Увод
Земље света се данас везују све чвршћим економским везама. Да бисмо разумели догађаје у свету
који утичу на судбину свих нас, морамо упознати најбитније друштвено-економске процесе и
зависности. Морамо се осврнути ван граница
наше земље, упознати географију eвропских земаља, као и земаља осталих континенета и региона. Морамо знати где, односно како организују
и развијају своју економију народи који живе под
различитим природним околностима и носе различито културно наслеђе, како се они укључују
у светске токове привреде. Задатак географије је
да нас, поред упознавања географије Мађарске,
приближи разумевању живота и свакодневних
проблема народа у окружењу и далеким земаљама. Не може нам бити свеједно шта се дешава у
свету, јер постоји само једна Земља. Решавање великог броја нагомиланих задатака човечанства и
стварање сретније будућности може се замислити
само уз свеобухватну, мирну сарадњу.
Надамо се да ова књига не пружа само помоћ
у учењу, односно у припреми матурског испита,
него нас подстиче и на наставак узбудљивог, радосног пута у откривању разноврсности нашег
света.
Уџбеник помаже у учењу на више начина.
Слике и питања на почетку појединих поглавља
и лекција представљају увод у обраду дате теме.
У градиву су тамнијим словима истакнуте важне информације. На крају лекција смо сакупили
основне појмове, везане за дату тему. Они помажу у сумирању градива појединих поглавља,
односно, када се из одређеног разлога треба
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Њујорк: Бруклин мост повезује Менхетен
и Бруклин, један је од најстаријих висећих мостова
у Сједињеним Амричким Државама

вратити до неке претходне теме. Размишљање о
усвојеном градиву и откривање узајамних веза
допуњено је питањима под насловом Размисли
и одговори. Задаци са интернета на крају лекција помажу у вежбању самосталног сакупљања
информација. Системаизацији знања, усвојеног
у појединим поглављима, помаже сумирање на
крају поглавља.
Усвајање градива и продубљивање сазнања
подржано је сликама, графиконима, географским
картама и задацима, везаним за лекције. Статистички подаци у табелама и дијаграмима служе за
приказивање односа, односно за поређење. Мада
се саме бројке мењају из године у годину, ипак задовољавају споменути циљ и после дужег врмена.
У књизи се налази велики број таквих задатака
у којима, уз употребу претходно наученог, треба
решити проблеме из свакодневног живота или
донети одлуке везане за њих. Постоје питања на
која се, из различитог аспекта, могу дати различити, чак супротни одговори. Постављање оваквих питања и њихова расправа чини час географије узбудљивим. Има и таквих задатака за чије
је решавање неопходно користити знање стечено
учењем других предмета.
Уз бројне лекције је прикључено штиво које из
неког аспекта допуњује градиво. Његово читање
и решавање задатака није само извор интересантних информација, него подстицајно утиче и на
размишљање.
Много успеха у учењу географије
Аутори

2016. 03. 16. 14:13

Светска економија
почетком 21. века

Државе – кључни фактори светске економије Привредна структура и структура запослених Добитници и губитници светске
економије Мултинационалне компаније и глобализација Финансијска свакодневица – о новцу из другог угла Новац покреће свет?
Сумирање
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Државе – кључни фактори
светске економије
права државе су политички независне, док су у
привредном животу међусобно повезане хиљадама нити. Мрежа саобраћајница и телекомуникација данас обухвата цео свет (Сл.1). Четвртина
произведених артикала преко међународне трговине доспева на светско тржиште и проналази
купце у иностранству. Бројне гигантске компаније су активне у свим деловима света и обављају
трансакције огромних свота новаца између различитих држава.
Постоје огромне разлике
у степену развијености
између држава

Просечна брзина коњске запреге и једрилица је 15 km/h

Како се може мерити економска развијеност?
Светску економију данашњице чини систем нераскидиво
повезаних националних економија. Између држава постоји огроман диспаритет у приходима.

Узајамна зависност – бледе државне границе

!

Проучи политичку карту света. Упореди територије
различитих држава. Обрати пажњу на положај државних граница. Пронађи критеријуме на основу којих
су груписане државе.

На најновијим картама је приказано скоро 200 самосталних политичко-географских јединица – држава. Оне су негде ограничене природним границама које су прилагођене
рекама и планинским ланцима, а негде вештачким границама које су кривудаве или праве. На основу међународног
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Брзина парне локомотиве може бити
и 100 km/h, а брзина пароброда 50 km/h

Турбо-проп авиони
достижу брзину
од 500-650 km/h

Млазни авиони за транспорт путника
се крећу од 800-1100 km/h

Сл.1: Многи сматрају да је развој саобраћаја допринео
претварању Земље у „глобално село“

Шта мислиш о изјави? Сакупи аргументе.

2016. 03. 16. 14:13

Сл.2: Лого међународног
центра Europass

!

Пронађи на интернету шта је
главни задатак
центра?

У оквиру међународног туризма годишње милијарду људи путује у иностранство. Више милиона њих у иностранство путује због школовања
или у потрази за послом (Сл.2). Национална
привреда појединих држава је све више узајамно
зависна, а њихов систем повезаности чини светску економију данашњице.

Улога државе у тржишној привреди

!

О овоме си већ учио, подсети се. Како функционише тржиште? Шта је основа тржишне економије?

Реч „држава“ не означава само територијалну јединицу (земља), него има органе власти и бројне
институције које је оформило друштво. У оквиру тржишне привреде базиране на приватној
својини, држава има важне задатке:
■	Регулише функционисање привреде и настоји
да обезбеди фер тржишну конкуренцију различитим финансијским и правним средствима
која су јој на располагању.

■	
Обезбеђује основне јавне услуге (на пример
одржавање реда и закона, одбрану, здравствену
заштиту, образовање, научна истраживања). Ове
услуге су неопходне целокупном друштву, али
не функционишу, или само делимично функционишу на чисто комерцијалној, односно профитно-оријентисаној основи. Држава, често као
власник, управља важним јавним предузећима
(нпр. водовод, гасовод, електране, јавни превоз).
■	Организује заштиту против природних катастрофа (нпр. поплава), настоји да спречи или
ублажи нанету штету.
■	
Врши прерасподелу прихода од богатијих
слојева ка онима којима је најпотребнија помоћ,
и на тај начин ублажава социјалне неједнакости.
Преко социјалне мреже пружа материјалну помоћ старијим људима, болесницима, инвалидима, родитељима у подизању деце, незапосленима – штити егзистенцијалну сигурност.
Трошкове наведених задатака држава подмирује
порезом коју наплаћује фирмама и приватним
лицима. Висина државног буџета одређује ниво
његове искоришћености. Ако су државни издаци већи од прихода, јавља се недостатак у буџету
(дефицит) који се покрива кредитима. Ако ово
траје дужи временски период, држава постаје

2,7% резерве, уплате ЕУ, остало
8,7% камата на јавни дуг
13,7% задаци привреде

!

Резимирај, на шта троши држава. Шта је
највећа ставка државних трошкова? Шта
покривју социјална давања?
4,6% култура, спорт, религија
6,2% стамбена подршка и подршка
за развој насеља
4,3% социјалне и добротворне установе
3,8% остала социјална давања
18,8% образовање
6,5% подршка породицама
1,7% помоћ незапосленима

62,4% социјална давања

14,4% здравство
5,0% остала социјална осигурања

34,7% пензије
12,5% рад државе

Светска економија почетком 21. века

Државе – кључни фактори светске
економије

Сл.3: Подела државaних издатака у Мађарској 2009. године
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Државе – кључни фактори светске
економије

задужена што доводи до тешких друштвених и
привредних последица.

Светска економија почетком 21. века

!

Направи биланс. Принцип функционисања
државног буџета је сличан породичном
буџету. Провери, шта су приходи, а шта
расходи у једном домаћинству.

Приход становништва и социјалне мере у већини држава нису довољне да обезбеде свима задовољавање – углавном растућих – потреба. Могућности повећања животног стандарда и подизања
нивоа привредног развоја су ограничене. Златно
правило гласи: друштво може трошити само
онолоко материјалних добара, колико привреда
може да произведе.

РА
Е КС Т Т
И
КРЕД

!

„Пружај се према покривачу“. Објасни цртеж на основу онога што си научио о
привреди.

Привреда и привредна мерила – БДП (GDP)
Бруто домаћи производ (БДП, Gross Domestic
Product, GDP) се најчешће користи као основно мерило привредне развијености једне државе.
БДП представља крајњи резултат производних
активности у држави – роба широке потрошње,
средства за производњу – и услужних делатности, остварен за годину дана. Економски раст –
ређе пад – представља поређење БДП-а током две
узастопне године и обично је изражен у процентима. Ако се БДП-у дода приход донет из иностранства, а одузме вредност која је тамо утрошена,
добија се бруто национални доходак БНД (Gross
National Income, GNI).
Ако један мађарски радник ради у Аустрији
и шаље новац кући породици, како ће се то
одразити на БДП и БНП Мађарске, односно
Аустрије?

Ако посматрамо државе сличног степена економске развијености, већу производњу, без сумње,
остварује она са већим бројем становника. Да би
се могло извршити њихово поређење, узимају
се вредности БНП и БНД по глави становника.
Вредности БДП и БНД се изражавају у различитим националним валутама које се прерачунавају
у заједничку (обично у амерички долар или евро)
да би се могле упоређивати. Међутим, курс појединих националних валута се знатно може разликовати од куповне моћи. Реалнија слика се добија
ако се узму у обзир и вредности куповне моћи
БДП и БНД (паритет куповне моћи, Purchasing
Power Parity, PPP).
Једноставно мерило куповне моћи – мада
не и прецизно – је цена хамбургера Big
Mac-а. Фебруара 2009. у Мађарској је цена
Big Mac-a износила 680 форинти. Ова свота се у банци могла променити за 2,92 долара. Исти такав Big Mac у САД коштао је
3,54 долара. Шта можеш да закључиш о
куповној моћи форинте и о курсу форинте
у односу на USD?

На основу прихода по глави становника постоје огромне разлике међу државама света.
Светска банка разликује групе држава са ниским,
високим и средњим приходима. Граничне вредности између ових група 2008. године износиле су
1000 и 12000 америчких долара БНД по глави становника. Државе са ниским и средњим приходима су великим делом оне земље у развоју које су

Државе са ниским приходима,
испод 1000 USD по глави становника
Државе са средњим приходима, од 1000 – 12 000 USD по
глави становника
Државе са високим приходима, преко 12 000 USD

БДП Становништво

Сл.4: Расподела БДП и становника у свету на основу
припадности одређеној групи држава

!

Упореди на основу дијаграма какав однос
имају три групе држава у укупном броју
становника и њихово учешће у светском
БДП-у.
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се средином 20-ог века ослободиле од колонијалног или полуколонијалног статуса. Међутим, у
овој групи се налази и велики број пропалих, осиромашених држава. (Сл.4)
На основу показатеља економске развијености
прилично добро можемо проценити животни
стандард становника. У најсиромашнијим државама честе су појаве глади, велики број људи је
принуђен да живи без најједноставнијег смештаја
и чисте пијаће воде, ни електрификација није свугде спроведена. Овде је висок проценат неписмених, харају заразне болести, висока је стопа смртности новорођенчади и знатно је краћи просечан
животни век у поређењу са развијеним земљама.
С друге стране, мање или веће разлике између развијених држава се огледају у броју компјутера на
хиљаду становника, броју аутомобила или распрострањености интернета. Међутим, сиромаштво
није непознат појам ни у већини развијених зе-

маља, а проистиче из друштвених неједнакости,
односно неравномерне расподеле прихода.
Квалитет живота не зависи само од материјалних добара, јер после достизања одређеног
нивоа имовина не доприноси даљој срећи. Квалитет живота је уско повезан са индексом хуманог
развоја (Human Development Index, HDI) који се
осим висине прихода узима у обзир и образовање у просечну дужину животног века (Сл.5). На
благостање друштва и појединаца утичу и други
фактори који се могу открити истраживањима
јавног мњења. Према томе, да би се човек осећао
задовољно, од одговарајуће материјалне ситуираности много су важнији добро одабрани животни
циљеви, здравље и љубав у породици.

!

На основу дате карте одреди државе са најповољнијим и најнеповољнијим положајем.

нема података
0,0 < 0,3
0,3 < 0,4
0,4 < 0,5
0,5 < 0,7
0,7 < 0,8
0,8 < 0,9
изнад 0,9
Сл.5: Карта индекса хуманог развоја (HDI) у свету

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
држава, национална привреда, недостатак у
буџету (дефицит), задуженост, светска економија (привреда), привредна развијеност, БДП
(GDP), БНД (GNI), курс, паритет куповне моћи,
државе са ниским, средњим и високим приходом, земље у развоју, друштвена неједнакост,
социјална мрежа, животни стандард, квалитет
живота, индекс хуманог развоја (HDI)

РАЗМИСЛИ И ОДГОВОРИ
1.	Шта је основа тржишне привреде?
2.	Наведи задатке које и у тржишној економији
обавља држава.
3.	Шта је разлика између БДП и БНД?
4.	Који су разлози велике разлике између БДП и
БНД једне државе?
5.	Наведи показатеље на основу којих можемо донети закључке о разликама у животном стандарду и квалитету живота између држава.

Светска економија почетком 21. века

Државе – кључни фактори светске
економије
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Државе – кључни фактори светске
економије
Кабинет информатике

Светска економија почетком 21. века

ПОМАЖЕ ИНТЕРНЕТ

Шта повезује информатику и
привредни развој?

1.	Припреми најновију ранг-листу држава на основу БДП, односно БНД по глави становника.
Kолико пута је већа разлика између најбогатије
и најсиромашније државе света? На којем месту се налази Мађарска и којој групи држава
припада?
2.	На основу индекса хуманог развоја (HDI), које
место на ранг-листи заузима Мађарска?

Литература

GDP – у фокусу критике
Политичари и економисти који пажљиво прате
промене БДП склони су да траже лек за све постојеће друштвене проблеме у привредном расту.
Међутим, привредни раст је само онда значајан
ако потиче од производње корисних добара и услуга које доприносе друштвеном благостању свих
слојева. (На пример, велике своте новца уложене
у рекламе или у наоружање значајно увећавају национални доходак, али се не могу назвати корисним).
Корисно је обратити пажњу на критике везане
за нумеричке грешке БДП-а:
■	Мерење БДП-а се базира на новчаном промету,
па због тога не садржи у себи ни тзв. „рад на
црно“, односно велики број делатности обављених унутар породице или добровољно. (Нпр.
ако мајка код куће припрема оброк БДП се
неће повећати, насупрот породичном одласку
у ресторан. Поврће и воће из баште не утичу на

повећање БДП-а, насупрот плантажној производњи воћа и поврћа.)
■	
Експлоатација необновљивих природних ресурса (минерално благо) или искориштавање
природних ресурса који се споро обнављају (на
пример шуме, рибљи фонд), такође су честа основа за раст БДП-а.
■	На раст БДП-а утичу и трошкови настали услед
развојем изазване штете (нпр. складиштење
отпада, пречишћавање загађених вода, лечење
болести насталих еколошким загађивањем).
Вишемесечни рад неколико стотина људи представља цену санације проузроковане катастрофом танкера; ово повећава БДП, али ће се, у
најбољем случају, загађена обала само вратити
у првобитно стање.

!

Резимирај зашто се БДП сматра непрецизним.

Фабрика сузуки
– производња аутомобила је данас једна од водећих грана
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стоке, док су се земљорадници повукли у пределе са више падавина. Ова два типа активности
су била територијално раздвојена па је на основу тога дошло до географске поделе рада. Први
градови у којима су углавном живеле занатлије и
трговци изграђени су пре 8–9000 година. Они су
постали центри тадашње индустрије и услужних
делатности. Наравно, од тада је дошло до знатно
комплексније друштвене поделе рада. Појавило
се много нових занимања, али се сва она могу сврстати у неки од три главна привредна сектора.
Структура привреде указује на то у којој мери
поједини сектори доприносе производњи и у
стваривању БДП-а. Њихов однос је уско повезан
са нивоом привредне развијености (Сл. 6).
БДП

Немачка

Индија
Аграр
Индустрија

Значај поједниних привредних грана се
знатно променио у протеклом периоду

Зашто се повећао значај услужних
делатности?
Све три привредне гране – пољопривреда, индустрија и услуге – учествују у стварању националног
дохотка. Међутим, њихов значај и улога су се битно
изменили.

Позадина БДП-а: структура привреде

!

Подсети се какве је промене донео производни
рад у животу људи. На који начин су ове промене
међусобно биле повезане?

Први трагови пољопривреде се јављају на Блиском
Истоку пре 10–12 хиљада година. Чим су се различите групе људи почеле бавити земљорадњом, односно
сточарством, међу њима је настала друштвена подела рада. Пастири су на сувим степама напасали стада

Услуге

Сл. 6: Структура привреде у Немачкој и Индији

!

Упореди привредну структуру Немачке и
Индије на основу кружног дијаграма.

Пољопривреда, односно примарни сектор,
обухвата земљорадњу, сточарство, шумарство
и риболов. Неки његови производи учествују у
непосредној потрошњи, док други служе као сировине у прехрамбеној индустрији или другим
индустријским гранама – нпр. дрвној или индустрији памука.
Задаци индустрије, односно секундарног сектора су комплексни. Према врсти производа деле
се на тешку, лаку и прехрамбену индустрију. Према предмету рада се могу груписати на екстрактивну индустрију (рударство), индустрију за
производњу сировина и прерађивачку индустрију. Производи индустрије сировина служе у
даљим прерађивачким поступцима за стварање
средстава за производњу, или за производњу робе
широке потрошње. У секундарни сектор се такође

Светска економија почетком 21. века

Привредна структура
и структура запослених
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Привредна структура
и структура запослених

Светска економија почетком 21. века

убрајају грађевинска индустрија и енергетика
(електране) (Сл. 7).

Тешка

Рударство, енергетика, металургија, машински хемијски,
грађевински.

Лака

Дрвни и индустрија папира, индустрија намештаја, текстилни,
индустрија коже, штампарска
индустрија, индустрија играчака

Индустрија

Прехрамбена

Месни, млечни, млински, индустрија за конзервирање, индустрија слаткиша, производња пића

Екстрактивна

Рударство

Производња
сировина

Металургија, тешка хемијска
индустрија, дрвна индустрија

Индустрија

Машински, козметички,
индустрија намештаја

Прерађивачка

Сл. 7: Категоризација индустрије на основу предмета
рада и врсте производа

Унутар терцијарног сектора, односно услуга,
сврставају се бројне делатности. Оне не производе опипљиву робу, али имају виталан значај за
друштвени живот и привреду. Инфраструктура

Услуге

Привредне

Трговина, саобраћај,
туризам, банкарске
услуге, услуге осигурања

Друштвене

Здравство, образовање,
административни послови,
услуге у области културе,
служба полиције, правосуђе

Личне

Сервиси, фризер, козметичар,
wellness-fitness

Сл.8: Категоризација услуга

На основу ког критеријума су груписане
услуге на графичком приказу? Нађи друге
критеријуме груписања. Размисли, каква
инфраструктура им је неопходна за функционисање.

!

Наведи оне врсте услуга које ти користиш,
а твоји баба и деда нису били у могућности.

им обезбеђује одговарајуће техничке услове за
њихово функционисање. На пример, инфраструктуру здравствене заштите чине добро опремљене
клинике и амбуланте. За саобраћај моторних возила неопходна је мрежа путева.
Изградња инфраструктуре по обичају представља значајан трошак. Уложена средства се споро враћају, често друге привредне гране профитирају од њих. Зато локалне самоуправе и држава
треба да имају значајну улогу у развоју инфраструктуре. (Сл. 8).
У другој половини 20. века драстично је порастао значај терцијарног сектора. Производња
материјалних добара све више зависи од квалитета услужних делатности. Пораст животног стандарда поставља нове захтеве према различитим
видовима услуга (нпр. образовању, здравственој
заштити, забави, путовању). Зато је терцијарни
сектор лидер привреде развијених земаља, те постаје све значајанији у свету. Сматра се да услуге
обраде, истраживања и развоја информација, које
захтевају изузетан степен знања, треба издвојити.
Оне спадају у четврти, квартарни сектор који се
нагло развија и карактеристичан је за државе са
највишим степеном развоја.

Терцијарни сектор и развој
Паралелно са развојем привреде не мења се само
допринос појединих привредних грана унутар
БДП-а, него се мења и професионална структура.
У запослене спадају предузетници и људи у радном
односу. У односу на укупно становништво, они
чине између 40–50 процената. Овај однос зависи
од старосне структуре и броја радно способних
(између 15 и 64 године), а такође и од могућности
запошљавања, односно обима незапослених. На
ниво запослености утичу и обичаји. Стварање нових радних места и повећавање броја запослених
може привремено довести до повећања БДП-а.
Ово се назива екстензиван привредни развој.
Међутим, много већи значај има интензиван пут
развоја. Његова карактеристика се огледа у све
обимнијој производњи нових вредности током
једног сата радног времена, односно расте продуктивност рада. Позадину раста продуктивности
чине ефекти више комбинованих фактора. Такви су, на пример, технички развој, нове инвестиције, високо-квалификована радна снага (Сл. 9).
У развијеним државама мали број запослених
ради у примарном сектору. Овде је миграција рад-
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Привредна структура
и структура запослених

!

Немачка
Аграр

Индија
Индустрија

Услуге

Сл.9: Професионална структура Немачке и Индије

!

Упореди привредну и професионалну структуру две државе. На шта указује привредна структура и структура запослених у
Индији, каква је продуктивност појединих
сектора?

великим закашњењем. Продуктивност примарног сектора је веома ниска. Насупрот томе, његово учешће у структури запослених је изузетно
високо: пружа скромну зараду више од половини
активно запослених.
Индустрија и терцијарни сектор се не развијају
довољно брзим темпом да могу прихватити вишак аграрне радне снаге. Рурално становништво,
бежећи од сиромаштва, доласком у град покушава
себи обезбедити посао пружањем услуга ниског
квалитета. Резултат тога је масовно сиромаштво
и незапосленост која се огледа у бедним сламовима у предграђима.

Резимирај карактеристике трансформација професионалне структуре. Када је у
Мађарској преовладао значај услужног сектора?

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
друштвена и географска подела рада, привредна и професионална структура, примарни,
секундарни, терцијарни и квартарни сектор,
пост-индустријско друштво, инфраструктура,
екстензивни и интензивни привредни развој,
продуктивност, трансформација професионалне структуре, активно запослени, незапосленост, истраживање и развој (И+Р), хумани ресурси, конкурентност

РАЗМИСЛИ И ОДГОВОРИ
1.	Шта називамо друштвеном, односно географском поделом рада?
2.	Шта значи следећа изјава: „Инфраструктура је
домаћин услуга”?
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Индустрија

Аграр

Услуге

Светска економија почетком 21. века

не снаге из аграра у индустију постала масовна
још у 19. веку. То је допринело трансформацији
професионалне структуре и промени места
становања, што је за последицу имало нагло повећања броја градова.
Током 20. века број запослених у индустрији
се полако стабилизовао, шта више, последњих
деценија се бележи благи пад: започела је ера
пост-индустријског друштва. Вишак радне снаге из аграра или индустрије сада привлаче услуге.
У међувремену и унутар појединих сектора долази до промена структуре. Од средине 20. века
повећао се значај производње моторних возила и
хемијске индустрије, док су крајем века вођство
преузеле индустријске гране базиране на најмодернијим научним и техничким достигнућима:
електроника, информатика и биотехнологија.
Пре изласка појединих нових производа на тржиште – било да је реч о лековима, смарт телефонима или софтверу – претходе дуга и скупа
истраживања и развој (И+Р). Због тога данас
конкурентност фирми и држава у првом реду зависи од хуманих ресурса, односно од њихове образованости, заинтересованости за нове ствари,
способности прилагођавања. Унутар терцијарног
сектора нагло се развијају услуге протока информација и услуге везане за финансије.
У земљама у развоју трансформација професионалне структуре започиње тек у 20. веку са

Сл. 10: Трансформација професионалне структуре у Мађарској
(1949–2007)

3.	Да ли је истинита изјава да је професионална
структура огледало привредне развијености?
4.	
Упореди процес трансформације професионалне структуре код развијених земаља и земаља у развоју.
5.	Зашто квалитет хуманих ресурса постаје све
важнији фактор?
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Добитници и губитници
светске економије
потражња – и количина понуђене робе – понуда.
Овај закон у главним цртама важи и за савремену
тржишну економију.
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Усамљени шатор бедуина и прометни
аеродром – укључивање у светске токове
представља услов данашњег развоја

пад цена

Сл. 11: Рад тржишта условљавају промене у понуди и
потражњи

!

Зашто је мноштво држава запало у
клопку задужености?
Tри центра глобалне привреде су: САД, Јапан и Европска
унија. Развијене центре опкољавају средње или слабо развијене државе.

Стварање глобалне трговине
Чим је створена географска подела рада међу народима – ловци и риболовци, ратари и сточари – људи су успевали произвести мали вишак у односу на сопствене потребе, започиње
трговина. Купци и продавци су на тржишту ступили међусобно у контакт. У почетку су разни производи – на пример
житарице и стока – мењали газде природно, без учешћа новца. Ова размена (трампа) већ у античко доба почиње да губи
на значају због једног универзалног средства – новца. Цену
на тржишту формирају финансијске могућности куповине –
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Прикажи како се формира цена неког производа на тржишту.

У средњем веку интерконтинентална трговина се ограничавала само на неколико, посебно драгоцених производа - свилу, зачине. Динамичнија размена робе се одвијала само унутар
изолованих регионалних тржишта (на пример.
у Европи, Индији, Кини, Југоисточној Азији).
Ова ситуација се коренито изменила великим
географским открићима крајем 15. века. Велике колонијалне силе Европе су потчиниле народе
осталих континената и присилиле их на поделу
рада која је одговарала њиховим интересима.
Ускоро су капиталистичке трговачке компаније
укључиле делове свих континената у све шире
токове светске привреде.

!

Подсети се шта си учио о колонијализму.
Користи одговарајуће стране историјског
атласа. Какву улогу су имале поједине европске државе у овим процесима? Каква
роба је учествовала у трговини између Европе, Африке и Америке у периоду од 16 до
18. века?

Од појаве колонијализма до краја 19. века Европа је постала центар светског тржишта. Екс
плоатација колонија и трговина допринеле су
акумулацији огромног капитала. Ово је значајно
утицало на развој индустријске револуције која
је још више учврстила водећу улогу Велике Британије као Европског центра у моноцентричној
светској привреди (Сл.12).

2016. 03. 16. 14:13
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Које су привредне последице колонијализма у Европи и на осталим континентима?

Мало обрадиве
земље, пренасељеност

Протестантска
радна етика

Захтеви ка територијалној експанзији

Феудални закон
Нови проналасци у
области транспорта

Војна сила

Контрола трговачких путева
Експлоатација
налазишта злата и
сребра
Забрана индустријске производње у колонијама

Консолидација
европског центра

Акумулација
капитала

Способност даљег
освајања колонија

Принудни рад

Економске, технолошке иновације

Раст продуктивности

Процват трговине

Сл.12: Развој евроцентричне глобалне привреде

Подела рада се продубила и међу државама
Европе. Специјализација у производњи извршена је на основу географског положаја и ресурса
које су имале. У међународну трговину су се укључиле оним артиклима чија је производња изискивала мање трошкове него у другим земљама, те је
њихова продаја доносила већи профит.
У другој половини 20. века међународна трговина се развијала бржим темпом него производња.
Променили су се униутрашњи односи: удео хране,
сировина и горива се постепено смањио. Данас
производи прерађивачке индустрије чине 4/5
међународне трговине. На међународном тржишту поред робне трговине, све динамичнија
постаје и трговина услугама. Овој категорији
припадају, на пример, транспортни трошкови
разних роба, трошкови осигурања и одржавања,
накнада ауторских права за иностране лиценце,
софтвере, информације.

Центри (полови) светске економије
и интересне сфере

!

Користи атлас. Одреди на основу карте
где се налазе државе које располажу изузетно високим вредностима БДП-а по глави становника.

Доминација Велике Британије у светкој привреди
престаје на прелазу из 19. у 20. век. Почела је да заостаје у производњи иза Сједињених Америчких
Држава, а и унутар Европе се појавио озбиљан

ривал: Немачка. Два светска рата су значајно променила однос снага у свету. Од 1960-их година полако се обликују три развојна центра данашње
глобалне економије: САД, Јапан и Европска
унија која полако интегрише националне економије. Ова три центра, тзв. „Тријада“, заједно дају
скоро 2/3 светске производње и обављају више од
половине светске трговине (Сл.13). Базу њихове
огромне привредне снаге чине генерацијама на-

!
а)

в)

Светска економија почетком 21. века

Конкуренција између
држава

Упореди учешће САД, ЕУ и Јапана у светској производњи и трговини.
б)

ЕУ
САД
Јапан
остале државе

Сл. 13: Удео Тријаде у светском становништву (а),
светској производњи (б) и у међународној трговини (в)
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Западна Европа
Средња и
Источна Европа
Северна
Америка

целокупна робна трговина

Светска економија почетком 21. века

2500 mлрд USD
1000 mлрд USD
500 mлрд USD
100 mлрд USD

Јапан

Блиски
Исток

Латинска Америка
остале азијске
државе и Океанија

Африка

правац кретања трговине
300 mлрд USD
150 mлрд USD
50 mлрд USD
10 mлрд USD

трговина унутар региона
трговина са другим регионима

Сл.14: Већи део међународне трговине се обавља између држава економског центра

Који региони су најуже повезани? Шта је
узрок тога?

гомилаван капитал и знање, богати материјални
и духовни ресурси. На њиховој територији раде
најважније међународне организације, највеће
банке. Тамо се налазе седишта скоро свих гигантских мултинационалних компанија. Високо развијена привреда и водећа улога у свету омогућавају њиховом становништву да се осећа безбедно
и живи у благостању.
Иако су државе економског центра ривали у
бројним областима, њихова привреда је одувек
била повезана многоструким нитима. Између
њих се обавља већи део међународне трговине и
протока капитала (Сл. 14 и 21).
Интересне сфере центара светске привреде
обухватају велику територију. Државе са средњим
степеном развоја, тзв. економска полупериферија,
уско су повезане са економским центрима. Економском центру је ова категорија значајна као потрошачко тржиште и инвестиционо подручје. Државе

које се налазе далеко од центара у географском и
економском смилу, са зависним статусом и ниским
степеном развоја су економска периферија (Сл.15).
Периферне државе до дан-данас карактерише
двојна, дуална структура која је остатак колонијалног или полуколонијалног наслеђа. Становништво производи минималну количину робе у
традиционалном сектору (пољопривреда, занатство) које обезбеђује само оскудно преживљавање.
Постоји и један узан производни сектор који је
оријентисан ка извозу. Он нема скоро никакве
везе са традиционалном привредом. Овде спадају
плантаже, рудници, индустријски погони за производњу или монтажу једноставних уређаја, најчешће у власништву странаца. Структура робе за
извоз је једнолична, претежно је чине сировине и
полуготови производи. Њихова цена на светском
тржишту знатно варира, тако да ће је у будућности бити све мање у односу на робу модерне прерађивачке индустрије земаља економског центра.
Из угла периферних држава, услови размене
се погоршавају. То доводи до тешких привредних
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Сл. 15: Центар, периферија и полупериферија светске привреде

Јужна
Америка

Северна
Америка

Аустралија
Азија
Европа

центар
полупериферија
периферија

Африка

интересна сфера

Потрошња

Сл. 16: Дужничка криза и зачарани
круг сиромаштва

Зашто су оскудни извори за у напређење
привреде у земљама ниског дохотка?

Непродуктивне инвестиције

Потрошња луксузне робе
владајућег слоја
БРУТО НАЦИОНАЛНИ
ПРОИЗВОД (део)
Извлачење профита у иностранство

проблема. Недостатак квалификоване радне снаге
и заостала инфраструктура такође отежавају развој држава економске периферије.
Да се сиромаштво и заосталост ипак могу са
владати после неколико деценија напорног рада и
разумне, доследне привредне политике показује
пример Источне Азије и ново-индустријализованих држава Азије. Развој Кине и Индије је усмерен у истом правцу. Нови центри моћи ће бити
укључени у одређивању правца будућег развоја.
Огромна надмоћ Тријаде се полагано топи и назире се једна полицентрична глобална привреда.
Значајном броју држава полупериферије и периферије прети даље заостајање и економско слабљење због акутне задужености.

У клопци задужености
Да би се убрзао развој земаља са ниским приходима, неопходна је пре свега изградња инфра-

Акумулација

Светска економија почетком 21. века

Које области чине периферије економских центара? Шта може бити
узрок настанка ове повезаности?

Страни капитал и кредити

Војни издаци

Отплаћивање иностраних
кредита

структуре. Док нема добрих путева, док је електрично снабдевање непредвидиво и док има мало
школа, дотле не може бити речи о стварању модерне привреде. Значајан део државних прихода
се усмерава на задовољавање основних потреба
становништва. Због тога не остаје довољно средстава за велике инвестиције усмерене на развој.
Друштвене неједнакости повећавају домаћу потрошњу. Властодржци дозвољавају себи сав луксуз који представља модел богатих земаља. Да би
остварила амбициозне економске планове, влада
бројних држава се одлучује за узимање иностраних кредита, било од држава или банака.
Међутим, кредит има своју цену: мора се вратити са каматама.
Дуг, као последица узимања кредита, не подразумева увек фаталну задуженост. Можда је
нека држава своту наменила отварању рудника.
Ако је цена експлоатисане руде толика да је могуће враћати рате уз камату, онда је кредит био
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користан. Кредит се може уложити и у изградњу
одговарајуће инфраструктуре. Тиме ће држава постати привлачна за продуктивни капитал, а преко њега ће се покренути нове индустријске гране
или услужне делатности. Раст националног дохотка може да покрије отплату дуга, и тада је узимање
кредита имало сврхе. Међутим, приче о успеху су
ретке, задуженост је постала глобалан проблем.
Узроке можемо тражити у бројним грешкама економске политике влада, као и у развоју глобалне
привреде током последњих деценија.
Земље извознице нафте су 1970-их година дошле
до огромних прихода услед експлозије цене нафте.
Овај приход се нашао на међународном кредитном тржишту посредством водећих светских банака. У том периоду се могло доћи до дугорочних
кредита са ниском каматом - отплата је трајала
дужи низ година. Бројне државе су искористиле
ову повољну могућност. Међутим, брзо је дошао
крај „јефтиних кредита“. Општи пораст цена 1980их година – инфлација – преплавио је свет. Банке
су уместо кредита са фиксном каматом прешле на
давање кредита са клизном каматом која је пратила кретање цена. Камата код доларских кредита
је значајно расла због повећања валутног курса.
Промена курса светске економије која је започела 1970-их година отежала је положај држава
економске периферије и полупериферије. Током
ових промена у први план доспевају индустријске
гране које захтевају мању количину сировина и
велико стручно знање. Економска криза светских
размера (рецесија) која је започела 1980-их година
убрзала је овај процес. Због смањења потражње
на глобалном тржишту, цена енергената и сировина опада. Ово погоршава односе у трговини

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
тржиште, трампа, бартер, потражња, понуда,
центри (полови) светске економије, специјализација, економски центар, Тријада, периферија, полупериферија, традиционални сектор,
дуална структура привреде, интересне сфере,
трговина услугама, структура спољнотрговинског робног промета, обртни капитал, однос
размене, промена курса светске економије, камата, инфлација, кредит са фиксном и клизном
каматом, терет дуга, кредитна поузданост, спирала задужености, клопка задужености, репрограмирање дуга

код земаља у развоју. Морали су извозити све
више производа да би могли покрити трошкове
увоза. Плаћање све већих рата због високих каматних стопа – тзв. терет сервисирања дуга – је
многе земље приморало на узимање бројних нових кредита. Кредитна поузданост држава које
су доспеле у спиралу задужености била је уздрмана. Могли су добити кредите само уз високе
камате. Да би могли отплаћивати рате, морале су
драстично смањити државне издатке. Због раста
дугова све већи део националног дохотка је одлазио у иностранство. Све мање је остајало за социјална давања или за привредни развој; клопка
задужености се затвара. Привремено решење за
смањење терета отплате могло би бити продужавање отплатног периода са смањеним ратама,
репрограмирање дуга. Међутим, кредитори ово
прихватају веома ретко, само у крајњем случају.

!

Користи атлас. Одреди које државе и области су се најчешће задуживале.

У принципу, степен задужености представља
спољни дуг према иностраним кредиторима.
Ради поређења, она се може представити као релативна вредност у односу на бруто национали
доходак или извоз. Са највећим степеном задужености боре се државе Тропске Африке и Латинске
Америке.

!

Замисли да ти се један старији познаник
обрати за савет. Желео би да купи ауто,
већ га је и одабрао, али нема довољно новца
па размишља да узме кредит. Шта би му
саветовао? На шта би му скренуо пажњу?

РАЗМИСЛИ И ОДГОВОРИ
1.	
Који фактори утичу суштински на рад тржишта?
2.	Како се мењала структура глобалне трговине
током 19. и 20. века?
3.	Какве последице имају филмови и рекламе које
широм света пропагирају стил потрошачког
друштва?
4.	Које последице ће се јавити услед нагомилавања дугова?
5.	Шта приморава сиромашне државе на узимање
кредита?
	Сакупи аргументе за и против кредита.
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светске економије

У Мађарској је почетком 1990-их година спољни
дуг, углавном наслеђен из предходног система, износио преко 90 процената БДП-а. Он је условио
продају државане имовине, која је спроведена на
брзину, често испод реалне цене. Приходи приватизације јавне имовине првенствено су били
намењени смањивању јавног дуга, али је овај циљ
убрзо пао у заборав. Привредна улога државе као
власника имовине се током деценије и по толико
смањила да је била нижа од уобичајеног нивоа у
Западно-европској тржишној привреди. У власништву јој је остало свега неколико фирми које се
баве јавним услугама (нпр. нуклеарна електрана,
дистрибуција електричне енергије, јавни транспорт и железница, односно пошта).
Јавни дуг је до 2001. године смањен на 52%.
Међутим, због превеликих издатака, из године у
годину се нагомилавао дефицит у држави, дошло
је до пада привреде да би крајем 2009. износио
78,3%. Ово је главни разлог због којег Мађарска
касни у прикључивању еврозони. Финансирање
јавног дуга је поготово отежано у периоду глобалне привредне кризе, међутим, оптерећује привреду Мађарске и на дуже временске стазе. Издаци
из буџета за отплату камате у 2008. години били
су 4.2% БДП-а.

Литература
Прилив страног капитала 1990-их је у знатној
мери побољшао текући платни биланс. Међутим, у новије време, све већи део страних инвестиција су, у ствари, деоничарски приходи који
су остварени у Мађарској, а које власници користе за проширење овдашњих делатности. Статистика ова улагања посматра као улагање новог
иностраног капитала, што није потпуно тачно.
Друга неповољна тенденција је да страни улагачи све већи део профита створеног у Мађарској
(приход од акција, дивиденда) износе. Осим каматама оптерећеног јавног дуга, ово је други разлог што је вредност бруто националог доходака
(БНД) потрошеног у Мађарској за 7%-а мања од
БДП.
Зашто је за Мађарску била важна брза распродаја државне имовине током приватизације? Одржите расправу о последицама
овог процеса.
Како се кретао јавни дуг у периоду споменутом у чланку?
На који начин се променила улога иностраног капитала?
Зграда Националне Банке Мађарске

Светска економија почетком 21. века

Јавни дуг Мађарске
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