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Сажетак: Финансијско-економска криза 2007-2008 довела је у питање 
постојеће глобалне обрасце моћи. По први пут у модерној историји једна 
незападна држава (Кина) постала је прва индустријска сила света и највећи 
глобални извозник. 
САД још увек има највећу привреду, обим војне моћи у поређењу са оном код 
потенцијалних противника је неупоредиво већи, степен политичког утицаја у 
међународном систему је без преседана. Ипак, трендови указују да ће економија 
Кине престићи америчку већ почетком 20-их, да ће кинески војни издаци средином 
следеће деценије престићи војну потрошњу САД, док ће политички утицај САД 
лагано слабити. Све ово недвосмислено указује да свет улази у неку врсту 
мултиполарног међународног поретка.  
Промене на глобалној равни су од повећаног значаја за Србију имајући у виду 
вишевекторску политику наше земље, која подразумева интензивне економско-
политичке односе са ЕУ, Русијом, САД и Кином.  
Кључне речи: ребалансирање, глобална економија, криза 2007-08, Србија, 
мултиполарност. 

 
Abstract: The financial and then the economic crisis of the late 2000s dramatically 
undermine existing global forms of power. For the first time in modern history a non-
Western country (China) became the first industrial power in the world and the largest 
global exporter. 
The U.S. still has by far the largest economy, the magnitude of military power compared 
with that of potential adversaries is much greater, its level of political influence in the 
international system is unprecedented. However, indicators show that China's military 
spending will surpass the United States', its economic power will surpass the United 
States (at the beginning of the next decade), while the political influence of the U.S. will 
remain strong, but not nearly as strong as today. All this clearly indicates that the world 
is entering into some kind of a multipolar international system.  
The changes on a global scale are of increasing importance for domestic policy makers 
as well, having in mind multi-vector foreign policy of our country, which involves 
intense economic and political relations with the EU, Russia, the United States and 
China. 
Keywords: rebalancing, the global economy, crisis of 2007-08, Serbia, multipolarity. 
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1. СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ГЛОБАЛНЕ ПРИВРЕДЕ 
 
У октобру 2013. ММФ је издао редовни полугодишњи 

извештај (WORLD ECONOMIC OUTLOOK: Global Growth Patterns 
Shifting) у коме се потенцира да је раст светске привреде још увек ‘у 
ниском погону, будући да се покретачи раста мењају’. После раста 
од 3,2% 2012. очекује се успоравање на 2,9% у 2013, те бржи раст 
(3,6%) у 2014.2 Ризике доносе неизвесна фискална и монетарна 
политика у САД (приноси на обвезнице САД значајно су порасли 
почев од другог тромесечја 2013). Привредни раст САД је процењен 
на 1,6% у 2013 и 2,6% у 2014 захваљујући снажној приватној тражњи 
подржаној опоравком тржишта некретнина.  Еврозона је успела да се 
стабилизује, али је раст на њеној периферији отежан слабом 
доступношћу кредита; после рецесије (пад БДП од 0,4%) у 2013. 
очекује се привредни раст од 1% у 2014. Јапански фискални 
стимулус и монетарна експанзија (Abenomics) донео је економски 
раст од 2% 2013, који ће успорити на 1,2% у 2014. Стопа раста у 
Кини од 7,6% 2013. је пројектована да успори на 7,3% у 2014. Наиме, 
фискални стимуланси су ублажени због забринутости за 
финансијску стабилност и због жеље да се успостави балансиран и 
одржив раст. Темпо раста руске привреде ће се после 1,5% у 2013. 
убрзати на 3% у 2014. Сумарно у ЗУР привредни раст ће остати 
снажан у 2013-14 (4,5% до 5%), подржан домаћом тражњом, 
повећаним извозом и високим ценама сировина.   

Пројекције Economist Iintelligence Unit (EUI) су нешто 
суморније. Септембарска процена EUI за раст светске економије 
2013. (текући тржишни курсеви) је 2% (после раста од 2,2% у 2012). 
Благо успоравање Кине је погоршало перспективе великих извоника 
сировина, док је очекивање инвеститора да долази крај ере јефтиног 
новца утицало на пад берзи и раст цена задуживања. Наиме, ако 
ФЕД (централна банка САД) смањи ниво монетарне експанзивности, 
као што је првобитно најавио његов тадашњи шеф, Бернанке, маја 
2013, то би снажно утицало на цене актива и стопу приноса на харије 
од вредности, посебно трезорске записе САД. У последњих пет 
година, од септембра 2000 до истог месеца 2013, ФЕД је ‘упумпао’ 
2800 милијарди долара у светску економију учетворостручавајући 
свој биланс, односно монетарну базу (на 3662 милијарде долара), пре 

                                                 
2 IMF, October 8, 2013. WORLD ECONOMIC OUTLOOK: Global Growth Patterns 
Shifting, Says IMF WEO (Rupa Duttagupta and Thomas Helbling; IMF Research 
Department) 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/NEW100813A.htm 
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свега, куповином трезорских записа САД.3 Процене EUI су да ће 
БДП САД расти 1.6% 2013. и 2.6% 2014 (у периоду 2015-18 раст 
БДП биће у просеку 2,4%). Еврозона ће имати контракцију од 0,5% у 
2013 и раст од 0,7% у 2014 (који ће се убрзавати у другој половини 
друге деценије 21. века, на 1,6% 2018). Побољшање ће бити 
условљено бољом политичком кооперацијом у погледу банкарске и 
структурних реформи. Јапански БДП би требало да расте по 1,7% 
2013 и 2014 (раст ће успоравати у другој половини друге деценије 
21. века, на 1% 2018).  Кинеска економија се стабилизовала после 
тешке прве половине 2013 те је процењен раст од 7,5%, који би 2014 
требало благо да успори (на 7,3%, да би тренд успоравања наставио 
до 2018, када ће раст износити још увек високих 5,8%). Привредни 
раст Русије би требало да износи 2,2% 2013. и 3,3% 2014.4  

 
Графикон 1.: Допринос главних економских групација 

глобалном расту 2007-2013. 

 
Извор: The Economist, September 21th 2013, ‘World GDP’. 

http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21586611-world-
gdp 

Врло слаб или негативан допринос глобалном расту 
развијених земаља видљив је на Графикону 1. Наиме, две трећине 
раста светског БДП током последње деценије генерисано је порастом 
производње у ЗУР (земље у развоју), пре свега, Кини, која је од 

                                                 
3 WSJ, September 17, 2013, A Look Inside the Fed’s Balance Sheet. 
http://blogs.wsj.com/economics/2013/09/17/a-look-inside-the-feds-balance-sheet-16/ 
David Chapman 26 IX 2013. Where Is The Money Growth? 
http://www.safehaven.com/article/31252/where-is-the-money-growth 
4 EIU global forecast: US Fed looms large over future growth (18.9.2013) 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1910972975&Country=US&topic=Econom
y&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRois6vKZKXonjHpfsX87%2BwqUaSg38431UFwdcj
KPmjr1YcJSMJ0aPyQAgobGp5I5FEPQrPYRK1jt6QEXw%3D%3D 
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почетка 2010 заслужна за чак трећину раста глобалне економије, док 
је додатних две петине долазило из осталих ЗУР. Развијене земље су 
доприносиле само са 10% глобалном расту, док је САД била 
заслужна за додатних 12,5% од 2010.5 

 
2.ТЕНДЕНЦИЈЕ УДЕЛА ВОДЕЋИХ СВЕТСКИХ 

ЕКОНОМИЈА У ГЛОБАЛНОМ БДП 
 
Избијање финансијско-економске кризе 2007-2008 довело је 

у питање постојеће глобалне обрасце моћи. Све више економских 
индикатора указује да је на делу убрзана прерасподела глобалне 
моћи. По први пут у модерној историји једна не-западна држава 
(Кина) постала је водећа индутријска сила света и највећи глобални 
извозник. Економија није једини фактор који опредељује 
геополитичку констелацију, али је она дугорочно од највећег значаја. 
Будући да се драматично мења привредни значај глобалних 
политичких субјеката (држава) чини се да је извесно да ће светска 
економска криза крајем две-хиљадитих имати дугорочне 
геополитичке импликације. 

Пројекције ММФ за наредне године указују на наставак 
тренда који траје од краја деведесетих. На Графикону 2. дате су 
тенденције (и процене) вредности укупног БДП за САД, Еврозону и 
Кину, три водеће индустријске, однонсно економске, групације 
(земље). Јасно је видљив тренд опадања удела прве и друге и раста 
учешћа треће земље у глобалном БДП, и то је посебно видљиво ако 
се посматра Графикон 3, где су приказани БДП-ови по куповној 
моћи. У 2013, по први пут у последњих два и по века, ЗУР стварају 
преко половине светског ГДП6. Пет земаља БРИКС су са 8,4% удела 
у светској привреди (2000) доспеле на преко петине глобалног БДП 
2013 (текуће цене), а 2018. њихов удео биће близу четвртине.7    

Истовремено, долази и до раскорака у расту међу развијеним 
земљама у корист САД. На Графикону 4. видљиво је да су остварене 
и процењене стопе раста САД скоро дупло више од раста БДП 
еврозоне од почетка светске економске кризе.8 

                                                 
5 http://www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21586611-world-
gdp 
6 SIMEON DJANKOV, A.VAN AGTMAEL, ‘BRIC Wall’ , Foreign Policy, 24.9.2013. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.foreignpolicy.com/a
rticles/2013/09/24/bric_wall_emerging_markets_growth 
7 IMF,  
8 The Economist Intelligence Unit. 



Тенденције главних светских економија у другој деценији 21. века – 
ребаланс глобалне моћи и последице по Србију 
 

Vol. 15, број 3/2013, стр. 45-67 49 

Графикон 2.: Учешће САД, ЕУ и Кине у глобалном ГДП 2000, 
2008, 2013, 2014. и 2018. 

 
ИЗВОР: IMF, October 8, 2013. WORLD ECONOMIC OUTLOOK: Global Growth 

Patterns Shifting, Says IMF WEO (Rupa Duttagupta and Thomas Helbling; IMF 
Research Department) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/NEW100813A.htm 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx 
 
Када су у питању остале ЗУР (земље у развоју или еmerging 

markets), посебно чланице БРИКС, оне ће бележити солидан 
привредни раст у периоду 2013-18, по пројекцијама ММФ-а. Руски 
БДП ће порасти са 2118 милијарди (текућих) долара на 3010, 
бразилски БДП са 2190 на 2730, индијски БДП са 1578 на 2481, а 
БДП Јужне Африке са 354 на 464 милијарде долара у раздобљу 2013-
2018. По куповној моћи ове цифре изгледјау импресивније (руски 
БДП ће порасти са 2558 милијарди тзв. PPP долара на 3334, 
бразилски БДП са 2422 на 3124, индијски са 4962 на 7409).9 

 

                                                                                                                         
country.eiu.com/article.aspx?articleid=660628450&Country=US&topic=Economy&mkt
_tok=3RkMMJWWfF9wsRoivq7PZKXonjHpfsX87%20wqUaSg38431UFwdcjKPmjr1
YcHRcZ0aPyQAgobGp5I5FEPQrPYRK1jt6QEXw 
9 IMF (2013). 
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Графикон 3.: Процењени БДП САД, ЕУ и Кине по куповној моћи 
2013 и 2018. (текући долари, хиљаде милијарди) 

 
ИЗВОР: IMF, October 8, 2013. WORLD ECONOMIC OUTLOOK: Global Growth 

Patterns Shifting, Says IMF WEO (Rupa Duttagupta and Thomas Helbling; IMF 
Research Department) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/NEW100813A.htm 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx 

 
Графикон 4.: Остварене и пројектоване стопе раста БДП САД и 

Еврозоне 

 
Извор: http://www.conference-board.org/data/globaloutlook.cfm 

 
Индикативни су подаци из ‘The 2013 Credit Suisse Wealth 

Report’, који указује да се глобални иметак више него удвостручио 
од 2000  достижући рекордних 241 000 милијарди америчких долара 
(51 600 долара по одраслом становнику планете), што је преко три 
пута више од глобалног БДП по тржишним курсевима. Јак 
економски раст и растућа популација у ЗУР су главни покретачи 
овог тренда. Укупан иметак САД износи 72100 милијарди долара, 
што је  20% више него преткризне 2006. Исти показатељ износи 55 
000 милијарди долара у еврозони и 22 200 милијарди долара у Кини. 
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По одраслом становнику иметак 2013 у САД износи 301 140 долара, 
у Кини 22 230 (учетворостручен у последњих 13 година), Јапану 216 
694, Француској 295 933 долара.10   

 
3. ОПАДАЊЕ РЕЛАТИВНОГ ГЛОБАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

РАЗВИЈЕНИХ ЗЕМАЉА 
 
Удео БДП ЕУ у глобалном БДП константно пада од 2000 

(када је износио 33,2%) и ММФ процењује  да ће после четвртинског 
удела 2012 пасти на петину 2018. Истовремено, али нешто спорије, 
опада удео САД, док се учешће Кине у светском БДП снажно 
повећава. Током прве деценије 21. века пораст индустрије у Кини 
износио је фантастичних 181%, у САД скромних 11%, у Немачкој 
само 3%, док је у Француској, Британији и Италији бележен пад од 
1%, 10% и 15%, респективно. Удео ЕУ и САД у глобалној 
индустријској производњи следствено томе опада у корист Кине. 
Наиме, ЕУ27 и САД су 2000 чиниле 27%, односно 26% светске 
индустрије, а Кина 7%, док је 2012 ЕУ стварала петину, САД 
шестину, а Кина 21% глобалне индустријске продукције. Удео 
индустрије у БДП САД (2012) износио је око 12%, у Кини чак 29%, 
Немачкој 19%, Јапану 18%, а у Француској или Британији само по 
10%.  

Кључни проблем доброг дела Европе, односно ЕУ је опадање 
компетитивности њене индустрије, и то у корист источне Азије, и 
пре свих Кине. Последица је пад удела индустријске прозводње ЕУ у 
глобалној индустрији, и последично пад удела ГДП ЕУ у 
процењеном светском ГДП. Неразборито и ултра јефтино 
кредитирање дуго је, преко деценију, прикривало слабост, односно 
смањењу компетитивност европске индустрије.  

И значај ЕУ као инвеститора опада од почетка кризе.11 Удео у 
приливу глобалних СДИ је опао за 1/3 (са 43,2% на 26,7% глобалних 
СДИ), док је и одлив инвестиција из ЕУ драстично смањен (удео ЕУ 
се смањио са чак 58% 2007. на 34,7% 2011).12 Када је у питању 

                                                 
10 Richard Kersley, Michael O'Sullivan, 09.10.2013. ‘Global Wealth Reaches New All-
Time High’. The 2013 Credit Suisse Wealth Report.  https://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83 
11http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-13062012-BP/EN/2-13062012-
BP-EN.PDF 
12 
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/investmentstatisticsandanalysis/FDI%2
0in%20figures.pdf 
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глобална трговина учешће ЕУ је такође у паду. Наиме, у периоду 
2006-2011. удео ЕУ27 у укупној светском робном извозу опада са 
17,3% на 15,2%, а у увозу са 19,1% на 16,7% 2011. (ЕУ је 2000 
чинила 18,2% глобалног извоза). Пад удела се наставио у 2012: на 
15% глобалног извоза и 16% светског робног увоза, према подацима 
ЕУРОСТАТ-а из 2013.13 

Са геополитичке тачке гледишта кључно је да ли ће 
економска криза учинити ЕУ мање спремном да подржава 
спољнополитичке акције САД, за шта су постајали наговештаји 
током Другог ирачког рата (коме се ’’Стара Европа’’ снажно 
успротивила). Да ли уосталом веће земље ЕУ имају стратегијску 
алтернативу тесним везама са САД? Повремени изостанак 
спољнополитичке или војне подршке Америци највише је последица 
бриге јавног мњења за животе војника, а не спремности за радикалну 
промену политичких односа на ’’Северном Атлантику’’, које спаја 
идентична цивилизација и сличан поглед на остатак света. Јасно је да 
земље попут Немачке или Француске имају интерес да успоставе 
блискије односе са Русијом или ’’ медитеранским ободом’’, али 
удаљавање од САД, барем у наредних пола деценије, није ни на 
дневном реду. Јасно је да транс-атлантски односи након 2003. 
функционишу искључиво на договорној бази, од тачке до тачке; 
аутоматизам је практично престао да постоји. Фокус САД на 
пацифички регион умањује заинтересованост за Европу, смањујући 
тиме и шансе за промену актуелне динамике. Финансијска криза је 
пружила савршен (можда и несвестан) изговор државама ЕУ да 
смање издатке за одбрану, тиме и за обавезе по НАТО савезништву, 
те да НАТО третирају само као војно средство, а не и као кључни 
политички форум. Условно други геополитички концепт, ширење 
ЕУ, успорен је  само тренутно, будући да је проширење стратегијски 
интерес и водећих земаља ЕУ и САД.  

Јапан се скоро две и по деценије, након берзанског краха, 
налази у фази врло спорог раста (просечно нешто испод 1%). Услед 
монетарне фискалне експанзије раст ће 2013 достићи 2%, док би 
благо успоравање могло да уследи наредних година (на 1,7% 2014 и 
1.9% 2015).14 

Релативно опадање привреде САД, односно смањивање 
њеног удела у глобалном БДП, посебно је изражено након 2000. и 
убрзано кризом 2008. У последњих десет година просечни раст 
америчког ГДП износио је само 1,6%, што је двоструко ниже у 
                                                 
13EUROSTAT2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database 
14 Peterson Institute Forecasts (2013). 
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односу на раст у претходне две деценије. Имајући у виду лоше 
економске перформансе највеће привреде света није била 
изненађујућа одлука Беле куће да након целе деценије ратовања 
Пентагону смањи буџет за 450 милијарди долара. Наиме, почетком 
2012. Амерички председник објавио је војну стратегију којом је 
предвиђено повећавање броја војника у Азији, уз смањивање у 
Европи, уз пад укупног броја војника на 490 хиљада у идућих десет 
година. Кључ је смањење трошкова и пребацивање фокуса на 
Азијско-пацифичку регију. У ствари, нова одбрамбена стратегија је 
велики заокрет. Наиме, Смернице за нову одбрамбену стратегију 
(Defense Strategic Guidance) су  први корак САД ка прилагођавању 
долазећем крају Pax Americane (Layne, 2012). 

Чињеница је да САД још увек има убедљиво највећу 
привреду, обим војне моћи у поређењу са оном од потенцијалних 
противника је неупоредиво већи, степен политичког утицаја у 
међународном систему је без преседана. Међутим, кинески војни 
издаци ће око 2025. престићи америчке (војни издаци расту просечно 
16% у последњих 20 година), економска моћ те земље ће још раније 
превазићи америчку, политички утицај САД ће остати снажан, али 
ни изблиза као данас. Извесно је да САД имају потребу за неком 
врстом домаћег опоравка, што је последица високих трошкова 
четрдесетогодишњег хладног рата и потоњих војних интервенција 
(Brzezinski,2011).  

Kaplan (2012) потенцира да без окретања на Индо-Пацифик 
САД ризикују војни мултиполарни поредак који би произилазио из 
формирајућег економског и политичког мултиполарног поретка. 
Наиме, чак 90% комерцијалне робе која путује са једног континента 
на други иде преко бродских контејнера, а половина тих материја по 
тонажи, и трећина по новачној вредности, идео кроз Јужно-кинеско 
море, које повезује Индијски океан са западним Пацификом. 
Америчка морнарица и ваздухопловство, више него било ко други, 
држи те линије комуникације под контролом. Кина нема намеру да 
иде у рат са САД, али не жели да њена трговина буде ометана у 
време евентуалних криза. Кина жели неку врсту "финландизације" 
земаља широм југоисточне Азије, што би значило да намогољуднија 
земља жели да комбинацијом економске и војне моћи релативизује 
велики амерички утицај у Вијетнаму, Малезији, Филипинима, 
Сингапуру. Најмогољуднија држава помаже градњу лучких објеката 
дуж Индијског океана, на другој страни мореуза Малака, у 
Мјанмару, Шри Ланци, Бангладешу, Пакистану и Кенији. Ово је 
митивисано комерцијалним мотивима и раде приватне кинеске 
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компаније, што не значи да то није стратешки државни интерес 
Кине.  

Неки од водећих теоритичара међународних односа, као 
Роберт Каган, сматрају да постоји мит о америчком опадању. Каган 
(видети Washington Post, 2012; Merry, 2012; Etzioni, 2012) одбацује 
ставове оних који верују да амерички пад неће значајно угрозити 
либералну међународну структуру, тврдећи и да је она у опасности. 
Каган указује да пад великих сила никада не иде брзо и да траје 
углавном деценијама (осим у ратовима).  

Сличног мишљења је и Rober Samuelson (2013)15 који 
цитирајући Goldman Sachsove пројекције да ће САД још дуго остати 
највећи светски иноватор и да има највише врхунских факлултета на 
свету указује на доминантну глобалну позицију САД. Поред тога, 
многи аутори потенцирају и експанзију хидрауличног фракинга, што 
је уз пад потрошње нафте довело до снажног пада зависности САД 
од увоза сирове нафте (док је 2005 увоз чинио  60% потрошње, он је 
у првој половини 2013 пао на 36%).16 

 
4. СНАЖАН УСПОН (МНОГОЉУДНИХ) ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ 

 
Djankov i Agtmael (2013) наводе да је декаду дуг економски 

раст у ЗУР (6,9% просечно 2003-2012), извукао 300 милиона људи из 
сиромаштва. Удео ЗУР у глобалној економији се сваке од последњих 
20 година повећавао за скоро 1 % у просеку.  Истовремено, 
развијени свет је имао просечан раст БДП од само 1,3%, услед 
финансијске кризе и губитка конкурентности. Ипак, раст ЗУР се 
знатно успорио последњих година, на око 5%. У 2013, на пример, 
земље БРИКС ће имати двоструко нижи раст у односу на 2007. 
Успоравање БРИКС се може се видети и по теннденцијама на 
њиховим берзама. Наиме, од почетка 2002 до априла 2011, акције 
тржишта у развоју (мерено Morgan Stanley Capital MSCI) порасле су 
280%, док је тржиште акција развијених земаља (мерено MSCI World 
Index) номинално пораслао само 36%. Од тада су тржишта у развоју 
изгубила 17 % своје вредности, док су развијена тржишта повећана 
14%. Ове тенденције су уплашиле инвеститоре, иако се последњих 

                                                 
15 The Washington Post - Autor teksta "Je li Amerika u padu?" 
16 Diminishing dependence-Shrinking US oil imports. 
http://www.eiuresources.com/shrinkingusoilimports/ 
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деценија показала мала директна корелација између економског 
раста и приноса на тржишту акција.17  

Чини се реалним да ће се конвергенција, односно 
приближавања нивоа достигнутог БДП ЗУР у односу на развијене 
земље успоравати. Дервис (2013) сматра да вероватан је повратак на 
преткризне разлике, као у период 1990-2008 (без 1997-1998, тј. 
азијске финансијске кризе), када је БДП пц у ЗУР растао око 2,5 
процентних поена више него у развијеним земљама. У периоду 2008-
2012, тај диференцијал се повећао на више од четири процентна 
поена. Кина ће наставити да креира велики део разлике за ЗУР. 18 

Aslund (2013) потенцира да се поред успоравања раст смањио 
и платнобилансни суфицит земаља БРИКС. Наиме, после бума раста 
цена сировина 2000-2008 долази до снажног пада крајем 2008 и 
благог опоравка од другом тромесечја 2009, чиме су најтеже 
погођене Русија и Бразил (забрињавајуће је да се стагнантан ниво 
цена сировина тренд може очекивати и наредних година). Поред 
тога, ове би земље могли бити ухваћене ‘middle-income' 
замци.19Aslund наглашава да су кинеске банке сувише изложене 
(имају висок ниво проблематичних кредита), док Индија има високу 
инфлацију, док су и буџетски дефицит, јавни дуг и дефицит текућих 
трансакција превелики. Русија није проширила своју мрежу 
асфалтних путева од 1994, док се истина до 2018 очекује коначно 
повезивање Москве и Санкт Петербурга ауто-путем због Светског 
купа у фудбалу. С друге стране, Кина претерано инвестира у 
инфраструктуру. Генерално, БРИKС имају велике државне секторе 
који су релативно протекционистички. Ове земље све више виде 
државни капитализам као решење, а приватно предузетништво и 
слободно тржиште као проблеми. Државна предузећа имају 
доминацију над енергетиком, саобраћајем и банкарством, а уз то се 

                                                 
17 SIMEON DJANKOV, A.VAN AGTMAEL, ‘BRIC Wall’ , Foreign Policy, 24.9.2013. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.foreignpolicy.com/a
rticles/2013/09/24/bric_wall_emerging_markets_growth 
18 Kemal Dervis, 3. X 2013, Brookings. The End of Convergence? 
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/10/03-emerging-market-growth-
dervis 
19 Чињеница је да је релативно лако да ЗУР остваре снажан економски раст 
увозећи и примењујући технологије из развијених земаља. Langhammer (2012) 
проблематизује “middle-income trap”, тј. стагнирања ЗУР које се на путу 
достизања нивоа ГДП пер цапита на западу суоче са знатним падом стопа раста. У 
наредних неколико година Кина би се могла наћи у позицији где су бројне ЗУР 
биле ‘’ заробљене’’. 
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могу јефтино финансирати из државних и монополских ренти на 
уштрб слабијих приватних актера у привреди. 20  

Након три деценије рекордног, готово непрекидног раста, 
кинеска економија благо успорава. Креатори економске политике 
наговештавају нешто ниже стопе раста производње (7,5% 
средњорочно), као и активну фискалну и обазриву монетарну 
политику. Пуно је референтних економиста који доводе у питање 
могућност Кине да одржи високе стопе раста у годинама које долазе, 
од којих неки чак сматрају да је ‘’ меко приземљење’’ већ почело. 
Светска банка процењује да ће очекивани пад цена некретнина 
успорити кинески раст наредних година. Основни разлози успеха 
Кине били су: реформска политика, повољно међународно 
окружење, као и адекватна демографска структура. Сви ти услови 
прете да се релативно брзо изгубе. Наизглед неисцрпна база јефтине 
радне снаге имаће врхунац у 2014, делом и због политике ’’ једно 
дете’’. По неким проценама, велика понуда радне снаге је повећала 
раст ГДП за 1,8 процентних поена на годишњем нивоу од краја 1970-
их, али ће контракција радно способног становништва оборити раст 
за 0,7 процентних поена до 2030. Ослањање на извоз и контролисану 
валуту неће још дуго бити добитна комбинација ако потрошачи САД 
наставе тренд повећавања штедње. Кинески раст извоза, који у 
просеку износио 21% годишње у последњој деценији, извесно ће 
морати знатно да успори.21  

За глобалну позицију Кине, како и САД о великог значаја је 
положај њихових националних монета. Први озбиљан изазивач 
долару после тридесетих био је евро, у коме је деноминован највећи 
део светских обвезница. Пекинг је отворио центар за оф-шор 
трговинске операције у Лондону, упоредо са већ постојећим сличним 
центром у Хонконгу. Кина купује од Ирана сирову нафту и за те 
испоруке плаћа својом националном валутом, које Техеран користи 
за набавку робе и услуга од Кине. Иако је своју валуту везала за 
долар кинеска централна банка ипак дозвољава флуктуације према 
америчком монети (и до 1% дневно). Кина на разне начине покушава 
да ојача улогу своје монете. Потписани су и бројни уговори о 
валутним своповима. Кина са Русијом као и Јапаном има уговоре 
који олакшавају предузећима да користе националне валуте 
приликом плаћања. На састанку земаља БРИКС 2013. договорено је 
оснивање заједничке банке за развој, која би поспешила међусобну 
                                                 
20 The BRICs Party Is Over Anders Åslund    16 September 2013 
http://www.economywatch.com/features/brics-party-over.16-09.html 
21 MMF procenjuje da od ove do 2017. prosečni rast volumena izvoza biti upola niži: 
10,3% godišnje (IMF, 2012). 
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трговину и највише погодовали ширем прихватању кинеске валуте, 
односно њеној интернационализацији. Циљ је смањити зависност од 
долара и евра, али значајан напредак је удаљен око 10 година. 

Употреба локалних валута ће смањити трошкове размене 
трговинских учесника, за које се процењује да износе до 4% од 
обима трансакција.22  

Индикативно је да је од краја 2010 до краја 2012. удео долара 
у девизним резервама опао је са 64% на 63%, показују подаци ММФ-
а (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves: tzv. 
COFER). Удео долара опада од 1999, од када се воде такве 
статистике. Истовремено, удео евра се благо повећавао, и крајем 
2012. износи близу 23%.23

Највећи светски финансијски центри се, 
после одлуке Кине да олабави неке рестрикције на трговину јуаном 
(април 2012), утркују да задовоље повећану тражњу за том валутом. 
Можда најважнији мотив је очекивање да ће кинеска монета даље 
јачати те се трговање с њом сматра добрим бизнисом.  

За сада је неоспорно да јуан постаје регионална валута. По 
извештају БИС из септембра 2013. јуан је достигао 1,1% свих 
‘фореигн-еxцханге’ трансакција и 9. место у свету (долар држи 
43,5% трансакција). У мају 2013 47 земаља је обрачунавало више од 
10% плаћања са Хонг Конгом или Кином у јуанима (ренминби), а 
посебно је снажно коришћење кинеске валуте за трансакције са Ј.  
Корејим, Тајваном, Сингапуром, Филипинима, Француском, УАЕ и 
Британијом.24 

Успоравање Кине условљава да остатак Азије као и 
извозници сировина широм света у извесној мери мораји напустити 
извозно-оријентисане развојне стратегије ((Jong-Wha, 2013). Ипак, 
пораст у трговини унутар Азије одражава кинеску централну улогу у 
производним мрежама Источне Азије. Од 2001 до 2011. кинески 
удео у јужнокорејском извозу се удвостручио (на 24%), док је 
учешће у извозу Јапана расло још брже (са 8% на 20%). Кина је 
највећи трговински партнер свих десет чланица АСЕАН-а . Студија 
Азијске банке за развој указује да 1% повећања БДП Кине подиже 

                                                 
22http://en.rian.ru/columnists/20120329/172466498.html 
23 Bagnall, Allie, Effects of the Euro Crisis on Reserve Currency Holdings, | May 13th, 
2013 , The Peterson Institute for International Economics. 
http://www.piie.com/blogs/realtime/?p=3571 
24 Towards a redback world. EIU, 24.9.2013. 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=50990389&Country=China&topic=Econom
y#&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoisqzPZKXonjHpfsX87%2BwqUaSg38431UFwdcj
KPmjr1YcJSsV0aPyQAgobGp5I5FEPQrPYRK1jt6QEXw%3D%3D 
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БДП у ЗУР Источне Азије за око 0,6%. Ако би Кина успела да 
успешно ребалансира своју економију у правцу пораста потрошње, 
њени пословни партнери би имали огромене користи од изузетно 
великог малопродајног тржишта. 25

Кина је велики инвеститор и 
највећи трговински партнер и у четири од пет земаља у региону 
Централне Азије (изузетак је Узбекистан). Ипак, Русија и даље 
контролише већи део извоза енергије из централне Азије извоза 
енергије, дестинација је за милионе сезонских радника, док се по 
питању безбедности у овом региону Русији даје примат. 26 

Ризици за кинеску економију су прецењене цене некретнина и 
акција, висок ниво неофицијелних банкарских токова, велики 
локални дугови, опадање радне снаге услед пада наталитета и 
старења становништва, релативно ниски технолошки капацитети у 
односу на САД. Петис (2013) као кључни проблем види врло висок 
ниво стопе штедње у Кини, која је повезана са великим 
(инфаструктурним) инвестицијама.27

У случају да Кина успе да 
управља "меким приземљењења", годишњи раст БДП ће успорити на 
5-6% у наредним деценијама. Ипак, већина аналитичара, као и они из 
Credit Suisse, процењују да ће перформанце кинеске економије 
остати веома добре у наредних две до три деценије.28 

Лондонски The Economist (2012) нас подсећа да је Британији 
било потребно 154 године да  дуплира БДП PPP (по куповној моћи), 
почевши од 1700. САД су то урадиле за 53 године (од 1818) а Кина 
за 12 година (током 80-их и 90-их година 20. века). Са БДП PPP пц 
од 8400 долара 2011 Кини ће бити потребно седам година да опет 
дуплира ниво, док ће САД, са 48100 долара то учинити тек 2035.  

Након драматичне кризе у другој половини 1998. Русији 
успева да се економски стабилизује, добрим делом захваљући и 
растућим ценама нафте. Закључно са 2008. просечна стопа раста 
износила је око 6%. Економски опоравак посебно је био видљив кроз 
процват станоградње, пораст улагања у индустрију (посебно 

                                                 
 25 Asia’s Rebalancing Act Lee Jong-Wha 23.9.2013. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-risks-for-asian-growth-from-china-s-
slowdown-by-lee-jong-wha 
26 China in Central Asia: Rising China, sinking Russia. Sep 14th 2013. The Economist 
14. 9. 2013. p. 51.  
27 The Great Rebalancing: We're all in it together. Michael Pettis interviewed by Viv 
Davies, 19 Aug 2013 -recent book, "The Great Rebalancing: Trade, Conflict and the 
Perilous Road Ahead for the World Economy".  
28 Cushla Sherlock, ‘Mapping China's Rise: A Multipolar World in the Making’. 
02.10.2013. Credit Suisse https://www.credit-suisse.com/ch/en/news-and-
expertise/news/economy/asia-pacific.article.html/article/pwp/news-and-
expertise/2013/10/en/mapping-china-s-rise-a-multipolar-world-in-the-making.html 
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екстрактивну, али и ауто-индустрију), док је и по производњи 
пшенице Русије дошла међу водеће земље света. После избијања 
глобалне финансијске кризе економска активност у тој земљи нагло 
опада (током 2009. забележена је негативна стопа раста од 7,8%). 
После раста у 2010. и 2011. економија Русије је практично на 
преткризном нивоу, док пројекције указују да ће раст 2013 (после 
повећања БДП од 3,4% у 2012), знатно упорити (на 1,5 до 2,2%). 
Проблем представља и то што је остварени раст последњих година, 
као и онај очекивани у наредним, далеко испод потенцијалног раста. 
Просечна нето плата средином 2013 износи 640 евра, док опадајућа 
стопа међугодишње инфлације у септембру износи 6,1%.29 
Процењени БДП по становнику за 2013. износиће 14,8 хиљада 
долара, а по куповној моћи 17,9 хиљада долара (IMF, 2013).  

Највећа претња за руску економију остаје могући снажан пад 
цене енергената. Додатни канали утицаја евентуалног 
интензивирања кризе у еврозони на Русију су пад увозне тражње и 
редукција банкарских токова.  

Покушаји да се оснивањем Евроазијске уније појача глобална 
економска улога Русије могу дати само ограничене резултате, као и 
формирање зоне слободне трговине са већином чланица ЗНД. Ипак, 
не треба потцењивати снажан раст размене Русије са Белорусијом и 
Казахкстаном од средине 2010. од када функционише царинска унија 
између три земље. Скоро две деценије преговарани улазак Русије у 
Светску трговинску организацију 2012 је, услед јаке иностране 
конкуренције и проблема на већини извозних тржишта, донео велике 
штете појединим гранама индустрије, посебно црној металургији.  

Средња варијанта прогнозе (Федералне статистичке службе 
Русије) Росстат-а (2011) указује да ће популација Русије веома благо 
опадати у наредној деценији (на 141 милион 2020, са 142,9 по попису 
2010, што је супротно већини иностраних прогноза, које баратају са 
цифрама знатно испод 140 милиона људи). Разлог за то је коначно 
уравнотежење природног прираштаја 2012 (последица про-
наталитетне политике руске владе) и наставак имиграције из ЗНД. 
Међутим, главни економски проблем представља очекивано знатно 
старење популације и снажан апсолутни пад радно активне 
популације у наредним годинама. За сада је стопа незапослености од 
6,7% (септембар 2013) знатно испод просека ОЕЦД.30 У сваком 
случају, снажно јачање руске привреде даје значајан подстрек мулти-

                                                 
29 http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01092013.pdf?pid=macro_sub&sid=inf 
30  http://www.economist.com/node/21553043 
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регионалном позиционирању те земље, јачању њених обдрамбених 
стратешких капацитета и дозвољаваће одређени ниво утицаја на 
креирање глобалне политике.  

Лукjанов (2013) сматра да чињеница да многе земље настоје 
да дође мултиполарног света није индикација антиамериканизма, већ 
жеље да се смањи зависност од САД као једине светске силе. САД 
највероватније неће бити у стању да се врати на класичан 
изолационизма у данашњем глобализованом економском окружењу, 
али може да престане да троши ресурсе по питањима које сматра 
непотребним и да намерно сузи свој политички хоризонт (услед 
‘imperial overstretch’). Русија је постигла приоритетне циљеве 
постављене у последњих 20 пост-совјетских година. Како САД 
постају слабија фигура на међународној сцени, потреба да се 
конфронтира са њом биће замењена потребом да попуни ова 
празнина (неће бити сувереног арбитра у међународним пословима). 
Много ће и даље зависити од ове две суперсиле, бивше и садашње, 
јер ниједна друга држава још увек није у стању да понуди 
кредибилне инцијативе на глобалној позорници.31 

Када су питању остале многољудне ЗУР посебно је важан 
економски раст Бразила и Индије, које су и чланице БРИKС. ММФ 
пројектује благо успоравање Индије која ће 2013 имати раст од 3,8% 
те 5,1% у 2014. Процена економског раста Бразила је по 2,5% у 2013 
и 2014.32  

 
5. ПОСЛЕДИЦЕ ПО СРБИЈУ 

 
Промене на геополитичкој позорници, које се рефлектују и 

кроз снажење групације брзорастућих многољудних економија 
(БРИКС) нису без последица за Србију. Међутим чини се да је 
њихов значај више геополитички него економски. Наиме, Србија се 
ослања на Русију и Кину, посебно у Савету безбедности ОУН, да би 
прогурала своје стратешке интересе, пре свега да би заштитила 
територијални суверенитет. Србија покушава да балансирањем своје 
политике, давајући знатно већи значај овим две земљама групације 
БРИКС, него што то чине земље региона, појача своју преговарачку 
позицију према Западу по неким стратешким политичким питањима. 
Колико су због тога европске интеграције успорене, као ни да ли 
постоји алтернативна политика која би боље одражавала реалне 
                                                 
31 Fyodor Lukyanov, 3. X 2013. The US Internal Crisis and its Global Significance. RIA 
Novosti. http://en.ria.ru/columnists/20131003/183929286/Uncertain-World-The-US-
Internal-Crisis-and-its-Global.html 
32 IMF ocotebre 2013 
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интересе земље и њен дигнитет, није лако проценити. У сваком 
случају, Србија трпи због слабљења ЕУ на више начина. Прво, 
фактичка стагнација у ЕУ негативно утиче на пораст увозне тражње 
из Италије или Немачке, што погађа нашу извозну индустрију. 
Прилив капитала, које доминатно долази из западне Европе смањен 
је због спорог раста или рецесије у тим земљама. 

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. Отпочињање преговора о чланству у ЕУ додатно 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.  

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 8%), док БРИКС земље чине значајан део увоза 
Србије (око 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.  

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 преко 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. 
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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. 

 
6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 
Бројни аутори сматрају да је уни-поларни свет и даље одржив 

и да ће као такав бити доминантан и у блиској будућности (Brooks & 
Wohlforth, 2008). Биполарни свет би могао израсти као реприза 
Хладног рата (где би се Кина позиционирала уместо СССР-а). Теза о 
не-поларном свету у суштини представља отелотворење хаоса, у 
коме се америчка доминација замењује какофонијом нејасних 
утицаја и анархичном поделом моћи између регионалних сила, 
моћних међународних корпорација, терористичких мрежа и 
паравојних формација. Већи ред се може наћи у тези о мулти-
поларности, која предвиђа постојање више међусобно 
избалансираних центара моћи (Gnessoto & Grevi, 2006). Судбина 
мулти-поларног света ће зависити од тога да ли је структура 
довољно способна да утиче на амбиције појединих чинилаца. 

Идеје о нужно насилним транзицијама моћи, у коме растуће 
силе (као данас Кина, односно земље БРИКС) свргавају са престола 
водеће силе (САД, донекле ЕУ...) креирајући нови поредак уз велики 
и насилни прасак су упитне. Наиме, данас функционише значајан 
број општеприхваћених и снажних међународних институција (ОУН, 
пре свих, али и ЕУ донекле) за које се може рећи да су имале 
релативно великог успеха у амортизовању латентних криза и 
регулисању односа међу државама, појачаних разгранатим системом 
међународног права. Неоспорна је растућа, до сада невиђена, 
комплексна међузависност света, испреплетеног трговинским 
везама, инвестицијама, готово безграничним протоком идеја и 
ставова, уз раст нетрадиционалних, не-вестфалских чинилаца попут 
НВО-а, неформалних интересних група, па и међународних 
терористичких организација. Постојећи поредак је тренутно више 
угрожен од стране слабих и пропалих држава, нестабилних режима и 
транснационалног криминала укључујући и тероризам, него од 
стране јаких, структурираних и артикулисаних држава. 
Територијална добит се не претвара аутоматски у укупну добит; 
исплативост рата зарад територија је веома упитна. Из овога такође 
следи да је чиста војна сила махом бескорисна у решавању сложених 
друштвених проблема, а да јој је употребна вредност сведена на 
претњу, тј. потенцијалну употребу (Игрутиновић, 2012). 
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Главни изазивач САД, пре свега економски, а у знатно мањој 
мери када је у питању мека и војна моћ, је Кина. Не треба посебно 
наглашавати да за остале велике силе није пожељан ни Сино-САД 
кондоминијум (Г2), нити њихова конфронтација, мада су оба 
сценарија мало вероватна (Saran, 2010). Оно што је заокупља пажњу 
економиста, али и геополитичара, будући да од економије дугорочно 
зависи и војна моћ, је како ће се у наредним годинама кретати 
поредак економија САД и Кине. Лондонски The Economist (2013) 
омогућио је да се комбиновањен разних сценарија процени година 
када ће Кина сустићи САД. Ако пођемо од тога да би просечни раст 
БДП Кине у наредној деценији могао бити 6% (а САД 2%), да би 
кинеска инфлација (односно дефлатор БДП) могла износити 4% (а 
америчка 2%) и да курс јуана према долару остао непромењен (што 
је упитно јер велики суфицит текућих плаћања Кине уз истовремени 
дефицит САД, тренутно по око 2,5% БДП, указује да ће јуан јачати 
према долару), онда Кина престиже САД 2022, односно 2023. 

Азија ће извесно остати најбрже растући регион у наредним 
годинама. Наиме, економски фундаменти овог континента су и даље 
у добром стању. Нивои дугова (и државни и приватни) су ниски у 
поређењу са Западом, а већи део азијског банкарског сектора био је 
отпоран на утицај глобалне финансијске кризе.  

САД ће, скоро извесно, ове и наредне деценије остати водећа 
глобална сила и то захваљујући могућности да снажном 
дипломатијом и мрежом савезништава у свету углавном 
’’ прогурају’’ своје приоритете, војној супремацији и доминирајућем 
англосаксонском (евро-атлантском, јудео-хришћанском) културном 
обрасцу. САД ће остати технолошки супериорна, али мање ефикасна 
због коришћења асиметричних стратегија других. Европа ће 
наставити да буде фокусирана на себе, питањима као што је 
проширење ЕУ и санирање ефеката кризе. Снажан азијски 
регионализам вероватно ће средином следеће деценије имати 
глобалне импликације, подстичући тренд ка три трговинска и 
финансијска блока (Северна Америка, Европа и Источна Азија). У 
годинама пред нама могућа је појачана улога државе, посебно у 
економији, посебно код растућих сила. Кина и Русија (а у мањој 
мери и Бразил, Индија и поједине европске силе) биће све склоније 
да вуку потезе који су противни интересима САД, знајући са 
великом сигурношћу да за то неће сносити одређене, пре свега, 
економске или дипломатске последице.  

Чини се да се ‘’ велика’’ игра убрзава у другој деценији 21. 
века. Битан, али не пресудни, моменат ће бити на почетку следеће 
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деценије, када ће Кина, то је све извесније, преузети место највеће 
светске привреде. Када је у питању извоз, потрошња енергије, 
продаја аутомобиле или индустријска производња Кина је већ 
неколико година светски број један. Односи САД и Кине најбоље се 
по Rodhanu (2013) у дугом року могу описати као ‘symbiotic realism’, 
где њихова међузависност и повезаност има круцијалну улогу у 
обликовању њихових понашања терајући их ка прагматизму и  
елиминасању ‘zero-sum’ калкулација.33 
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