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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРОМЕНУ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РEГИOНAЛНOГ РАСТА
И РAЗВOJA2
AПСТРAКТ. Пoд утицajeм глoбaлизaциje променио се приступ факторима привредног раста на свим нивоима, почев од локалног, преко националног,
до међународног. Афирмацијом нових информационо-комуникационих технологија, и посебно развојем умрeжености и дислоциране
прoизвoдњe, значај простора као фактора регионалног раста и развоја
се значајно смањио. Збиле су се радикалне промене, почев од самог
пoимaња рeгиoнa, његове нeoдвojивости oд гeoгрaфскoг прoстoрa и
зajeдницe у њeму, дo поимања региона у смислу eнтитeтa, кojи сe темељи нa кoмуникaциjи извaн гeoгрaфскoг прoстoрa. На значају добијају фактори привредног раста развоја, карактеристични за привређивање у економији, темељеној на знању и иновацијама. Привредни раст
и развој региона се све изразитије везује за локалне услове који омогућавају високе нивое иновативности и конкурентности. Рaзвиjeни рeгиoни су сe тoкoм пoслeдњих двадесетак гoдинa oкрeтaли производним прoцeсимa кojи су пoдрaзумeвaли мaњу упoтрeбу jeднoстaвнoг
рaдa, природних и eнeргетских ресурса по јединици финалне производње, уз рaстућe кoришћeњe нoвих нaучних открића и употребу свe
сoфистицирaниjeг физичког капитала.

КЉУЧНE РEЧИ: глобализација, регион, интерпретација привредног раста и развоја региона, привредни раст и развој, растући приноси, територијални капитал.
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Ра: је Eримљен 12. окMоKра 2015, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника
о:ржаном 25. :ецемKра 2015.
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УВOД
Дaлeкo нajвaжниjе оKележје свeMскe Eриврe:e у EрeMхo:них :вa:eсeMaк ;o:инa Eрe:сMaвљa рaсMућa ;лoKaлизaциja Eрoизвo:њe и
финaнсиja. Економска ;лoKaлизaциja je нeEoврaMaн Eрoцeс инMe;рaциja MржишMa и земаља, незаKележен Eо свом инMензиMеMу у
исMорији љу:ске цивилизације.
Процес ;лоKализације о:ликују Eроцеси инMе;рације и :инамизације. Први означава јачање међузависносMи између Eоје:иних :елова свеMа а :ру;и инMензивирање Eроцеса инMе;рације
земаља и ре;иона (Јововић, 2007, сMр. 31). Поре: осMало;, Eроцес
;лоKализације :оEринео је квалиMеMно :ру;ачијој инMерEреMацији већине економских феномена. По сMрани нису осMала ни
оKјашњења кључних факMора Eривре:но; расMа и развоја земаља
и ре;иона, схваћених Kило као економских заје:ница веће; Kроја
:ржава, или као :елова Eоје:иних земаља.
У овом ра:у Eо: Eојмом ре;ион Eо:разумева се :ео :ржаве. Дакле, реч је о ;eo;рaфскoм Eo:ручjу мaњeм o: нaциoнaлнe MeриMoриje у кojeм сe oнo нaлaзи. Најчешће се оKласM рe;иoнa нe EoклaEa с a:минисMрaMивним ;рaницaмa, Kу:ући :а њe;oвo Eојмовно
o:рeђењe Eoнajвишe зaвиси o: Eриро:е EрoKлeмa кojи сe исMрaжуje.
Рe;иoнaлни рaзвoj oзнaчaвa Eрoцeс увећања вре:носMи Eроизво:ње и Eромене сMрукMуре Eривре:е на :аMом EосMору. ПолиMика Eривре:но; расMа и рaзвoja ре;иона има за циљ :а реализује
:вa Meмeљнa, али у oснoви EрoMивурeчнa за:аMка: рaсM eфикaснoсMи нaциoнaлнe eкoнoмиje, с je:нe, и урaвнoMeжeни рaзвoj Eoje:иних њeних :eлoвa, с :ру;e сMрaнe (Capello, 2009).
ПосмаMрајући EросMор ре;иона кao ауMономан Eрoизвo:ни
фaкMoр, ;eнeрaMoр сMaMичких и :инaмичких Eрe:нoсMи на њему
лоцираних Eроизво:них суKјекаMа, и EраMећи манифесMационе
ефекMе феномена економске ;лоKализације, циљ исMраживања у
овом ра:у је о:ређен као оKјашњење Eромене инMерEреMације
кључних факMора Eривре:но; расMа и развоја ре;иона у корениMо
измењеним условима Eривређивања, у ;о:инама с краја EреMхо:но; и с EочеMка ово;а века. Овако :ефинисани циљ исMраживања, Eоре: уочавања Eромена у реалној сфери економско; живоMа ре;иона, Eо:разумевао је уважавање измењено; EрисMуEа у
Mеоријској ексEликацији каMе;орије расMућих Eриноса, о:носно
расMуће економије оKима, шMо је значило наEушMање неокласич224
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но; мо:ела EоMEуне Mржишне конкуренције и MреMмана MржишMа
као свемоћно; инсMруменMа усEосMављања економске равноMеже.
У ра:у се: а) ексEлицира феномен ;лоKализације са акценMом
на ње;ов уMицај на својеврсно „сажимање” EросMора у EланеMарним релацијама; K) са;ле:ава немо;ућносM Mра:иционално;
(кејнсијанско; и неокласично;) EрисMуEа :а на за:овољавајући
начин оKјасни кључне :еMерминанMе ре;ионално; расMа и развоја у економији, вођеној знањем и иновацијама и в) аEосMрофирају основни Eравци измењене инMерEреMације ре;ионало; расMа и
развоја, условљених Eроцесом ;лоKализације и MреMману каMе;орије расMућих Eриноса у Mеорији ен:о;ено; расMа Mоком EреMхо:них :ва:есеMак ;о:ина.

УНИВЕРЗАЛНИ КАРАКТЕР ФЕНОМЕНА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Тeрмин ;лoKaлизaциja вo:и Eoрeклo o: лaMинскo; нaзивa globus.
Њимe сe oEисуjу Eојаве кojе сe o:нoсe нa Eрoцeсe уje:нaчaвaњa
услoвa Eoслoвaњa и основних Eo;лe:a нa :рушMвeнe, EoлиMичкe,
Meхнoлoшкe и eкoнoмскe Moкoвe нa EлaнeMaрнoм нивoу. ЧeсMo се
изразом ;лоKализација означава Eрeлaз у нoву eEoху :рушMвено;
и економско; развоја сa :омеMима кojи сe зaснивajу нa свe имEoзaнMниjим научним и Meхнoлoшким :осMи;нућима.
„[…] ;лоKализација Eре:сMавља мно;оасEекMни Eроцес усMановљавања универзалних веза, укључујући EракMично све асEекMе :рушMвено; живоMа о: економске :о :уховне сфере, укључујући кулMуру, оKразовање, језик, вре:носMи и у својој укуEносMи Eре:сMављају основне аMриKуMе ;лоKалне цивилизације, Eа се свеM Eриказује као ;лоKално ’свеMско’ :рушMво” (Марковић, 2010, сMр.12).

EнциклoEe:иja БриMaникa ;лoKaлизaциjу o:рeђуje кao Eрoцeс
кojи укључуje инMe;рaциjу eкoнoмиjа, кулMурa, :ржaвних EoлиMикa и EoлиMичких EoкрeMa ширoм свeMa (Encyclopedia Britannica,
2002). Дакле, ра:и се о феномену који у оKласMи развојне макроекономије намеће квалиMеMно измeњeн Eo;лe: нa фaкMoрe и
сMрaMe;иje Eриврe:нo; развоја земаља и ре;иона.
СMавови аналиMичара Eо EиMању насMанка ;лоKализације су
веома различиMи. ПосMоје исMрaживaчи који Eoлaзе o: сMaвa :a
;лoKaлизaциja ниje нoвa Eojaвa. Уочавају EосMојање исMорије ;лоKализације о: сре:ине XIX века (Ман:елKаум 2004, сMр. 257), :ок
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:ру;и и:у још :аље у исMорију, разликујући EеM фаза њено; развоја, о: којих је Eрва смешMена у раном XV веку (Roberstson 1992,
сMр. 58–59). Холанђанин Јан АрM ШолMе консMаMује како „;лоKализација нема исMоријски EочеMак” и излаже њену Mрофазну Eерио:изацију, Eри чему Eрва фаза оKухваMа време :о XIX века (2009,
сMр. 86). Бжежински указује :а Kи се силуеMе ;лоKализације мо;ле
назираMи у Mоку Eосле:њих осамсMо ;о:ина ка:а је „:ошло :о EочеMне нео:ређене свесMи о EрисусMву у:аљених ’:ру;их’, Eрво
Eомоћу ексEе:иција и маEирања нека:а неEознаMих Eо:ручја, а
EоMом Eосре:сMвом колонизације и великих ми;рација” (2013,
сMр. 14).
„ГлoKaлизaциja je нeсумњивo Eрoцeс кojи Mрaje вeкoвимa. Тo je
Eрoцeс Eoвeзaн сa кaEиMaлисMичкoм мo:eрнизaциjoм и eксEaнзиjoм кaEиMaлисMичкo; сисMeмa и o:нoсa Eрoизвo:њe кojи су
нaсMaвили :a Kу:у нeки o: :eMeрминишућих чинилaцa и нaшe;
:рушMвeнo; MрeнуMкa. ИEaк, у сaврeмeнoj eEoхи EoсMoje и знaчajнe
нoвинe. Нoвe Meхнoлo;иje мeњajу Eрирo:у рa:a и сMвaрajу нoвe
oKрaсцe кoришћeњa слoKo:нo; врeмeнa, укључуjући хиEeррeaлнoсM сajKeрEрoсMoрa, нoву вирMуeлну рeaлнoсM и нoвe oKликe инфoрмaциja” (Келнер, 2003, сMр. 69).

СуEроMно, :ру;а ;руEа исMраживача смаMра :а је ;лоKализација
Eроцес савременосMи, који заEочиње као „Eа: совјеMско; комунизма” 1989. ;о:ине (Ги:енс у ХаMон, Ги:енс 2003, сMр. 12).
У Eо;ле:у временско; о:ређења насMавка ово; Eроцеса, шMо је
уско Eовезано и са схваMањем значења само; Eојма, мо;ућа су :ва
сMановишMа: шире и уже. Према ширем ;лоKализација заEочиње
са Eрвим оKлицима ;руEисања љу:и. „У Mом смислу, чиMава љу:ска исMорија јесMе :исконMинуиран, али Eро;ресиван, EуM о: Eоје:иначно; ка ;лоKалном” (Шуваковић, 2010, сMр. 131). Према
ужем сMановишMу, у коме овај Eојам чешће корисMи већина оних
који о њему Eишу, ;лоKализација се о:носи на Eроцес Eовезивања љу:и широм ПланеMе на „ује:ињавање ЧовечансMва” (Р. Лукић) и Mо у;лавном Eосле:њих Eола века, најинMезивније у Eосле:ње :ве и Eо :еценије. Дакле, уколико насMојимо :а :амо уже
о:ређење ово; Eојма чије Kи се значење везивало за :рушMвени
Eроцес ;лоKализације који се о:вијао уназа: Eола века, и који
М. Печујлић исEравно назива „MурKо;лоKализацијом” (Шуваковић, 2013, сMр. 1050), ;лоKализација јесMе :рушMвени Eроцес међусоKно; Eовезивања љу:и (значи: Eоје:инаца, ;руEа, ор;анизација, Eре:узећа, комEанија, MршижMа, :рушMва) на EланеMарном
нивоу, који је омо;ућен, Eре све;а, о;ромним научним и Mехнич226
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ко-Mехнолошким Eроцесом осMвареним у савременом свеMу, :рушMвено-EолиMичким Eроменама :о којих је у свеMу :ошло нарочиMо Eа:ом Берлинско; зи:а и EреMензијама Mранснационалних
комEанија којима су национална MржишMа EосMала скучена (Шуваковић 2009, сMр. 469–470).
ГлоKализација, има на о:ређени начин своју самосMалносM и
манифесMационо се исEољава кроз Eроцес расMуће економске
EовезаносMи, ;лоKализације кулMуре и оKразовања свеMеске менаџерске Kуржоазије – Mранснационлне Kуржоаске класе (Марковић, 2010. сMр.12).
По Ги:eнсу ;лoKaлизaциja Eрe:сMaвљa „инMeнзификaциjу :рушMвeних o:нoсa нa свeMскoм Eлaну, кoja Eoвeзуje у:aљeнa мeсMa
нa Maкaв нaчин :a лoкaлнa зKивaњa уoKличaвajу :o;aђajи кojи су
сe o:и;рaли килoмeMримa :aлeкo и суEрoMнo” (Ги:енс, 1998,
сMр. 69). Дejви: Хeл: кaжe :a ;лoKaлизaциja Eрe:сMaвљa Eрoцeс
Mрaнсфoрмaциje EрoсMoрнe oр;aнизaциje :рушMвeних o:нoсa и
Mрaнсaкциja, :eMeрминисaних њихoвим квaнMиMeMoм, инMeнзиMeMoм, Kрзинoм и учинкoм сMвaрajући Mрaнснaциoнaлнe Moкoвe и
мрeжe :eлoвaњa (Held, McGrew, Glodblatt & Perraton, 1999). Нa
oвим Eoзициjaмa je Дoн ТaEскoM, Eo кoмe ;лoKaлизaциja вo:и
:eMeриMoриjaлизaциjи Mр;oвaњa, рaзвojу умрeжeнoсMи Mржишних суKjeкaMa и oчи;лe:ну Meхнoлoшку и Eрoизвo:ну суEeриoрнoсM Mрaнснaциoнaлних кoрEoрaциja кao кључних eкoнoмских
суKjeкaMa у нoвoнaсMaлим услoвимa eкoнoмскo; KиMисaњa (Tapskot, Ticol & Lowy, 2000.). РoKeрM РoKeрMсoн смаMра :a ;лoKaлизaциja Eрe:сMaвљa кoмEрeсиjу свeMa и инMeнзификaциjу свeсMи
свeMa кao цeлинe, o:нoснo oнa рeEрeзeнMуje кoнкрeMну ;лoKaлну
мeђузaвиснoсM и свeсM o ;лoKaлнoj цeлини у :вa:eсeMoм вeку
(Robertson, 1992). Сличнo; je мишљeњa и ВaMeрс зa кo;a ;лoKaлизaциja oзнaчaвa :рушMвeнe Eрoцeсe у кojима ишчeзaвajу
;eo;рaфскa o;рaничeњa нa :рушMвeнa и кулMурнa зKивaњa и у
кojeм љу:и свe вишe EoсMajу свeсни Mo;a (Waters, 1995). Џoрџ
Сoрoш Eрoцeс ;лoKaлизaциje вeзуje зa рaзвoj ;лoKaлних финaнсиjских MржишMa, рaсM Mрaнснaциoнaлних кoрEoрaциja и њихoву
свe вeћу :oминaциjу нa: нaциoнaлним eкoнoмиjaмa (Soros, 2000,
сMр. 13). Влa:имир ВулeMић је мишљења :а ;лoKaлизaциja Eрe:сMaвљa Eрoцeс инMeнзификaциje рaзличиMих :рушMвeних aкMивнoсMи у oквиру мнo;oсMруких мрeжa o:нoсa нa Eрeкo;рaничнoм
нивoу (ВулеMић, 2005, сMр. 23).
СвeMскa Eриврe:a сe Mрaнсфoрмишe у Eриврe:ни oр;aнизaм,
кojи oKje:ињуje je:инсMвeнa Eo:eлa рa:a, свeMскa Eрoизвo:нo
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Eрo:ajнa сMрукMурa, ;лoKaлни финaнсиjски сисMeм и све израженија умреженосM на EлaнeMaрном нивоу (Печујлић, 2002). РaзмeшMaj Eрoизвo:них кaEaциMeMa, сMрукMуру инвeсMициja, Eрoизвo:нe и Eрo:ajнe кaEaциMeMe o:рeђуjу eкoнoмски нajмoћниjи
суKjeкMи Eриврeђивaњa, Eo Eрaвилу Mрaнснaциoнaлнe кoрEoрaциje, увaжaвajући EриMoм ;лoKaлну Eриврe:ну кoњункMуру.
У услoвимa ;лoKaлизaциje eкoнoмскe aкMивнoсMи EoEримajу
суEрaMeриMoриjaлну :имeнзиjу, шMo зa Eoслe:ицу имa нa;лo ширeњe eкoнoмских Mрaнсaкциja Eo чиMaвoj зaмљинoj ку;ли рaзмeшMeних лoкaциja у „рeaлнoм врeмeну”. Брзa :ифузиja Mрaнснaциoнaлних, Eрoизвo:них, финaнсиjских и Mр;oвинских мрeжa
имaлa je зa Eoслe:ицу њихoв Eрo:oр у нaциoнaлнe MeриMoриjaлнe ;рaницe кoje сe свe мaњe EoклaEajу сa нaциoнaлним eкoнoмским EрoсMoрoм. Услe: Mo;a, кaEaциMeM :ржaвe зa рe;улaциjу
;лoKaлних eкoнoмских Moкoвa Eoчињe :a eрo:ирa.
EксEaнзиja Mрaнснaциoнaлних Eриврe:них aли и EoлиMичких
aкMeрa, мeђу кojимa свojим знaчajeм нa сeKe скрeћу Eaжњу Mрaнснaциoнaлнe кoрEoрaциje, ;лoKaлнe финaнсиjскe oр;aнизaциje,
кao и мнo;oKрojнe нeвлa:инe oр;aнизaциje које су :eлoвaлe у
Eрaвцу сMвaрaњa нoвих oKликa ;лoKaлнe EoлиMикe. Aнaлизирajући oвaj мoмeнaM у рaзвojу сaврeмeнo; :рушMвa Дejви: Хeл: луци:нo Eримeћуje :a eкoнoмскa ;лoKaлизaциja :oвo:и :o крaja
:у;o e;зисMирajућe; „свeMo; MрojсMвa” – MeриMoриjaлнoсMи, сувeрeниMeMa и мoћи (Held & McGrew, 1999).

КОНВЕНЦИОНАЛНА (КЕЈНСИЈАНСКА И
НЕОКЛАСИЧНА) ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ
РАСТА И РАЗВОЈА
Зачуђује чињеница :а је Meк о:нe:aвно EрoсMoру Eоклоњена
Eунa Eaжњa у eкoнoмскoj Meoриjи. Почев о: Eоловине :ва:есеMо;
века, aнaлиMичaри су Eoсвeћивaли вeћи :eo свoje Eaжњe и нaEoрa
нa уMврђивaњe кoличинe рeсурсa кojи ћe сe уEoMрeKиMи у рaзличиMe сврхe (кејнсијанци), или EиMања у вези са оEMималном
лoкaциjом расEоложивих факMора Eроизво:ње на локалном нивоу (неокласичари).
Кејнсијанске EoлиMикe рe;иoнaлнo; расMа и рaзвoja акценMују
значај Mражње за Eривре:ни расM и развој ре;иона. МеђуMим,
унуMрашња Mражња није релеванMна за EокреMање Eривре:но;
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расMа ре;иона, чак и у краMком року, с оKзиром на изражену унуMар-ре;ионалну инMе;рацију и конMинуирано расMућу међунаро:ну Eо:елу ра:а. Са :ру;е сMране, расM националне Mражње је
си;урно релеванMнији моменаM о: унуMрашњих Eерформанси
ре;иона (Camagni, 2009).
РасM међунаро:не Mражње, EосеKно у неким оKласMима Eроизво:ње, може KиMи веома Eовољан за развој ре;иона, EосеKно у
високо сEецијализованим Eроизво:ним секMорима са великом
Mражњом. Овај о:нос може функционисаMи :оKро у Eрвој аEроксимацији и у краMком року; у Eрецизној EерсEекMиви и у :ужем
року, не EосMоји неоEхо:ан разло; зашMо Kи различиMи ре;иони
имали је:наке корисMи усле: укуEне или секMорске ексEанзије
међунаро:не Mражње. Бро:о;ра:ња, MексMилна као и ауMомоKилска ин:усMрија су :у;о времена MреMиране као сEоро-расMуће
;ране Eроизво:ње, али Mо није сEречило Eојаву усEешних ре;ионалних и националних целина, као шMо су Тоскана, Јужна Кореја
или ЈаEан, :а расMу Kрзо (Camagni, 2009).
ИнMерEреMација Eривре:но; расMа и развоја ре;иона :анас је
:алеко селекMивније; каракMера. РасM се разликује :уж EуMања
расMа Eоје:иних ре;иона чинећи мозаик различиMих развојних
мо;ућносMи. Овај феномен захMева сMрожије захMеве и селекMивније инMерEреMације мо;ућих EуMања расMа различиMих ре;иона.
Mo;уће је :а исMраживачи EосMају захMевнији у Eо;ле:у о:ређених инMерEреMација EуMања Eривре:но; расMа и развоја ре;иона,
и осеMљивији на :осле:носM EоMреKну :а Kи се креирале о:;оварајуће сMраMе;ије Eривре:но; расMа за сваку MериMорију (Camagni, 2009).
У савременим условима Eривређивања ова консMаMација је ојачана новим кључним ар;уменMом: у конMексMу ;лоKализације и
сMварања широких и самосMалних валуMних Eо:ручја, ре;иони
морају KринуMи о конкуренMносMи њихових Eроизво:них сисMема, EосеKно зKо; чињенице :а не EосMоје никакви сEонMани, Mј.
ауMомаMски механизми који ће комEензоваMи ниску сMоEу расMа
Eро:укMивносMии. Девалвација националне валуMе није оEција у
случају ре;иона; флексиKилносM о:носа зара:а и цена није :овољна :а враMи је:ном нарушену равноMежу, Kу:ући :а зара:е
нису о:ређене на ре;ионалном нивоу. Према међунаро:ној и
унуMар-ре;ионалној Mеорији размене, ре;иони се не на:мећу
међусоKно на основу Рикар:ових EринциEа комEараMивних
Eре:носMи – који ;аранMују о:ређену уло;у сваком ре;иону у
међунаро:ној Eо:ели ра:а, већ Eо основу СмиMових EринциEа
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аEсолуMних Eре:осMи, чија је ло;ика слична ПорMеровом концеEMу конкуренMне Eре:носMи нација (Camagni, 2009). Ово уEућује на
сMав :а сMраMе;ије Eривре:но; расMа и развоја ре;иона морају :а
се ослањају на локалне ресурсе, и њихово шMо EоMEуније искоришћавање Mзв. MериMоријално; каEиMала (Camagni, 2009).
Пoрукe нeoклaсичaрa су :a Eривре:ни рaсM рe;иoнa
Eрe:сMaвљa рeзулMaM Eoвeћaњa кoличинe и квaлиMeMa рa:a,
увeћaњa физичкo; кaEиMaлa, кao и Eo:изaњa Meхнoлoшкo; нивoa
Eрoизвo:њe, влaсMиMим исMрaживaчкoрaзвojним aкMивнoсMимa
или Mрaнсфeрoм знaњa и Meхнoлo;иje. Мaњe инoвaMивни рe;иoни са нерaзвиjeним oKрaзoвним сисMeмoм, имajу умeрeниje
сMoEe Eриврe:нo; рaсMa у Eoрeђeњу сa рe;иoнимa кoje o:ликуjу
нaEрe:ниjи MeриMoриjaлни сисMeми инoвaциja, кoмEeMeнMији
oKрaзoвни сисMeм, иM:. (Atkinson & Ezell, 2012).
Нeoклaсичнa oKjaшњeњa физиoлo;иje Eриврe:нo; рaсMa рe;иoнa Eoлaзe o: EрeMEoсMaвки исEoљaвaњa кoнсMaнMнe eкoнoмиje oKимa, Eoнaшaњa Eриврe:них суKjeкaMa схo:нo цeнaмa усEoсMaвљeним нa EeрфeкMнo кoнкурeнMним MржишMимa,
o:сусMвoвaњa eксMeрнaлиja, EoсMojaњa е;зо;ених Meхнoлoшких
Eрoмeнa. Oнa, Maкoђe, aEсMрaхуjу мo;ући уMицaj инсMиMуциoнaлних фaкMoрa и зaнeмaруjу EoMeнциjaлнo Eo:сMицajну улo;у јавно; менаџменMа нa ;eнeрисaњe Eриврe:нo; рaсMa o:рeђeних MeриMoриja (Kurz & Salvadori, 2001).
ПрихваMањем EреMEосMавке Eо којој EосMоје расMући Eриноси
и неEоMEуна Mржишна конкуренција о: сMране MеореMичара нове,
о:носно ен:о;ене Mеорије расMа, :ошло се :о значајно; Mеоријско; искорака у Mумачењу механизама ;енерисања Eривре:но;
расMа и развоја ре;иона, о:носно :о о:;овора на EиMање зKо; че;а
економски акMери насMоје :а Kу:у у Kлизини. Најкраће, о:;овор
је Kио :а Eре:узећа насMоје :а Kу:у у Kлизини великих MржишMа,
о:носно :а Kу:у на месMима у којима се налази велики Kрој EоMрошача и EоMенцијално заинMересованих ра:ника. УкраMко, резулMаM ових Eонашања је конценMрација Eроизво:ње у EросMору.
Зaкaснeлo рaзмaMрaњe EрoсMoрa o: сMрaнe eкoнoмисMa oKрaзлaже се Kројним разлозима (Capelo, 2009). Првo, нeoклaсичнa
шкoлa je зa;oвaрaлa врeмeнску aнaлизу Eриврe:нo; рaзвoja, нe;ирајући значај вaриjaKле EрoсMoрa, чeсMo у циљу Eoje:нoсMaвљивaњa MрeMмaнa. Дру;o, MрeMирaњe EрoсMoрa у eкoнoмскoj aнaлизи, EoсeKнo у :инaмичком EрисMуEу, веома
комEликује Eроцес исMраживања. AнaлиMички aлaMи, :oскoрa
:oсMуEни eкoнoмисMимa, нису мo;ли :a сe Eримeнe ис230
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Moврeмeнo нa врeмeнску и EрoсMoрну :инaмичнoсM, ниMи су Kили у мo;ућнoсMи :a сe изKoрe сa нeлинeaрнoшћу фeнoмeнa EоEуM
a;лoмeрaциja или Kлизине eкoнoмиje. Трeћe, укључивање вaриjaKле ’EрoсMoрa’ зaхMeвa o:Kaцивaњe Eoje:нoсMaвљуjућих хиEoMeзa консMaнMних Eринoсa и сaвршeнe кoнкурeнциje. Прeмa
лo;ици MржишMa Eo:eљeнo; измeђу Eрoизвoђaчa, Eре:узећа
међусоKно не конкуришу сa свим oсMaлим фирмaмa, вeћ сaмo сa
њимa нajKлижим. ПрoсMoрнa у:aљeнoсM je, Maкoђe, Kaриjeрa улaску кoja нaмeћe сисMeм мoнoEoлисMичкe кoнкурeнциje – кojи je
Maкoђe Meк у скoриje време аналиMички фoрмaлизoвaн у мo:eлимa ре;ионално; рaсMa.

ПРОМЕНА ПРИСТУПА ФАКТОРИМА ПРИВРЕДНОГ
РАСТА И РАЗВОЈА РЕГИОНА
При сaмoм крajу :вa:eсeMo; вeкa, :oKрим :eлoм кao Eoслe:ицa
Eрoцeсa ;лoKaлизaциje, :ошло је :о својеврсне Eромене инMерEреMације Eривре:но; расMа и развоја ре;иона нe сaмo у eкoнoмски вo:eћим, вeћ и у зeмљaмa у рaзвojу. Наиме, Eojaвиo сe чиMав
низ нових Meoриjских кoнцeEaMa рe;иoнaлнo; расMа. НајEознаMији је Kио концеEM Mзв. нове економске ;ео;рафије. Такође, Eажњу завређују већи Kрој факMора Eривре:но; расMа и развоја ре;иона који се Meмeље нa инoвaциoним aкMивнoсMимa
Eривре:них суKјекаMа.
КонцеEM нове економске ;ео;рафије означава је:ну о: мо;ућих аEликација закониMосMи расMућих Eриноса на оKим у оKласMи ре;ионалне (EросMорне) економије (Krugman, 1990; 1995).
И:еја о EосMојању расMуће економије оKима :оEринела је афирмацији концеEMа несавршене конкуренције, формализује расMуће Eриносе, оKјашњава ;енезу и узроке конценMрације Eроизво:ње и љу:и на о:ређеном EросMору. Она на концеEMуално нови
начин оKјашњава савремену ре;ионалну економију, Eримењујући EрисMуE и резулMаMе који су заје:нички за нову Mеорију расMа и нову Mр;овину (Capello, 2009).
АEосMрофирање иновација и иноваMивносMи као кључно; извора Eривре:но; расMа и развоја ре;иона среће се у концеEMима
који носе различиMе називе: „нoви ин:усMриjски EрoсMoри”, „ин:усMриjски клaсMeри”, „иновациони класMери”, „инoвaMивни
миљeи”, „сaмoучeћи рe;иoни”, „рe;иoнaлни инoвaциoни сисMeДУШАНКА M. ЈОВОВИЋ
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ми” иM:. Неки ауMори ове називе оKје:ињују оEшMим Mермином
„MериMоријални иновациони сисMеми” (Cheshire & Malecki, 2005;
Puljiz, 2009; ЦвеMановић & Мла:еновић, 2015). Приврe:ни рaсM се
Meмeљи нa ре;ионалној кoнцeнMрaциjи инoвaциoних фирми кoje
кoнMинуирaнo улaжу у рaзвoj нoвих Eрoизвo:a и нових Eроцеса.
У лиMeрaMури o Eривре:ном расMу и рaзвojу ре;иона нajвишe
се Eисaлo o клaсMeримa кao oр;aнизaциoнoj фoрми EрoсMoрних
инoвaциoних сисMeмa. У мaњe рaзвиjeним рe;иoнимa, Eрoмoциja клaсMeрa сe Meмeљи нa jeфMинoj рa:нoj снaзи, Eро:укцији на
Mемељу оKилних Eрирo:них рeсурса и услова, иM:. СуEрoMнo, у
економски рaзвиjeниjим ре;ионима, aфирмaциja клaсMeрa
Eрeвaсхo:нo се Kазира нa висoкoj Meхнoлo;иjи, сEeциjaлизaциjи
и Moмe сличнo (Armstrong, 1995).
КласMери и Eословна клима Eо је:ном Kроју исMраживача
Eре:сMављају основну Eре:носM неко; ре;иона, на;лашавајући :а
;лоKализација во:и ка смањењу конкуренMских Eре:носMи Mемељених на ценама факMора, а :а сMимулаMивносM Eословно; амKијенMа EосMаје најзначајнија Eре:носM. У Mом конMексMу, Eроцес
;лоKализација је резулMаM све израженије локализације (Huggins
& Davies, 2006).

Функционисање висoкo Meхнoлoшких клaсMeрa је ускo
Eoвeзaнo сa oKрaзoвнoм сMрукMурoм. ЗKо; Mо;а не чу:и чињеница
шMо je :алеко највећи Kрој иновационих клaсMeрa лoцирaних у
економски нajнaEрe:ниjим рe;иoнимa. Мeхaнизaм кумулaMивнe узрoчнoсMи :eлуje у Eрaвцу увeћaњa eкoнoмских Eрe:нoсMи
ових Eо:ручја, :oк исMoврeмeнo ;лoKaлизaциjски Eрoцeси
Eoвeћaвajу EриMисaк кoнкурeнциje, EoсeKнo у слaKиje рaзвиjeним ре;ионима.
Афирмација EросMорних иновационих сисMема нераски:иво
је Eовезана са унаEређењем љу:ско; кaEиMaла. Љу:ски каEиMал
има сEосоKносMи иницирaња и Eo:ржавања Eрoизвo:них aкMивнoсMи, расMа инoвaMивносMи и зaEoслeнoсMи.
Измењена инMерEреMација Eривре:но; расMа и развоја ре;иона
афирмише каMе;орију :рушMвeнo; кaEиMaлa чији су основни елеменMи :рушMвeнe нoрмe, Eoвeрeњe, рeциEрoциMeM (Coleman,
1988; 1994). Oви eлeмeнMи oмo;ућуjу љу:имa :a oсMвaруjу синeр;eMски eфeкaM EуMeм зaje:ничкo; рa:a и сMвaрaњeм нajрaзличиMиjих Eoслoвних EaрMнeрсMaвa. ДрушMвeнe вeзe и o:нoси, кojи су
у oснoви :рушMвeнo; кaEиMaлa oMвaрajу мo;ућнoсMи зa EрисMуE
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рaзличиMим рeсурсимa. Разноврсни су рeсурси кojи сe мo;у
крeирaMи уз Eoмoћ рaзличиMих :рушMвeних вeзa, Mо су: инфoрмaциje, и:eje, Eoслoвнe мo;ућнoсMи, EрeEoрукe, сaвeMи, иM:.
Мрeжe су кoмEoнeнMa :рушMвeнo; живoMa и oнe oмo;ућуjу aкMeримa :a eфикaсниje EрисMуEe рeaлизaциjи Kрojних зaje:ничких циљeвa. Мрeжa сe мoжe o:рe:иMи кao сисMeм o:нoсa и/или
кoнMaкaMa кojи Eoвeзуjу фирмe и учeсникe и чиja сa:ржинa мoжe
:a сe o:нoси нa мaMeриjaлнa :oKрa, инфoрмaциje и Meхнoлo;иjу.
Сa aсEeкMa eкoнoмскe aкMивнoсMи, мрeжa Eрe:сMaвљa скуE o:нoсa измeђу фирми и Eрe:узeMникa, кoja oлaкшaвa рaзмeну рoKa,
услу;a и инфoрмaциja. Пojaм мрeжe o:нoси сe нa Mрaнсaкциje у
смислу рeциEрoциMeMa. Тaкoђe, Eojaм мрeжe oKухвaMa нeзaвиснe
рeлaциje измeђу учeсникa и фирми (Baar, 1988).
У Eриврe:и сe мрeжe Eojaвљуjу кao нeфoрмaлнe вeзe (инсMиMуциje) у вeћ oKликoвaним фoрмaлним o:нoсимa, кoje :oEуњуjу,
oKo;aћуjу и jaчajу EoсMojeћe вeзe и o:нoсe. Нajзнaчajниje кaрaкMeрисMикe мрeжe у Eриврe:и o:нoсe се нa Eoвeрeњe, o:;oвoрнoсM и
MaчнoсM.
Дифузиja инoвaциja и знaњa, флeксиKилнa oр;aнизaциja
Eрoизвo:њe и урKaни и инсMиMуциoнaлни рaзвoj ;eнeришу рaсM
eфикaснoсMи и квaлиMeM кључних Eeрфoрмaнси Eрoизвo:нo;
сисMeмa. Свaки o: oвих мeхaнизaмa :eлуje EoврaMнo нa рaсM eфикaснoсMи aкумулaциje кaEиMaлa, сMимулишући исEoљaвaњe
eкoнoмиje oKимa, рaзличиMих eксMeрнaлиja и смaњeњe Mрaнсaкциoних Mрoшкoвa, :oEринoсeћи Mимe рaсMу Eрo:укMивнoсMи и
увeћaњу сMoEe Eринoсa Eоје:иних ре;иона (Vazquez – Barquero,
2002, 16–17).

УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ – КЉУЧНИ
АСПЕКТ ПРОМЕЊЕНЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНОГ РАСТА И РАЗВОЈА У ЕПОХИ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Ре;ионална конкуренMносM је нови феномен у економској науци.
РазмаMра се Mек крајем XX и EочеMком XXI века, шMо у временском Eо;ле:у у EоMEуносMи коинце:ира са Eроменом инMерEреMације Eривре:но; расMа и развоја ре;иона. ИсMраживања у овој оKласMи су на високом нивоу и у великом оKиму засMуEљена у
високо развијеним земљама, :ок их скоро и нема у зeмљама у
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развоју (Kitson, Martin & Tiler, 2004; 2008). У најелеменMарнијем
смислу, има се у ви:у сEoсoKнoсM рe;иoнa :a oси;урa Eриврe:ни
рaсM Moкoм врeмeнa, укључуjући сEoсoKнoсM Eривлaчeњa и
зa:ржaвaњa Eрo:укMивнo; кaEиMaлa и кoмEeMeнMних љу:ских
рeсурсa Me :a Kу:e инoвaMивaн у ширoкoм смислу рeчи. Је:на о:
најмање осEораваних, јесMе :ефиниција ЕвроEске комисије
(1999) Eо којој конкуренMносM ре;иона ;овори о ње;овој сEосоKносMи :а Eроизве:е роKу и услу;е који за:овољавају међунаро:не Mржишне криMеријуме, :ок у исMо време о:ржава висок и о:ржив ниво Eрихо:а. Дру;им речима, конкуренMносM ре;иона је
ње;ова сEосоKносM :а Eроизво:и, :ок је исMовремено изложен
сEољној конкуренцији, уз релаMивно високе нивое :охоMка и заEосленосMи.
Рe;иoнaлнa кoнкурeнMнoсM Meмeљи сe нa и:eнMификaциjи и
jaчaњу je:инсMвeнe кoмKинaциje сEeцифичних рeсурсa кoje рe;иoн Eoсe:уje. Oвo уEућуje :а се концеEM конкуренMносMи не Kави
само Eро:укMивношћу, већ и Mржишним сMрукMурама и инсMиMуционалним аранжманима (Porter, 1990; 1992). Дакле, ре;ион
можe :a се o:ликуje високо-конкуренMним фирмама, али ако оне
сMварају релаMивно ниску :о:аMу вре:носM Eо зaEoслeнoм, ;оMово :а није мо;уће ;овориMи о конкуренMном ре;иону. То значи :а
је каMе;орија ре;ионалне конкуренMносMи :алеко слoжeниjи
фeнoмeн у Eоређењу са Eрo:укMивнoшћу ра:а.
У лиMeрaMури сe срeћу Kрojни EрисMуEи рaзврсMaвaњa кључних фaкMoрa кoнкурeнMнoсMи рe;иoнa. Jе:aн o: њих нaвo:и
слe:eће факMоре ре;ионалне конкуренMносMи: eкономска сMрукMура, иновације, ре;ионална EрисMуEачносM, oKученосM ра:не
сна;е, социјална сMрукMура, ценMри о:лучивања, ре;ионални
и:енMиMеM (Lengyel, 2004). АMлас ре;ионалне конкуренMносMи
oEерише са се:ам кључних Eроменљивих: економске Eерформансе, заEосленосM и MржишMе ра:а, оKразовање заEослених,
иновације, Mелекомуникациона мрежа, MрансEорM и инMернационализација (Eurochambers, 2007).
Нeки aуMoри Eрaвe :исMинкциjу измeђу сMaMичких и :инaмичких факMорa конкуренMносMи рe;иoнa. Први су извор сMаMичке
конкуренMске Eре:носMи ре;иона и о:носе се на ;ео;рафске Eре:исEозиције EросMора који оKухваMа ре;ион. Дру;и Eрe:сMaвљajу
извор :инамичке конкуренMске Eре:носMи ре;иона, o:нoснo oни
нису резулMаM Eриро:но-;ео;рафске релеванMносMи конкреMно;
ре;иона, већ се сMичу временом. Њих, сMварају и унаEређују фирме и ре;ионалне инсMиMуције. Ре;иони које каракMеришу раз234

ДУШАНКА M. ЈОВОВИЋ

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРОМЕНУ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РEГИOНAЛНOГ РАСТА И РAЗВOJA
вијеносM и засMуEљеносM веће; Kроја различиMих факMора (љу:ски каEиMал, класMерску ор;анизацију, снажне инсMиMуције,
Eовољну ;ео;рафску локацију, развијену инфрасMрукMуру) имају
и Kољу конкуренMску Eозицију. Дакле, конкуренMносM ре;иона
Kазира се на кумулаMивном резулMаMу осMвареном на основу е;зисMенције факMора eн:o;eнe Eрирo:e којим он рaсEoлaжe
(Huggins, 2009 ).
ЗАКЉУЧАК

У ;о:инама Eосле:ње :еценије :ва:есеMо; века, :ошло је :о Eромене инMерEреMације ре;ионално; расMа и развоја, не само у економски во:ећим већ и у земљама у развоју. ДоMа:ашње, конвенционалне (кејнсијанске и неокласичне) инMерEреMације
ре;ионално; расMа и развоја, Eочеле су :а усMуEају месMо новим
ексEликацијама, оKјашњењима у чијој се основи налазило јачање
ен:о;ених EоMенцијала ре;иона. ПосMоји сла;ање у Mеорији :а је
феномен ;лоKализације њихов врло ресEекMиKилан EокреMач.
Нови EрисMуE у са;ле:авању факMора Eривре:но; расMа и развоја сMавља акценаM на унаEређења конкуренMносMи. ИнMензиMеM
Eривре:но; расMа и квалиMеM Eривре:но; развоја ре;иона резулMаM је ње;ових унуMрашњих сна;а, и комEеMенMносMи EолиMике локално; развоја, а све мање резулMаM сна;а које :елују изван ње;а.
Нова инMерEреMација ре;ионално; расMа и развоја аEосMрофира важносM мрежа и сна;а које Eокрећу иновације и Eроцес сMварања и ширења знања. Она мења кључне EреMEосMавке кејнсијанске и неокласичне EосMулаMе Eривре:но; расMа и развоја ре;иона и :оEриноси
Kољем разумевању ре;ионалне сMварносMи у времену ;лоKализације, као својеврсне комEресије времена и EросMора Mоком EреMхо:них :ва:есеMак ;о:ина.
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SUMMARY

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE INTERPRETATION OF REGIONAL
GROWTH AND DEVELOPMENT

In the last decade of the twentieth century, there was a change of
interpretation of regional growth and development, not only in
economically developed countries but also countries in development. The previous, conventional (Keynesian and neoclassical)
interpretations of regional growth and development began to give
way to new explications, explanations based on the strengthening of
enogenic potentials of the region. There is an agreement in theory
that the phenomenon of globalization is a key factor in those
changes.
The new approach to the factors of economic growth and development focuses on improving competitiveness. The intensity of
economic growth and the quality of economic development of a
region is the result of internal forces, and the competence of the
local development policy, and less the result of forces that act
outside of it. This new interpretation of regional growth and development emphasizes the importance of networks and forces that
drive innovation, and the process of creation and dissemination of
knowledge. It changes the key assumptions of the Keynesian and
neoclassical postulates of economic growth and development in
regions and contribute to a better understanding of the regional
reality in the era of globalization, as a kind of compression of time
and space over the past twenty years.
KEY WORDS: globalization, region, interpretation of regional economic growth and
development, growth, increasing taxes, local capital.
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