли стич ка при вре да је ди на ствар ност 
за це ло куп ну зе маљ ску ку глу, те да се за свет ске им пе ри
је и ми ни си сте ме мо же ре ћи да су ана хро не и исто риј ски 
превази ђе не дру штве не по ја ве.

2 Во лер стин, И. (1990) Ка пи та ли замисто риј ски си стем, Ти то град: 
ЦИД, стр. 17.

3 Во лер стин, И. (2005) Увод у ана ли зу свјет ског си сте ма, Це ти ње: Но лит, 
стр. 4647.

4 Исто, стр. 47.
5 Исто.
6 Во лер стин, И. (1986) Су вре ме ни свјет ски си стем, За греб: Цен тар за 

кул тур ну де лат ност, стр. 56.
7 Исто, стр. 36.
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1.2. Цен тар, пе ри фе ри ја и по лупе ри фе ри ја

Основ но тки во свет ске ка пи та ли стич ке при вре де са чи ња ва
ју про из вод ни про це си ме ђу соб но по ве за ни роб ним лан ци
ма ко ји об је ди њу ју све ак тив но сти од при ку пља ња и об ра де 
си ро ви на до ства ра ња го то вих про из во да.8 У окви ру про из
вод них про це са раз ли чи ти про из во ђа чи за у зи ма ју раз ли чи
та ме ста. Раз ли чит по ло жај од ре ђе них про из во ђа ча од ре ђен 
је њи хо вом тех но ло шком раз ви је но шћу, ква ли фи ко ва но шћу 
рад не сна ге, као и ја чи ном др жа ве ко ја сто ји иза њих. Не ки 
про из во де ску пе и тех но ло шки сло же не про из во де и за у зи
ма ју цен трал не про из вод не про це се, а не ки јеф ти не и про
сте про из во де по пут си ро ви на и по луфа бри ка та и за у зи ма ју 
пе ри фе р не про из вод не про це се. Ску пи про из во ди се дру га
чи је мо гу на зва ти ква зимо но пол ским/цен трал ним, од но сно 
про из во ди ма чи ју ве ћу тр жи шну вред ност усло вља ва њи
хо ва ве ћа тех но ло шка раз ви је ност, рет кост, итд. Са дру ге 
стра не, јеф ти ни про из во ди се мо гу на зва ти кон ку рент ским/
пе ри фер ним, од но сно про из во ди ма чи ју ни ску тр жи шну 
вред ност усло вља ва њи хо ва ма ња тех но ло шка раз ви је но ст 
и пре за сту пље ност. Ни је дан про из вод не мо же веч но да бу
де цен трал ни од но сно ква зимо но пол ски. Са тех но ло шким 
на прет ком по ја вљу ју се но ви ква зимо но пол ски про из во ди 
ко ји ис ти ску ју не ка да шње цен трал не про из во де са до ми
нант не по зи ци је, што до во ди до па да њи хо ве тр жи шне вред
но сти и њи хо вог при бли жа ва ња пе ри фе р ним про из во ди ма. 

Не јед на ка раз ме на из ме ђу цен трал них и пе ри фер них про
из во ђа ча има сво ју ге о граф ску кон се квен цу. По што је за за
шти ту ква зимо но пол ске/цен трал не про из вод ње нео п ход на 
ја ка др жа ва, цен трал ни про из вод ни про це си се гру пи шу у 
не ко ли ко зе ма ља са сна жним др жа ва ма ко је те же да на
гла се сво ју уло гу у за шти ти ква зимо но по ла цен трал них 
процеса Пе ри фе р ни про из вод ни про це си се гру пи шу у зе
мља ма са сла бом др жа вом ко је са др же дис про пор ци о на лан 
удио про из вод них про це са и уо би ча је но ни су у ста њу да ути
чу на осо вин ску по дје лу ра да, те су нај ве ћим дје лом при мо ра
не да при хва те по ло жај ко ји им је до де љен. Сто га се мо же 
ре ћи да по сто је цен трал не и пе ри фер не зе мље из ме ђу ко јих 
се вр ши не јед на ка раз ме на на уштрб пе ри фе р них зе ма ља и 
огром ног де ла свет ске по пу ла ци је ко ји у њи ма жи ви. Из ме
ђу пе ри фер них и цен трал них зе ма ља на ла зе се др жа ве ко је 
има ју ујед на чен микс цен трал них и пе риферних производа9, 

8 Во лер стин, И. (1990) Ка пи та ли замисто риј ски си стем, Ти то град: 
ЦИД, стр. 14. 

9 Во лер стин, И. (2005) Увод у ана ли зу свјет ског си сте ма, Це ти ње: Но лит, 
стр. 53.
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те се мо гу на зва ти по лупе ри фе ријским земљама. По лу
пери фер не зе мље су у нај ком пли ко ва ни јој си ту а ци ји, јер се 
исто вре ме но на ла зе под при ти ском цен трал них др жа ва, а 
при ти шћу пе ри фе риј ске др жа ве.10 Због ова квог по ло жа ја 
њи хо ва је глав на бри га да не ис кли зну у пе ри фе ри ју и да ура
де шта год мо гу да на пре ду ју ка цен тру.11 Осим не јед на ког 
по ло жа ја у свет ској раз ме ни, по сто ји још је дан на чин на ко
ји цен тар из вла чи ви шак ка пи та ла из сла би је раз ви је них ре
ги ја. На и ме, ка пи тал из цен тра те жи да што ве ћи удео ње го
ве рад не сна ге чи не по лупро ле тер ски рад ни ци, чи ји глав ни 
об лик до хот ка ни је на јам ни на, већ сит на тр жи шна и на ту
рал на про из вод ња. По лупро ле тер ски рад ни ци су спрем ни 
да ра де за нај ни же на јам ни не, јер због ра зно вр сно сти из во ра 
њи хо вог до хот ка, њи хо ва ег зи стен ци ја не за ви си у пот пу
но сти од на јам ни не, за раз ли ку од про ле тер ских рад ни ка за 
ко је се мо ра ју обез бе ди ти ми ни мал но при хва тљи ве на јам
ни не. Ску пља про ле тер ска рад на сна га је нај за сту пље ни ја 
у цен тру, због ње не нај ве ће ефи ка сно сти ње не упо тре бе у 
ка пи тал но ин тен зив ној про из вод њи ка рак те ри стич ној за 
цен тар. У пе ри фе ри ји је из ра зи то за сту пље на нај јеф ти ни ја 
по лупро ле тер ска рад на сна га, због ње не нај ве ће ефи ка сно
сти у рад но ин тен зив ној про из вод њи. У по лупе ри фе ри ји се 
мо гу на ћи и по лупро ле тер ска и про ле тер ска рад на сна га. 
Со фи сти ци ра на и сло же на про из вод ња тех но ло шки нај сло
же ни јих про из во да у цен тру до во ди и до то га да је про сеч на 
ква ли фи ко ва ност рад не сна ге у ње му нај ве ћа. За ста ре ли и 
че сто ар ха ич ни ви до ви про из вод ње у пе ри фе ри ји од ре ђу ју 
и то да је про сеч на ква ли фи ко ва ност ње не рад не сна ге нај
ни жа. Про сеч на ква ли фи ко ва ност рад не сна ге у по лупе ри
фе ри ји се на ла зи на сред њем ни воу. На осно ву на ве де ног, 
цен тар се мо же де фи ни са ти као ре ги ја или скуп зе ма ља у ко
ји ма ло кал на бур жо а зи ја има кон тро лу над цен трал ним про
из вод ним про це си ма. Пе ри фе ри ја се мо же де фи ни са ти као 
ре ги ја или скуп зе ма ља у ко ји ма сла ба ло кал на бур жо а зи ја 
или де ло ви стра не бур жо а зи је има ју кон тро лу над пе ри фе р
ним про из вод ним про це си ма, док се по лупе ри фе ри ја мо же 
од ре ди ти као скуп зе ма ља или ре ги ја у ко ји ма су под јед на ко 
за сту пље ни цен трал ни и пе ри фе р ни про из вод ни про це си.

1.3. Ана ли тич ки оквир

За ем пи риј ско утвр ђи ва ње еко ном ског по ло жа ја Ср би је у 
свет ском ка пи та ли стич ком си сте му ко ри шће не су већ од
ре ђе не ка рак те ри сти ке цен тра, пе ри фе ри је и по лупе ри фе
ри је на осно ву ко јих су ство ре не ди мен зи је за од ре ђи ва ње 

10 Исто, стр. 5354.
11 Исто, стр. 54.
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по ло жа ја Ср би је у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му. Као 
основ ни ис тра жи вач ки при ступ ко ри шћен је упо ред ни ме
тод. За сва ку од ди мен зи ја је од ре ђен ин ди ка тор и об ја шњен 
на чин на ко ји је ме рен. Вред но сти ин ди ка то ра ве за ни за 
Срби ју су упо ре ђе ни са ин ди ка то ри ма три ју зе ма ља за ко је 
се прет по ста вља да је јед на пред став ник цен тра, дру га пе ри
фе ри је, а тре ћа по лупе ри фе ри је Раз ма тра њем и кри тич ким 
пре и спи ти ва њем до би је них ре зул та та од ре ђен је еко ном ски 
по ло жај Ср би је у свет ској ка пи та ли стич кој при вре ди.

Од ре ђи ва ње ди мен зи ја и ин ди ка то ра

На осно ву већ од ре ђе них де фи ни ци ја и осо бе но сти цен
тра, пе ри фе ри је и по лупе ри фе ри је фо р ми ра не су сле де ће 
ди мен зи је за од ре ђи ва ње по ло жа ја зе ма ља у свет ском ка
пи та ли стич ком си сте му: струк ту ра при вре де, тех но ло шка 
раз ви је ност, ин фра струк тур на раз ви је ност, тр го вин ски 
по ло жај, це на ра да и ква ли фи ко ва ност рад не сна ге.

Струк ту ра при вре де се мо же де фи ни са ти као удео раз ли
чи тих при вред них сек то ра у укуп ној при вре ди. Она ука зу
је на то ко ли ка је сло же ност еко но ми је од ре ђе не зе мље и 
по сред но, шта се про из во ди у од ре ђе ној зе мљи. Струк ту ра 
при вре де је ме ре на по мо ћу ин ди ка то ра ко ји се од но се на то 
ко ли ки је удео по љо при вред ног и ин ду стриј ског сек то ра, а 
ко ли ки је удео услу жног сек то ра у укуп ном БДПу од ре ђе не 
зе мље. Услед нај ве ће тех но ло шке раз ви је но сти и ком плек
сни је по де ле ра да у укуп ном БДП цен тра нај за сту пље ни ји 
је услу жни сек тор, сред ње ин ду стриј ски, док је по љо при
вред ни сек тор сла бо за сту пљен. Као основ ни из вор по да та
ка ко ри шћен је CIA World Fac tbo ok.12 На пе ри фе ри ји, услед 
тех но ло шке за о ста ло сти и сла би је ди фе рен ци ра не по де ле 
ра да, по љо при вред ни и ин ду стриј ски сек тор чи не нај ве
ћи удео БДПа. За по лупе ри фе ри ју је ка рак те ри стич но да 
су ин ду стриј ски и услу жни сек тор со лид но за сту пље ни у 
укуп ном БДПу, док је при мар ни сла бо за сту пљен. При ка
зом струк ту ре ин ду стриј ске про из вод ње за сва ку зе мљу је 
од ре ђен удео цен трал них и пе ри фер них про из во да. Због да
ље ана ли зе по треб но је што пре ци зни је од ре ди ти шта су то 
цен трал ни, а шта пе ри фер ни про из во ди.

Цен трал ни про из во ди се мо гу де фи ни са ти као они ко ји су 
на ста ли у ду гом лан цу про из вод них про це са. На ста ју об ра
дом си ро ви на и по луфа бри ка та, у окру же њу ви со ко тех но
ло шки раз ви је них сред ста ва за про из вод њу, ре ђи су и ску
пљи и на тр жи ште из ла зе као пот пу но го то ви про из во ди. 

12 CIA World Fac tbo ok, 8. мај 2015, 17. Јул 2014, https://www.cia.gov/li brary/
pu bli ca ti ons/th eworldfac tbo ok/
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Као при ме ри чи сто цен трал них про из во да да на шњи це мо гу 
се на ве сти раз ли чи те вр сте нај но ви јих ма ши на, нај но ви
ји об ли ци те ле ко му ни ка циј ских про из во да, би о ге не тич ки 
про из во ди, про из во ди са вре ме не ин ду стри је на о ру жа ња, 
итд. По ред то га од ре ђе ни про из во ди се мо гу од ре ди ти и као 
про из во ди бли ски цен трал ним. Они је су део по тро шње ста
нов ни штва, али са мо у сред ње и ви ше раз ви је ним зе мља
ма. Њи хо ва це на је ни жа од це не чи сто цен трал них про из
во да, али је и да ље ви со ка. У ову гру пу спа да ју про из во ди 
по пут  са вре ме них ау то мо би ла, ком пју те ра, веш ма ши на, 
телевизора, итд. 

Пе ри фер ни про из во ди се мо гу де фи ни са ти као они про из
во ди ко ји су на ста ли у крат ком лан цу про из вод них про це са. 
На ста ју ра бље њем при род них ре сур са и њи хо вом основ ном 
об ра дом. Вред ност им је углав ном ни ска а на тр жи шту су 
пре за сту пље ни. У њих спа да ју ми не рал ни ре сур си, по љо
при вред ни про из во ди и њи хо ви пре ра ђе ни по лу фа бри ка ти. 
У ове про из во де мо гу спа да ти и раз ли чи ти ин ду стриј ски 
про из во ди ко ји у про це су про из вод ње не зах те ва ју ви со ку 
тех но ло шку раз ви је ност по пут пре храм бе них и тек стил них 
про из во да. По ред на ве де ног по сто је и ква зи цен трал ни про
из во ди. Они су по свим ка рак те ри сти ка ма пе ри фер ни, али 
за раз ли ку од дру гих про из во да из ове гру пе има ју огром ну 
тр жи шну вред ност. У ове про из во де спа да ју ре сур си по пут 
наф те, зла та, рет ких ме та ла и ми не ра ла, итд. Из ме ђу цен
трал них и пе ри фер них про из во да на ла зи се хе те ро ге на гру
па про из во да са сред њом тр жи шном вред но шћу. У њих спа
да ју сло же ни по лу фа бри ка ти по пут елек трон ских де ло ва за 
ау то мо би ле, брен ди ра них и до бро ре кла ми ра них про из во да 
тек стил не и прeхрамбене ин ду стри је, ау то мо би ла сред ње 
кла се, ком пју те ра, ма ши на, итд.

Тех но ло шка раз ви је ност се мо же од ре ди ти као раз ви је ност 
сред ста ва за про из вод њу од ре ђе не зе мље. За цен тар је ка
рак те ри стич на ви со ка тех но ло шка раз ви је ност, за пе ри фе
ри ју ни ска, а за по лу пе ри фе ри ју сред ња тех но ло шка раз ви
је ност. Тех но ло шка раз ви је ност је ме ре на пре ко два ин ди
ка то ра. Пр ви ин ди ка тор је тех но ло шка спрем ност ко ја се у 
Гло бал ном из ве шта ју о ком петитивности13, де фи ни ше као 
агил ност ко јом еко но ми ја усва ја по сто је ће тех но ло ги је ка
ко би по ве ћа ла про дук тив ност сво јих ин ду стри ја.14 Ста ва 
смо да се тех но ло шка раз ви је ност мо же ме ри ти по ка за те
љем тех но ло шке спрем но сти због сле де ће чињеницe – што 

13 The glo bal com pe ti tiv ness re port 2013 2014, 18. Јул 2014, http://www3.
we fo rum.or g/docs/WEF_Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port_201314.pdf 

14 Исто, стр. 6.
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је зе мља тех нич ки раз ви је на, то ће би ти и агил ни ја у усва
ја њу тех но ло ги ја ко је по ве ћа ва ју про дук тив ност и обр ну то. 
Тех но ло шка спрем ност се ме ри по мо ћу ска ле од 1 до 7 у 
ко јој вред ност 1 пред ста вља нај ни жи, а вред ност 7 нај ви
ши сте пен тех нич ке спрем но сти. Тех но ло шка раз ви је ност 
ће би ти ме ре на и пре ко ин ди ка то ра тех но ло шке ино ва тив
но сти. Она се мо же де фи ни са ти као ин ве сти ци о на и ор га
ни за ци о на спо соб ност зе мље да ула же у но ве тех но ло ги је 
и раз ви ја ње сред ста ва за про из вод њу. Ви со ка тех но ло шка 
ино ва тив ност ка рак те ри ше зе мље цен тра, сред ња зе мље по
лу пе ри фе ри ја, а ни ска зе мље пе ри фе ри је. Овај ин ди ка тор 
ће би ти ме рен на осно ву по ка за те ља ино ва ци је из Гло бал
ног из ве шта ја о ком пе те тив но сти за 2013/2014. го ди ну. 
У овом из ве шта ју ино ва ци ја се де фи ни ше као спо соб ност 
еко но ми је да усва ја ор га ни за ци о не и тех но ло шке но ви не.15 
Ино ва ци ја се ме ри ска лом од 1 до 7 у ко јој вред ност 1 под
ра зу ме ва нај ви ши, а вред ност 7 нај ни жи сте пен ино ва ци је.

Ин фра струк тур на раз ви је ност се мо же де фи ни са ти као 
сте пен раз ви је но сти са о бра ћај не, тран спорт не и ко му ни ка
циј ске мре же у од ре ђе ној зе мљи. Од ли ка цен тра је ви со ка 
ин фра струк тур на раз ви је ност, од ли ка периферијe ни ска, а 
од ли ка по лу пе ри фе ри је сред ња ин фра струк тур на раз ви је
ност. Ин фра струк тур на раз ви је ност је ме ре на по мо ћу по
ка за те ља ин фра струк ту ре из Гло бал ног из ве шта ја о ком
пе ти тив но сти, ко ји је де фи ни сан као сте пен раз ви је но сти 
тран спор та и ко му ни ка ци ја16 и ко ји се ме ри по мо ћу ска ле од 
1 до 7 у ко јој вред ност 1 предстaвља нај ни жи, а вред ност 7 
нај ви ши ни во ин фра струк тур не раз ви је но сти.

Тр го вин ски по ло жај од ре ђе не зе мље се мо же де фи ни са ти 
као ње но ме сто у свет ској тр го вин ској раз ме ни. Ова ди мен
зи ја је ме ре на по мо ћу два ин ди ка то ра. Струк ту ра из во за 
и уво за од ре ђе не зе мље ука зу је на то ко ји је њен по ло жај 
у не јед на кој свет ској тр го вин ској раз ме ни. Зе мље цен тра 
углав ном из во зе ску пе цен трал не про из во де, а уво зе јеф ти
не пе ри фер не про из во де, због че га има ју ко ри сти од не јед
на ке свет ске раз ме не. Зе мље пе ри фе ри је из во зе пе ри фер не 
про из во де и че сто не ма ју кон тро лу над до би ти од њи хо вог 
из во за. Због ма ле ку пов не мо ћи ста нов ни штва и скром них 
по тре ба, не раз ви је не при вре де има ју слаб увоз углав ном пе
ри фер них про из во да. По лу пе ри фе ри ја исто вре ме но до би ја 
и гу би то ком не јед на ке свет ске раз ме не, јер ујед но из во зи и 
уво зи и цен трал не и пе ри фер не про из во де. Струк ту ра уво за 
и из во за од ре ђе не зе мље је утвр ђи ва на на осно ву по да та ка 

15 Исто, стр. 7.
16 Исто, стр. 4.
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до би је них из CIA World Fac tbo ok. Дру ги ин ди ка тор ко јим ће 
се од ре ђи ва ти тр го вин ски по ло жај од ре ђе не зе мље је тр го
вин ски би ланс. Тр го вин ски би ланс се мо же де фи ни са ти као 
раз ли ка из ме ђу уво за и из во за од ре ђе не зе мље. Уко ли ко је 
из воз од ре ђе не земљe ве ћи од уво за, он да го во ри мо о трго
вин ском су фи ци ту, а уко ли ко је увоз ве ћи од из во за, та да 
го во ри мо о тр го вин ском де фи ци ту. Зе мље цен тра оства ру ју 
ви сок тр го вин ски су фи цит, зе мље пе ри фе ри је тр го вин ски 
де фи цит, а зе мље по лу пе ри фе ри је тр го вин ски су фи цит или 
де фи цит, или ће рет ко вред ност из во за би ти једнакa вред
но сти уве зе них ро ба. Тр го вин ски де фи цит пе ри фе ри је је 
усло вљен из во зом јеф ти них пе ри фер них про из во да, али та
ко ђе и ти ме што ње не сла бе др жав не струк ту ре че сто не ма ју 
кон тро лу над до би ти оства ре ном из во зом. Цен тар оства ру је 
ве ли ки тр го вин ски су фи цит, због ње го вог при ви ле го ва ног 
по ло жа ја у не јед на кој свет ској раз ме ни. По лу пе ри фе ри ја 
је нај за ви сни ја од уво за за ста ре лих тех но ло ги ја из цен тра, 
што мо же да до при не се ства ра њу тр го вин ског де фи ци та. 
Уко ли ко су по лупе ри фе риј ске зе мље ма ле, енер гет ски за
ви сне, и у бли зи ни цен трал них зе ма ља по сто ја ће ве ћа шан са 
да оства ре тр го вин ске де фи ци те и обр ну то. Основ ни из вор 
по да та ка о тр го вин ском би лан су по је ди нач них зе ма ља је 
сајт: www.tra din ge co no mics.com /co un trylist/ba lan ceof tra de.

Це на ра да се мо же од ре ди ти као тр жи шна вред ност рад не 
сна ге у од ре ђе ној зе мљи. Це на ра да је нај ви ша у зе мља ма 
цен тра, нај ни жа у зе мља ма пе ри фе ри је, а на сред њем ни воу 
у зе мља ма по лу пе ри фе ри је. Ова ди мен зи ја је ме ре на пре ко 
ин ди ка то ра про сеч не на јам ни не. Про сеч на на јам ни на се ра
чу на за од ре ђе ни вре мен ски пе ри од, нај че шће за је дан ме
сец или јед ну го ди ну. Као из вор гра ђе ко ри шће ни су по да ци 
из раз ли чи тих ста ти стич ких слу жби.

Ква ли фи ко ва ност рад не сна ге пред ста вља скуп свих нео п
ход них зна ња и ве шти на по треб них за оба вља ње од ре ђе ног 
по сла. Што је рад на сна га ква ли фи ко ва ни ја, ве ћа је и про
дук тив ност ње ног ра да. Про сеч на ква ли фи ко ва ност рад не 
сна ге у цен тру је ви со ка, у пе ри фе ри ји ни ска, а у по лу пе ри
фе ри ји на сред њем ни воу. Ни во обра зо ва ња и здра вља пре
суд но ути че на ква ли фи ко ва ност рад не сна ге. Ква ли фи ко ва
ност рад не сна ге је ме ре на по мо ћу два ин ди ка то ра из Гло
бал ног из ве шта ја о ком пе те тив но сти за 2013/2014. го ди ну. 
Пр ви ин ди ка тор је здра вље и основ но обра зо ва ње и збир но 
ме ри ква ли тет здра вља и ква ли тет основ ног обра зо ва ња, са 
ста вом да што су они ве ћи то је ве ћа и про дук тив ност ра да. 
Здра ва рад на сна га је пре суд на за кон ку рент ност и про дук
тив ност зе мље. Рад ни ци ко ји су бо ле сни не мо гу ис пу ни ти 
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сво је пу не ка па ци те те и би ће ма ње про дук тив ни.17 Ло ше 
здрав стве но ста ње по пу ла ци је сма њу је ни во ефи ка сно
сти од ре ђе не еко но ми је и сто га је до бро оп ште здрав стве
но ста ње ве о ма би тан основ еко ном ског на прет ка. Основ
но обра зо ва ње по ве ћа ва ефи ка сност сва ког ин ди ви ду ал ног 
рад ни ка.18 Шта ви ше рад ни ци ко ји су при ми ли ма ло фор
мал но обра зо ва ње мо гу из вр ша ва ти са мо про сте ма ну ел не 
за дат ке и са ви ше те шко ћа се при ла го ђа ва ју на пред ни јим 
про из вод ним про це си ма и тех ни ка ма и сто га ма ње до при
но се осми шља ва њу и спро во ђе њу ино ва тив но сти.19 Да кле, 
ни во основ ног обра зо ва ња рад не сна ге, осим што ука зу је на 
ква ли фи ко ва ност рад не сна ге, по сред но мо же да ти увид и 
у ни во ње не про дук тив но сти/ефи ка сно сти, ино ва тив но сти 
и при ла го дљи во сти. Про сеч ни ни вои основ ног обра зо ва
ња и здра вља рад не сна ге су нај ви ши у цен тру, нај ни жи у 
пе ри фе ри ји, а сред њи у по лу пе ри фе ри ји. Дру ги ин ди ка тор 
је ин ди ка тор ви шег обра зо ва ња и обу ке и ука зу је на сте пен 
при сут но сти ви со ко обра зо ва не рад не сна ге у од ре ђе ној зе
мљи, ко ја је у ста њу да из вр ши сло же не за дат ке и бр зо се 
при ла го ди ... про мен љи вој сре ди ни и раз вој ним по тре ба ма 
про из вод ног си сте ма.20 Ви со ко обра зо ва на и са мим тим ви
со ко ква ли фи ко ва на рад на сна га је од ли ка цен тра, сред ња у 
по лу пе ри фе ри ји, а ни ска у пе ри фе ри ји. Ме ре ње оба ин ди
ка то ра је вр ше но пре ко ска ле у ко јој је 1 прет ста вља нај ни
жи, а 7 нај ви ши ни во здра вља и основ ног обра зо ва ња/ви шег 
обра зо ва ња и тре нин га. 

Ме тод ис тра жи ва ња

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен упо ред ни ме тод. Вред но сти 
ин ди ка то ра за Ср би ју су упо ре ђи ва не са вред но сти ма ин
ди ка то ра три зе мље за ко је се прет по ста вља да при па да ју 
јед ној од три основ не зо не свет ског ка пи та ли зма. Упо ред ни 
ме тод се мо же де фи ни са ти као на сто ја ње да се од ре ђе на 
дру штве на по ја ва или дру штво у не ком свом ком плек сном 
об ли ку про у ча ва ју у свим сво јим или бар у што мно го број
ни јим, раз ли чи тим об ли ци ма, ко ји на ста ју услед раз ли чи
тих дру штве ноисто риј ских и при род них усло ва.21 Ње го ве 
две основ не функ ци је су опи си ва ње и об ја шња ва ње.22 Упо
ре ђи ва њем вред но сти ин ди ка то ра Ср би је са вред но сти ма 
ин ди ка то ра зе ма ља за ко је прет по ста вља мо да при па да ју 

17 Исто, стр. 7.
18 Исто.
19 Исто.
20 Исто.
21 Ми лић, В. (1965) Со ци о ло шки ме тод, Бе о град: Кул ту ра, стр. 657.
22 Исто, стр. 657.
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зе мља ма цен тра, по лу пе ри фе ри је и пе ри фе ри је, Ср би ја је 
кла си фи ко ва на у скла ду са Во лер сти но вом те о ри јом у јед
ну од три основ не зо не. Од то га са ко јом зе мљом ће Ср би ја 
има ти нај ви ше слич но сти пре ма еко ном ским ка рак те ри сти
ка ма, за ви си ће и од ре ђи ва ње ње ног по ло жа ја у свет ском 
ка пи та ли стич ком си сте му. Прет по став ка је да је Ср би ја 
пре ма сво јим ка рак те ри сти ка ма нај бли жа по лу пе ри фе ри ји. 
Ка ко би би ло мо гу ће од ре ди ти по ло жај Ср би је у свет ском 
ка пи та ли стич ком си сте му, би ло је по треб но од ре ди ти ко је 
ће зе мље има ти ста тус пред став ни ка цен тра, пе ри фе ри је 
и по лу пе ри фе ри је и об ја сни ти на ко ји на чин се до шло до 
та квог ода би ра. За зе мљу цен тра би ће прет по ста вље на Не
мач ка, за зе мљу пе ри фе ри је Тан за ни ја, а за зе мљу по лу пе
ри фе ри је Ру му ни ја. Овај ода бир се за сни ва на ре зул та ти ма 
број них свет ски при зна тих ис тра жи ва ња. Пре ма Из ве шта
ју о људ ском раз во ју из 2014.го ди не, Не мач ка спа да у ве о
ма ви со ко раз ви је не зе мље и на ла зи се на ше стом ме сту од 
укуп но 182 зе мље на ранг ли сти, Ру му ни ја спа да у раз ви је не 
зе мље и на ла зи се на 54, а Тан за ни ја у ни ско раз ви је не зе
мље и на ла зи се на 159. ме сту.23 Пре ма Из ве шта ју о гло
бал ној ком пе те тив но сти за 2013/2014. го ди ну, Не мач ка се 
од ре ђу је као зе мља во ђе на ино ва ци јом, Ру му ни ја као зе мља 
во ђе на ефи ка сно шћу, а Тан за ни ја као зе мља во ђе на ре сур си
ма. Пре ма из ве шта ји ма ММФа, Свет ске бан ке и раз вој ног 
про гра ма Ује ди ње них на ци ја за 2011. го ди ну, Не мач ка се та
ко ђе сврста ва у ред нај ра зви је ни јих зе ма ља и на ла зи се на 
са мом вр ху свих ранг ли ста, Ру му ни ја се на ла зи на сре ди ни 
као сред ње раз ви је на, а Тан за ни ја као не раз ви је на зе мља је 
углав ном нај ни же ран ги ра на.24 На ли ста ма свих ових из ве
шта ја Ср би ја је нај бли жа Ру му ни ји, та ко да се мо же прет по
ста ви ти да је по лу пе ри фе риј ска зе мља.

2. Кра так при каз еко ном ске исто ри је  
мо дер не Ср би је

Ка ко би се бо ље упо зна ли са кон тек стом из ког је про и за
шла да на шња по зи ци ја Ср би је у свет ском ка пи та ли стич ком 
си сте му, украт ко ће би ти раз мо тре на исто ри ја еко ном ског 
раз во ја Ср би је у де вет на е стом и два де се том ве ку. То ком чи
та вог де вет на е стог и пр ве по ло ви не два де се тог ве ка Ср би ја 
је би ла из ра зи то пе ри фе риј ска зе мља. На ово ука зу ју чи ње
ни це о пре те жном уде лу се ља штва у оп штој по пу лацији, 

23 Hu man De ve lop ment Re port (2014) Su sta i ning Hu man Pro gress: Re du cing 
Vul ne ra bi li ti es and Bu il ding Re si li en ce, 20. јул 2014,http://hdr.undp.org/si
tes/de fa ult/fi les/hd r14re porten 1.pd f,  стр. 195158.

24 IMF Wor king Pa per, 20. јул 2014, https://www.imf.org/ex ter nal/pubs/ft/
wp/2011/wp1131.pdf,  стр. 2023.
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ка сном и спо ром по ја вљи ва њу рад нич ке кла се, ни ској про
дук тив но сти и тех но ло шкој за о ста ло сти и не по вољ ном по
ло жа ју на ме ђу на род ном тр жи шту на ко јем је на сту па ла са 
пе ри фе риј ским про из во ди ма. У вре ме со ци ја ли стич ке Ју
го сла ви је она по ста је по лу пе ри фе риј ско под руч је. На ово 
ука зу ју по ве ћа на ур ба ни за ци ја и зна чај ни ја по ја ва про ле
та ри зо ва не рад не сна ге, до сти за ње ве ћег ни воа про дук тив
но сти и тех но ло шке раз ви је но сти, те ра зно вр сни јег из во за 
ро ба ка ко пе ри фер них, та ко и оних бли жим цен трал ним. Без 
об зи ра на све уда ре на при вре ду од кри зе се дам де се тих до 
уну тра шњих струк ту рал них про ти ву реч но сти и не флек си
бил но сти си сте ма осам де се тих, рат них ра за ра ња де ве де се
тих и пљач ка шке при ва ти за ци је ра них две хи ља ди тих, Ср би
ја је ус пе ла да за др жи свој по лу пе ри фер ни ста тус у свет ској 
ка пи та ли стич кој еко но ми ји.25, 26

3. Ана ли за по ло жа ја Ср би је пре ма  
еко ном ским ин ди ка то ри ма

По ло жај Ср би је у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му је од
ре ђен упо ре ђи ва њем еко ном ских ин ди ка то ра Ср би је са еко
ном ским ин ди ка то ри ма Не мач ке као прет по ста вље не зе мље 
цен тра, Ру му ни је као прет по ста вље не зе мље по лу пе ри фе
ри је и Тан за ни је као прет по ста вље не зе мље пе ри фе ри је.

Струк ту ра при вре де. На осно ву струк ту ре при вре де из
врше но је по ре ђе ње струк ту ре про из вод ње Ср би је са струк
ту ром про из вод ње Не мач ке, Ру му ни је и Тан за ни је и утвр
ђен њен по ло жај у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му. Као 
из вор по да та ка ко ри шће не су ин фор ма ци је CIA World Fac
tbook. По ред то га из вр ше но је и по ре ђе ње струк ту ра ин ду
стриј ске про из вод ње на ве де них зе ма ља. По да ци за 2013. 
го ди ну за Ср би ју по ка зу ју да је пре ма уде лу у укуп ном бру
то друштве ном про из во ду нај за сту пље ни ји услу жни сек тор 
(60,3 %), по том ин ду стриј ски (31,8 %) и на кра ју по љо при
вред ни сек тор (7,9 %). У ин ду стриј ској про из вод њи нај за
сту пље ни ји су сле де ћи про из во ди: ау то мо би ли, основ ни 
ме та ли, на ме штај, пре храм бе на ин ду стри ја, ма ши не, хе ми
ка ли је, ше ћер, гу ме, оде ћа, ле ко ви, итд. Пре глед ин ду стриј
ских про из во да ука зу је на ме шо ви ту струк ту ру, од но сно на 
то да су за сту пље ни пе ри фер ни про из во ди (основ ни ме та ли, 
хе ми ка ли је, оде ћа, пре храм бе на ин ду стри ја, ше ћер, гу ма), 
али и про из во ди ко ји се пре ма сво јим ка рак те ри сти ка ма мо
гу од ре ди ти као бли ски цен трал ним (ау то мо би ли, ма ши не, 

25 Ча лић, М. Ж. (2013) Исто ри ја Ју го сла ви је у XX ве ку, Бе о град: Clio.
26 Ча лић, М. Ж. (2004) Со ци јал на исто ри ја Ср би је 18151914, Успо ре ни 

на пре дак и ин ду стра ли за ци ји, Бе о град: Clio. 
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леко ви). По ред то га Ср би ја про из во ди и по љо при вред не 
про из во де ко ји се мо гу свр ста ти у пе ри фе р не. Пре ма по
да ци ма CIA World Fac tbo okа за 2011. го ди ну у не мач ком 
БДПу је услу жни сек тор нај до ми нант ни ји (74%) и ви ше за
сту пљен у укуп ном уде лу при вре де не го што је то слу чај са 
Ср би јом. По том сле де ин ду стриј ски (25%) и по љо при вред
ни сек тор (1%). Не мач ка је јед на од нај ве ћих и нај на пред
ни јих ин ду стриј ских про из во ђа ча че ли ка, ме та ла, угља, це
мен та, хе ми ка ли ја, во зи ла, ма шин ских алат ки, ау то мо би ла 
сред ње и ви со ке кла се, хра не и пи ћа, бро до ва, оде ће. Уоч љи
во је да осим цен трал них про из во да (во зи ла, ма шин ске алат
ке, ау то мо би ли, бро до ви), Не мач ка про из во ди и пе ри фер не 
ин ду стриј ске по луфа бри ка те и си ро ви не (че лик, ме тал, 
угаљ, це мент, хе ми ка ли је, итд.), што јој омо гу ћу је да сма њи 
увоз пе ри фер них ин ду стриј ских до ба ра из дру гих зе ма ља 
и та ко по зи тив но ути че на соп стве ни тр го вин ски би ланс. 
Ова кав ра спон про из вод ње ука зу је и на ње ну ра зно ли кост, 
што је је дан од усло ва ве ће не за ви сно сти зе мље од ути ца ја 
спољ ног свет ског тр жи шта. Осим ових про из во да Не мач ка 
про из во ди по љо при вред не про из во де ко ји се мо гу ока рак
те ри са ти као пе ри фер ни, али они чи не ма ли део БДПа. У 
ру мун ском БДПу пре ма про це на ма за 2013. го ди ну нај ве ћи 
удео има услу жни сек тор (59,6 %), што је го то во иден тич но 
са за сту пље но шћу услу жног сек то ра у Ср би ји. По том сле
де ин ду стриј ски сек тор  (34,2%) и по љо при вред ни сек тор 
(6,4 %), од ко јих је пр ви не знат но ви ше за сту пљен не го у 
Срби ји, а дру ги не знат но ма ње. Од ин ду стриј ских про из во
да Ру му ни ја про из во ди елек трич не ма ши не и опре му, оде ћу 
и обу ћу, ла ке ма ши не, ау то мо би ле сред ње кла се, ру де, др во, 
хе ми ка ли је, го ри ва, гра ђе вин ски ма те ри јал. Мо же се ре ћи да 
је у Ру му ни ји при сут на ком би на ци ја цен трал них про из во да 
и оних бли ских њи ма (ау то мо би ли, елек трич не ма ши не и 
опре ма) и пе ри фер них про из во да (оде ћа и обу ћа, ла ке ма
ши не, ру де, др во, хе ми ка ли је, гра ђе вин ски ма те ри јал). Иа ко 
су по лу фа бри ка ти, го ри ва се због есен ци јал не ва жно сти за 
функ ци о ни са ње ка пи та ли стич ке при вре де и ви со ке тр жи
шне вред но сти, мо гу ока рак те ри са ти као ква зи цен трал ни 
про из вод. По љо при вред на про из вод ња ко ја ни је мно го за
сту пље на у укуп ном БДПу Ру му ни је до во ди до не знат но 
ве ћег уде ла пе ри фер них про из во да у укуп ном оби му про из
во да. У танзaнијском БДПу, пре ма про це ни из 2013. го ди не, 
на јза сту пље ни ји је услу жни сек тор (47,4 %), али зна чај но 
ма ње не го у Ср би ји. По том сле ди по љо при вред ни (27,6%) 
и ин ду стриј ски сек тор (25%), од ко јих је пр ви знат но ви ше 
за сту пљен не го у Ср би ји, а дру ги зна чај но ма ње. По љо при
вред на про из вод ња чи ни зна ча јан удео це ло куп не про из
вод ње, што ука зу је на ап со лут ну до ми на ци ју пе ри фер них 
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произ во да. У ин ду стриј ском сек то ру се про из во де пре храм
бе ни про из во ди, ди ја ман ти, зла то, гво жђе, со, це мент, про
из во ди од наф те, обу ћа и оде ћа, ђу бри ва, про из во ди од др
ве та. Го то во сви ови про из во ди се мо гу ока рак те ри са ти као 
пе ри фер ни, осим оних по пут ди ја ма на та, зла та и про из во да 
од наф те, ко ји због ве ли ке тр жи шне вред но сти спа да ју у 
ква зи цен трал не. Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли Тан за ни ја 
уоп ште има пу ну кон тро лу над тр го ви ном ква зи цен трал ним 
про из во ди ма и где за и ста од ла зи до бит од ње. 

Из до са да на ве де них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је у 
не мач кој при вре ди за сту пљен нај ши ри оп сег цен трал них 
про из во да, док је у Ру му ни ји за сту пље на ме ша ви на огра ни
че ног бро ја цен трал них и ве ћег бро ја пе ри фер них про из во
да. У Тан за ни ји ве ћи на про из во да су пе ри фер ни, а они ко
ји то ни су пред ста вља ју ква зи цен трал не, за ко је не по сто ји 
потпу на кон тро ла др жа ве.

По струк ту ри сво је при вре де Ср би ја је нај слич ни ја Рум ни
ји, те се мо же озна чи ти као по лу пе ри фе риј ска зе мља. Удео 
раз ли чи тих сек то ра у БДПу Ср би је та ко ђе је нај слич ни ји са 
Ру му ни јом, то јест у њој су со лид но за сту пље ни се кун дар ни 
и услу жни сек тор, а сла бо за сту пљен при мар ни сек тор. По
што ви ши ни вои услу жног сек то ра у укуп ном БДПу зе мље 
усло вља ва ју и ве ћу про дук тив ност у ње ној ин ду стри ји и по
љо при вре ди, мо же се за кљу чи ти да је про дук тив ност при
мар ног и се кун дар ног сек то ра нај ви ша у Не мач кој, по том у 
Ср би ји и Ру му ни ји, а нај ни жа у Тан за ни ји. 

Тех но ло шка раз ви је ност. Тех но ло шка раз ви је ност ода бра
них зе ма ља је упо ре ђи ва на ко ри шће њем ин ди ка то ра тех
но ло шке спрем но сти и ино ва ци је из Гло бал ног из ве шта ја о 
ком пе ти тив но сти за 2013/2014. го ди ну. Тех но ло шка спрем
ност се од ре ђу је као агил ност ко јом еко но ми ја усва ја по
сто је ће тех но ло ги је ка ко би по ве ћа ла про дук тив ност сво
јих ин ду стри ја.27 Зе мље ко је су тех но ло шки раз ви је ни је 
ујед но су и агил ни је на тех но ло шке про ме не. Тех но ло шка 
спрем ност ће би ти ме ре на уз по моћ ска ле од 1 до 7 на ко јој 
вред ност 1 пред ста вља нај ни жу, а вред ност 7 нај ви шу тех
но ло шку спрем ност. Осим по ре ђе ња вред но сти тех но ло шке 
спрем но сти Ср би је са Не мач ком, Ру му ни јом и Тан за ни јом, 
вред но сти тех но ло шке спрем но сти ових зе ма ља су по ре ђе
не и са про сеч ном вред но шћу тех но ло шке спрем но сти за 
ре сурс но во ђе не зе мље (у ко је спа де Тан за ни ја), зе мље во ђе
не ефи ка сно шћу (у ко је спа да ју Ру му ни ја и Ср би ја) и зе мље 
во ђе не ино ва ци јом (у ко је спа да Не мач ка). Кла си фика ци ја 

27 The glo bal com pe ti tiv ness re port 2013 2014, 18. Јул 2014, http://www3.
we fo rum.or g/docs/WEF_Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port_201314.pdf  ,стр 6
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зе ма ља пре ма Гло бал ном из ве шта ју о кон ку рент но сти је 
ве о ма слич на ТСС ти по ло ги ји зе ма ља на цен трал не, по лу
пе ри фер не и пе ри фер не.28 Не мач ка има нај ви шу вред ност 
тех но ло шке спрем но сти (5,7), што је не знат но ви ше од про
се ка за зе мље во ђе не ино ва ци јом (5,6). Овај по да так ука зу је 
на ње ну нај ви шу тех но ло шку раз ви је ност. Ру му ни ја и Ср
би ја има ју слич не вред но сти за тех но ло шку спрем ност (4,1 
и 4,0). И јед на и дру га се на ла зе из над про се ка за зе мље 
во ђе не ефи ка сно шћу (3,6), што ука зу је на њи хо ву сред њу 
тех но ло шку раз ви је ност. Тан за ни ја се пре ма тех но ло шкој 
спрем но сти (2,7) на ла зи не по сред но ис под про се ка за ре
сурс но во ђе не зе мље (2,8), што ука зу је на ње ну још увек 
ни ску тех но ло шку раз ви је ност. Сли чан ни во тех но ло шке 
раз ви је но сти Ср би је и Ру му ни је, ко ји је знат но ни жи од ни
воа Не мач ке и знат но ви ши од ни воа Тан за ни је, ука зу је на то 
да је она пре ма овом ин ди ка то ру по лу пе ри фе риј ска зе мља. 
Тех но ло шка раз ви је ност је ме ре на и пре ко ин ди ка то ра тех
но ло шке ино ва тив но сти. Ни во тех но ло шке ино ва тив но сти 
знат но ути че на ста ње раз вит ка сред ста ва за про из вод њу и 
про дук тив ност при вре де. Ме ре на је по мо ћу ска ле ин ди ка то
ра ино ва ци је од 1 до 7 Гло бал ног из ве шта ја о ком пе ти тив
но сти за 2013/2014. го ди ну.29 Вред ност ино ва ци је Не мач ке 
из но си 5,5, што је ви ше од про сеч не вред но сти за зе мље во
ђе не ино ва ци јом (4,7). Ср би ја и Ру му ни ја са вред но сти ма 
од 2,9 и 3,0 се фак тич ки на ла зе бла го ис под и/или на про
се ку за зе мље во ђе не ефи ка сно шћу (3,0). Из не на ђе ње пред
ста вља Тан за ни ја, ко ја има ве ћу вред ност ино ва ци је (3,1) и 
од Ср би је и од Ру му ни је и пре ма шу је про сеч ну вред ност 
за ре сурс но во ђе не зе мље. На ве де но мо же би ти по сле ди ца 
прет ход но из ра зи то ло ше тех но ло шке раз ви је но сти, где сва
ка ино ва ци ја зна чај но ути че на по ве ћа ње сте пе на ино ва ци је 
(ефе кат ни ске ба зе). Сла би ја ино ва тив ност у Ср би ји и Ру му
ни ји се мо же об ја сни ти ни ском сто пом ин ве сти ра ња стра
ног ка пи та ла, не спо соб но шћу до ма ће еко но ми је да ство ри 
усло ве за ино ва ци ју и ути ца јем бли ских цен трал них зе ма
ља, ко је раз ли чи тим ме ра ма успо ра ва ју про цес ино ва ци је у 
овим зе мља ма. Ипак по што се и јед на и дру га на ла зе око и 
на про се ку за зе мље во ђе не ефи ка сно шћу, ко је су по сво јим 
ка рак те ри сти ка ма ве о ма слич не ТСС схва та њу по лу пе ри фе
ри је, мо же се ре ћи да је Ср би ја и по овој ка рак те ри сти ци 
по лу пе ри фе риј ска зе мља.

Ин фра струк тур на раз ви је ност. Јед на од ка рак те ри сти ка 
ко ја ука зу је на по ло жај зе мље у свет ском ка пи та ли стич
ком си сте му је сте и сте пен ин фра струк ту р не раз ви је но сти. 

28 Исто, стр. 194, 324, 334, 362.
29 Исто.
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Инфраструк тур на раз ви је ност је ме ре на по мо ћу ин ди ка то ра 
ин фра струк ту ре из Гло бал ног из ве шта ја о ком пе ти тив но сти, 
ко ји се ме ри по мо ћу ска ле од 1 до 7. Вред но сти ин фра струк
тур не раз ви је но сти за све зе мље ко је су пред мет по ре ђе ња и 
за основ не гру пе зе ма ља, пре у зе те су из Гло бал ног из ве шта
ја о ком пе ти тив но сти.30 Не мач ка има нај ви шу ин фра струк
тур ну раз ви је ност (6,2), и пре ва зи ла зи про сек зе ма ља во ђе
них ино ва ци јом (5,6). Ру му ни ја и Ср би ја су ис под про се ка  
за зе мље во ђе не ефи ка сно шћу, али су из над про се ка ре сурс
но во ђе них зе ма ља (2,4). Нај не ра зви је ни ју ин фра струк ту ру 
има Тан за ни ја (2,3) и она се на ла зи  не знат но  ис под про се ка 
за ре сурс но во ђе не зе мље. Мо же се за кљу чи ти да је по овом 
ин ди ка то ру Ср би ја слич на Ру му ни ји, да зна чај но за о ста је у 
од но су на Не мач ку, али и да је из над Тан за ни је, и да нај ве
ро ват ни је при па да  гру пи зе ма ља по лу пе ри фе ри је.

Тр го вин ски по ло жај. Тр го вин ски по ло жај зе ма ља се мо же 
де фи ни са ти као ње на по зи ци ја у свет ској тр го вин ској раз
ме ни. Он је ме рен ин ди ка то ром струк ту ре уво за и из во
за зе ма ља и ин ди ка то ром тр го вин ског би лан са. По ре ђе ње 
струк ту ре уво за и из во за Ср би је са зе мља ма прет по ста вље
ним пред став ни ци ма пе ри фе ри је, по лу пе ри фе ри је и цен тра, 
мо же по ка за ти ко ји је њен по ло жај на свет ском тр жи шту. 
Ср би ја из во зи гво жђе и че лик, гу му, оде ћу, пше ни цу, во ће 
и по вр ће, обо је не ме та ле, елек трич не апа ра те, про из во де од 
ме та ла, му ни ци ју и во зи ла. У струк ту ри срп ског из во за уче
ству ју пе ри фер ни и про из во ди бли ски пе ри фер ним као што 
су си ро ви не, по лу фа бри ка ти и тех но ло шки јед но став ни про
из во ди (гво жђе, че лик, гу ма, оде ћа, во ће и по вр ће, обо је ни 
ме та ли, про из во ди од ме та ла), али и сло же ни ји про из во ди 
ко ји се мо гу ока рак те ри са ти као цен трал ни или бли ски цен
трал ним (елек трич ни апа ра ти, во зи ла, оруж је и му ни ци ја). 
Ср би ја је уво зник хе ми ка ли ја, хе миј ских про из во да, го ри ва 
и наф те, основ них ме та ла, ма ши на, опре ме и во зи ла. Мо
же се уо чи ти да зна ча јан део срп ског уво за чи не цен трал ни, 
ква зи цен трал ни и про из во ди бли ски цен трал ним (го ри во и 
наф та, ма ши не и опре ма, во зи ла), али да се уво зе и пе ри фер
ни и про из во ди бли ски пе ри фер ним (хе ми ка ли је, хе миј ски 
про из во ди, основ ни ме та ли). Не мач ка из во зи мо тор на во зи
ла, ма ши не, хе ми ка ли је, ком пју те ре и про из во де елек трон
ске ин ду стри је, елек трон ску опре му, фар ма це ут ске про из
во де, ме та ле, тран спорт ну опре му, пре храм бе не про из во де, 
тек стил, гу му и ши рок спек тар пла стич них про из во да. Уоч
љи ва је ве ли ка за сту пље ност и ра зно вр сност цен трал них 
про из во да и оних слич них цен трал ним (моторна во зи ла, 
ма ши не, ком пју те ри, елек трон ски про из во ди, електрон ска 

30 Исто.
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опре ма, фар ма це ут ски про из во ди, тран спорт на опре ма), али 
и ма ња при сут ност пе ри фер них про из во да и оних слич них 
пе ри фер ним (ме та ли, тек сти ли, гу ма, пре храм бе ни про из во
ди). Не мач ка уво зи наф ту и гас, ма ши не, во зи ла, хе ми ка ли
је, елек трич ну опре му, фар ма це ут ске про из во де, пре храм бе
не про из во де. Увоз из ра зи то цен трал них про из во да (опре ма 
за об ра ду по да та ка, елек трич на опре ма, итд.) ука зу је на ви
сок ни во раз ви је но сти про из вод ње у овој зе мљи ко ја ства ра 
по тра жњу за њи ма. Ру му ни ја из во зи ма ши не и ма шин ску 
опре му, ме тал и про из во де од ме та ла, оде ћу и обу ћу, хе ми ка
ли је, по љо при вред не ма ши не, ми не ра ле и го ри ва. Осим ма
ши на и ма шин ске опре ме ко ји су бли ски цен трал ним про из
во ди ма, као и ми не ра ла и го ри ва, ко ји се мо гу од ре ди ти као 
ква зи цен трал ни про из во ди, оста ли про из во ди се мо гу ока
рак те ри са ти као пе ри фер ни. Ру му ни ја уво зи ма ши не и ма
шин ску опре му, хе ми ка ли је, го ри ва и ме та ле, тек стил и оде
ћу, по љо при вред не про из во де. Ве ћи на на ве де них про из во да 
спа да у гру пу пе ри фер них. Ова ква струк ту ра уво за и из во за 
у Ру му ни ји ука зу је на за ста ре лост ње не про из вод ње и сла бу 
по тра жњу за про из во ди ма ко ји би је тех нич ки уна пре ди ли. 
Ипак бит но је на по ме ну ти да њен увоз и из воз, без об зи
ра на ве ли ку за сту пље ност пе ри фер них про из во да, чи не и 
цен трал ни и пе ри фер ни про из во ди. Тан за ниј ски из воз је у 
пот пу но сти са чи њен од чи сто пе ри фер них про из во да по пут 
ка фе, па му ка, ко шту ња вог во ћа, јед но став них фа брич ких 
про из во да. Је ди но се зла то и наф та због ви со ке тр жи шне 
вред но сти мо гу од ре ди ти као ква зи цен трал ни про из во ди. 
Тан за ни ја уво зи по тро шна до бра, ма ши не и тран спорт на 
сред ства, си ро ве ин ду стриј ске ма те ри ја ле. То зна чи да њен 
увоз чи не углав ном пе ри фер ни про из во ди. На ве де но се мо
же об ја сни ти ни ском ку пов ном мо ћи ста нов ни штва и сла бо 
раз ви је ном при вре дом. До са да је по ка за но да Не мач ка има 
нај ве ћи и нај ра зно вр сни ји из воз цен трал них про из во да, што 
уства ри и пред ста вља од ли ку цен трал них зе ма ља. Зна ча јан 
ни во уво за цен трал них про из во да ви со ке тех но ло ги је у Не
мач ку об ја шња ва се по тре ба ма ње не при вре де за кон стант
ним уса вр ша ва њем, што та ко ђе пред ста вља од ли ку цен тра. 
Тан за ни ја се пре ма ка рак те ри сти ка ма свог уво за и из во за 
мо же од ре ди ти као пе ри фер на зе мља. Из воз и увоз до ба ра 
у Ср би ји је ме шо вит, по че му је нај слич ни ја са Ру му ни јом, 
те се и пре ма овом ин ди ка то ру мо же од ре ди ти као по лу пе
ри фер на зе мља.

Сле де ћи ин ди ка тор пре ко ко јег је упо ре ђи ван по ло жај зе
ма ља у свет ској тр жи шној раз ме ни је ста ње тргoвинског 
би лан са. Ста ње тр го вин ског би лан са ука зу је ка кав је од нос 
из ме ђу уво за и из во за од ре ђе не зе мље. Ср би ја у свет ској 
раз ме ни оства ру је не га тив ни тр го вин ски би ланс ко ји се у 
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пе ри о ду из ме ђу ју ла 2013. и ју ла 2014. го ди не кре тао из ме
ђу 264 и 355,8 ми ли о на евра. Нај ве ћа не га тив на вред ност  
оства ре на је ја ну а ра 2014. го ди не ка да је не га тив ни тр го вин
ски би ланс из но сио 559,8 ми ли о на евра. Не мач ка оства ру
је из у зет но по зи ти ван тр го вин ски би ланс ко ји се, ме рен у 
истом вре мен ском пе ри о ду, кре тао од 16.406 до 16.720 ми
ли о на евра. Нај ве ћи су фи цит је оства рен ок то бра 2013. го
ди не и из но сио је 20.609 ми ли о на евра. Ру му ни ја оства ру је 
не га ти ван тр го вин ски би ланс ко ји се у пе ри о ду из ме ђу ју ла 
2013. и ју ла 2014. го ди не кре тао из ме ђу 555,1 и 573 ми ли
о на евра. Нај ве ћи ми нус је оства рен ав гу ста 2013. го ди не и 
из но сио је 649,7 ми ли о на евра. Тан за ни ја та ко ђе оства ру је 
не га ти ван тр го вин ски би ланс ко ји је у пе ри о ду од ју ла 2013. 
до ју ла 2014. го ди не из но сио од 238,6  до 302 ми ли о на евра. 
Нај ве ћи ми нус за бе ле жен је ок то бра 2013. го ди не и из но сио 
је 496,3 ми ли о на евра. При мер Не мач ке по ка зу је ка ко про
из вод ња и из воз цен трал них про из во да до во ди до огром ног 
тр го вин ског су фи ци та. За ста ре лост тех но ло ги је, ме шо ви ти 
из воз и оба ра ње ца рин ских за шти та за нај ра зли чи ти је об
ли ке про из во да усло вље но при ти ском над др жав них ме ђу
на род них ин сти ту ци ја, ко је су нај че шће у слу жби ин те ре са 
цен трал них зе ма ља, по ка зу ју ка ко ма ле по лу пе ри фе риј ске 
зе мље гу бе у не јед на кој свет ској раз ме ни. Оне су че сто и 
енер гет ски за ви сне, што та ко ђе зна чај но ути че на по раст 
трго вин ског де фи ци та. Пе ри фе риј ске зе мље по пут Тан за
ни је, оства ру ју ма ле при хо де од свог из во за. Због сла бе по
тра жње ста нов ни штва и при вре де усло вље не си ро ма штвом, 
ове др жа ве ма ње и уво зе због че га че сто не ма ју екс трем
не ми ну се у тр го вин ском би лан су. Са дру ге стра не, раз ви
ја ње по тро шач ке кул ту ре у по лу пе ри фе ри ји уз стаг на ци ју 
при вре де, мо же до ве сти до ства ра ња ве ли ких тр го вин ских 
де фи ци та. По тро шња као стил жи во та у по лу пе ри фе ри ји, 
одржа ва се све ве ћим за ду жи ва њем ста нов ни штва и при вре
де пу тем кре ди та са ви со ким ка ма та ма, што че сто до во ди 
до то га да ма ле по лу пе ри фе риј ске зе мље упа да ју у ду жнич
ко роп ство. Мо же се за кљу чи ти да и пре ма овом ин ди ка то
ру Ср би ја има нај ви ше слич но сти са Ру му ни јом, те да оне 
због то га што су енер гет ски за ви сне, ца рин ски не за шти ће
не по лу пе ри фе риј ске зе мље у не по сред ној бли зи ни цен тра, 
оства ру ју не га тив не тр го вин ске би лан се. Оба прет ход но 
об ра ђе на ин ди ка то ра ука зу ју да пре ма тр жи шном по ло жа ју 
Ср би ја спа да у зе мље по лу пе ри фе ри је.

Це на ра да. Це на рад не сна ге је ме ре на пре ко ин ди ка то ра 
про сеч не ме сеч не на јам ни не. Оне су од ре ђе не пре ма по да
ци ма из до ступ них по је ди нач них ста ти стич ких из ве шта ја 
за 2012/2013. го ди ну и из ра же не су у УСД. Као из вор по
да та ка за Ср би ју ко ри шћен је сајт Ре пу блич ког за во да за 
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стати сти ку31, за Не мач ку сајт Не мач ке ста ти стич ке службе32, 
за Ру му ни ју сајт Ру мун ског ин сти ту та за ста ти сти ку33, а за 
Тан за ни ју Ис тра жи ва ње о за по сле но сти и за ра да ма за 2012, 
спро ве де но при Тан за ниј ском би роу за ста ти сти ку.34. Про
сеч не ме сеч не на јам ни не за 2012/2013. го ди ну за све че ти ри 
зе мље ко је су пред мет по ре ђе ња из ра же не су у УСД. Не
мач ка има убе дљи во нај ве ће про сеч не ме сеч не на јам ни не 
од 4579 УСД и оне су го то во де вет пу та ве ће од про сеч них 
на јам ни на у Ру му ни ји (534 УСД)  и Ср би ји (585 УСД), и чак 
пре ко два де сет пу та ве ће од про сеч них ме сеч них за ра да у 
Тан за ни ји (214 УСД). Ви си на про сеч не срп ске ме сеч не на
јам ни не ука зу је на то да је и Ср би ја по пут Ру му ни је зе мља 
по лу пе ри фе ри је. 

Ква ли фи ко ва ност рад не сна ге. Сте пен обра зо ва ња и здра
вља рад не сна ге је сте основ за од ре ђи ва ње ква ли фи ко ва но
сти рад не сна ге. Што је сте пен обра зо ва ња и здра вља љу ди 
у не кој зе мљи на ви шем ни воу, ве ћа је и ква ли фи ко ва ност 
рад не сна ге и обр ну то. Ква ли фи ко ва ност рад не сна ге зе ма
ља ко ри шће них у ис тра жи ва њу би ће упо ре ђи ва на на осно ву 
ин ди ка то ра здра вља и основ ног обра зо ва ња и ви шег обра зо
ва ња и обу ке из Гло бал ног из ве шта ја о ком пе ти тив но сти.35 
Вред ност  ин ди ка то ра је ме ре на ко ри шће њем ска ле од 1 до 
7.  Не мач ка има нај ви ше ни вое обра зо ва ња рад не сна ге по 
оба па ра ме тра (6,4 и 5,9), ко ји су из над про се ка ка рак те ри
стич ног за зе мље во ђе не ино ва ци јом (6,4 и 5,3), те се мо же 
за кљу чи ти да у овој зе мљи ра ди нај ква ли фи ко ва ни ја рад на 
сна га. Ру му ни ја и Ср би ја оства ру ју слич не вред но сти ин ди
ка то ра здра вља и основ ног обра зо ва ња (5,7 и 5,5). На ве де но 
ука зу је да је овај па ра ме тар пре ко и на про се ку за гру пу зе
ма ља ко јој при па да ју (5,5). За ин ди ка тор ви шег обра зо ва ња 
и обу ке, Ср би ја оства ру је вред ност 4,0, што је иден тич но 
про се ку за еко но ми је во ђе не ефи ка сно шћу, док Ру му ни ја 
оства ру је вред ност од 4,4. Пре ма вред но сти ма по ка за те ља, 

31 Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/pu blic/
Pu bli ca ti on Vi ew.aspx?pKey=41&pLe vel=1&pubType=2&pub Key=2186, 
23. Јул 2014.

32 Desstatis https://www.de sta tis.de /EN /Fac tsFi gu res/Na ti o na lE co nomyEn vi
ron ment/Ear nin gsLa bo ur Costs/Ear ning sE ar ning sDif fe ren ces/Ta bles/Long
Ti me Se ri esD.html, 23. Јул 2014.

33 Ave ra ge ear nings in De cem ber 2013, http://www.in sse.ro /cm s/fi les/sta ti sti ci/
co mu ni ca te/ca sti gu ri/a13/cs 12e13.pd f, 23. јул 2014.

34 Em ployment And Ear nings Sur vey, 2012 – Ana lic ti cal Re o prt, The Uni ted 
Re pu blic Of Tan za nia: Na ti o nal Bu re au Sta ti stics http://www.ka zi.go .tz /do
cu ments/tak wi mu/Em ploymentandEar ningSur veyRe port2012.pd f, 23. 
Јул 2014

35 The glo bal com pe ti tiv ness re port 2013 2014, 18. јул 2014, http://www3.we
fo rum.or g/docs/WEF_Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port_201314.pdf , стр. 194, 
324, 334 и 362.
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Ср би ја и Ру му ни ја има ју сред ње ни вое обра зо ва ња и здра
вља, због че га се мо же за кљу чи ти да је код њих и сред ње 
обра зо ва на и сред ње здра ва рад на сна га. Тан за ни ја оства ру
је вред ност од 4,6 за пр ви по ка за тељ, што је не знат но ви ше 
од про се ка гру пе зе ма ља ко јој при па да, а за дру ги по ка за тељ  
вред ност ко ја је за 0,4 ни жа од про се ка. У скла ду са на ве де
ним ре зул та ти ма, Тан за ни ја је од ре ђе на као зе мља са ни жим 
ни во и ма обра зо ва ња и здра вља, због че га је за кљу че но да 
је и ње на рад на сна га ни же ква ли фи ко ва на. По пред мет ним  
ин ди ка то ри ма Ср би ја по ка зу је нај ви ше слич но сти са Ру
му ни јом и пре ма ди мен зи ји ква ли фи ко ва но сти рад не сна ге 
може се кла си фи ко ва ти у гру пу зе ма ља по лу пе ри фе ри је.

За кљу чак

Овај рад пред ста вља по ку шај утвр ђи ва ња по ло жа ја Ср би је 
у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му, кроз  ње но по ре ђе ње 
пре ма еко ном ским ин ди ка то ри ма са Не мач ком, Ру му ни јом 
и Тан за ни јом. По сле по ре ђе ња Ср би је са зе мља ма за ко је 
се прет по ста вља да су пред став ни ци цен тра, по лу пе ри фе
ри је и пе ри фе ри је, мо же се за кљу чи ти да је она пре ма свим 
ин ди ка то ри ма нај слич ни ја Ру му ни ји и да сто га при па да 
гру пи по лу пе ри фе риј ских зе ма ља. Ово је усло вље но слич
ним дру штве ноисто риј ским пу та ња ма Ср би је и Ру му ни је. 
Ипак по треб но је на гла си ти да Ср би ја и Ру му ни ја спа да ју у 
по се бан тип по лу пе ри фе риј ских зе ма ља. За раз ли ку од ве
ли ких зе ма ља по пут Ру си је, Ки не, Ин ди је и Бра зи ла, ко је 
има ју број ну рад ну сна гу, зна чај не ко ли чи не си ро ви на, моћ
не арми је и ја ке др жав не струк ту ре, па сто га огро ман по тен
ци јал за бу ду ће за у зи ма ње по зи ци је цен тра, Ср би ја и Ру му
ни ја су знат но огра ни че не у ак тер ском де ло ва њу соп стве
ном ре сурс ном за ви сно шћу, ма њом ве ли чи ном, и близином 
моћних централ них зе ма ља из за пад не Евро пе.

На кон утвр ђи ва ња да је Ср би ја ма ла по лу пе ри фе риј ска 
зе мља са ни ским по тен ци ја лом за про ме ну свог по ло жа
ја, по ста вља се пи та ње да ли и ка ко уз од ре ђе не стра те
ги је де ло ва ња мо же да по пра ви свој по ло жај у свет ском 
капиталистичком си сте му.

Пр вен стве но тре ба схва ти ти да се свет ски ка пи та ли стич ки 
си стем као скуп струк ту ра ду гог тра ја ња, не мо же за о би ћи и 
да ово по го то во ва жи за ма ле зе мље по пут Ср би је. Да кле мо
ра се уче ство ва ти у „игри”, али и на ћи на чин да се у њој не
што и до би је. Др жа ва ов де има огром ну уло гу. Она мо ра да 
стек не кон тро лу над при вред ним по тен ци ја ли ма соп стве не 
зе мље. Шти те ћи се за штит ним ца ри на ма од про из во да ја ке 
кон ку рен ци је, тре ба да ра ци о нал но и оп ти мал но ор га ни зу је 
про из вод њу оно га што је у ста њу да про из во ди и пла си ра на 
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свет ско тр жи ште. До бит оства ре ну у тр го ви ни по треб но је 
ре ин ве сти ра ти у ства ра ње ја че тех но ло шке ба зе нео п ход не 
за про из вод њу ком плек сни јих про из во да. Не ка се про да јом 
пе ри фер них и бив ши цен трал них про из во да ство ре усло ви 
за бу ду ћу про из вод њу цен трал них. Са кон зи стент ним спро
во ђе њем ове по ли ти ке др жа ва ће би ти у ста њу да ство ри 
до вољ но сред ста ва ко је ће ула га ти у раз ви ја ње ја че мре же 
со ци јал не по мо ћи, сма њи ва ње со ци јал них раз ли ка, раз ви ја
ње на уч не ино ва тив но сти, по ве ћа ње вој не мо ћи и обез бе ђи
ва ње енер гет ске не за ви сно сти. По ве ћа њем еко ном ске мо ћи 
по ди ћи ће се и ак тер ски по тен ци јал зе мље за по ма га ње дру
гих си ро ма шних де ло ва све та у њи хо вој бор би за пра вед
ни ју рас по де лу свет ског бо гат ства и раз би ја ње еко ном ске 
и по ли тич ке хе ге мо ни је Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и 
Евро пе, на ста ле на не пра вед ној свет ској по де ли ра да.
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POSITION OF SERBIA  
IN THE GLOBAL CAPITALIST SYSTEM

Abstract

Purpose of this work is examination of the position of Serbia in the global 
capitalist system according to economic characteristics, determination 
if it can be characterized as a country in the centre, semiperipheral or 
peripheral to the global capitalist system, using economic parameters 
selected based on operationalized theory of Immanuel Wallerstain. The 
paper will show that the structure of capitalism displays clear differences 
in its centre, semiperiphery and periphery. The centre is a place with 
all the capital, where technological innovations and political power 
provide most sophisticated products which are also most expensive. 
However, its economic power is primarily based on the exploitation 
of periphery which offers cheap work force and low production costs. 
Semiperiphery is found between the centre and the periphery, and is 
so both the exploiter and the exploited. The Wallerstain’s theoretical 
standpoint is very fruitful for studies of modern social relations in the 
global context, based on exploiting a large number of countries in the 

global capitalist system.

Keywords: global capitalist system, periphery, semiperiphery, centre, 
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