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вод
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
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аве к н ак о
све ске економ је
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.
ос оје о омне а ке
с епен а в јенос
ме д ава

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.

ајамна ав снос

!

еде д

авне ан е

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

!

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.

о ад

!

аве

ној п в ед

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.

ак о

све ске

■ 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

века

Сл.2: Лого међународног
центра Europass

н

ве ска економ ја по е ком

аве к
економ је

Сл.3: Подела државaних издатака у Мађарској 2009. године

7
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задужена што доводи до тешких друштвених и
привредних последица.

ве ска економ ја по е ком

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.

И

!

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

в еда п в една ме

а

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.

8
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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

И

И

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)

И

ИИ

И

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

века

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-

н

ве ска економ ја по е ком

аве к
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Кабинет информатике

века

И

Шта повезује информатику и
привредни развој?

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?
На основу индекса хуманог развоја (HDI), које
место на ранг-листи заузима Мађарска?

е а

ве ска економ ја по е ком

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

а

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).

века

в една с к а
с к а апос ен

Немачка

Индија
Аграр
Индустрија

на ај поједн н п в едн
ана се
на но п омен о п о ек ом пе од

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.

о ад на

!

а с

к

а п в еде

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
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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

ве ска економ ја по е ком

БДП
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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.
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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.

е

ја н сек о

а вој

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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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?

И

И

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

И

ИИ

И

Шта називамо друштвеном, односно географском поделом рада?
Шта значи следећа изјава: „Инфраструктура је
домаћин услуга”?
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Индустрија

Аграр

Услуге

века

Немачка

ве ска економ ја по е ком

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)

Да ли је истинита изјава да је професионална
структура огледало привредне развијености?
Упореди процес трансформације професионалне структуре код развијених земаља и земаља у развоју.
Зашто квалитет хуманих ресурса постаје све
важнији фактор?
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потражња – и количина понуђене робе – понуда.
Овај закон у главним цртама важи и за савремену
тржишну економију.
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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.

ва а е о а не

ов не

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. Експлоатација 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).
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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

века

Конкуренција између
држава

Акумулација
капитала

Способност даљег
освајања колонија

Принудни рад

Економске, технолошке иновације

Раст продуктивности

Процват трговине

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.

ен
по ов све ске економ је
н е есне с е е

!

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
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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)

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

ЕУ
САД
Јапан
остале државе

ве ска економ ја по е ком

Сл.12: Развој евроцентричне глобалне привреде

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

века

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

Јапан

ве ска економ ја по е ком

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
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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

полупериферија
периферија

века

Европа

центар

Африка

интересна сфера

Потрошња

Сл. 16: Дужничка криза и зачарани
круг сиромаштва

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

БРУТО НАЦИОНАЛНИ
ПРОИЗВОД (део)

проблема. Недостатак квалификоване радне снаге
и заостала инфраструктура такође отежавају развој држава економске периферије.
Да се сиромаштво и заосталост ипак могу савладати 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.

к оп

ад енос

Да би се убрзао развој земаља са ниским приходима, неопходна је пре свега изградња инфра-
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Непродуктивне инвестиције

Потрошња луксузне робе
владајућег слоја

Извлачење профита у иностранство

Акумулација

ве ска економ ја по е ком

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

И

И

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

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 18

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?

И

ИИ

И

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

2016. 03. 16. 14:13
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н
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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

века

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.

е а
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Јавни дуг Мађарске
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континената. Циљ им је да уз што мање трошкове остваре што већу добит (профит). Због тога,
наравно, преферирају и оне замље са ниским стопама пореза. Нагла експанизија МНК се може уочити од 1970-их година. Од тада су својом присутношћу и активностима стекле одлучујући утицај
у економском животу бројних држава (Сл. 17).

!

На основу табеле са 21. стране, упореди годишњи приход и профит водећих ТНК у
свету.

Прве ТНК су настале у освит новог доба. Трговале су са колонијама, експлоатисале су и прерађивале сировине неопходне матичној држави.
Током 20. века велике, финансијски јаке компаније су отвориле своје филијале у другим државама да би продрле на њихово тржиште које је било
заштићено царинском баријером. МНК су се од
1970-их година трудиле да што више искористе
предности међународне поделе рада.

Сл. 17: Интеграција производње и глобалне стратегије транснационалних компанија

ед
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Зашто су мултинационалне компаније
успешне?
Мултинационалне компаније прелазе државне оквире,
производе на глобалном нивоу и утичу на навике потрошача. Оне су иницијатори и мотори глобализације.

ан ске компан је п е а е д

авне ан е

Глобалну економију данашњице не одређују само уско повезане националне економије. Важан фактор су постале и
транснационалне, односно, мултинационалне компаније
(ТНК или МНК). Ово су гигантске фирме које имају свој центар у матичној држави, док филијале у њиховом власништву
и под њиховом контролом функционишу и у бројним другим
државама. МНК, независно од државних граница, организују
производњу у светским размерама. На овај начин експлоатишу различите природне и хумане ресурсе разних држава и
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Транснационална вертикална интеграција
а)
Свака производна јединица је само једна
карика у процесу производње. Производне
јединице ван граница међусобно су повезане процесом производње на тај начин,
што се сваки следећи производни поступак
обавља у другој држави.
Транснационална вртикална интграција
б)
Свака фабрика у оквиру производног процеса производи само одређени део производа и шаље га у другу државу где се
склапа финални производ.

Производна специјализација за снабдевање
глобалног или регионалног тржишта
Свака производна јединица производи само
одређену врсту робе и продаје је у другим
државама. Потенцијалне могућности производње великог обима добро су искориштене
на великим регионалним тржиштима.

2016. 03. 16. 14:13
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есе најве
(милијарди долара)

1. Royal Dutch Shell (холандска, петрохемијска индуст.)
458,4

26,3

45,2

405,6

13,4

21,2

23,9

230,8

97,0

33,8

–1,1

125,3

9. Sinopec (кинеска, петрохемијска индустрија)
92,0

207,8

2,0

639,7

204,4

–4,4

320,8

10. Toyota Motor
66,7

Каква подела рада је извршена између
матичне фирме и њених филијала?
Наведи у којим земљама се
обављају разни производни процеси фирмираних фармерки. Пронађи објашњење за избор локације

ПЕРИФЕРИЈА

ПОЛУПРИФЕРИЈА

Производна интеграција је посебно честа у
текстилној индустрији, у производњи електронске опреме и у производњи возила. Брз развој
саобраћаја је значајно смањио трошкове контејнерског транспорта делова и полупроизвода.
По процени, 1/3 робе која прелази државне границе потиче од интра-фирм трговине између

27 000 km
Пољска
(ткање)

28 600 km
Француска (етикета)
Италија (нитне, дугмади)
56 300 km
Немачка
(потрошачко
тржиште)

Одлучи мудро. Замисли да си шеф
42 300 km
Филипини
фабрике за производњу мобилних
(шивење)
телефона. Треба да пронађеш локацију за филијалу која ће се бавити
развојем нових уређаја, односно за
склапање традиционалних, вома популарних уређаја. Сакупи аргумнте на основу којих ћеш одлучити.
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–17,0

226,6

Сл. 18: Функционисање једне ТНК, односно, процес
производње фармерки

!

15,5

7. ConocoPhillips (америчка, петрохемијска индустрија)

2100,0

5. Chevron (америчка, петрохемијска индустрија)
263,2

236,7

8. ING Group (холандска, услужна делатност)

4. BP (британска, петрохемијска индустрија)
367,1

Број запослених
(хиљада)

6. Total (француска, петрохемијска индустрија)

104,8

3. Wal-Mart Stores (америчка, ланац робних кућа)

Профит

(милијарди долара)

102,0

2. ExxonMobil (америчка, петрохемијска индустрија)
442,9

Приход

Број запослених
(хиљада)

века

Профит

ЦЕНТАР

15 000 km
Тајван
(фарбање
предива)

54 000 km
Грчка
(„каменовање“
тексаса)

4800 km
Турска
(предење)

Казахстан
(брање памука)

различитих локација једне ТНК. Уз ТНК гиганте
прикључено је више стотина малих и средњих
предузећа. Ове добављачке фирме производе
разне компоненте или обављају рад по уговору наручен од стране ТНК. Тиме и сами постају
део вертикалне производне интеграције.
(Сл. 18).
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Разне производне јединице транснационалних компанија су међусобно повезане сталним
компјутерским везама. Брз проток информација
данас омогућава филијалама које делују у разним
земљама, да учествују у целокупном производном
процесу – од дизајна па све до маркетинга. Ово
омогућује изузетну предност у областима истраживања и развоја на које ТНК троше посебно
велике своте. Израда нових технологија и пласирање нових производа је све више сконцентрисано у рукама ТНК.
ТНК стварају продајну мрежу у читавом свету. Свесно планираним рекламним делатностима
формирају потрошачке навике. Тиме стално повећавају потражњу за њиховим производима. У
продавницама проналазимо низ таквих производа који се могу купити у било којем делу света. То
су тзв. светски производи (world products) – (на
пример. Pepsi-Cola, Nescafé). Све већи део робног
промета се одвија преко ланаца и хипермаркета који су у власништву за то специализованих
МНК.

!

Шта се налази у потрошачкој корпи? Наведи што више примера светских производа.

а јак а

о а

а је

Глобализација представља одредницу данашње
светске економије. Она, првенствено, значи изузетно брзо и скоро неометано кретање информација, робе и капитала преко државних граница и континената. Бледи почеци глобализације су
се појавили чак у освит новог доба. Њена стварна
доминација се може осетити последњих деценија
20. века. Многи нафтну кризу из 1973. године сматрају прекретницом. Иницијатори, подстрекачи и
главни профитери глобализације су ТНК. Основу
глобализације чине снажни процеси светских
размера, којима се морају прилагодити све државе. Ако нису способне да то ураде, лако ће се
наћи на перифрији светске економије. Најбитнији
процеси су:
а) Технолошки развој је створио услове за јефтин и брз трансфер информација до најудаљенијих крајева Земље. На тај начин је омогућен
тренутан, непосредан контакт различитих фирми
и појединаца. Захваљујући томе, развиле су се услуге outsourcing-а (екстернализације). Карактеристично је да бројне фирме воде књиговодство и
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обраду података у оним државама (нпр. Индији)
у којима налазе јефтину и квалификовану радну
снагу.
б) Међународно кретање финансијског капитала има велики замах. Ојачао је утицај финансијских институција (банке, берзе) на светску
економију. Укинуте су потешкоће из прошлости у
области конверзије и трансфера различитих валута. Проток новца се у великој мери либерализовао. Финансијске трансакције муњевитом брзином обављају трансфере вредне више милијарди.
Данас је значајан део ових транскција независан
од реалне производње и служи само за стварање
профита.
в) Последица глобализације је пораст концентрације производње. Постоје индустријске гране
у којима половину или две трећине тржишта контролише свега неколико гигантских компанија.
Оне током свог ширења настоје да откупе мање
ривале, док се са већима спајају, ступају у фузију.
Није реткост ни склапање споразума о сарадњи,
у интересу постизања виших цена или поделе тржишта (картел).
г) Раније су државе покушавале да заштите (царинама, квотама) своје произвођаче од иностране конкуренције. Насупрот томе, извоз својих
фирми су подстицале субвенцијама. Последњих
неколико деценија постепено су уклоњене или
смањене препреке слободној трговини робе и
услуга. Овај процес је олакшао експанзију ТНК.
Године 1995. основана је Светска трговинска организација (World Trade Organization, WTO) чији
је циљ био даља либерализација промета робе и
услуга.
д) Глобализација није само економски процес. Уз њу иде и ширење одређених потрошачких
навика, ширење глобалних културних вредности
и енглеског језика. Данас у различитим крајевима
света људи могу купити исте производе, гледају
исте филмове, филмске серије и рекламе, облаче
се слично. Нека од отворених питања будућности су: да ли ће нестати културна разноликост
као жртва глобализације? Да ли је могуће очувати обичајне вредности различитих националних
заједница?

!

Свакодневни познаници. Сакупи имена
МНК из области индустрије, трговине и
финансија са којима се свакодневно сусрећемо. Пронађи где им се налазе седишта.
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Сакупите аргументе о позитивним и негативним последицама глобализације и предочите их једни другима.

И

транснационална компанија (ТНК, мултинационална), филијала, интра-фирм трговина, фузија, картел, вертикална производна интеграција, комплексна интеграција, outsourcing, светски производи,
глобализација, либерализација, субвенција, Светска трговинска организација (WTO), међународна
конкуренција

И
Упореди годишњи промет највећих ТНК са националним дохотком (БНД) Мађарске и суседних земаља. Пронађи преко интернета податке
који ти недостају.
Уз помоћ интернета и карте у атласу одреди у
којим државама су сконцентрисана седишта
ТНК. Сумирај своје искуство.

!

Смисли наслов за карикатуру. На који начин је повезана са лекцијом?
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И

ИИ

века

И

касније, када се упознајемо са привредном економијом различитих региона и држава.

И

Шта карактерише рад ТНК?
Суочи аргументе са контра аргументима: Које
су предности и мане доласка мултинационалних компанија у поједине државе?
Који су знаци глобализације у нашем непосредном окружењу?
Шта може влада једне државе да учини да би
искористила предности које потичу од глобализације?

ве ска економ ја по е ком

Процес глобализације је снажно преуредио
односе економских снага у свету. Поједине државе су почеле да се развијају брзо. Друге постепено
заостају у оштрој међународној конкуренцији.
Опет друге су се заглавиле у сиромаштво. Разлоге ових успеха и неуспеха боље ћемо разумети
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мена, почели су се користити племенити метали,
углавном злато и сребро као средство плаћања.
Тек знатно касније појавиле су се данашње банкноте, односно папирни и метални новац (монета). Њихова вредност се дуго везивала за конвертибилност у злату, односно имала је златну
подлогу.
Вредност нечијег рада је такође изражена у
новцу. Раније се лични доходак исплаћивао папирним и металним новцем, односно готовином,
на благајни фирме. Данас се у већини случајева
лични доходак пребацује на текући рачун у банци. Новац, пребачен на текући рачун називамо
електронски новац. У стварности он функционише исто као и готовински новац. Преко банке
га можемо упутити за исплату рачуна за гас. Шта
више, можемо га користити и код куповине преко
интернета. Из одговарајућег банкомата (automatic
teller machine, ATM) посредством банковне картице можемо подићи готовински новац.
Банке покушавају да задовоље клијенте пружањем бројних финансијских услуга. У финансијским институцијама можемо подићи кредит.
Можемо узети краткорочни кредит, тада новац
морамо вратити у року од пар година. Међутим, можемо узети кредит и са роком отплате од 15-20 година. У том случају говоримо о дугорочном кредиту. Камата представља цену узетог кредита. Њена
вредност може бити унапред одређена, тј. фиксна
и не мења се током рока отплате. Међутим, много је чешћа клизна камата која зависи од промена
на тржишту новца и мења се током рока отплате.

Да ли много новца шкоди?
Новац је неопходан пратилац свакодневног живота. Користимо га на безброј места из различитих разлога, у различитој форми. Тешко подносимо његов недостатак, али и
вишак чини бригу.

нанс јска свакоднев а

!

Шта си учио из историје о настанку новца као посредног средства? Зашто је новац био од злата или сребра?

Новац је мерило вредности и посредно средство за размену
било чега. Током историје постепено му се формирао данашњи облик и улога. У почетку се користио робни еквивалент,
нпр. со, уље, зачини. То је био робни новац. Након дужег вре-
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Све чешће плаћамо платним картицама.
Зашто је овај вид плаћања све популарнији? Шта је разлика између платних и
кредитних картица? Зашто је ризично узети кредит са клизном каматом?

а

а

дев а

Новац се може уложити у банку не само у форинтама, него и у облику званичног платног средства
друге државе, у валути. Тада морамо отворити
тзв. девизни рачун. Уопштено узевши, девизе су
међународно платно средство. Приликом путовања у иностранство са девизног рачуна можемо
подићи валуту, на пример еуро, долар. Ако валуту једне земље можемо мењати без ограничења
за званичан новац друге земље, онда говоримо о
конвертибилној валути.
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форинти

ацији држава пумпа новац у привреду узимајући
на пример кредите из иностранства. О ризику
дужничке кризе било је речи у ранијем тексту.
Проблем може настати и ако има превише новца.
Тада расте потражња за робом или услугама. Недостатак робе доводи до сталног раста цена. Новац све више губи вредност и настаје инфлација.
Инфлацију може проузроковати и повећавање
трошкова производње. Разлог овоме може бити
повећање цена сировина и енергије или значајан
раст цене радне снаге независно од њене продуктивности. Дешава се да држава покушава покрити
дефицит у буџету емитовањем све веће количине
новца. Ово такође подстиче инфлацију. Индекс
потрошачких цена даје информације о стопи
инфлације. Он обрачунава промену цена најважнијих артикала и услуга, а изражава се у процентима. Аналитичарима индекс потрошачких цена
открива много о стању привреде.
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Сл. 19: Промeна курса форинте у односу на евро

!

Резимирај како се кретао курс форинте у
овом периоду. Када је било повољније купити, а када продати евре? Прати промене
валутног курса на следећој web страници:
www.portfolio.hu.

ада в еднос нов а опада

!

Наведи пример временског периода у коjeм
је била висока инфлација у Мађарској. Шта
је био узрок томе?

Предуслов за здраво функционисање привреде је постојање одговарајуће количине новца
на располагању. У случају недостатка новца становништво или институције нису у могућности
да купе неопходне артикле, услуге. Немогуће је
продати производе, што може да доведе до пада
производње и рецесије привреде. У оваквој ситу-
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Хартије од вредности су важни учесници збивања на финансијском тржишту. Заједничка карактеристика им је да њихов власник може иступити новчаним потраживањем према издавачу.
Поред tога, оне се и значајно разликују једна од
друге.
Обвезнице углавном издају банке или друге
финансијске организације. Оне дају гаранцију
да ће власнику обвезнице исплатити вредност
уз камату након истека рока. Њиховом продајом
најчешће желе набавити додатна новчана средства за своје функционисање. Обвезнице могу
бити издате и од стране државе. Овакве обвезнице се зову државне хартије од вредности и
њихову исплату гарантује држава. Деоница не
представља само новчано улагање, него даје и
власничко право инвеститору. Издају се обично
током оснивања деоничарског друштва, или у
циљу привлачења новог капитала. Деоничар ће
бити власник фирме и учествоваће у њеном раду
сразмерно количини купљених хартија од вредности. Сразмерно деоничарском улогу он стиче
право и на добит улагања, дивиденду. (У пракси, наравно, деоничарским друштвом управља
менаџмент, именован од стране главних деоничара.) Међутим, нико не гарантује добит, чак ни
исплату уложеног капитала.

ве ска економ ја по е ком

Таква је и форинта јер је слободно можемо
мењати за евро, долар или пак енглеску фунту.
Колико ће требати да платимо на пример за 1
евро, одредиће курс валуте. Курс често колеба па
вредност једне валуте у односу на другу опада
или расте. Ако вредност форинте опада, односно девалвира, више плаћамо за 1 евро. Ако пак
расте, односно ревалвира онда јефтиније можемо
купити инострану валуту.
Кретања на финансијском тржишту – потражња и понуда одређених валута – одређују
валутни курс. Кретање курса има значајан утицај на привреду. Национална банка је у стању да
утиче на курс до неких граница куповином или
продајом валуте на међународном новчаном тржишту.
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Сл. 20: кретање курса MOL-ових деоница
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робни новац, банкнота, монета, готовина, електронски новац, финансијске услуге, камата, валута, девиза, конвертибилна валута, валутни
курс, инфлација, хартије од вредности, државне
хартије од вредности, обвезнице, деонице

Шта је било карактеристично за формирање цена деоница у овом периоду? Да ли је
добро прошао у овом периоду онај ко је уложио своју уштеђевину у куповину MOLових деоница?

И

ИИ

И

Које функције има новац?
Многи улажу уштеђевину у конвертибилној валути. Шта је ризично код оваквог улагања?
Како туристи који путују у иностранство региструју промену курса?
Да ли је ризичнији девизни кредит него кредит
на бази форинте? Сакупи аргументе.
Да ли би уштеђевину уложио у деонице или обвезнице? Образложи одлуку.

И
Потражи по чему су исте, а по чему се разликују банкноте и монете евра у различитим државама.
Шта је ЕКС (ефективна каматна стопа), а шта
ДК (домицилна камата)?
Потражи, како се кретала инфлација током последњих година код нас и у суседним државама.

Инфлационе банкноте
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Пронађи до када су ове новчанице биле у оптицају.
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Новац доминира светом у којем
живимо?
Процеси на финансијском тржишту, односно њихове
промене – додуше краткорочно – значајније одређују
функционисање светске привреде него стварни производни процеси.

а је кап а
Капитал је специфично средство које власнику доноси
добит, односно профит ако је добро уложен. Капитал
може бити на пример знање, способност или неки ресурс, али када чујемо реч капитал, најчешће помислимо на новац. Најпознатији облици су обртни капитал и
финансијски капитал. Продуктивни капитал се улаже
директно у непосредну производњу. Финансијски капитал доноси добит власнику током различитих фи-
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Новчано улагање у производњу није никаква новост. И колонијалне силе су улагале новац у колоније. Капитал је првенствено инвестиран у рударство или прехрамбену индустрију, гранe битне
матичној држави. Међутим, у другој половини 20.
века потпуно се променио ток кретања капитала.
Најзначајнији емитери продуктивног капитала су чланице Тријаде, глобални лидери светске
привреде. Најзначајнији део својих улагања (преко
3/4) обављају између себе. Дакле, ове државе нису
само важни извозници капитала, него су скоро у
истој мери и увозници продуктивног капитала.
Најинтензивнија циркулација капитала обавља се
између САД и Европске уније, али је такође важна и инвестициона стопа унутар ЕУ. Улога Јапана
је нешто другачија, јер је он познатији као извозник капитала у светској привреди. Данас, међутим, највећи део капитала не циркулише између
држава, него између транснационалних компанија.
Директне међународне инвестиције омогућују инвеститорима да заобиђу трговинске баријере и да
се појаве у било којој земљи својим производима.
Мање од четвртине међународне циркулације
капитала стиже до земаља у развоју. Најмање се инвестира у заостале државе Африке због неадекватне
инфраструктуре и не квалификоване радне снаге.

!

Упореди улогу чланова Тријаде у међународној циркулацији капитала. Какве интересне сфере уочаваш?

Поједине привредне делатности различитим
интензитетом привлаче капитал. Више од половине инвестиција усмерено је у услуге. Од производних делатности највише капитала привлаче
оне које имају велики истраживачко-развојни
(И+Р) сектор, односно енергетика. Све мање новца остаје екстрактивној индустрији и индустрији
за производњу сировина. О браунфилд инвстицијама говоримо када се капитал улаже у застареле и неефикасне индустријске области („смеђе“

ве ска економ ја по е ком

од к вн кап а
ка ак е с ке

века

нансијских трансакција. У глобализованом свету
су створени услови за неометан прелазак капитала
преко државних граница и његову слободну циркулацију на међународном нивоу. Ово је омогућено, првенствено, захваљујући инфраструктури,
највише развоју информатике и телекомуникација.
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Источна
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Кина

Јапан

века

САД
Африка

Латинска Америка
и област Кариба

ЈИ Азија

Аустралија
и Нови Зланд
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Извоз продуктивног капитала (регион порекла)
Увоз продуктивног капитала (дестинације)

Удео у односу на укупне
стране директне инвстиције у свету

Овде се обави 4/5 трансакција продуктивног капитала

Сл.21: Међународне директне инвестиције у свету (1990–2001)

зоне) с циљем њихове ревитализације. Насупрот
њима, циљ гринфилд инвестиција је изградња и
стављање у погон потпуно нових индустријских
паркова, фабрика или канцеларија у раније не урбанизованим областима.

нанс јск м ансак јама око све а
Почетком 21. века међународни токови капитала
се одликују све бројнијим финансијским трансакцијама. Најпознатији облици су: међународно
кредитирање, трговина хартијама од вредности
и трговина девизама. Међународно кредитирање
представља пренос новца између банака или банкарских групација преко државних граница. Трговина хартијама од вредности – државним хартијама од вредности, деоницама, у ређем случају
обвезницама – доводи до промене њихових власника. Трговина девизама, односно девизна арбитража је краткорочна трансакција. Инвеститори
настоје да искористе тренутне разлике каматних
стопа и валутног курса.
Новчане трансакције обећавају већу и бржу
добит. Зато стопа раста финансијских улагања
знатно превазилази улагања продуктивног капитала. Посебно је забележен нагли пораст у области
девизне арбитраже. Вредност трансакција вишеструко превазилази међународну робну трговину,
па чак и вредност глобалне производње. Промет
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на финансијском тржишту – на краће стазе – значајније одређује функционисање глобалне економије него стварни производни процеси. Због тога
можемо рећи да живимо у свету у коjем новац
доминира, односно живимо у глобалној монетарној економији. Нереални финансијски токови
који нису били везани за стварну производњу довели су до глобалне економске кризе 2008. године.
Финансијско и кредитно тржиште свих држава
света – различитим интензитетом – претрпело је
привредну рецесију. И у Мађарској су се осетиле
социјалне последице: порастао је број незапослених, изоштриле су се друштвене тензије.

е а

де се нова к п је п одаје

Берза није ништа друго, до једна савршена пијаца
где је све одређено утицајем потражње и понуде.
На овој пијаци се тргује хартијама од вредности, робом и валутом. На продуктним (робним)
берзама се првенствено тргује пољопривредним
производима кафом; разним минералним сировинама, нафтом; скупим металима. Најпрометнија берза житарица у свету налази се у Чикагу.
Изузетну улогу у трговини златом има берза племенитих метала у Лондону.
Ефектна берза има много већи значај у односу на продуктну берзу. Овде се на основу строгих
правила обавља трговина хартијама од вредности.
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Шта је карактеристично за овај период?
Пронађи објашњење за процес. Ако те занимају збивања на берзи, погледај следећу
web-страницу www.bet.hu

У ову трговину инвеститори се укључују преко
посредника, односно брокера. Глобална економија и политички догађаји у свету имају велики
утицај на промет и цену деоница на берзама. О
променама токова на берзама обавештава нас
берзански индекс. Овај показатељ се рачуна на
основу осцилација цена деоница меродавних компанија које се налазе на берзи.
Најпрометнија ефектна берза света налази се
у Њујорку, а рад јој се мери Дау Џонсовим (Dow
Jones) индексом. Дешавања на њој су показатељи
целокупне светске економије. Такође светски економски значај имају и ефектне берзе које обављају
велики промет хартија од вредности у Токију,
Лондону и Сингапуру. Лондон се истиче и као
одлучујући центар валутног тржишта. У Мађарској се након промене система, 1990-те поново отворила берза. BUX индекс пружа информације о
кретањима на ефектној берзи у Будимпешти.

ва
нанс ја е на одн
моне а н онд ве ска анка
Време и место рођења две доминантне финансијске институције света се поклапа: 1944, Бретон
Вудс, САД (Bretton Woods, USA). Обе организације имају седиште у Вашингтону и раде под надзором ОУН, али им се задаци разликују.
Главни задатак Међународног монетарног
фонда – ММФ (International Monetary Fund – IMF)
је надзор глобалних финансијских токова и обезбеђивање стабилних услова за рад. Други задатак
му је обезбеђивање краткорочних и средњорочних кредита државама које имају финансијских
потешкоћа и недостатак новца. Међутим, ови кредити имају озбиљне услове. Примаоци су обавезни
да новац уложе искључиво у модернизацију и ре-
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И

И

капитал, профит, продуктивни капитал, финансијски капитал, „браунфилд инвестиције“ за ревитализацију, „гринфилд инвестиције“ за развој,
међународно кредитирање, трговина хартијама
од вредности, трговина девизама, девизна арбитража, глобална монетарна економија, берза,
продуктна берза, ефектна берза, брокер, берзански индекс, Dow Jones-index , BUX-index, Међународни монетарни фонд (IMF), Међународна
банка за обнову и развој (IBRD)

И

ИИ

И

У чему се разликује продуктивни капитал од
финансијског капитала?
Који фактори су допринели појави финансијске
кризе 2008. године?
Како приватно лице може да инвестира или
учествују у трговини на берзи?
У чему се разликују активности IMF и IBRD?

И
Шта је карактеристично за делатност EBRD-а и
OECD-а?
Шта значе следећи специфични изрази који се
појављују у берзанским вестима: hausse, baisse,
Charging Bull, Blue chip?
Пронађи на основу чијих деоница је одређен
BUX-index.

века

Сл.22: Кретање BUX индекса

конструкцију привредног и финансијског система.
Ово често иде заједно са болним ограничењима.
ММФ је имао значајну улогу после 1989. у процесима економских трансформација током промене
система у бившим социјалистичким државама.
Првобитан задатак Међународне банке за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) је био да пружи подршку послератној изградњи Европе. Касније јој се
интересовање пребацује на државе са средњим и
ниским приходима. Исплаћује им дугорочне, наменске кредите које државе могу усмерити на конкретне инвестиције или развој. Последњих година
ова банка пружа помоћ и државама у развоју које
су се нашле у безизлазној ситуацији. Кредите са
повољним каматама ове државе могу да користе
за трансформацију привредне структуре. Уз помоћ Међународне банке су остварене бројне инвестиције у нашј земљи у области инфраструктуре, али на пример и за развој образовног програма
средњих стручних школа почетком 1990-их година.
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Од Римског уговора до Европске уније Jедни са другима – заједнички циљеви привредне политике ЕУ Државе Бенелукса Велика
Британија Француска Италија Северна Европа I Северна Европа II Немачка I Немачка II Аустрија и Швајцарска
Источна Средња Европа и Југоисточна Европа Чешка и Словачка Румунија Распад Југославије Словенија, Хрватска, Србија
Украјина Русија I Русија II
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Зашто је европским државама важна
интеграција?
Интеграцију европских националних економија су омогућили природни, економских и политички разлози. Заједница се све више проширивала и продубљивала сарадњом
чланица.

о ен ев опске н е а је
Западна Европа – родно место индустријске производње – и
данас је једна од радионица света.
Европска индустријска револуција се одвијала унутар националних државних граница. Нагли развој производње половином 20. века довео је до растезања ових оквира. Државне
границе су отежавале циркулацију капитала и радне снаге,
кочиле су међународну трговину и биле су баријера територијалној подели рада. Сарадња, интеграција националних
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д мско ово а до
в опске н је
привреда је из више разлога доспела на дневни
ред:
а) Привреда Западне Европе је била оштећена
после Другог светског рата. Огромна економска
надмоћ САД и војна претња Совјетског Савеза
принудила је државе региона на сарадњу.
б) Путу интеграције су допринеле чврсте
привредне везе из прошлости као и географска
близина. Француска и Немачка металургија су
биле изузетно снажно повезане. Разлог овоме је
био размештај (Рурска област – камени угаљ, област Лорене – гвоздена руда) природних ресурса.
в) У развијеним европским државама, у односу на остале континенте, издаци за негу старих и
болесних, односно социјална помоћ незапосленима су високи. Значајни су и еколошки издаци
за густо насељена индустријска подручја. Све ово,
заједно са високим личним примањима, смањује
конкурентност европских производа. Већина индустријских грана ово решава проширивањем
обима производње, производњом великих серија, повећаном специјализацијом. Али ово захтева знатно шире потрошачко тржиште од површине једне европске државе.
г) Концентрација капитала у Европи је мањег
обима него у Сједињеним Америчким Државама.
Постоји много више малих фабрика, а „мултиетничке“ гигантске компаније нису конкурентне у
односу на прекоокеанске такмичаре. Кључне гране будућности (нпр. информатика, производња
телекомуникационе опреме) могу се развијати
само по цену огромних финансијских издатака
за истраживања. Овакве издатке могу да поднесу само највеће корпоративне империје. Научне
пројекте великих размера (истраживање свемира) је било могуће организовати само на основу
заједничке сарадње већег броја мањих држава.
д) 1970-их година је дошло до глобалних економских промена услед наглог повећања цене
енергената. Ово је уздрмало европску привреду,
сиромашну минералним ресурсима. Нови услови су захтевали спровођење мера заједничке
енергетске политике. У фокусу размишља је била
штедња, стварање залиха, промена односа у кориштењу енергената, удруживање националног
електроенергетског система.
Нови изазови су Европи постављали нове
захтеве: требало је зауставити или бар успорити
губитак светског економског простора за „стари
континент“.
Због тога се започети процес интеграције све
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Сл.23: Настанак Европске уније

Које су „станице“ биле важне у току проширивања интеграције?
Које државе су у процесу преговора о прикључивању?

Главне производне јединице
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Сл.24: Производња важних делова Ербас-а производе фабрике
у различитим државама ЕУ
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Европска економска заједница
(ЕЕЗ) је формирана 1957. године Римским уговором од стране
СР Немачке, Француске, Италије
и држава Бенелукса. Ове државе су и раније биле уско повезане у експлоатацији угља и у још
тада значајној црној металургији
(Париски уговор 1951.). Крајем
1950-их су пред собом поставили шири циљ: стварање потпуно интегрисаног унутрашњег
тржишта. Овај циљ је постао
стварност 1993. Отклоњене су готово све препреке, омогућено је
слободно кретање робе, капитала, радне снаге и услуга. Укинута је гранична контрола између
држава, границе су изгубиле
значај. Заједница се постепено
проширивала и до данас су јој се
прикључиле скоро све развијене
државе континента. Најновијим
проширењима (2004, односно
2007.) већина држава Источне
Средње Европе и Југоисточне Европе постале су пуноправне чланице интеграције. Бивша ЕЕЗ,
данашња ЕУ броји 500 милиона
становника. (Сл. 23).
Следећи важни кораци у интеграцији држава су били:
а) Укинуте су царине на робу
увезену из држава чланица, укинута су квантитативна ограничења (квоте). Ово је продубило
поделу рада међу чланицама:
данас се већ 60% спољнотрговинског промета обавља између
држава чланица. Стварањем

од 2011. €

2004.

а

!

Године
прикључења

не

више продубљивао и 1994. довео
је до настанка Европске уније.

Које државе и фабрике имају учешће у кооперацији? У чему се
огледају предности заједничког рада?
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зоне слободне трговине, потписнице Римског
уговора су тежиле за још чвршћом интеграцијом.
Половином 1960-их створена је царинска унија,
односно према производима других држава уведена је јединствена царина. Ово је представљало
дискриминацију за државе ван уније, јер су тиме
њихови производи губили конкурентност. Успостављањем јединственог стандарда квалитета унутар уније нестала је и последња препрека
слободној циркулацији робе. Овим је омогућена
економична производња у великим серијама и
сарадња унутар грана врхунске технологије (нпр.
авио индустрија, производња аутомобила).
б) Продубљивањем интеграције, постепено је
дошло до слободног кретање капитала, радне
снаге и услуга. Овакво заједничко тржиште убрзало је ширење мултинационалних компанија.
Банке, осигуравајућа друштва и транспортне
фирме држава заједнице су радиле без икаквих
препрека. Фирме заједнице морају бити третиране на исти начин као и „домаће“ фирме.
Грађани заједнице могу се населити и запослити у било којој држави чланици. Мећусобним
признавањем школске и стручне спреме нестале
су и последње препреке унутрашњим миграцијама. Међутим, овај висок степен слободе се не
односи на раднике на привременом раду – из
Турске или Северне Африке – чија друштвена
интеграција представља озбиљан друштвени проблем. Укључивањем нових чланица у интеграцију
2004 – међу њима и Мађарске – њиховим грађанима је од 2011. омогућена слобода у запошљавању
на целокупној територији Уније.
в) Заједничким политичким мерама помажу
пољопривреду и извоз хране, као и привредни
развој релативно заосталих подручја. Координирана политика се спроводи у све више области.
1980-их година започети су велики заједнички
научно-истраживачки пројекти. Све ово сведочи
о још дубљој привредној унији у односу на заједничко тржиште.
г) Уз економску интеграцију земаља чланица,
било је неопходно усаглашавање финансијског и
пореског система. Крајњи производ овог процеса
је настанак привредне и монетарне уније: евро
је постао заједничка валута. Међутим, монетарна

унија није потпуна: Шведска, Велика Британија и
Данска су задржале своју валуту. Од нових чланица до 2010. само су Кипар, Малта, Словенија
и Словачка успеле да испуне строге финансијске
критеријуме за увођење заједничке монете. Европска централна банка координира активностима националних банака, контролише емисију евро-банкнота. Седиште јој је у Франкфурту.
д) Чланице заједнице су потписале Шенгенски
споразум којим су укинуте унутрашње државне
границе, док се на спољашњим примењују заједничка правила контроле. Нису све државе уније
чланице споразума, међутим и неке државе ван
ЕУ су им се прикључиле. Мађарска је ушла у шенгенску зону 2008.
Како је Мађарска променила заштиту граница уласком у шенгенску зону?

ђ) Чланице су одређене функције економског и
политичког управљања препустиле новоформираним органима заједнице. Њихова надлежност
је изнад националних интереса. Европска комисија – са седиштем у Бриселу – припрема заједничке мере економске политике и контролише њихово спровођење. Савет министара је главни орган
за доношење одлука, а састављен је од делегата
влада држава чланица. Европски парламент има
претежно саветодавну и контролну функцију, али
узима учешће и у доношењу одлука. Пленарне седнице ЕП се одржавају у Стразбуру, а делови седница у Бриселу. Секретаријат Европског парламента, као и бројни уреди и институције ЕУ
налазе се у Луксембургу.
Од 1994. заједница мења назив: Европска
унија. Ово указује да се осим економске сарадње,
сарадња проширила и у области спољашње и одбрамбене политике. Достизање највишег степена
интеграције, настанак политичке уније, па самим
тим и нестанак националних држава се не очекује
у ближој будућности.
Ура, путујемо! Преко којих граница путујемо без контроле? Где треба да рачунамо на минималну контролу докумената, а
где на строгу граничну инспекцију?
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интеграција, Римски уговор, зона слободне трговине, Европска економска заједница, царинска
унија, радници на привременом раду, привредна
и монетарна унија, политичка унија, евро, еврозона, Брисел, Луксембург, Европска комисија,
Европски парламент, Стразбур, Франкфурт,
Шенгенски споразум

И
Под којим условима чланица ЕУ може постати
део еврозоне? (О овоме се одлучује у холандском граду Мастрихту.)
Од чега зависи колики број посланика ће поједине чланице делегирати у Европски парламент? Колико политичара представља Мађарску?

И

Жан Моне (Jean Monnet), 1944
„Европа мора да се уједини, не
само сарадњом, него и самовољним преносом суверености европских нација на неку
централну унију, на једну такву
унију која ће смањити царинске
тарифе, проширити европско
тржиште и спречити ширење
национализма.“
Жан Моне (1888–1979): француски економиста и политичар, први председник Европске
заједнице за угаљ и челик.

Пал Телеки (Teleki Pál), 1931
„Развој, који ће сажети целу Европу, на неки начин ће је водити ка уједињењу, тo je природaн
напредак... Европска несрећа
се огледа у томе што сукоби у
разноликости, супротности код
бројних народа и народности
се најјаче изоштравају оног момента када се захтева у развоју
природног поредка света јединство Европе.”
Пал Телеки (1879–1941): географ, политичар, у два наврата премијер Мађарске (1920–
1921, 1939–1941)

!

ИИ

И

Како је интеграција допринела очувању конкурентности Европе?
Зашто је америчким и јапанским фирмама у
интересу да оснују своје филијале на територији ЕУ?
Објасни на основу конкретног примера слободну циркулацију капитала и услуга.
Шта је спречавало слободну циркулацију радне
снаге? Које су предности и мане слободне циркулације радне снаге из угла Мађарске?
Шта ти је омогућено укидањем унутрашњих
граница?
Коју улогу имају поједине институције Уније? У
којим градовима се налазе?
Који су аргументи за и против даљег проширивања Уније?

Мислиоци, државници о европском јединству
Сен Симон (Saint-Simon), 1814
„Без сумње, наступиће период
када ће народи Европе осетити:
пре него што се окрене националним интересима, треба се
прилагодити пословима заједничког просперитета ... На ово
нас приморава развојни процес
људског духа.“
Клод-Анри Сен Симон (1760–
1825): француски филозоф,
рани гласник идеје о социјализму

ово а до в опске н је

Упореди њихова размишљања. Шта им је
заједничко? На које
оп ас нос ти
с крећу
пажњу? Које мишљење
је песимистичко? Зашто?

е а

а

Јожеф Етвеш (Eötvös József),
1865
„Тежња данашњице за слободом, свака година ће срушити
један зид раздвајања који одваја
земље и нације. И ако се ове
тежње окончају, у шта сам сигуран, материјални интереси Европе помоћу слободне трговине
постаће више солидарни, шта
ће остати за подстицај борбе?“
Јожеф Етвеш (1813–1871): писац, политичар, либерал

Пол Кенеди (Paul Kennedy),
1988
„Ако заиста може војно и политички јединствено да функционише, Европска заједница
ће побољшати своју позицију у
свету. Ако не може – с обзиром
на људску природу – по свему
судећи, наставиће се релативни
пад.“
Пол Кенеди: британски историчар; писац књиге „Успон и
пад великих сила“ која се појавила у Mађарској 1992.
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Како се смањују развојне разлике унутар
Европске уније?
Основу заједничке привредне политике Европске уније
чини смањење разлика у развијености и решавање пољопривредних проблема.

омо аос а м под

ј ма

Европска унија има заједнички, централни буџет који се
финансира уплатама држава чланица. Из заједничког буџета се покривају трошкови централних институција ЕУ, али
већи део служи за финансирање изузетно важних циљева
привредне политике. Приоритети ове политике су смањење
регионалних разлика у развоју и подршка пољопривреди.
Постепеним проширивањем Европске Уније није се само
повећао број чланица. Чланице-оснивачи се налазе на сличном нивоу развоја, али структура производње – као и стан-
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дард становника – у појединим деловима држава
био је различит (нпр. Северна и Јужна Италија).
Разлике између најразвијенијих и најзаосталијих
су током проширивања заједнице постајале све
веће. Велике осцилације у личним примањима и
животном стандарду су постале очигледне након
њеног проширења 2004. и 2007.
Најразвијеније привредно подручје ЕУ се простире од Лондона и држава Бенеклукса, па дуж
обала реке Рајне до Северне Италије. Због карактеристичног облика, ова област се назива „плава
банана“. То је најгушће насељен предео са по негде сраслим градовима који су повезани прометним аутопутевима, брзим возовима и системима
савремене телекомуникације. Велике метрополе,
а поготово главни градови су најповољнији за
производњу робе широке потрошње због великог потрошачког тржишта и богатства радне снаге. Међутим, ови центри првенствено се истичу
својим политичким, финансијским и културним
активностима. Основу будућег развоја пружају
универзитети и истраживачки центри који као
магнет привлаче услужне делатности и индустријске гране врхунске технологије.
Повољан привредни положај у односу на окружење имају и луке. У њима се прерађују нафта,
руде и пољопривредне сировине доспеле са других континената. Из огромних танкера, у дубокоморским лукама (нпр. Трсту, Ђенови, Марсељу,
Ротердаму) дугачким цевоводима се транспортује
нафта ка рафинеријама земаља у унутрашњости.
У односу на просек Уније, слабо развијене државе и региони ЕУ заостају за преко 25% укупне вредности производње по глави становника.
Сиромашну периферију ЕУ чине Португалија,
Грчка, већи део Шпаније, Јужна Италија и источнонемачке покрајине. Овој групи припадају и
државе Источне Средње, односно Југоисточне
Европе које су се придружиле 2004. и 2007. године. Релативно висок проценат пољопривредника,
незапосленост, повремене или сталне миграције,
социјалне тензије упућују на привредне проблеме,
а понекад се и манифестују у виду демонстрација.
Из године у годину се издвајају све веће своте из
централног буџета за развој заосталих подручја.
Стуктурни и кохезиони фондови служе овој намени, а чине преко 30% унијског буџета. Европска
комисија одобрава финансијску подршку за планове националног и регионалног развоја. Фи-
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Сл. 25: Разлике у територијалном
развоју Европске уније (Испрекиданом
линијом је приказана економски
најважнија област, тзв. „плава
банана“.)
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Просек ЕУ=100%
испод 75
75,1-100
изнад 100
Државе ван ЕУ

Именуј најразвијенија и најзаосталија подручја.

нансијска средства за остваривање
конкретних пројеката се добијају
на основу конкурса.
Строго се контролише да ли су
додељени износи искориштени у
предвиђене сврхе. Предуслов добијања унијске финансијске подршке за развојне планове је да део
трошкова сноси држава или регион.
Шпанија је захваљујући уласку у
заједницу и финансијској помоћи
за развој доживела спектакуларан
успон. Улагање у туризам је било
знатно важније него инвестирање у
индустрију. У приобалном подручју
Медитерана и у градовима на јужној
обали изграђено је на хиљаде хотела.
Велики успех је постигла и Ирска те
се последње деценије 20. века сврстала међу најбогатије државе чланице.
Овоме су допринеле електроника,
ИТ индустрија и улагање у услуге. У
Мађарској се унијска помоћ улагала
првенствено у развој инфраструктуре (нпр. у модернизацију транспорта
и у заштиту животне средине).
Области традиционалних индустријских грана захтевају специфичан тип помоћи. Током индустријске револуције, фабрике су се
снабдевале енергијом произведеном
на основу угља. Подручја у којима
се коксовао камени угаљ, а у близини се налазила и гвоздена руда, доживљавају нагли развој. Овде су се
сконцентрисале тешка и хемијска
индустрија и индустрија за производњу грађевинског материјала.

Услед техничко-технолошког развоја, ове области доспевају у
незавидан положај. Употребом савремене технологије смањила
се потражња за сировинама, а појавом пластичних материјала
опада потражња за челиком. С временом, нафта и гас потискују
угаљ у производњи енергије. Уместо све скупље експлоатације
немачког и енглеског угља, увози се јефтинији камени угаљ из
Америке и Јужне Африке. Услед дуготрајне кризе у рударству
и металургији укинуто је више стотина хиљада радних места.
Да би дошло до поновног развоја ове области, неопходно је реструктуирање привреде. Околину коју су уништиле и загадиле
јаловине и пропале фабрике треба поново оживети да би била
поново привлачна за становништво и улагаче.

а нов сна по оп в еда п о ема
а а на по
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Више од 1/3 централног буџета ЕУ издваја се за подршку аграру, док је у овом сектору запослено свега 5-6% становника.
Главне гране европске пољопривреде – ратарство и сточарство – чврсто су повезане. Њихов међусобни однос због различитих природних карактеристика показује велике разлике.
Због тога се и у Европи може уочити пољопривредна зоналност.

е она на ео а ја в опе
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Број запослених у аграру

Сл. 26: Однос
територијалног повећања
земљишних поседа
и продуктивности

Један немачки земљопоседник

1950

у просеку обрађује
оволико земље

и оволико људи
снабдева храном

2,9 хектара
8

4,7 милиона

е она на ео а ја в опе

2007

1 милион

18 хектара

а) У северном делу Европе (нпр. државама Бенелукса, област Балтичког мора, Британији, северним деловима Француске и Немачке) водећу улогу има сточарство. Главни задатак земљорадње
је производња крмног биља. Свежа и влажна
океанска клима погодује производњи влакнастог,
сочног крмног биља. Најважнији извори прихода сеоских газдинстава су свеже млеко и млечни
производи (путер, сир). Брижљива нега и селективан узгој говеда омогућили су висок степен млечности у односу на светске стандарде. У Балтичким
државама и Пољској је низак ниво газдовања и
уситњеност сеоских поседа уназадила је развој.
б) У Француској и Немачкој је значај земљорадње и сточарства подједнако важан. Главна биљна култура ораница је озима пшеница
која се у плодореду смењује са шећерном репом,
кромпиром и луцерком. Понегде је значајан и кукуруз. На мањим територијама се гаје специјалне
културе: нпр. долина Рајне и Јужна Француска
су познате по винском грожђу, око великих градова је заступљено повртарство. Говедарство и
свињогојство су подједнако развијени. Француска је највећи извозник хране у Европи. Ова два
сектора имају подједнак однос како у источном
делу Средње Европе, тако и у Мађарској.
в) Највише уситњених поседа има у медитеранским државама ЕУ. Још увек се могу наћи
поседи феудалног порекла (латифундијуми) које
обрађују стални радници или закупци. У овом
подручју акценат је на биљној производњи. Различите су навике и у исхрани: у медитеранским др-

70

Какав се однос
може дефинисати на основу
слике?

жавама уместо масти користи се маслиново уље,
због тога је свињогојство потиснуто. Зато држе
мали број теретне стоке, углавном гаје ситнију
стоку као што су: овце, козе и живина. Пшеница
са оскудним приносима заузима већи део ораница. Суве падине су прекривене маслињацима.
Иако су државе Јужне Европе принуђене да увозе
знатну количину намирница, значајни су извозници раног поврћа, воћа, десертног грожђа и вина.
г) За привреду планинских предела карактеристично је сточарство. Алпско сточарство је
познато по узгоју говеда на највишем нивоу. Током лета се стока изводи на пашњаке изнад горње
границе шума. Истовремено се у котлинама, на
ораницама и ливадама сакупља сено за стајско говедарство током зиме. У планинским пределима
Медитерана стока је целе године на пашњацима.
Овде се гаје мање захтевне овце и козе.
Високо развијена, интензивна, производна
земљорадња снабдева намирницама становнике густо насељене ЕУ. Земља се обрађује у оквиру породичних газдинстава. Савремена пољопривреда укључује мноштво индустријских и
услужних активности које мала газдинства нису
у могућности да самостално остваре (наводњавање, млекаре, складиштење житарица итд.). Због
тога је распрострањено удруживање сељачких
газдинстава. Породична газдинства се често
проширују узимањем земље у закуп, али њихов
обим (око 20-50 ha) далеко заостаје за америчким
фармама. Мање су механизована, запошљавају
више радне снаге и скупље производе него пре-
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Сл. 27: Последице
заједничке аграрне
политике
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Високе фиксне цене у пољопривреди

Високи приходи сељака

Различите цене у односу
на глобално тржиште

Успоравање миграција из села

Отежан извоз

Акумулирани вишкови

Високи трошкови складиштења

Зашто бројни стручњаци сматрају да је
пољопривредна политика ЕУ погрешна?

коокеански конкуренти. Осипање малих фарми
и повећање броја оних са већим уделом капитала – концентрација земљишних поседа – узима
маха и доводи до депопулације села. Овај процес
кочи пољопривредна политика ЕУ. Суштина:
високим царинама, квотама и високим квалитативним стандардима штите се интреси фармера
од увоза јефтиних иностраних пољопривредних производа. Политика којом се штити домаћи
произвођач од иностране конкуренције назива се
протекционизам.
Током последњих деценија, пољопривредна
политика ЕУ се много изменила, али без обзира
на то, мета је сталних расправа. Велики пољопривредни произвођачи увек су сматрали да је
мали, док остали мисле да је превелики износ за
потребе пољопривреде. У почетку је субвенција
била намењена подстицању производње и гаранцији високих откупних цена најважнијих пољопривредних производа. Оваква политика је имала
штетних последица: крајем 20. века ЕУ се морала
борити са хиперпродукцијом која је далеко превазилазила потребе становништва. Због тога је у
последње време акцнат пољопривредне политике
пребачен на побољшање образовања и животних
услова сеоског становништва, односно на развој
руралних подручја.
Промене налажу да само мањи број руралног
становништва живи од пољопривредне производње. Такође, има много забачених области у
којима је неопходно створити нова радна места и
ублажити њихову заосталост.

Високи издаци за дотације извоза

а пе е ј н е а је
н е а је па не с ва
Европска економска заједница је настала продубљивањем расподеле рада између држава чланица. Међутим, у процес интеграције укључиле
су се и остале државе континента као и земље у
развоју које су у интересној сфери Европе.
Развијене државе које су биле ван Европске
економске заједнице крајем 1950-их година, под
руководством Велике Британије покренуле су
Европску асоцијацију за слободну трговину
(EFTA). Између њених чланица се вршила размена индустријских производа без царина, али
спољну царину или друге економско-политичке
мере нису примењивали. Од 1973. чланице асоцијације су постепено прешле у Европску економску заједницу, тако да је EFTA до средине 1990-их
изгубила значај. Од развијених европских држава
само су Швајцарска, Норвешка и Исланд задржали независност. (Швајцарска се плаши иностране имиграције и великог транзита, а Норвешка
и Исланд не желе делити риболовна подручја са
другима. Осим тога, Норвешка има и значајна налазишта угљоводоника).
Европска унија је повезана тзв. споразумом
о придруживању и стабилизацији са бројним
државама. Придружене државе уживају у делимичним или потпуним царинским повластицама када њихова роба доспе на тржиште Уније.
Такође, на основу реципроцитета, придружене
државе обезбеђују олакшице увозу производа са
територије ЕУ. Након промене система почетком
1990-их, бивше социјалистичке државе источ-
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ног дела Средње Европе и Југоисточне Европе су
закључиле споразум о придруживању са ЕУ. Ово
је био први озбиљан корак на путу ка пуноправном унијском чланству.
Тренутно су споразум о придруживању и стабилизацији са ЕУ потписале већина држава Африке и Азије које излазе на Медитеран. Ово би
омогућило стварање слободне трговачке зоне на
простору Медитерана, али не и потпуно чланство
у ЕУ.

е она на ео а ја в опе

И

И

„плава банана“, луке, периферија, структурни
и кохезиони фондови, план развоја, области
традиционалних индустријских грана, интензивна производна пољопривреда, породично
газдинство, сељачко газдинство, пољопривредна политика, протекционизам, пољопривредна
зоналност, велики поседи феудалног порекла,
латифундијуми, алпско сточарство, развој руралних подручја, Европска асоцијација за слободну трговину (EFTA), споразум о придруживању и стабилизацији, споразум о партнерству,
NATO

Европска Унија има различите споразуме о
партнерству са афричким, карибским и тихоокеанским државама. Tо доприноси развоју бивших
колонија, помагању сиромашних и истовременом
очувању утицаја ЕУ. Али ЕУ је истиснута са тржишта Далеког истока, док су јапански и кинески
производи у све већем обиму присутни на нашем
континенту. Европска интеграција има чврсте и
добро избалансиране везе са САД којe почивају
на политичком и одбрамбеном савезу (NATO).

И

ИИ

И

Какве се последице јављају услед постепеног
проширивања ЕУ?
Наведи показатеље који илуструју разлике у
економском развоју и животном стандарду.
Зашто ЕУ штити своје тржиште хране? Које су
последице овакве политике?
Каква се корелација може уочити између природних и пољопривредних карактеристика?
Какве привилегије стиче она држава која потпише споразум о придруживању и стабилизацији са ЕУ?

И
Део градског центра Барселоне
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Наведи примере унијског доприноса домаћем
развоју.
Шта представља тзв. Европски економски простор? Које су државе чланице?
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аве ене кса
Повољан географски положај има до данас
важну улогу у привредном развоју држава Бенелукса. Овде се улива Рајна, најпрометнији водени
пут Европе у Северно море. Транзитни промет
који остварује велику добит одвија се у савремним лукама - Ротердаму у Холандији и Антверпену у Белгији. Робу, пристиглу у лучке градове,
даље транспортује најгушћа мрежа путева и
пруга на Земљи. Дужина и преносни капацитети
унутрашњих пловних путева Холандије (реке,
канали, језера) превазилазе чак и железницу.
Повољан географски положај, мала територија
и скромни природни ресурси државе Бенелукса
су одавно усмерили на енергично учешће и међународној подели рада. После другог светског
рата (1948-1960) Белгија, Холандија (Nederland) и
Луксембург су укинуле међусобне царинске границе, успоставиле су слободну циркулацију робе,
радне снаге и капитала. Привредна унија Бенелукса је била претеча шире европске интеграције. Државе Бенелукса су имале пионирску улогу
у стварању Европске уније. Захваљујући томе – и
централном положају – најважније институције
ЕУ налазе се у Бриселу и Луксембургу. У Бриселу
је и центар NATO-а.

е о андске п в еде анд ад
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Шта представља заједничко име три Индустријска производња у Холандији се нагло
мале државе?
развила после Првог светског рата. Фабрике су,
Повољан географски положај, мала територија и
скромни природни ресурси су одавно усмерили државе Бенелукса на енергично учешће у међународној
подели рада.

а а ападне в опе
Какву улогу је имала Немачка низија током великих географских открића? Где су настале холандске и белгијске колоније?

Три мале, густо насељене државе имају вишевековну
традицију у трговини и индустрији. Од 16. до 17. века
холандски морепловци су учествовали у великим географским открићима. У првој половини 19. века независна Белгија је постала један од европских центара
индустријске револуције.
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већим делом, прерађивале увозне сировине, док
су готове производе извозили у иностранство.
Због свега тога се индустрија сконцентрисала у
пределу између две луке, Амстердама и Ротердама. Најважније гране машинске индустрије
су производња лучке опреме, машина за хидроградњу и производња пољопривредних машина.
Europoort – врата Европе
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Који фактори су допринели развоју лука?
Зашто их можемо назвати вратима Европе?

2016. 03. 16. 14:13
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индустрија одеће

црна металургија

текстилна индустрија

брушење дијаманата

машинска индустрија

производња порцелана

велики градови
средњи градови

дрвна индустрија и
индустрија папира

бродоградња
производња аутомобила

развојни центри

прерада рибе

Трговачки и финансијски центар

производња авиона
штампарска индустрија
хемијска индустрија

Ијмујден-Велсен

рафинерија
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прехрамбена
индустрија

Харлем

Амстердам

Пластеници под
хортикултуром
(цвеће, поврће)

Стамбене
функције,
дневне
миграције

Хилверсум

Историјски
универзитетски град

Амерсфорт
Леиден

Политички и
административни центар

Хаг

транспортни,
комерцијални,
академски и
верски центар

Утрехт

„зелено срце“

Делфт
Ротердам
остала предграђа

Дордрехт

делимично аграрна насеља
граница агломерације

Највећа лука и трговачки
центар

Сл. 28: Холандски градови „потковице“(Рандштад)

У светску елиту електронике спада Филипс
(Philips) који је активан широм света, а седиште
фирме је у Ајндховену (Eindhoven). Највише радне снаге је запослено у металургији, а одмах затим
у прехрамбеној индустрији.
Током 1960-их година је откривено огромно
лежиште гаса у области северне Холандије (око
Гронингена [Groningen]), који се продужава и на
континентални шелф. Он је дао замах развоју хемијске индустрије и металуршке производње
алуминијума. Рафинерије нафте сконцентрисане у Ротердаму су без премца у свету. Познати холандско-британски нафтни монопол Шел (Shell),
на основу рангирања индустријских предузећа заузима прво место у Европи – а донедавно и у свету.
Развој индустрије и градова је сконцентрисан
у западном делу централне Холандије где скоро
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срасле агломерације формирају полукружни изглед. Центре града Рандштада „града-потковице“(Сл. 28) – са шест милиона становника – окружује појас мањих предграђа. Међу њима се истиче
Амстердам, светионик трговачког и финансијског
живота, номинални главни град државе. Каналима испресецан центар града са кућама од црвене
цигле и елегантним покретним мостовима, подсећа на стару славу из 16. и 17. века. У Хагу ради
влада и органи државне управе. Овде је и Међународни суд правде који доноси одлуке у вези са
споровима између држава. Ротердам је најпрометнија лука Европе уз коју се развила индустрија.
Које привредне делатности су смештене у
агломерацији? Наведи карактристичне
центре.
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Интензивна пољопривреда држава Бенелукса –
поготово Холандије – на високом је нивоу. Развоју
није допринела само густина локалног становништва, него и близина индустријске зоне Британије и Немачке. Мала – од 10 до 20 ha – сеоска
газдинства су се специјализовала за производњу
робе велике вредности и уз озбиљна материјална
улагања су постигла светске рекорде у приносима.
На површинама иза приобалних дина простиру
се пластеници величине градова који се загревају
гасом. Са ових површина се током читаве године извози свеже поврће, украсно биље и резано
цвеће на европска тржишта. Холандске луковице и
семе за цвеће су тражени производи широм света.
Водећа пољопривредна грана је сточарство.
Океанска клима, уједначена количина падавина
(650–750 mm), висока влажност ваздуха и висок
ниво подземних вода погодују привређивању
на ливадама. Ово допуњују и производњом крмног биља на ораницама. Током благих зимских
месеци мноштво црно-белих млечних крава се
напаса на ливадама оивиченим електричним жицама. Прерадом већег дела свежег млека добија
се укусан сир (едамер, гауда), маслац или млеко
у праху. Холандија готово да нема конкурента на
светском тржишту када је извоз млечних производа у питању. Нуспроизводи млечне индустрије,
као и домаћа и инострана зрнаста крма се користе
у развијеном свињогојству и живинарству. Ово
омогућава значајан извоз меса и јаја.
Привређивање северног дела Белгије је слично Холандском, само што шири простор заузима
традиционална производња лана. У јужнијим, брдовитим пределима поред пшенице, шећерне репе
и крмног биља појављује се и воће. Ардени су ретко насељене, тешко проходне громадне планине
старог доба у којима шумарство има водећу улогу.
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Јужну половину Белгије насељавају Валонци и
користе француски језик, док су у северном делу
Фламанци који говоре холандски (Сл. 29). Откриће каменог угља у Арденима у првој половини
19. века допринело је формирању области тешке
индустрије у Валонији. Камени угаљ је допринео
развоју црне металургије. У 19. веку се развила
тешка индустрија која је производила шинска

Холандија је водећа у производњи сира – пијаца сира
у Алкмару (Alkmaar)

Који су услови допринели унапређењу развоја млечне индустрије?

возила, војну опрему, машине алатке, опрему за
електране.
Камени угаљ је дао енергију за индустрију цемента и производњу светски познатог кристала
и стаклених плоча који се базирају на локалним
сировинама. Последњих деценија су затворени
рудници угља у којима се експлоатација није исплатила, а опада и значај металургије. Белгија и
Луксембург су још увек међу првима у свету по
производњи сировог гвожђа и челика по глави
становника. Хемијска индустрија користи холандски гас, а нуклеарне електране потискују
термоелектране на угаљ. Валонска индустрија је
запала у кризу. Пад стандарда, исељавање и незапосленост су углавном карактеристични за мање
градове. У градским агломерацијама – нпр. Лијеж
(Liège) – и даље је велика понуда пословних могућности за дневне мигранте.
У северном делу државе, Фландрији, привредни успон је текао без застоја. Текстилна индустрија је израсла из средњовековне мануфактурне
производње. Она трпи притисак јефтиних производа прекоокеанске конкуренције. Велике луке –
Гент и Антверпен (Gent, Antwerpen) – су центри
најсавременијих индустријских грана (електротехника, електроника, фина хемија). Антверпен је
истакнути центар за прераду нафте и обојених
метала који стижу из иностранства. Фламанске
градове – историјске споменике (Бриж [Brugge])
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карактерише раскошна готска и ренесансна архитектура која привлачи туристе.
Територијална реорганизација
привреде је допринела фламанско-валонском сукобу. Оба дела
државе су се изборила за широку
аутономију (територијалну и културну).
Малобројна немачка мањина
која живи у Арденима располаже
посебном аутономијом. У превазилажењу фламанско-валонских
конфликата одлучујућу улогу има
двојезична метропола Брисел.

ХОЛАНДИЈА

Гент

НЕМАЧКА

Антверпен

Естенд

Брисел
Лиж

Еупен
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Шалерој
фламанска (холандска)
језичка област
мешовита фламанско-валонска језичка област
валонска (француска)
језичка област
немачка језичка
област

ФРАНЦУСКА

ЛУКСЕМБУРГ

!

Потражи шта је карактеристично за фламанску и
валонску националност.

Сл. 29: Белгија: различите језичке заједнице располажу широком аутономијом
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Велико Војводство Луксембург је поносно на свој
највиши приход по глави становника у свету.
Развој привреде се некада базирао на металургији
заснованој на домаћој руди гвожђа. Данас, међутим, највећи део прихода потиче од услуга банака
и осигуравајућих друштава који су на високом
нивоу. Патуљаста држава привлачи улагаче по-

И

И

међународна подела рада, привредна унија Бенелукса, агломерација, интензивна пољопривреда,
сточарство, млечни производи, свињогојство
и живинарство, производња поврћа и хортикултура, територијална и културна аутономија,
Валонија, Фландрија, електроника, рафинерија,
Брисел, Рандштад, Хаг, Ротердам, Антверпен,
Луксембург

вољним пореско-финансијским прописима. Око
40% становника чине странци, а многи свакодневно долазе на посао и из суседних држава. У главном граду Луксембургу налазе се бројне модерне
канцеларије различитих институција ЕУ.

!

Купујмо! Припреми листу производа. Које
производе из Бенелукса можеш купити у
домаћим радњама?

И

ИИ

И

По чему су сличне, а по чему се разликују државе Бенелукса?
Који природни, односно друштвено-економски
фактори су допринели развоју пољопривреде?
Зашто су бројне институције ЕУ изабрале велике градове Бенелукса за своја седишта?
Која друштвено-економска позадина је разлог
честих фламанско-валонских сукоба?

И
Где се налази фабрика Филипс у Мађарској?
Пронађи различите показатеље на основу којих
се може закључити да државе Бенелукса спадају међу најразвијеније у свету.
У Хагу се не налази само Међународни суд
правде, него и Хашки трибунал. Који су њихови задаци?
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Може ли британска привреда повратити стару славу
Крајем 19. века острвска држава је постала привредни и финансијски центар света. Средином 20. века
губи ову улогу. За поновни опоравак било је неопходно доношење низа тешких одлука.
Шта си учио о британској империји? Наведи
најважније британске колоније уз помоћ историјског атласа.

спон пад ос вске д

аве

Британско острво, тзв. „магловити Албион“, било је
заостало периферно подручје Европе све до открића
Америке. Са овим открићем његов значај се коренито
изменио.

Сакупи типичне обичаје и делатности
који су се проширили из Енглеске у остале
делове света.

Велика Британија је од 16. до 17. века постала
господар прекоокеанске пловидбе и изградила је
огромну колонијалну империју. На врхунцу своје
моћи – до краја 19. века – била је власник 1/5 света.
Ратови који су се водили на територији Европе
до 20. века поштедели су „сјајну изолацију“ коју
је уживала Велика Британија. Поморска трговина
и експлоатација колонија допринела је огромној
акумулацији капитала на острву. Од 17. до 19.
века Енглеска је била место бројних техничких
открића. Ширењем индустријске производње, некадашње занатлије и земљорадници који су остали без земље радили су у фабрикама за минималну плату. Богата налазишта каменог угља и сада
већ исцрпљена налазишта гвоздене руде допринела су њеном привредном развоју. Због тога је у 19.
веку постала индустријска радионица и банка
света, односно водећа привредна и војна сила.
Колоније су обезбеђивале сировине за британску индустрију чије је производе било лако пласирати на тржишту заштићеном од иностране конкуренције. У овако повољној ситуацији структура
индустрије је постала нефлексибилна. Ниво и
модернизација производње је све више заостајала
у односу на конкуренцију САД, Немачке и Јапана. Велика Британија је изашла као победник из
два светска рата, али јој је привреда ослабила.
Распадом колонијалне империје – која се углавном завршила до средине 1960-их – на површину
доспевају дуго присутни латентни проблеми британске привреде.
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Бакингемска палата – дом британских монарха у Лондону
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Држава је спала на ниво средње развијених.
Нова ситуација је подстакла Велику Британију
да се после много оклевања 1973. прикључи Европској економској заједници. (Међутим, ни данас није уско повезана са интеграцијом: није чланица еврозоне, нити је потписница Шенгенског
споразума.) Површина (243 хиљаде km2), с тановништво (61 милион) и економска снага јој дају велику политичку тежину међу државама ЕУ.
Проблеме привредне реорганизације су ублажила налазишта нафте и природног гаса у епиконтиненталном појасу Северног мора којa су
доносила велике приходе. Америчке гигантске
компаније су инвестирале велику количину капитала у Британију да би одатле пласирале своје
производе ка осталим државама ЕУ. Али економски опоравак југоисточне Енглеске је под сенком
дуготрајне кризе у старим индиустријским областима, односно, даљег сиромашења периферних
предела Велса, Шкотске и Северне Ирске.
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Британија се дели на два дела, узевши у обзир
природне и привредно-географске карактерике, а гранична линија се пружа правцем СИ-ЈЗ
(Сл. 30). У већем, северозападном делу државе простиру се громадне планине састављене
од кристаластих и метаморфних стена („Висока
Британија“). Овде спадају Пенинске планине,
које су богате каменим угљем, односно туробна,
ветровито-магловита, огољена Шкотска висораван. Типична океанска клима има блажу зиму за
4-6°С, а лето је за толико свежије него у Мађарској. Просечна количина падавина износи 1500–
2500 mm, док и у најсувљим подручјима прелази
650 mm годишње. Мала количина сунчеве светлости, свежа лета и испрано тло не погодују развоју
земљорадње. У сувљим басенима углавном гаје
кромпир или јечам. (Јечам је сировина за позната
пива и шкотски виски). Већи део шума су посекли
током векова па се пејзаж одликује и током зиме
зеленим ливадама, шумарцима и дрворедима,
као и пространим пашњацима оивиченим живом оградом („зелена Енглеска“). На најбујнијим
ливадама је заступљено млечно говедарство, у
сувљим пределима су товна говеда, док се на слабим планинским пашњацима гаје овце.
У југоисточном делу острва простиру се низије
прекривене растреситим седиментима и плодним
тлом („Ниска Британија“). Овде слаби утицај
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интензивна пољопривреда (оранице,
баште)
оранице, ливаде,
пашњаци
ливаде, пашњаци,
говедарство
оскудни пашњаци,
овчарство
Глазго

влики градови,
агломерације

Единбург

„Висока Британија“
„Ниска Британија“

Њукастл

„зелена
Енглеска“

Лидс
Манчестер
Ливерпул

„жута
Енглеска“
Шефилд

Бирминген

Лондон

Сл.30: Контрасти острвске државе

Зашто је Британија контрастна? Како се
пољопривреда прилагодила природним условима?

океанске климе: више је сунчеве светлости, а лета
су топлија. Упечатљиво зелене ливаде смењују
златне табле житарица („жута Енглеска“). На ораницама се углавном гаји пшеница. У јужном приобалном подручју је заступљено баштованство:
одавде се транспортују јабуке и свеже поврће до
пијаца великих градова.
Велика Британија је у односу на остале државе ЕУ позната по великим фармама (просек им
је око 70 ha). Високо механизована британска
пољовпривреда запошљава свега 2% целокупног
становништва. У империјалном периоду није се
водило рачуна о искориштавању ораница јер су
2/3 прехрамбених производа увозили из иностранства. На развој их је приморао Други светски рат и прикључивање у ЕЕЗ. Захваљујући високим ценама на заједничком тржишту, производња
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У Енглеској се у 18–19. веку
развила снажна индустрија,
захваљујући рудницима угља
и на њима базираној црној металургији, односно, иностраним сировинама за текстилну
индустрију. Бродоградња и
моћна војна индустрија обезбедиле су јој превласт у свету.
Половином 20. века целокупна индустрија доспева у кризу: империја се распада, а због
иностране конкуренције фабрике се масовно затварају.
Старе индустријске области Британије, базиране на
угљу, биле су сконцентрисане
у области средњих планина.
Велика еколошка оштећења,
масовна незапосленост, сиромаштво и исељавање су указивали на кризу у индустријској
структури. Машиноградња,
хемијска индустрија, телекомуникације и електроника су
имале континуирани развој
и биле су противтежа рецесији. Да би подстакли развој,
уводе пореске олакшице, модернизују комуналне услуге
у индустријским зонама и
подстичу преквалификацију
радника. Развој трговинске,
финансијске и образовне улоге великих индустријских градова подстиче отварање мноштва нових радних места. У
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се одједном исплатила. Била је
карактеристична аутаркија за
основне животне намирнице,
а вишкови јечма и житарица су
се извозили. Британска рибарска флота спада међу највеће
у Европи, али прекомерно
рибарење у Северном мору и
Атлантском океану доводи до
смањења улова.

ан ја

БЕЛГИЈА

Сл.31: Експлоатација нафте и природног гаса у Северном мору

Са којим државама Велика Британија дели налазишта? Какву
улогу су имала налазишта угљоводоника на развој привреде?

привредном просперитету и у модернизацији Јужна и Југоисточна
Енглеска је, у ствари, највећи добитник.
Реструктуирање привреде је имало утицај у свим индустријским
областима, али на различите начине. У ретко насељеној Шкотској
оса свестране индустрије се пружа између Глазгова (Glasgow) и
Единбурга (Edinburgh), два града у Шкотској низији. Стари рибарски
градови источне обале су се почели развијати захваљујући експлоа-
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тацији угљоводоника у епиконтиненталном подручју. Одатле руководе експлоатацијом, састављају
огромне нафтне платформе и опреме за бушење.
Уз руднике угља и металургију, Североисточна Енглеска има и свестрану машиноградњу. У
лучким градовима источне обале смештени су
нови индустријски центри за прераду метала и
хемијска индустрија. Од некадашњих фабрика
за производњу вунених тканина у Лидсу (Leeds)
мало је остало, али је значајна индустрија за производњу одеће. Привредним животом Северозападне Енглеске управљају Ливерпул (Liverpool)
– који је био највећа лука за истовар колонијалне
робе – односно Манчестер (Manchester), некадашњи центар за ткање памука.
Индустрија Средње Енглеске (Midlands) је заснована на налазиштима каменог угља и гвоздене руде
на јужним падинама Пенинских планина. „Црна
област“ (Black Country) – злогласни, унакажени
предео наслеђен из прошлих времена се постепено
опоравља. Центар индустријске области је Бирмингем (Birmingham) у коме су сконцентрисане бројне
гране металургије, које захтевају много стручног
знања (нпр. производња машина-алата, аутомобила, авиона и војне опреме). Ова област је водећи
центар за производњу авиона и друмских возила.

И

И

колонијална империја, индустријска радионица света, нефлексибилна привредна структура,
„зелена Енглеска“, „жута Енглеска“, рудник угља,
црна металургија, текстилна индустрија, реорганизација, Шкотска, Глазгов, Североисточна Енглеска, Ливерпул, Манчестер, Средња Енглеска,
„црна област“, Бирмингем, Лондон, ефектна берза, светска метропола (глобалан град)
У којем делу Лондона се налази и шта
му је била примарна функција?

Робни транспорт ка Европи се одвија преко
лука у Јужној и Југоисточној Енглеској. Блага
клима на обалама Ламанша (La Manche) је најпогоднија за одмор. Два светски позната универзитета – Оксфорд (Oxford) и Кембриџ (Cambridge)
– су упоришта науке. Центар за истраживање
високе технологије и развој производа налази
се дуж аутопута између главног града и Бристола, односно у широј околини Лондона. Поносна
краљевска престоница од 8 милиона становника
пажљиво чува богато културно наслеђе и сјајне
грађевине из златног доба империје. Лондон је и
данас светска метропола „глобални град“ јер његов утицај на међународну трговину и финансије
досеже далеко ван граница Велике Британије. У
центру (city) су осим великих банака и осигуравајућих друштава смештена и седишта читавог
низа транснационалних компанија. Овде ради и
највећа ефектна берза у Европи.
После Другог светског рата, ради растерећивања пренасељене метрополе, изградили су шаблонска предграђа на спољном ободу лондонског
зеленог појаса. На местима старих, некориштених
докова са обе стране Темзе крајем 20. века изградили су нови градски центар са најмодернијим
пословним зградама и са посебним аеродромом.

И

ИИ

И

Какву улогу је колонијални имеријализам имао
у развоју енглеске привреде? Зашто је њен каснији развој био успорен?
Који су најважнији производи британске пољопривреде? Који фактори су допринели њеном
развоју?
У којим областима је привредна реорганизација имала повољне, односно погубне ефекте?

И
Сакупи информације о Еуротунелу.
Организуј разгледање Лондона.
У књизи је кориштен назив Велика Британија.
Који је пун назив ове острвске државе?

Напуштене производне хале и магацини Докленда су
преображени у ексклузивне канцеларије и станове
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Зашто је Француска постала
најважнији произвођач хране
Европске уније?
Француска је вековима једна од водећих сила Европе. Богатом културном наслеђу и свестраној пољопривреди су се придружиле савремена индустрија и
изузетно развијен туризам.
Шта си учио на часу историје о француском колонијализму? На којем континенту је било најуочљивије француско присуство?

а нов сн п еде
по оп в еда

свес ана

Француска је држава са највећом територијом у Западној Европи (574 000 km2 и 60 милиона становника). Има
повољан географски положај: већим делом је ограничена природним границама, али оне не представљају
препреку ка осталим чланицама ЕУ са којима одржава

чврсте прометне и економске везе. (Додуше, венце Пиринеја и Алпа пресецају превоји и тунели –
нпр. тунел Монблан дуг 11,6 km – кроз које треба
проћи). Саобраћај са Америком и Великом Британијом одвија се преко лучких градова смештених
дуж обале Атлантског океана начичкане заливима и естуарима. Луке на обалама Средоземног
мора отварају пут ка Африци и Блиском Истоку.
Ове две обале су омогућиле Француској рани развој трговине и колонијална освајања у 19. веку. И
дан-данас су јаке везе у области економије и културе са бившим афричким колонијама.
Разноврстан рељеф, клима и земљиште представљају основ за развој свестране пољопривреде. Клима на највећем делу територије је под утицајем Атлантског океана, али тај утицај слаби,
крећући се ка истоку. Кристаласте и метаморфне
стене Бретање и Нормандије у северозападном
делу земље, настале током старог доба, с временом
су се снизиле. Спољашње силе извајале су котлине
у растреситијим, шкриљастим стенама (аргилошист) које су међусобно одвојене тврђим гребенима и брдима. На ветровитим, свежим и влажним
ливадама ограђеним живом оградом пасу млечна
говеда и овце. Млечна индустрија и производња
укусних сирева имају дугу традицију, док су индустријско живинарство и свињогојство новијег
датума. Пошто ово поднебље не погодује виноградарству, вино се добија ферментацијом јабуковог
сока које им је национално пиће . Луке у Бретањи
и Нормандији су базе француске рибарске флоте.
Басени који се отварају ка океану заузимају
већи део западне области. Париски басен је житница Француске и простире се дуж Сене. Обухвата га брежуљкасто подручје сачињено од кречњака
који се степенасто спушта на спољашној страни.
Према југу, надовезује се Лоара која кривуда између двораца, па Гарона која протиче кроз пространи басен створен наносима. Поља пшенице и
шећерне репе, а нешто јужније поља кукуруза и
сунцокрета пружају се у недоглед. Говедарство и
свињогојство се базирају на производњи крмног
биља. Дуж река и на падинама уз басене брижљиво се обрађују виногради. Црна вина Бургундије
и Бордоа, шампањац из Шампање и вински дестилат из града Коњак постали су познати широм
света. Французи – у конкуренцији са Италијанима – спадају у водеће произвођаче вина у свету.
У унутрашњости државе се издиже Француски
централни масив, чвориште Херцинског планинског система, који се услед каснијих тектонских
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померања местимично издигао и до 1500–1800 m.
Ардени у Белгији су настали на сличан начин, а
огранци се пружају и у Француску. Привредни
значај громадних планина се огледа у шумама,
пашњацима и хидроенергији. Ово, међутим, није
довољно за заустављање пада броја становника.
Млади планински ланци Алпа су се издигли на
италијанско-швајцарској граници, односно Пиринеја на ободу Пиринејског полуострва. Осим
сточарства и експлоатације дрвета, значајан извор
прихода планинских подручја омогућује летњи и
зимски туризам.
Посебно место, у односу на остале француске
пределе, заузимају пејсажи уз долину Роне и обала Средоземног мора са медитеранском климом.
Поред разноврсног воћа и грожђа умереног појаса,
гаје се и агруми. Ово је такође и домовина смокава
и маслиника. Из наводњаваних вртова се транспортује рано поврће у све крајеве Европе. Вештачки мириси ни до данас нису успели да потисну
из француских парфема драгоцена етерична уља
добијена дестилацијом из цветова (руже, лаванде,
олеандера). На сунчаној и од ветра заштићеној Ривијери нижу се отмена одмаралишта и купалишта.
Породичне фарме у Француској спадају у велике и средње величине и одликују се високим
квалитетом робне производње. Ситни сеоски
поседи су присутни на југу и у планинским пределима захваљујући субвенцијама Уније. Француска
је највећи унијски извозник хране и због тога су
они највећи добитници заједничке аграрне политике.
Зашто је Француска највећи добитник
заједничке аграрне политике?

!

Француска салата. Наведи примере
прехрамбених производа и пића који потичу из Француске.

е воде м нд с

јск м с ама

Пре Првог светског рата индустрија Француске је
освајала међународно тржиште само тканинама,
елегантном гардеробом, модним детаљима и квалитетном козметиком. Брзо проширење тешке
индустрије и успостављање савремених привредних грана започето је 1950-их година. Држава је
плански стимулисала прикључење међу водеће
ривале. На располагању је имала велику количину банкарског капитала и квалификовану радну
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Производња аутомобила је водећа грана француске
индустрије

Зашто је производња возила смештена у
близини главног града?

снагу. Француска индустрија је постала јак конкурент Британској индустрији, док за Немачком
знатно заостаје.
Разноврсно рудно богатство земље (нпр. природан гас, калијумова со, боксит) покрива само
мањи део потреба. Експлоатација некада толико
неопходног угља и гвоздене руде потпуно је обустављена.
Афричка и Блискоисточна нафта и течни гас
стижу до луке у Марсељу. Одатле се грана систем
цевовода од којих неки воде ка Немачкој Рајнској
области, односно Швајцарској.
Три четвртине произведене електричне енергије потиче од нуклеарних електрана. (Овако
велики однос није присутан нигде!) Захваљујући
томе, постала је водећи извозник опреме за нуклеарне електране на светском тржишту. Бројне фирме се баве обогаћивањем урана и производњом
грејних елемената. Највећа европска фирма која
се бави рециклирањем грејних елемената налази се у индустријској зони на обали Ламанша.
Брзе реке Алпа и Пиринеја дају хидроенергију;
поред њих су изграђене велике фабрике за металуршку производњу алуминијума и хемијска индустрија. Као куриозитет се издваја прва плимна
електрана у свету на обалама Нормандије која је
пуштена у погон 1966.
Међу водећим индустријским гранама издваја
се и производња аутомобила која има дугу традицију (рено, цитроен, пежо) и сконцентрисана
је у предграђу Париза. Авио-индустрија је део
разгранате и развијене војне индустрије, а центри
производње су јој у Паризу и Тулузу. Важну улогу
у истраживању свемира у Европи има француска фирма ракетних носача Ариане. У близини
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Зашто је називају и
азурном обалом?

универзитетских центара је смештена индустрија
која захтева високу стручност – производња електричне опреме, електронских уређаја, компјутера. Традиционална тешка индустрија, топионице
гвожђа и производња сировина за хемијску индустрију је потиснута. На тај начин је извршено територијално преуређење Француске привреде.
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Француска држава помоћу средстава просторног
планирања и пружањем различитих повластица
подстиче ревитализацију старих индустријских региона. У последње време се тежиште привреде постепено помера ка јужним, сунчаним пределима
са медитеранском климом. У јужном делу државе
се формирају будући ривали Париза, антиподи који
се нагло развијају (Лион, Марсељ, Бордо, Тулуза).
Централизована структура државе допринела
је гигантским размерама Париза који представља
раскрсницу међународног ваздушног саобраћаја
и од којег се радијално грана мрежа саобраћајница. Одавде је кренула и изградња мреже брзе
железнице Западне Европе, једног од поноса
Француске. Париска агломерација доминира у индустрији и у услужним делатностима. Универзитети, музеји и истраживачки институти француске метрополе су исто толико познати у свету као
и каприциозно променљива париска мода. Овде
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се налазе и седишта бројних мултинационалних
компанија. У прстенастом предграђу Париза су
сконцентрисане престижне фабрике за производњу возила. Доњи ток Сене је оивичен рафинеријама нафте и хемијском индустријом.
Поред пропале тешке индустрије и индустрије
текстила, у северној индустријској области уз границу са Белгијом карактеристична је и свестрана
машиноградња. Рударско-топионичарска област
Лорене, колевка неорганске хемијске индустрије је
економски ослабила. Алзас, тачка сукоба бившег
немачко-француског раздора, процветао је услед
новије пограничне сарадње. Двојезични Стразбур,
који спаја латинску и германску културу, није случајно одабран за седиште Европског парламента.
На ушћу Саоне у Рону подигнут је Лион, други
најзначајнији финансијски, трговински и индустријски центар. Уместо старе индустрије свиле,
започета је производња и прерада вештачких влакана. Значајну улогу има и развој индустријских
грана високе технологије.
Метропола јужног Медитерана је Марсељ.
Најпрометнија је лука Средоземног мора око
које су изграђене простране индустријске зоне.
Приморје југозападно од града се обогатило захваљујући новим хотелима и туристичким услугама. Центар луксузног туризма Азурне обале,
односно Ривијере је Ница. Главни извор прихода
кнежевине Монако су касина у Монте Карлу.

е она на ео а ја в опе

Француска Ривијера је једна од најомиљенијих
дестинација имућних туриста
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колонијална империја, пољопривреда, млечна
индустрија, живинарство, свињогојство, гајење
пшенице, шећерне репе, кукуруза, сунцокрета,
винарија, утицај океана, медитеранска клима,
централни масив Француске, Алпи, туризам,
нуклеарна индустрија, производња аутомобила,
авио-индустрија, истраживање свемира, територијално преуређење, брза железница, Париз,
Стразбур, Лион, Марсељ, Монако

е она на ео а ја в опе

И
Француска је позната по својој кухињи. Састави типичан француски мени.
Састави програм десетодневног летњег путовања по Француској.

Париз – француска метропола
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Прикупи информације о брзим пругама. До
којих градова се може путовати брзим возовима у правцу истока и југа?

И

ИИ

И

Како се мењају природне карактеристике у
правцу север-југ? Како се то пројектује на
пољопривредну производњу?
Зашто је Француска постала водећа у свету у
области нуклеарне индустрије?
Који фактори су допринели брзом развоју туризма?
Зашто се привредно тежиште постепено помера ка југу?
Наведи разлог због којег Француска има
највећи број иностраних туриста у свету?

е а

а

„Париз – Француска сама“ – каже стара изрека. Када странци помисле на главни град Француске, најпре се сете Лувра,
катедрале Нотр Дам, тријумфалне капије или Ајфелове куле.
Древни град у срцу државе – историјска провинција Ил де
Франс (Île-de-France) - лежи на ушћу Марне у кривудаву Сену
и у центру густо насељеног Париског басена. Надмоћ над провинцијом новинари духовито али преувеличано описују као
„Париз и француска пустиња“. Ова надмоћ је базирана на
краљевском апсолутизму, а касније на централизованој политици у доба Наполеоновог царевања.
Градско острво (L’ile de la Cité) је историјско језгро око
којег је започео развој Париза (104 km2). Око њега су збијени стамбени блокови из 1860-их које пробијају авеније и булевари. Унутрашњи приградски прстен је административно
независан, али је чврсто интегрисан са градом; један и по пут
је већи у односу на агломерацију Будимпеште (762 km2) и у
њему живи скоро 10 милиона становника. Шири круг обухвата Париску регију у којој живи 12 милиона становника. Од
укупног становништва светске метрополе, 1/10 чине инострани радници на привременом раду. Већина је арапског порекла
приспела претежно из Алжира.
У односу на укупан број становника и радних места у држави, париска регија обухвата 1/5. Овде ради 2/3 научних истраживача, половина запослених у банкама и осигуравајућим
друштвима, односно инжњера, 40% привредних руководилаца. Одавде потиче половина прецизних машина, производа елeктронике, телевизора, 40% производа аутомобилске
индустрије, 30% авио-производње. Сувопарни статистички
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подаци указују да главни град има водећу улогу у
услужним и индустријским гранама будућности.
У старом градском језгру постепено опада број
становника, али се насупрот томе развија, обогаћује и модернизује. Сјајна ремек-дела савремене архитктуре из 1980-их (нпр. опера Бастиља
(Bastille), Ла Вилет (La Villette) „научно – технички парк“) овековечила су славу француске културе. Промет у светски познатом Лувр музеју одвија
се преко подземне туристичке станице. Испред
огромне зграде, у тзв. Наполеоновом дворишту,
1989. године је изграђена стаклена пирамида висока 22 m, којa се налази изнад улаза и услужних
објеката. Са оближњим фонтанама и воденим површинама чини сјајан контраст музеју у бившој
краљевској палати.
Водећа улога француског пословног живота је
одавно прерасла уске оквире париског центра.
У продужетку познате Авеније Јелисејска поља
(Аvenue des Champs-Élysées), изграђен је луксузни међународни пословни простор Дефанс кварт.
У њему је преко педесет небодера изграђених од
челика, алуминијума и стакла, а број им се и даље
повећава. Дефанс је дом 1500 фирми и у њима је
запослено преко 150 000 људи. Најнеобичнији
облик има пословни простор Гранд Арше (Grand
Arche) који је висок преко 100 м и подсећа на
огроман славолук. Представља гигантски пар Наполеоновом славолуку и нови је футуристички
симбол метрополе.

Међу симболима метрополе налазе се Ајфеловa Кула, Лувр и Гранд Арше.

!
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На основу датих описа, нацртај структуру париске регије. Шта карактерише поједине појасеве?
На основу лекције и текста, одлучи да ли је истинита стара тврдња: Париз – Француска сама.
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У чему се манифестује проблем север –
југ у случају Италије?
Северни и јужни део Италије – два посебна света. Различите су природне карактеристике и оштро су разграничене
друштвено–економске прилике.

!

Наведи примeре који указују на улогу Италије у
општој култури и у развоју уметности.

ава пен нско по ос ва
Младе веначне планине Алпа одвајају Италију (територија:
301 хиљада km2, становништво: 60 милиона) од остатка Европе. Пејсаже је формирао некадашњи ледени покривач. Моренски материјал глечера је формирао живописна језера. На
њиховим обалама су одмаралишта са палмама, чемпресима,
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пинијама: гласницима медитеранског поднебља.
Преко модерних саобраћајница дуж превоја у Алпима одвија се густ саобраћајни промет између
Немачке, Француске и Италије.
Апенини који се пружају целом дужином полуострва, већим делом сачињени од младих седиментних стена – кречњака и пешчара – огранак
су Алпа. Између великих планинских ланаца, отворена ка истоку, простире се Падска низија са
умерено континенталном климом. Да су и данас
присутна тектонска померања, сведоче земљотреси и вулканска активност. Повремено се у Напуљском заливу активира вулканска купа Везува.
Два највећа острва Средоземног мора – Сицилија
и Сардинија – такође припадају Италији. Сицилија представља наставак младих планинских венаца Апенина. На источној страни острва је Етна,
вулкан са честим ерупцијама, познат по изливању
лаве која уништава села.
Вишевековна сеча је десетковала храстове у букове шуме Апенина. Њихово место су заузеле макије или делимично оголело земљиште са оскудним пашњацима за овце. У приобалном подручју
и у котлинама је медитеранска клима, коју ка југу
карактерише све дужа летња суша. Али, азурно
плаво небо и мноштво сунчаних сати, архитектура, уметност и историјско наслеђе погодују развоју
туризма. Међутим, обале претрпане хотелима и
одмаралиштима доводе до забрињавајуће загађености морске воде. Савремени аутопутеви изграђени последњих деценија су допринели повећању туристичког промета јужног дела Италије. Држава
великим индустријским инвестицијама покушава да развије заостао, сиромашан југ. Међутим, до
данас су очигледне велике регионалне разлике.
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У богатим северним провинцијама Италије је
вредност производње по глави становника дупло
виша у односу на јужну периферију. Узрок овоме
су историјска збивања у далекој прошлости, односно природне и друштвено-економске карактеристике.
а) Клице капиталистичке привреде су се појавиле у северном делу Италије већ крајем средњег
века. Морепловци из Ђенове и Венеције су држали у рукама целокупну трговину по Медитерану.
Иако се касније зауставио развој, ова област је
одржавала чврсте везе са економским центрима
Западне Европе. Јужна Италија је, међутим, била
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Који фактори су допринели развоју туризма?

под утицајем шпанске
владавине и крутим оковима феудализма. Након
уједињења Италије (1861)
слаба индустрија југа није
била способна да се такмичи са јаком индустријом
севера. Зато се ова област
претворила у потрошачко
тржиште фабрикама са
севера, односно тржиште
радне снаге. Постала је
нека врста „унутрашње
колоније“.
б) Огроман јаз у развоју
између Северне и Јужне
Италије су продубиле и
различите природне карактеристике и имовински односи. Привреда
Падске низије је богата
капиталом, користи много
радника и напредну технологију за производњу
пиринча, пшенице, кукуруза и шећерне репе.
Сл. 32: Показатељи
различитог привредног
развоја Северне и Јужне Италије

Које друштвене
п о с л е д иц е
се
јављају због различитог привредног развоја?
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а) Однос запослених у пољопривреди (%), 2002

в) Однос запослених у услужним делатностима (%), 2002

б) Однос запослених у индустрији (%), 2002

г) Стопа незапослености (%), 2004
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Италијанска Ривијера је омиљена
путна дестинација странаца

55

2016. 03. 16. 14:13

И а ја

е она на ео а ја в опе

Венеција, Canal Grande

Зашто је неопходна хитна заштита Венеције од поплава?

Ради побољшања квалитета тла, у плодореду
крмног биља се смењују и легуминозе, а то даје
основ за узгој млечних говеда. Између сетвених
површина саде воће или винову лозу. Падска низија прима падавине и током лета, а реке околних
планина обезбеђују довољну количину воде за ливаде, косишта и пиринчана поља.
У јужној регији Медитерана, у планинско–котлинској области изражена je деградација тла, а
летње суше и недостатак воде спречавају развој
пољопривреде. Након аграрне реформе 1950-их
година потиснута је наполичарска обрада великх
поседа и уместо њих – поготово у приобалном
подручју – распрострањена су ситна сеоска газдинства. На наводњаваним површинама гаје се
поморанџе, лимуни, рано поврће и грожђе. Слабо захтевна маслина и житарице без наводњавања дају ниске приносе. У планинским пределима се гаје само овце и козе.

!

Купујмо! Припреми листу италијанских
производа који се могу добити и код нас.
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в) Италијанска индустрија има мало домаћих
сировина. Због тога се њен развој базира на
стручној радној снази и производној традицији.
Важну улогу у производњи електричне енергије
имају хидроелектране у Алпима. Залихе природног гаса у јужној области Падске низије су сировине за хемијску индустрију. Све ово је додатно
подстакло развој севера.
Савремена индустрија Италије је сконцентрисана у троуглу Торино – Милано – Ђенова.
Водећи привредни и финансијски центар је Милано који је значајнији чак и од главног града
Рима. Мултинационалне компаније су везане за
хемијску индустрију (пирели) и аутомобилску
индустрију (алфа ромео). Поред традиционалне текстилне и прехрамбене индустрије, околни
градови се истичу производњом разних апарата,
електроником, белом техником и канцеларијским
машинама.
Седиште Фиата који има интересе у свим гранама производње моторних возила је у Торину.
Најважнија лука Италије је Ђенова. Топионице
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и рафинерије нафте прерађују сировине које доспевају из иностранства.
После индустријског предграђа, обала италијанске Ривијере постаје ведра и ушушкана у
зеленило и цветну шароликост .
Северни део полуострва је изашао из оквира
индустријског троугла. Током последњих деценија
овдашње провинције су достигле богате суседе.
Флексибилна прилагодљивост малих и средњих
предузећа базираних на традиционалном занатству допринела је њиховом успеху. Неке од њих
на тржиште пласирају брендиране производе (из
области моде, намештај, керамичке плочице, храну). Други су се прикључили великим фабрикама
са својим квалитетним и поузданим производима.
Светски познат туристички центар на јадранској обали је Венеција, испресецана бројним каналима. Трст је значајна лука и привредни лидер
северног Јадрана. Био је најважнија лука некадашње Аустроугарске монархије. Већи део промета је и данас усмерен ка Аустрији.
Јужну Италију и данас карактерише привред-

И

И

Алпи, Апенини, Падска низија, трусно подручје,
Етна, Везув, медитеранска клима, туризам, регионалне разлике у развоју, мала и средња предузећа, троугао Милано – Торино – Ђенова, Ривијера, Венеција, Трст, Напуљ, Рим, Ватикан

И
Припреми презентацију о Ватикану.
Италијанска кухиња је на светском гласу.
Састави један типичан италијански мени. Нека
на њему буду и јела која носе називе појединих
градова.
Испланирај седмодневни програм туристичког
путовања.

на заосталост, сиромаштво и незапосленост. Из
године у годину се на стотине хиљада људи сели
у северне провинције, а десетине хиљада траже
егзистенцију у појединим европским или прекоокеанским државама. Неповољан положај овог
дела земље није успело да ублажи ни спровођење
државних одредби о развоју индустрије и отварање филијала великих фирми са севера. Железаре (нпр. у Напуљу), рафинерије нафте и хемијска
индустрија које прерађују иностране сировине су
механизоване па због тога запошљавају мали број
радника. Велики лучки градови и изоловани центри развоја немају утицај на ширу околину.
Посебно место између севера и југа заузима
главни град Рим. “Вечити град“, захваљујући бројним величанственим споменицима из античког и
средњевековног периода, постао је значајан туристички, културни и политички центар. На основу
привредног значаја, заостаје за великим градовима
на северу. На територији града смештен је Ватикан.
Ово је држава са најмањом територијом на Земљи
(0,44 km2), седиште је папе и католичке цркве.

И

ИИ

И

Наведи природне и друштвено-историјске факторе који су утицали на разлике у регионалном
развоју.
Који фактори подстичу, односно спречавају
развој пољопривреде?
Којим мерама су се покушале ублажити територијалне неједнакости између севера и југа?
Коју улогу у привреди државе има троугао Торино – Милано – Ђенова?

Рим, Трг светог Петра

е она на ео а ја в опе
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Како се Северна Европа преобразила из
периферне области у водећи привредни
предео?
Једна од тајни успеха Северне Европе почива на специјализацији производње која је прилагођена локалним природним околностима. Поред тога, државе су давно почеле
користити предности заједничке сарадње.

а в јене д

аве

в с е п в едне ве е

У групу северно-европских држава спадају три скандинавска
краљевства (Данска, Норвешка и Шведска), односно Финска
и Исланд. Њихова вишеструка сарадња почива на бројним
факторима:
а) Становништво ових држава је међусобно сродно јер
припада северногерманској групи народа. (Изузетак је Финска, али 6% тамошњег становништва говори шведски – други
званичан језик – и то представља спону са скандинавским
народима.)
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б) Заједничко културно наслеђе и историјска
прошлост су продубиле везе. До половине 19.
века Северна Европа се сматрала заосталим, периферним подручјем. Тек у првој половини 20.
века државе овог подручја су се сврстале у сам
врх најразвијенијих индустријских земаља света.
Два светска рата нису нанела веће штете, а Шведска неутралност је била веома корисна приликом
транспорта војне опреме.
в) Привредна и политичка сарадња међу Нордијским државама се продубила након Другог
светског рата. Од 1960-их је унутар EFTA-е била
могућа слободна размена индустријских производа. Основали су заједничко северноевропско
тржиште радне снаге: становништво је неометано
могло да путује и да се настани широм региона.
Осим Исланда и Норвешке, све су чланице Европске уније, док је само Финска члан еврозоне.
г) Индустрија се одликује високим техничким
нивоом и квалитетним производима. Најважније
индустријске гране производе за извоз јер су државна тржишта скромних димензија. Степен привредног развоја Нордијских држава је сличан, али им
се структура знатно разликује, тако да се допуњују
у више аспеката. Једна од тајни успеха је специјализација производње прилагођена природним
околностима. Улога појединих природних ресурса
се више пута ревалоризовала током технолошког
напретка. И у овим државама је било приметно
брзо ширење индустријских грана високе технологије. ¾ запослених раде у услужном сектору.
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Површина Северне Европе и данас носи трагове
глацијације од пре 8–10 хиљада година. На огромним површинама Балтичког штита, услед ерозије
тла, недостаје слој плодног обрадивог земљишта.
Оскудан подзол прекрива само низије приобалног појаса и језерске области. Остале низије
прекривају тресетишта, мочварни предели или
одроњени комади стена који отежавају земљорадњу. Због тога је однос ораница прилично низак (у Шведској и Финској 6-7%, а у Норвешкој
свега 2,5%). Насупрот томе, у Данској је ледени
покривач нанео растресит моренски материјал од
којег је настало плодно тло; однос ораничних површина је изузетно висок (54%).
Дужина вегетационог периода према северу
опада. У Данској, јужној Шведској и најјужнијим
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Развијена индустрија и пољопривреда,
много градова. Густина насељености:
Главни град
>20ст/km2
Експлоатација дрвета, спорадична
пољопривреда, мало градова. Густина
насељености: 10-20ст/km2

тундра
брезе
јелове шуме
мешовите шуме

Шумарство, рударство,
безначајна пољопривреда.
Густина насељености:
1–10ст/km2

листопадне шуме

на

ам
Јеч

аз
ерн
иф

а
Пшениц
Воћке

Привредна
периферија

Осло
Стокхолм

!

Сл. 34: Улога природних ресурса у
привреди држава
СевернеЕвропе

!

Упореди податке природних карактристика држава.

Хелсинки

Привредно језгро

О б ј а с ни
узајамну повезаност на
основу две
карте.

Копенхаген

Држава

П
С
(1000 km2) (милиоа људи)

Шведска

450

9,2

Финска

324

4,7

Норвешка

338

5,3

Исланд

103

0,3

43

5,5

Данска

Недостају
ресурси

областима Финске успевају пшеница и шећерна
репа. Кратко, хладно лето на северу омогућује искључиво гајење кромпира и крмног биља. Главна
пољоприврдна грана је млечно говедарство, а на
Исланду овчарство. Производња крмног биља на
ораницама Данске је база за развој сточарства. Извоз млечних производа, живинског и свињског
меса, сланине и јаја чини 1/6 укупног извоза. Свестрана Данска прехрамбена индустрија и пратећа
машиноградња су од давнина на светском гласу.
Крајем 19. века у Данској је започео покрет
оснивања задруга који је имао важну улогу у
ширењу саврмене агротехнике. Контрола и про-

Обрадиво
Шуме
тло
и инд.
(пољо- (дрвна
папира)
привреда)

Хидро-енергија
(електране,
Руде
енергетски
захтевна инду- (рударство)
Рударство
Пловидба Бродоградња (нафта, гас)
стрија)
Море

Риболов
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ж
Ра

о

пер

Претежно
насељена
висораван
и тундра

Спољашња

Сл. 33: Границе биљне
производње, природан
биљни покривач
и привредне зоне

Безначајни природни рсурси, односно
на њих надограђујућа привредна активност

Важни природни ресурси, односно на њих
надограђујућа привредна активност

изводња робе одличног квалитета, њена прерада
и продаја су били њихови примарни задаци. Фармери, међутим, сами обрађују земљу коју поседују.
Оваква врста задруга се одомаћила у бројним развијним државама Европе.
У протеклом веку су шведски и фински сељаци својим мукотрпним радом померили границе
пољопривредне производње ка северу. Последњих
децнија се овај тренд обрнуо: уситњене поседе
слабог квалитета и ниским приносима који су далеко од тржишта повлаче из употребе. Због тога се
и наставља депопулација у ионако ретко насељеним северним пределима. Изгубљене територије
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се надокнађују већом производњом на преосталим фармама или увозом житарица.
Швадска и Финска спадају у државе са највише шума у Европи. Меко дрво борова субполарног појаса је погодно за производњу целулозе и
папира. Дрво мешовитих и листопадних шума
јужне Шведске се користе за производњу шибица и намештаја. Бројно стање дрвећа повећавају
обнављањем шума и побољшањем квалитета тла.
Типови шума вековима одређују привреду Северне Европе. Индустријска производња целулозе и папира хемијским путем је започела крајем
19. века и постала је окосница привредног живота Финске. Још и данас обрада дрвета чини 1/5
укупног извоза наших северних рођака. У свету
су познати по производњи тестера и машина за
дрвну индустрију. Међу монополима дрвне и ма-

И

И

заједничко културно наслеђе, историјска прошлост, привредна и политичка сарадња, специјализација производње, прехрамбена индустрија,
покрет оснивања задруга, јелове шуме, мешовите и листопадне шуме, индустрија целулозе и
папира, прерада дрвета, индустрија намештаја,
Хелсинки

шинске индустрије, својим телекомуникационим
и електронским производима истакла се Нокиа
(Nokia) која је постала водећа на међународном
тржишту. Седиште јој је у једном од приградских
насеља главног града Хелсинкија.
Данас се већи део дрвета не транспортује рекама до фабрика него друмовима. Међутим, већи
број пилана, фабрика целулозе и папира је ипак
подигнут уз речна ушћа. Уместо облих балвана и
резане грађе, данас се у иностранство извозе знатно вреднији полупроизводи (целулоза) и готови
производи (новински папир, картон итд.). Овај
предео је постао водећи на светском тржишту целулозе и папира. Шведска индустрија намештаја
се базира на дрвној индустрији, а њен најпознатији представник је IKEA која пропагира природни дизајн.

И
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Које северноевропске државе имају сличне, односно јединствене природне карактеристике?
Зашто прехрамбена индустрија има значајну
улогу у данској привреди?
Коју улогу су имале аутохтоне биљне врсте у
развој шведске и финске привреде?

И
Дрво шума и данас представља значајан привредни фактор

Зашто су фабрике подигнуте
уз реке или језера?
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Где је подигнута филијала Нокие у Мађарској?
Скијање је веома популарно у алпским и северноевропским државама. Шта представља
разлику између алпске и нордијске спортске
верзије? Како ово објашњаваш?
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Како се мењала улога мора у животу
држава?
Улога мора је одлучујућа у животу држава Северне
Европе. Ово је посебно тачно за Норвешку и Исланд.
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Поморство северноевропских држава се базира на традицији дугој хиљаду година. Море има важну улогу не
само у међународној трговини, него и у унутрашњем
саобраћају. Пловна сезона траје целе године; само су
Фински и Ботнички залив под ледом од 1 до 4 месеца у
зимском периоду.
Дугогодишње генерацијско искуство у поморској
пловидби највише користи Норвешка. Одржавање
огромне трговачке флоте и услужни транспорт бродо-
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вима доносе јој значајан приход. Бродоградња је
уско повезана са пловидбом и скоро све Нордијске
земље су освојиле престижно место у тој области.
У најбогатија риболовна подручја света
убрајају се воде Северног и Норвешког мора, односно приобaлно подручје Исланда (Сл. 35). Риболов је одувек имао важну улогу у опстанку становника туробних обала. Савремени бродови и нове
методе конзервирања су постали нови уносни извозно оријентисани привредни сектори 20. века.
Риболов и прерада рибе су уздигле Исланд у ред
богатих земаља, који осим мора није имао других
значајнијих ресурса. Норвешки риболов надмашује исландски улов рибе и у прошлости је представљао важну ставку извоза. Дуж фјордова су
подигнути бројни рибњаци и мрестилишта.
Експлоатација угљоводоника са континенталних шелфова је дала нови правац у искориштавању мора. Део рудног богатства је добила
Данска, али је лавовски део припао Норвешкој.
Експлоатацијом угљоводоника од 1970-их, сврстала се међу најбогатије земље света. Овде нема
ни трага прекомерном луксузу карактеристичном
за арапске државе у којима владају нафтни шеици.
Осло, главни град Норвешке, сачувао је природну,
опуштену, мирну атмосферу. Тежиште експлоатације нафте и природног гаса се све више помера
према северу. Данас се већина објеката некадашњих бродоградилишта користи за производњу
и монтажу нафтних платформи, торњева за подморска бушења нафте и производњу резервоара.

д оене ја
нд с је

де а а е ке

Најважнији енергетски извор северноевропских
земаља до краја 19. века били су дрвни угаљ (ћумур) и дрво. Недостатак каменог угља је у великој мери успоравао индустријски напредак. Чим
је технолошки напредак омогућио услове за ширу
производњу електричне енергије, отворила се
могућност за искориштавање залиха хидроенергије. Од 1880-их година изграђен је низ хидроелектрана, тако да је развој енергетски захтевних
индустријских грана у државама Северне Европе
постао могућ.
Норвешка и Шведска спадају у европске државе са највише хидроенергетског потенцијала. Стрме Скандинавске планине приобалног појаса достижу висину од 1500–2000 m. Са њих се спуштају
кратке реке великог пада које су богате водом због

е она на ео а ја в опе
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Државне и територијалне
воде приобалног подручја (12 наутичких
миља = 22 km)

Приобална зона економичне експлоатације дате државе; овде је
дозвољена пловидба за све државе
(200 наутичких миља = појас широк
370 km, рударска експлоатација је
дозвољена до ивице континенталног
шелфа)

Зашто су приобалне воде Норвшке богате
рибом?

Отворено море: слободна
пловидба, рибарење. Експлоатација минералних ресурса
са морског дна одређена је
међународним правилима.

Сл. 35: Зонско
искориштавање
мора

не површинске ерозије током последњег леденог
доба. Већи део залиха хидроенергије се налази на
северу, док су велики градови и индустријски центри на југу. Ово представља проблем јер долази до
губитка у транспорту на веће удаљености.
Шта је електролиза? О томе си учио на
хемији. Где се примeњује у индустрији?

Осло и Ставангер повезује аутопут први такве
врсте у свету, на чијим се пумпама за гориво може
сипати и течни водоник.

велике количинe падавина (1500–2000 mm). Реке
Балтичког штита су слаповите због неујeдначе-
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Јефтина електрична енергија је оживела читав
низ извозно оријентисаних индустријских грана.
Глиницу допремљену из иностранства прерађују
велике топионице за металуршку производњу
алуминијума. Енергетски захтевне индустријске
гране су и производња специјалних гвоздених легура, обојена металургија и хемијска индустрија
које се претежно ослањају на иностране руде.
Индустријске гране које захтевају много енергије
развијене су и у Шведској. Међу њима се истиче
производња квалитетног челика која се ослања
на домаће ресурсе и производну традицију. Да
би смањили потрошњу залиха хидроенергије, у
Шведској и Финској су значајне постале и нуклеарне електране. После катастрофе у Чернобилу,
Шведска редом затвара нуклеарне електране које
сматра опасним. Индустрија алуминијума на Исланду користи енергију произведену у хидро и
геотермалним електранама. У главном граду
Рејкјавику станове већ дужи временски период
греју термалном водом. Данска се у последње време истиче изградњом ветроелектрана.
Балтички штит и Скандинавске планине су бо-
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Производња електричне енергије
пропуштањем воде из резервоара

Производња Однос хидроелек- Однос нуклеарних
струје (милијарди
трана
електрана
kWh) (2008)
(%)
(%)
Шведска

147

45

Норвешка

44

135

99

–

Финска

74

18

29

Исланд

12

75

–

Данска

37

–

–

Чиме се објашњава различит значај хидроелектрана и нуклеарних електрана?
Израчунај производњу електричне енергије по глави становника. (Приликом рачунања користи податке дате у Сл. 34).
Добијене податке представи дијаграмом.

гате бројним рудама, чија је експлоатација започела још у средњем веку. У централном делу Шведске су уз руднике гвоздене руде давно подигнуте
топионице. Низ светски познатих шведских производа се ослања на производњу квалитетног челика из ове области (нпр. производња кугличних
лежајева, оружја, моторних возила). Разноврсна
машинска индустрија је сконцентрисана у главном граду Стокхолму и у областима око Гетеборга и Малмеа. У 19. веку је започета експлоатација
гвоздене руде у северној Шведској (Кируна) чији
се добар део – преко лука Лулео и Нарвик – извози у европске државе.
Међу северноевропским државама Шведска
има највећу територију, најбројније становништво
и најразноврсније природне ресурсе. Повољне
природне карактеристике и минимална штета током ратова допринеле су њеном неометаном развоју, тако да је Шведска постала „привредна сила“
Северне Европе. Гигантски монополи познати
широм света (нпр. SKF произвођач кугличних лежајева, ASEA-BB произвођач електротехничких
и уређаја за нуклеарне електране, Scania произвођач моторних возила, Ericsson водећи у телекомуникацији и електроници, Electrolux водећи
произвођач апарата за домаћинство на светском
тржишту) претежно су оријентисани на извоз
капитала. (Нпр. фабрика фрижидера у Јасберењу
и Њиређхази припада овој компанији.)
Из Нордијских држава ка Европи, од Балтичког
мора у Северно море, пут води преко острва Данске. Предности транзитно-географског положаја утицале су на развој Данске. Највећу корист
од тога је имао главни град Копенхаген који је
2000. године Ересундским мостом (Öresundsbron)
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Искориштеност
протицаја воде

Пуњење
резервоара

Производња електричне енергије

Производња електричне енергијетекуће воде
Зима

Пролеће

Лето

Јесен

Сл. 36: Промене у режиму рада хидроелектрана током године

Зашто су потреби резервоари великог капацитета?

повезан са Малмеом у Шведској. Финска је тек у
последњих пар деценија надокнадила заосталост
наслеђену из прошлости. На основу примене
уређаја за пренос и обраду информација, односно истраживачко-развојне активности корисне
за будућност (нпр. интернет и компјутерски системи), цела Северна Европа спада у најразвијенији део света.
Захваљујући привредном развоју и повећаном
приходу у буџету, државе Северне Европе пружају висок степен социјалне заштите. На основу
тога су постале узор друштвеног благостања.

Нокиа (Nokia)

е она на ео а ја в опе
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Финци сматрају: „Много више пажње се посвећује председнику компаније Нокиа, него премијеру државе“. Узрок томе
је следећи: фирма основана 1865, названа по реци Нокији
највећи је Фински извозник, даје 4–5% БДП и запошљава
око двадесет хиљада финских радника. Фирма је током
свог постојања прошла кроз озбиљне промене. Од традиционалних финских производа – папира и гумених чизама,
преко каблова до телекомуникација. Председник компаније
је објавио нову стратегију 1994. године: Нокиа ће производњу сузити искључиво на телекомуникације. Током 1998.
производња мобилних телефона је чинила свега 5% укупних активности Нокие. Данас 82% од укупне продаје чине
мобилни телефони, а 12% уређаји за мобилне мреже. Међу
водећим произвођачима мобилних телефона у свету, фински гигант производи 39% и тиме заузима прво место на
ранг-листи. Нокиа је прва схватила да је спољашњи дизајн
веома важан, па су стотине дизајнера креирали преко осам
хиљада „маски“ за мобилне уређаје.

2016. 03. 16. 14:13
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поморство, риболов, прерада рибе, експлоатација угљоводоника, хидроенергија, геотермичка енергија, ветроелектране, гвоздена руда,
металуршка производња алуминијума, обојена
металургија, производња челика, извоз капитала, истраживачко-развојна активност, друштво
благостања, Рејкјавик, Осло, Гетеборг, Малме,
Копенхаген
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Какву је улогу имало море у друштвено-економском развоју Северне Европе?
Зашто су Нордијске државе постале водеће у
области интернета и употребе рачунара?
Како је јефтина електрична енергија утицала на
привредни развој Норвешке?
Какву улогу је имала Шведска у међународној
подели рада?

И
Зашто је економска криза из 2008. године довела до краха исландске привреде?
Природне лепоте Северне Европе представљају
туристичку привлачност. Сакупи податке о
најзанимљивијим знаменитостима.
Сакупи податке о Ересундском мосту.

Ересундски мост

Норвешки модел
У Норвешкој не постоји историјско племство,
мале су друштвене разлике, а једнакост и солидарност су дубоко укорењене у традицији. Примарна улога владе је да обезбеди свима друштвено
благостање и социјалну сигурност. Ово последње
у потпуности одражава норвешки менталитет: задатак појединца је да се брине о свом опстанку и
напретку, а држава помаже онима који због неких
оправданих разлога за то нису способни...
Најважнија мисао која описује став Норвежана у вези са залихама угљоводоника је да они неће
вечно трајати. Због тога оне генерације које га
сада експлоатишу морају размишљати о доброби-

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 64

Која два велика града повезује? Које су
предности добијене изградњом моста?

е а

а

ти будућих генерација... Дакле, годишње трошимо
само 4% прихода, а остатак одлази у фонд. Новац инвестирамо само у дугорочне пројекте који
имају строга етичка начела.
Миклош Харгитаи:
Интервју са амбасадором Норвшке у
Будимпешти, госпођом С. Е. Слетнер
(Норвешка. Прилог из часописа Népszabadság,
22.09.2009.)
Који појам из ове лекције препознајеш у
првом пасусу?
Дај одговарајући наслов другом одељку.

2016. 03. 16. 14:14
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Могу ли источне покрајине да
надокнаде привредну заосталост?
Немачка је водећа економска сила Европске уније.
Њеним уједињењем дошле су до изражаја велике разлике у територијалном развоју.
Шта си учио о подели Немачке и Берлина после
Другог светског рата на часовима историје?

на п

до јед

е а

Након изгубљеног рата Немачка је била разрушена, а
становништво је гладовало. Са територија бивше империје Рајха, које су биле припојене Пољској и Совјетском
Савезу, стигло је 8 милиона избеглица или расељених
лица, а из држава источног дела Средње Европе –
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углавном из Чехословачке – 5 милиона о којима
је исто требало водити рачуна. Оснивањем Западне Немачке (1949) десило се „привредно чудо“ за
само 15-ак година. У кратком врменском периоду
Савезна Рпублика Немачка (СРН) се развила у
једну од водећих привредних сила Европе и постала демократска држава благостања. Америчка
финансијска помоћ је допринела брзом опоравку
земље и омогућила да се срушени индустријски
центри поново изграде и опреме најсавременијом
техничком опремом. Међутим, реалну базу „чуда“
чинили су квалификовани, технички образовани, традиционално марљиви и дисциплиновани немачки радници.
После 1949. у Немачкој Демократској Републици (НДР) уведен је једнопартијски систем Совјетског типа. Њен привредни развој је све више заостајао у односу на СРН. Зато је разумљиво што се
више милиона грађана НДР, жељно просперитета
и слободе, преселило у Западну Немачку. НДР је
једино могла опстати постављањем минског поља
и бодљикаве жице дуж западне границе, а 1961.
су саградили познати Берлински зид који је раздвојио Берлин. Граница унутар Немачке је постала симбол поделе Европе на два војна блока
– НАТО и Варшавски пакт. Ублажавањем светске
политике 1980-их година, оваква ситуација је постала неодржива. Отвориле су се границе и талас
избеглица је – најпре преко Мађарске – кренуо ка
Западној Немачкој. Године 1989. у НДР је дошло
до слома политичког система и принудно створна
држава се следеће године придружила СРН. Велике светске силе су вратиле потпуну независност
уједињеној Немачкој држави чији је главни град
поново постао Берлин.

ан ев опске н е а је
Територија уједињене Немачке (1990) је скоро четири пута већа (357 000 km2) од Мађарске. Број
становника износи 82 милиона, и на основу тога
је само Русија у Европи испред ње. Осим Берлина, главног града државе, има још 15 савезних
покрајина; свака од њих располаже широким
овлашћењима. У бившој НДР живи 1/5 становништва, али у укупној производњи учествује са
свега 8%. Некадашње застареле и еколошки неисправне фабрике су морали затворити; због тога су
стотине хиљада људи остали без посла. Капитал
који је стизао из западних покрајина и подршка
савезне владе, ни после две деценије нису успе-
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Хамбург

Кил
Шлазвиг
холштајн

Бремен

Удео у државном БДП

Мекленбург-Поморје
Шверин

Хамбург
Бремен

Берлин

Доња Саксонија
Хановер
Северна Рајна Вестфалија
Диселдорф
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Хесен

Магдебург Потсдам
Бранденбург
Саксонија-Анхалт
Ерфурт

Саксонија

Тирингија

Рајна-Пала- Висбаден
тинат Мајнц
Сарбрикен
Штутгарт

Сар

БаденВиртемберг

Баварска

Дрезден
Територијалне разлике у
укупном регионалном
бруто производу по глави
становника (државни
просек = 100%)
>120
100,1–120

Минхен

80,1–100
60,1–80

ли значајно да смање разлике у развоју између
источног и западног дела земље.
Немачка је приврeдна сила која остварује преко 1/5 укупне производње ЕУ. Водеће место на
светском тржишту су заузели цени производи
хемијске и машинске индустрије. Она је значајан
извозник капитала. Немачке фирме углавном инвестирају у државе са јефтином али квалификованом радном снагом. Од 1991. она је наш најзначајнији спољнотрговински партнер.
Дуга обала у северном делу Немачке излази на
Северно и Балтичко море. На основу гографског
положаја може се закључити да преко њене територије пролазе главни транзитни путеви. Главне
саобраћајне артерије чине одлични аутопутеви.
Железничка мрежа је густа, а поједине деонице су
грађене за експрес возове који се крећу са 200–250
km/h. Значај водених путева за пренос терета на
територији државе достигао је значај железничког промета. Рајна представља најпрометнију
реку Европе. Притоке (Мајна и Некар) су постале
пловне изградњом канала и брана па је омогућен
транспорт ринфузне робе. Канал Дунав-Рајна-Мајна је значајан и за Мађарску а у промет је
пуштен 1992.
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Сл. 37:Економски значај и степен
развоја немачких
покрајина је различит

Које покрајине имају
највеће учешће у економском учинку државе? Упореди ово са дохотком по
глави становника. Шта
закључујеш?

о оп в да п еде

ема ке

Трећину Немачке територије заузима Немачка
низија на северу. Током протеклих милион година лед је у више наврата прекривао ово подручје
и нанео је велику количину моренског материјала. Чеоне морене су формирале благо заталасано
брежуљкасто подручје на које се наставља песковита залеђина. Пешчане територије Немачке низије нису повољне за земљорадњу. Лесни покривач настао током старијег периода глацијације, а
простире се нешто јужније, допринео је стварању
гајњаче погодне за биљну производњу. Уска обала уз Северно море тоне па су улегнућа испуњена
влажним ливадама и тресетиштем.
Област Мекленбург-Поморје носи трагове последњег леденог доба. Ледени покривач се током
13–15 хиљада година споро повлачио, с времена на
време застао и тако је изградио у правцу исток–запад бедеме и брегове од моренског материјала. Отопљена вода глечера је обликовала долине, док су
глечери еродирали површину створивши на хиљаде мањих и већих језера испуњених чистом водом.
Северозападни део Немачке низије карактерише ветровита, тмурна, кишовита океанска кли-
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ма. Просечно годишње колебање температуре
се ка истоку повећава док се количина падавина
смањује: јача утицај континентале климе.
Пољоприврда је прилагођна квалитету
земљишта и климатским карактеристикама. На
северозападним ораницама се гаји сочно крмно
биље за силажу, јечам, раж и кромпир. На фармама се углавном баве производњом млека, говедарством и свињогојством. У јужном делу низије, на лесном тлу је пољопривреда на високом
нивоу и гаје пшеницу и шећерну репу.
У централном делу земље су средње планине
Немачке – еродирани остаци Херцинског планинског система. Померањем тектонских плоча
током кенозоика дошло је до раседања и поновног издизања громадних планина. Насупрот
томе, спуштањем је крајем кенозоика створен
ров горњег тока Рајне широк 20–30 km и дугачак
300 km. Ово је најсунчанији и најтоплији предео
земље па је заступљено воћарство и повртарство. Далеко ка северу, на терасастим падинама у

долинама Рајне и реке Мозел гаје винову лозу.
Немачке средње планине су одвојене од Баварског басена степенастим планинама изграђеним
од седимената, а кречњачки венци Алпа га затварају на јужној државној граници. У подножју
Алпа су заступљене ливаде и пашњаци и са њима
повезано говедарство. У унутрашњим деловима
басена са сувљом климом су оранице на којима се
гаји пшеница, шећерна репа и пивски јечам. Северно од Минхена се налази највећа област у којој
се гаји хмељ за производњу пива.
Иако природни услови за развој аграра нису
повољни, немачки земљорадници уз помоћ савремене агротехнике успевају да задовоље 9/10
потреба за храном великог броја становника.
Пољопривреда у западном делу Немачке се базира на породичним фармама величине 20–50 ha.
У бившој НДР и дан-данас раде поједине задруге
које су некада биле у власништву државе а данас
су кооперације.
Мекленбург-Поморје
(Насеље Рехлин на обали Мирицког језера)

Како је настала језерска област? Уз помоћ атласа
пронађи сличне примре везане за настанак језера.
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СРН, НДР, Берлин, поновно уједињење, привредна сила, територијално неуједначен развој, транзитни путеви, Немачка низија,
Немачко средогорје, Баварски басен, Алпи.

И

ИИ

И

Који друштвено-економски проблеми су се јавили приликом
уједињења две Немачке државе?
Зашто је Мађарска једна од дестинација у коју Немци извозе
капитал?
Који фактори утичу на територијални размештај пољопривредне производње?

И

е она на ео а ја в опе

Које немачке фирме имају филијале у Мађарској? Где се налазе
ове фабрике?
Сакупи податке о каналу Дунав-Рајна-Мајна.

Немачко становништво стари
Да би становништво једне земље опстало, сваких
сто жена у репродуктивном периоду требало би
да роди 208 деце. Ово је репродуктивна вредност;
ако је број рођених мањи пре или касније долази
до депопулације. Број новорођенчади у Немачкој
је већ дужи низ година испод репродуктивног
прага. Почетком 21. века је у западном делу државе број новорођенчади на 100 жена износио 140, а
у бившој НДР је био нижи и износио 115.
Од жена које су рођене 1960-их година свака
четврта нема децу (1940-их свака десета у сличном периоду живота није имала дете). На основу
тога, обистиниће се прогнозе статистичког завода
засноване на демографским показатељима. Они
указују да ће 2050. у Немачкој живети 75 милиона
становника од којих ће 47% чинити старосна група између 20 и 59 година, а 39% ће бити старије од
60 година. Узимајући у обзир просечну старосну
границу за одлазак у пензију, број активног становништва и пензионера ће бити сличан (Тренутно је однос активног становништва знатно већи
и износи 55%, насупрот старијима од 60 година

е а

а

којих има 28%). Ако се рађа мањи број деце, у наредних 20–30 година ће бити мање запослених – а
пензију ће тражити и они који сада немају децу.
На демографске промене утичу и унутрашње
миграције. Након уједињења две Немачке, различите економске могућности и потрага за послом покренуле су велике миграције становника
из бивше НДР. У источном делу државе од некадашњих 17 милиона једва да је остало нешто више
од 15 милиона, тако да је у појединим регионима
депопулација прилично упечатљива.... На основу
тога, у наредним деценијама се може очекивати
велика потражња радне снаге у области неге и
бриге старијег становништва, односно у здравству, док ће рад у просвети бити мање тражено
занимање.
HVG, 20. март 2004.
Зашто се пензиони систем нашао у опасности?
Као саветник за избор будућег занимања,
дај савет немачким средњошколцима.
Виноград у долини Рајне

Зашто је долина постала најважнији предео за производњу грожђа и воћа?
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Какве територијалне и структурне промене су карактеристичне за
Немачку привреду?
Најзначајнија концентрација Немачке индустрије је у
Рурској области. Међутим, данас се центри привредног развоја налазе у великим градовима јужних покрајина, односно у лукама на северу.

И ме ена
нд с је

ска о ас с е ема ке

Најважнија индустријска подручја у 18. и 19. веку развила су се захваљујући експлоатацији каменог угља.
Најснажнија индустријска област Немачке која је базирана на каменом угљу јесте Рурска област. У полицентричној агломерацији величине округа жупаније Толне,
у скоро сраслим градовима стиснуто је 5 милиона људи.
Одавде потиче скоро половина произведеног сировог
гвожђа и челика, односно производа хемијске индустрије у Немачкој. Развоју познатог индустријског подручја допринеле су Рајнске шкриљасте планине са данас
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већ истрошеним залихама гвоздене руде и Рајна
која је преко мреже канала омогућавала пловидбу.
Најважније индустријске гране Рурске области
су непосредно или посредно биле везане за руднике угља. Кокс, добијен од каменог угља, био је
најважнији фактор за развој металургије. Данас
се преко Рајне овде допрема шведска, афричка
и бразилска руда са великим процентом метала
која се прерађује у топионицама. Термоелектране
на угаљ дају електричну енергију за производњу
челика и обојену металургију која се базира на
увезеним рудама. У Рурској области су сконцентрисани и велики потрошачи ваљаног челика –
тешка индустрија (рударске машине, уређаји за
електране, војна опрема).
Нуспроизводи приликом коксовања су катран
и коксни гас који су основ за производњу низа
артикала хемијске индустрије. Коксни гас је омогућио и развој фабрика за производњу стакла.
Пре Другог светског рата подигнуте су бројне фабрике које су угаљ претварале у течно агрегатно
стање и тако производиле бензин. Овај процес је
био превише скуп па су их касније трансформисали у рафинерије нафте. На тај начин се одомаћила петрохемијска индустрија која се базирала на
сировинама допремљеним цевоводима, а прерада
угља је потиснута. Текстилна индустрија, која се
базирала на женској радној снази, подигнута је
у близини фабрика за производњу синтетичких
влакана (Сл. 77).
Индустрија Рурске области је већ пола века
суочена са структурном кризом. Обим експлоатације угља се смањио, а самим тим су се затвориле и бројне топионице. Велике топионице које
су преостале налазе се у лукама дуж Рајне – на
пример у Дуисбургу. У градовима који су удаљени од водених саобраћајница – на пример Дортмунд, Бохум – од сировог гвожђа се производе
специјални предмети од нерђајућег челика и производи ваљаоница.
Од 1960-их година у Русркој области је због кризе у рударству и металургији затворено око пола
милиона радних места. Провинцијски градови
покушавају различитим повластицама привући
нове, савремене индустријске гране. У Бохуму је
започела производња аутомобила опел. Проширена је хемијска индустрија и електротехника. Новоосновани центри нуде највише радних места у
областима услужних делатности, науке и техничког развоја. Изглед градова се постепено мења:
једва да има фабричких димњака, ваздух је постао
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Енергетски захтевне
индустријске гране

Производња
цемента,
цигле и
стакла

Коксовање

Сумпор

ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА

Гвоздена
руда

Шљака

Нафта, природан гас
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Грејање домаћинстава

Гасна комора

Катран

Кокс

Сумпорна
киселина
Сировине органске хемије
Амонијум
Експлозиви

Азотна
киселина
Вештачко
ђубриво

Бензол
Лакови,
боје,
пестициди,
лекови

Вештачка
влакна,
пластика

Сирово
гвожђе,
челик,
производи
ваљаоница

Производи
од челика,
машинe,
возила

Сл. 38: Индустријске гране везане за експлоатацију и прераду каменог угља
број запослених
490 000

142 мил. t

1970

253 000

111 мил. t

1980

187 000

87 мил. t

1990

130 000

70 мил. t

2008

30 000

18 мил. t

Сл. 39: Пад експлоатације каменог угља у Немачкој између 1960. и 2008. године
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Које индустријске
гране су се развиле
захваљујући експлоатацији угља?
На који начин је
појава нафте утицала на њихов даљи
развој?

годишња производња

1960

чист. Уместо пропалих фабрика и рудника засађени су лепи паркови. Незапосленост је изнад просека, што указује да криза још увек није прошла.
Данас Рурска област од 10 милиона становника
чини само део Рајнско-Рурске урбане агломерације и шири се према југу уз обалу велике реке.
На југу је милионски град Келн у којем се налази седиште фирме Bayer и већина хемијске индустрије, односно аутомобилска индустрија Ford.
Бон, мали градић у суседству, пре уједињења је
био главни град СРН. Западно од реке је огроман
површински коп мрког угља.

Кречњак

МЕТАЛУРГИЈА

КАМЕНИ
УГАЉ

МАШИНСКА
ИНДУСТРИЈА

Ложење у термоелектранама

ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА

ема ка
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Утврди како се
мењала експлоатација угља од 1960.
године.

а вој пок ај на ј не ема ке
На југу дуж Рајне, код ушћа Мајне, простире се
агломерација од 2,5 милиона становника. Највећи
град ове области је Франкфурт који је познат по
међународном сајму, представља трговачки и финансијски центар Немачке, а у њему се налази седиште Европске централне банке. Овде је и један
од најпрометнијих аеродрома у Европи. У непосредној близини су гигантски представници хемијске индустрије Hoechst и индустрије аутомобила Opel. У овој индустријској области је највеће
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ЕВРОПА

Минхен, Динголфинг,
Регенсбург, Вакерсдорф,
Ландсхут

Минхен
Берлин

Пало Алто,
технологија
Оксфорд,
Њубури парк
(Калифорнија)
КОМПЛЕКСНА
ПРОИЗВОДЊА
Спартанбург
(Јужна
Каролина)

Каиро
Рослин
(Египат)
(Јужна Африка)
Чиба
(Јапан)

ИСТРАЖИВАЊЕ,
РАЗВОЈ
Куритиба
(Бразил)

СЈЕДИЊЕНЕ
АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ

Оксфорд,
Гудвуд,
Хамс Хол
(Енглеска)

Толука
(Мексико)

АФРИКА

Ханој
(Виетнам)
Џакарта
(Индонезија)
делови

Куала
Лумпур
(Малезија)
Манила
(Филипини)
Рајонг/Самутпракарн
(Тајланд)

АЗИЈА

ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Сл. 40: Глобална мрежа фабрике BMW

На који начин учествују државе различитог степена развоја у подели рада унутар
мултинационалних компанија?

учешће иностраних радника на привременом
раду. На ушћу реке Некар, уз обалу Рајне подигнути су градови-близанци: Манхајм и Лудвигсхафен. Манхајм је познат по свестраној машинској
индустрији, док се у Лудвигсхафену налази седиште највеће хемијске индустрије BASF.
Немачка индустрија се не састоји само од гигантских компанија. Има много малих и фирми средње
величине, а једна „просечна“ прерађивачка индустрија запошљава свега 130 радника. Скоро у сваком мањем граду се могу пронаћи фабрике које су
наследнице локалних заната. Оне често прерађују
околне сировине (дрво, пољопривредне производе), или производе делове за неку већу фирму.
Покрајине у којима су сконцентрисане најсавременије индустријске гране налазе се на југу Немачке. Штутгарт је главни град покрајине Баден-Виртемберг; светску славу је стекао захваљујући
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фирмама Daimler-Benz и Bosch која се бави електротехником. Минхен је седиште Баварске – светска метропола са око милион становника, богата
споменицима културе. Привредни значај му дају
аутомобилска индустрија (BMW), индустрија за
производњу телекомуникацијских уређаја и електротехнике (Siemens), односно војна и авио-индустрија (Messerschmitt). На основу свог географског
положаја, јужнонемачке покрајине су биле пионири у изградњи привредних веза са Мађарском.

Инд с ја севе но
ем е

с о но де а

У северном делу Немачке има мало индустријских
центара. Најважнији међу њима су стари трговачки градови Хамбург и Бремен који припадају
различитим покрајинама. Хамбург је најпрометнија лука у држави и подигнут је на естуару Лабе.
Индустрија прерађује руде и нафту који су стигли
са свих страна света. Такође је значајна и бродоградња, авио-индустрија и електротехника. Бре-
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ИСТОЧНА НЕМАЧКА
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мен је прометна лука на ушћу реке Везер. Најзначајнија лука на обали Балтичког мора је Росток,
који се налази на територији бивше НДР.
У мрежи малобројних градова Немачке низије
посебно се истиче Берлин: са 3,4 милиона становника представља највећу метрополу Средње
Европе. Главни град империје се нагло развио
у 19. веку да би током Другог светског рата био
уништен. На рушевинама док су били раздвојени
изграђена су два различита града. Године 1990.
Берлин је поново постао главни град уједињене
Немачке. Постао је огромно градилиште и у 21.
веку је добио прелеп, нови центар.
Међу градовима северног подножја средњих
планина истиче се град сајмова Хановер. У близини је град Волфсбург који је седиште фабрике
аутомобила Volkswagen.
На истоку, у долини реке Лабе лежи величанствена престоница саксонских краљева, Дрезден.
После разарања током светског рата град је поново оживео и постао центар интелектуалног живота. Лајпциг је највећи град Саксоније, а познат
је постао захваљујући међународним сајмовима.
Заступљени су скоро сви индустријски сектори.
У подножју планине Харц су лежишта камене и
калијумове соли, а нафтоводом се допрема нафта
за хемијске гиганте у околини града Хале-а. Мрки

угаљ са површинских копова се користи у термоелектранама. Влада НДР није водила бригу о еколошки штетним утицајима рударства и хемијске
индустрије. Од 1990. велики број фабрика које
загађују животну средину је затворен, а значајно
је смањена и експлоатација угља површинским
коповима. Започета је ревитализација нарушених
предела.
У густо насељеној, индустријски развијеној Немачкој, симптоми еколошке кризе су се појавили
рано. Количина сумпор-диоксида доспелог у ваздух из термоелектрана на угаљ, односно азот-оксида насталог од издувних гасова аутомобила,
изазвали су појаву киселих киша. Оне су у великој мери оштетиле шумско богатство државе, поготово се то односи на четинарбке шуме. Призор
„умирућих шума“ је узбуркао јавно мњење које је
обратило пажњу на значај заштите животне средине. Током последњих пар деценија постављени
су специјални филтери на термоелектранама. На
тај начин је смањена за четвртину количина сумпор-диоксида која доспева у атмосферу. Немачка
је међу првима увела аутомобиле са катализатором, безоловни бензин, ветроелектране и употребу соларне енергије. Бројни нови изуми у области
техничких процеса и извозно оријентисана Немачка еколошка индустрија имају више од милион запослених.

Обновљен Берлин (Potsdamerplatz)

!

Замисли да си главни архитекта у Берлину. Које проблеме би морао решити?
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Рурска област, камени угаљ, топионица, тешка
индустрија, структурна криза, истраживање и
развој, аутомобилска индустрија, хемијска индустрија, еколошка криза, еколошка индустрија,
Келн, Бон, Франкфурт, Манхајм, Штутгарт,
Минхен, Хамбург, Дуисбург, Дортмунд, Бремен,
Росток, Берлин, Хановер, Дрезден, Лајпциг, Хале

И
У којим немачким градовима можете видети: Zwinger, Dürer-Haus, родну кућу Бетовена,
Alexanderplatz?
У којем немачком граду су одржане летње
олимпијске игре? Када?
По чему је познат број 4711?

Зелени пут ка расту
Немачки министар за заштиту животне средине током свог излагања истакао је следеће: „Онај
који на време открије ризике и могућности, биће
у могућности да искористи те привредне потенцијале и на тај начин отвориће нова радна места
и постићи ће благостање.“ Такође је нагласио да
се интелигентним прилагођавањем климатским
променама – на пример новим идејама у изградњи
и развојем технологија које штеде воду – стварају
позитивне могућности на пољу иновација и запошљавања. Стручњаци су убеђени да ће Немачке
компаније добити највећи део од више милијарди евра за инвестиције. Већ сада се њихов удео на
тржишту разних технологија за екологију креће
између 6% и 30% и овај тренд се вероватно неће
преокренути. Сименс је, на пример, први у свету
у погледу ветроелектрана за приобална подручја;
недавно је отворио нови европски центар у Хамбургу, док су нове фабрике у Сједињеним државама и у Кини започеле производњу са више стотина радних места. Број запослених у фабрикама
за ветроелектране са 800 из 2004. године повећао

И

ИИ

И

Зашто за Рурску област кажемо да је индустријска област “ базирана на угљу“?
Шта је довело до кризе у индустријским областима?
У чему се огледа промена структуре?
Које области су постале нови центри развоја?
Зашто?
Зашто је Немачка постала борац за заштиту
животне средине?

е а

а

се на 5500. Према Европском комитету, еколошке
индустријске гране – уз помоћ технологије – имају
водећу улогу на светском тржишту: њихова зарада чини 2,2 % бруто домаћег производа ЕУ и запошљава 3,4 милиона људи.
Најбитнији фактор код избора локације за зелене индустријске гране јесте довољан број високо квалификоване радне снаге. Све у свему, код
Немачких „ Green Tech” фирми запослено је око
милион људи и тај ће се број до 2020. године повећати изнад 2 милиона, док ће у традиционалним
гранама – производњи моторних возила, машинској индустрији – доћи до постепеног смањења.
Зелена технологија може профитирати чак и уз
привредну кризу, јер у односу на прошлост, располаже великим бројем стручњака.
Andrea Hessler ( HVG, 03.10.2009.)
Зашто је постало битно инвестирати у
„зелене гране“ ? По искориштавању којег
извора енергије је Siemens водећи?
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Сличне околности, сличан развој?
Упркос сличним природним и друштвено-економским
околностима, две алпске државе су имале различите путеве развоја. Данас обе спадају у привредно најразвијенија
подручја света.

пске д

аве

Аустрија је савезна држава јер се састоји од 9 савезних покрајина, а територијално је нешто мања од Мађарске (84 000
km2). Број становника је 8,3 милиона и последњих деценија
једва да се повећава. Долине и котлине су густо насељене и
у њима је настало много малих и градова средње величине.
Раштркана сеоска насеља планинских предела се налазе на
висинама до 1000–1500 m. Већи део Аустрије заузимају млади
ланци Источних Алпа. Највиши предео је Високи Тауерн са
врхом Гросглокнер чија је висина око 4000 m. Врхови су на
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много места прекривени сталним ледом са којих
се спуштају глечери. Алпе на северу ограничавају
ниске планине од седиментних стена (нпр. Бечка
шума) а према долини Дунава брежуљци.
На северној граници Аустрије се налази Чешки
масив. Предворје Мађарске низије представљају
Грацки басен у долини Муре на истоку, Бечки басен насут наносима Дунава и околина Нежидерског језера.
У Алпима експлоатишу гвоздену руду и обојене
метале, а на северу има мало нафте и природног
гаса. Велика количина камене соли и магнезита
(користи се у производњи ватросталних цигала)
се извози. Од природних ресурса важну улогу има
и хидроенергија која обезбеђује скоро 2/3 потреба за електричном енергијом. Залихе хидроенергије се постепено смањују. Аустрија је прва која
је на основу гласања о заштити животне средине
1978. одбила да пусти у погон потпуно завршену
нуклеарну електрану.
Територију Швајцарскe, једва нешто већу од
Задунавља (41 300 km2), прекривају ланци Западних Алпа висине 3–4000 m. У подножју планина, у терминалним басенима насталим наносом
моренског материјала, нанизана су прелепа језера. Највеће међу њима је Женевско језеро које
се простире и у Француској. На северозападној
граници Швајцарске је Јура, кречњачка планина
средње висине. Између Алпа и Јуре је висораван
Мителанд, т.ј. Плато, (Mittelland) која заузима
свега 30% укупне територије, а у којој је сконцентрисана већина становника.
Швајцарска са 7,5 милиона становника има
три званична језика: немачки, француски и
италијански. Реторомански којим говори 50-60
хиљада људи у долини реке Ин, признат је као посебан језик, и труде се да га сачувају од заборава.
Лабаву конфедерацију чине кантони са широким
овлашћењима који чувају традицију вишевековне
демократије. Развијена привреда и благостање у
држави привлаче велик број иностраних радника.
Један део староседелаца сматра да је број странаца
(21%) превише висок.

во
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За време Аустроугарске монархије задатак Мађарске је била производња хране, док је у Чешкој била
сконцентрисана индустрија. После Првог светског
рата самостална Аустрија није имала развијену
индустрију и била је приморана да увози храну.
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пешчар, конгломерат
седиментне стене (кречњак, доломит, шкриљац)
кристаласте и метаморфне стене (шкриљац, гнајс, гранит)
граница покрајине
државна граница
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Сл. 41: Структурно-топографска скица Аустрије, минерално благо и индустријски центри

Године 1938. је прикључена Немачком рајху,
па је у том периоду изграђена индустрија која се
базирала на производњи сировина и војне опреме. После Другог светског рата ојачао је државни
сектор захваљујући коме се привреда брзо опоравила. Државне фирме су се тешко прилагођавале
захтевима тржишта, имале су велике губитке па се
већи део њих постепено приватизовао.
Потписивањем аустријског државног уговора
1955. Аустрија се изјаснила за вечну неутралност.
Ово је ставило тачку на инострану окупацију и
омогућило је да се војни издаци држе на ниском
нивоу. Повољна политичка позадина јој је омугућила укључивање у динамичну међународну
поделу рада. Завршене су озбиљне структурне
промене у индустрији: брзо се развила прерађивачка индустрија, у првом реду машиноградња.
Захваљујући јефтиној електричној енергији, савременим машинама и производним процесима,
као и доброј пословној организованости малих и
средњих предузећа, аустријска индустрија је изузетно продуктивна.
Беч (Wien), главни град Аустрије се налази на
раскрсници старих трговачких путева и у срцу

плодног басена. За време Хабзбуршке монархије
стекао је статус светске метрополе, али је и данас седиште важних међународних институција.
У Бечу ради 1/3 запослених у Аустрији. У индустрији се истичу сектори који захтевају велику
стручност. Велики је однос запослених и у услужним делатностима. Динамичан културни живот
и бројни историјски споменици привлаче велики
број страних туриста. Од бројних градова Доње
Аустрије истичу се Швехат (рафинерија нафте, аеродром) и Винер Нојштат.
Центар тешке индустрије у Горњој Аустрији, а
уједно и најпрометнија дунавска лука је Линц. У
околини се налазе градови познати по индустрији
целулозе и папира, односно по металуршкој производњи алуминијума заснованој на јефтиној
електричној енергији.
У долинама реке Муре и Мурц нижу су фабрике црне металургије базиране на локалним
налазиштима гвоздене руде и мрког угља. Прерада дрвета и свестрана машинска индустрија
су сконцентрисане уз Муру, односно у Грацу. У
најјужнијој покрајини, Корушкој, налази се слабо
развијена обојена металургија и лака индустрија.
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Сателитски снимак једног дела Беча

!

Упореди структуру центра Беча са Будимпештом на основу сателитских снимака и
карата са Google-а. Која је најбитнија разлика?
Који класичан плес носи име Беча?

Салзбург, један од туристичких центара

Живот којег композитора се везивао за
овај град?

!

Наведи називе хране или пића која носе називе неких аустријских градова.
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Становници Тирола, смештеног у западном делу
земље, живе од Алпске пољопривреде и туризма.
Салцбург са околином је омиљена дестинација
скијаша и алпиниста. Захваљујући међународним музичким фестивалима и уметничким манифестацијама постао је један од центара културног
туризма. Најважнија област Аустријске текстилне
индустрије вековима уназад је Форарлберг. Бургенланд у суседству Мађарске је покрајина са најмањим бројем становника и најслабије развијеном индустријом. Од нас је одузета после Првог
светског рата и прикључена је Аустрији. У неким насељима ове области и данас живи становништво које говори мађарски.
Према становништву Швајцарске природа је
била немилосрдна: немају минералних ресурса,
а обрадивог земљишта је мало. Осим марљивог
рада, благостању је допринео и константан развој у последњих двеста година захваљујући неутралној политици и повољном географском
положају. Мир и сигурност – а такође и обавеза
чувања банкарске тајне – привлаче инострани
капитал у финансијске институције Швајцарске
које спретно обрћу поверену им имовину. Велике
приходе остварује и туризам. Густа мрежа друмских и железничких саобраћајница повезује
лепе и чисте градиће, односно одмаралишта. Тунели, вијадукти и серпентине представљају права
техничка ремек-дела. Преко Алпских превоја (на
пример St. Gotthard, Großer Sankt Bernhard) одвија
се жив транзитни саобраћај. Специјални возови
све чешће транспортују камионе кроз државу,
тако да се и на тај начин штити животна средина.
Становништво у селима је вековима било принуђено да нађе додатни извор прихода у народној
радиности или занатима. Одатле се развила Швајцарска индустрија позната по својим квалитеним производима (брендирани сатови, лекови,
специјални мерни инструменти и електрична
опрема) и кренула је у освајање светског тржишта.
Добар део електричне енергије се производи у хидроелектранама. Поред малих фабрика, развиле
су се и гигантске мултинационалне компаније.
(Међу гигантима се налази нпр. прехрамбена
индустрија Nestlé и индустрија лекова Novartis).
Најнасељенији Швајцарски град Цирих је стекао
славу као светски финансијски центар. Крајња
пловна тачка на Рајни је Базел, прометни град уз
границу и центар хемијске индустрије. Знатно
скромнију привредну улогу има Берн који је седиште централне владе конфедерације.
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Скоро 40% аустријске територије прекривају
шуме. Мало је плодног земљишта тако да оранице заузимају 1/5 територије. Свега 5–6% становништва ради у пољопривреди чија је главна грана
сточарство.
Разликују се два типа сточарства. Алпско се
више бави товом говеда, а мање производњом
млека. Стајско је заступљено у низијама и брдовитим пределима (млечно говердарство и свињогојство), а базира се на домаћим или увозним крмним биљкама (соја, кукуруз). У области између
400–800 m се често смењују пашњаци са обрадивим територијама. У хладнијим и влажнијим подручјима гаје пшеницу и шећерну репу, а понегде и
винову лозу и воће.
У низијама и брдовитим подручјима величина
сеоских газдинстава је у просеку од 10–20 ha. Поседи на планинским подручјима су већи. Пољопривредници се обично удружују у лабава купопродајна удружења. Простране, чисте сеоске куће
изграђене од дрвета и украшене цвећем остварују
значајне приходе од туризма.
Привреда базирана на ливадама и пашњацима је данас само занимљив елемент швајцарске
привреде, мада су поједини производи (сир, чоколада) на светском гласу. Биљна производња је заступљена на само 1/10 државне територије, ограничена је на простране басене и сунчаније падине.
Сеоске куће су још пространије, украшеније и
удобније него у Аустрији и у функцији су туризма.

аке ме на одне ве е
Године 1995. Аустрија је постала пуноправни
члан Европске уније. Са Немачком остварује 40%
спољне трговине, а 15% са источном Средњом Европом.
У нашем спољнотрговинском промету, Аустрија се налази на трећем месту, после Немачке и
Русије. На другом месту је по количини уложеног
капитала у Мађарску, после Немачке. Кроз електричне далеководе у Аустрији и ми смо прикључени у уједињени европски енергетски систем.
Мрежа аустријског гасовода се грана и ка Мађарској.
Увоз Аустрије је знатно виши од извоза; разлика се надокнађује приходима од туризма.
Привредни значај туризма у Аустрији је већи него
у било којој другој држави Европе.

Сенмориц је луксузно зимовалиште

!

Формирајте две групе. Једна нека сакупи
аргументе за оснивање новог туристичког
центра, а друга контра-аргументе.

просечна
годишња
температура
Јужни
°C
кречњачки
Алпи
4000
m

Централни
гребен

Северни
кречњачки
Алпи
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Свет вечитог снега и леда

3500
СНЕЖНА ГРАНИЦА
Планински
пашњаци

3000
2500

ГРАНИЦА ДРВЕЋА
Патуљасти бор

2000

ГРАНИЦА ШУМА
Смрека, бор, јела,
ариш. Планинске
ливаде и пашњаци

1500
100
500
Кукуруз, пшеница, кестење,
грожђе, кајсије, трешње, поврће

ГРАНИЦА
ПРОИЗВОДЊЕ
ЖИТАРИЦА
Мешовите
шуме, јабуке,
крушке
Листопадне шуме

Сл. 42: Вертикална зоналност у Алпима

Шта карактерише поједине зоне?

77

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 77

2016. 03. 16. 14:14

с

ја

вај а ска

Швајцарска је изузетно поносна на своју независност и неутралност; због тога није постала
члан Европске уније, штавише, није постала ни
члан ОУН до 2002. Насупрот томе, у Женеви се
налазе бројне институције ОУН (нпр. Светска
здравствена организација).
Овде је и седиште Међународног црвеног крста
и Друштва црвеног полумесеца.
Значајан део Швајцарске спољне трговине се

е она на ео а ја в опе

И

И

Источни Алпи, Западни Алпи, хидроенергија,
неутралност, продуктивна индустрија, квалитетни производи, сточарство, привреда базирана на ливадама и пашњацима, туризам, транзитни саобраћај, Беч, Грац, Салцбург, Линц,
Бургенланд, Цирих, Берн, Женева

Давос: место одржавања међународних
конференција и зимски туристички центар

одвија са државама Европске уније. Најважнији
привредни партнер јој је Немачка. Привредна
сарадња између Швајцарске и Европске уније је
заснована на правилима билатералног споразума.
Он омогућава слободну трговину и кретање капитала без учешћа Швајцарске у заједничким институцијама или привредној политици Европске
уније. Прикључила се шенгенском споразуму, јер
је ту пронашла предност у области туризма.

И

ИИ

И

Које су заједничке, односно различите карактеристике између ове две државе? Настале су као
речултат чега?
Зашто Швајцарску називамо „острво мира“?
На који начин се пољопривреда прилагодила
природним карактеристикама?
Какву улогу има туризам у животу државе?
Који фактори су допринели његовом развоју?

И
Које међународне институције имају седиште у
Бечу?
Која важна међународна манифестација се
везује за Давос?
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Када ће државе са новим политчким
системом сустићи развијене чланове
уније?
Привредни развој источног дела Средње и Југоисточне Европе је почео са великим закашњењем. Заостатку од четири деценије је допринео и совјетски тип
социјализма.

е она на ео а ја в опе

још више заостала због дуготрајне турске владавине која је била препрека друштвеном и привредном напретку. Овдашње државе су до половине
20. века биле слабо развијене аграрне земље.
После Првог светског рата победничке силе су
у потпуности измениле политичку карту источног
дела Средње Европе. Неразумне и неправедне границе су прекинуле везе са ранијом територијалном поделом рада што је довело до пада привреде.
Новоформиране државе су обухватале мноштво
народа и националних мањина. Ово је такође допринело слабљењу. На тај начин су лако постале
жртве нацистичке Немачке и њених савезника.
Други светски рат је донео патњу и разарања
државама источног дела Средње Европе. Највећу
штету је претрпела Пољска. Нису била мања разарања ни у бившој НДР, Југославији и Мађарској.
После рата су поново прекројене државне границе. Совјетски Савез се незадрживо проширио на
рачун својих суседа. Пољска се померила на запад
на рачун Немачке, док су друге границе враћене у
предратно стање. Преко 20 милиона људи је било
принуђено да напусти завичај због присилне промене места боравка. Након протеривања чешких
и пољских Немаца, велике територије су остале
без становништва.
Западни део Европе – у оквиру тзв. Маршаловог плана – добио је великодушну америчку
Из којих земаља и које националне мањине
су биле погођене пресељавањем?
Немачка
Немачка

Совјетски Савез

Немачка

Шта сте учили из историје о настанку и распаду социјализма?

а о п в едне аос а ос
Током протеклих векова источни део Средње Европе је
био далеко од главних путева светске трговине, а није
имао учешћа ни у колонијалним освајањима. Због тога
се са знатним закашњењем, тек у 19. веку, прикључио
индустријској револуцији. Југоисточна Европа је била
Сл. 43: Подручја присилне промене места
боравка после Другог светског рата
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Совјетски Савез

Сл. 44: Државе које су припадале интересној сфери
Совјетског Савеза за време хладног рата

У којим ваневропским државама је био
распрострањен утицај Совјетског Савеза? Које заједничке карактеристике су
држале све њих на окупу?
помоћ за рекунструкцију порушених објеката.
Наш предео је потпао под совјетску интересну
сферу, тако да се привреда морала покренути сопственим снагама на ратним рушевинама. Својим
неограниченим војним и политичким утицајем,
Совјетски Савез је приморао државе источног
дела Средње Европе и Југоисточне Европе да следе образац стаљинистичког социјализма. Уведена је планска привреда, док је приватна својина
скоро у потпуности протерана из привреде. Започета су велика улагања у чијем је фокусу била
тешка индустрија – поготово војна.
За спровођење интереса совјетске владавине,
основан је Варшавски пакт (1955–1991). У циљу
јачања привредних веза унутар „социјалистичког блока“ 1949. је основан Савет за узајамну
економску помоћ (СЕВ – Совет экономической
взаимопомощи) који је радио до 1991. Чланице
СЕВ-а су дуго биле искључене из крвотока светске привреде па су доспеле у ћорсокак на путу ка
развоју.
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На основу амбициозних планова, квантитативаног раста, улепшаних статистичких података
многи су мислили: можда ће планска привреда
понудити нове могућности за достизање стандарда западноевропске привреде. Постепено је неуспех социјалистичког система постао очигледан,
дошло је до краха СЕВ-а. Крајем 1980-их година
ослабљен Совјетски Савез није могао спречити
промену политичког и привредног система. Ове
промене су се у државама источног дела Средње
Европе дешавале брже, а у државама Југоисточне
Европе спорије. Захваљујући новонасталој ситуацији, на површину је испливао читав низ економских потешкоћа из прошлости:
а) Државе региона у великој мери зависе од
међународне поделе рада. Међутим, производи
социјалистичке привреде су били технички застарели. За потребе највећег потрошачког тржишта
– Совјетског Савеза – били су одговарајући, али се
нису могли продати на светском тржишту.
б) Индустрија заснована на великој потрошњи енергије и сировина била је у супротности
са количином природних ресурса.
в) Поједине државе су производиле превише
разноврсних производа. Због застареле техничке
опремљености фабрика и лоше организације рада
дошло је до пада продуктивности.
г) Запуштена инфраструктура, неразвијен
финансијски систем, застарео саобраћај и телекомуникације, спречавали су их да се укључе у крвоток светске привреде и развој информативног
друштва.
д) Привреда базирана на квантитативном расту изазвала је значајна еколошка оштећења животне средине и здравственог стања људи. (И
данас је просечан животни век људи у источном
делу Средње Европе краћи за 6–8 година у односу
на становништво Западне Европе.)
ђ) Већина социјалистичких земаља је 1970-их
година узела велику своту кредита. Уместо улагања у преуређење привреде, већи део је инвестиран у бесмислене пројекте. Због пристиглих
камата за наплату, постало је неопходно узимање
нових кредита. Задуженост је деценијама оптерећивала државе које се ионако боре са недостатком капитала.
е) Социјалистички систем је покушавао да сузбије осећај националне припадности, и није решио проблем мањина у неким државама. После
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Бивше социјалистичке државе Европе су биле суочене са задацима које су морале решити без претходног обрасца у дотадашњој историји. На рушевинама партијске диктатуре требало је изградити
институције демократске државе базиране на вишепартијском систему. Сложеније од овога било
је успостављање тржишне привреде која производњу и цене базира на основу потражње и понуде. Држава треба да има само индиректан утицај
(нпр. порез, царина) на рад тржишта. Због тога
је било неопходно уредити власничке односе на
потпуно нов начин: власништво државе је постепено прешло у приватне руке. Процес приватизације је трајао дуго, односно у свакој држави се
одвијао различитим темпом и на различит начин.

Шта си учио о проширењу Европске уније?

Прелаз на тржишну привреду је за последицу
имао велики пад производње и животног стандарда. Томе је допринела инсолвентност Совјетског савеза и његов распад 1991. године. Овим су
државе у региону изгубиле главно потрошачко тржиште. Због тога је била неопходна потпуна промена тржишта; ово је олакшано потписивањем
споразума о придруживању са Европском унијом.
Застареле, губитничке фирме су затворене, а оне
које су производиле за совјетско тржиште су ушле
у стечај. Државе у региону су се морале суочити са
масовном незапосленошћу.
За модернизацију индустрије и успостављање
нове структуре био је неопходан инострани капитал. Географска близина и релативно јефтина
радна снага је привлачила иностране улагаче, али
неразвијен саобраћај, мањак телекомуникацијске
мреже, неизвесни имовински односи, мала домаћа тржишта и кризна жаришта су их одбијала.
Због тога је знатно мање капитала од очекиваног
стизало у бивше социјалистичке државе. Већи део
држава се прикључио ЕУ 2004, односно 2007. године. Региону се тиме повећала шанса за приливом капитала и сустизање развијених.

Модели приватизације
Реституција: повраћај имовине бившим
власницима или наследницима.
Ваучерска приватизација: подела ваучера (нпр. у Чешкој). Сваки држављанин је
могао набавити ове вредносне хартије у слободној продаји. Касније су банке и друштва
за управљање имовином откупили ове ваучере. Многа приватна лица су се обогатила
спретном купопродајом.

У већини земаља је дозвољено да радници или руководиоци производње откупе мање фабрике или продавнице. Томе су
допринели јефтини, дугорочни кредити.
Овим је омогућено формирање слоја добростојећих предузетника, али се није решила
модернизација производње која је изискивала знатна улагања.
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За мања или већа обештећења старих
власника издате су вредносне хартије. У
Мађарској је то била обвезница за накнаду
штете, које су могли употребити за куповину обрадивог земљишта или деоница.

Велике државне фирме претворене су у
деоничарска друштва. Деонице – или њихову већину – продали су иностраним инвеститорима са много капитала. Ову методу
су користили у државама (напр. код нас) у
којима је терет дуга био висок. Иностране
директне инвестиције су омогућиле развој
привреде, увођење нових привредних грана
и услуга. Истовремено, држава је била приморана да прода своју имовину у бесцење.
Неке иностране фирме су стекле превласт
у појединим секторима и то су искористиле
за сопствену предност на тржишту.

е она на ео а ја в опе

пада социјалистичког система оживео је национализам који је као последицу међунационалне
мржње имао рат у Југославији. Распад Чехословачке и Југославије и настанак малих националних држава био је у супротности са интеграционим процесима на другом крају Европе.
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социјализам, планска привреда, СЕВ, задуженост, промена система, процес приватизације,
реституција, обештећење, ваучерска приватизација, незапосленост, промена тржишта, иностране инвестиције

И

ИИ

И

Зашто је у источном делу Средње Европе и у
Југоисточној Европи био спорији привредни
развој него у државама Западне Европе?
Који разлози су допринели колапсу социјалистичке привреде?
Зашто су се државе у региону задужиле?
Које привредне и друштвене последице је изазвала промена система?
Наведи разлике између тржишне и планске
привреде.

е она на ео а ја в опе

И
Пронађи ко чини вишеградску четворку.
Шта се крије иза скраћенице CEFTA?
Сакупи податке о СЕВ и о Варшавском пакту.

Обвезница за накнаду штете

К А Р И Ј Е РА
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Ја сам Оршоља Чизмар, завршила сам на ЕЛТЕ, на факултету за природне науке
географију регионалног и урбаног развоја. Захваљујући одличним везама одсека провела сам пола године у Финској, осим тога, професори су ме укључили
у више значајних истраживања. Месец дана након државног испита запослила
сам се у водећем малопродајном ланцу у Мађарској, тако да уопште не осећам
оно што многи кажу, да млади са дипломом тешко могу наћи посао. Тренутно радим на испитивању могућности за проширење фирме у новим насељима, мерењу куповне моћи, истраживању тржишта (пуно путујемо, мапирамо).
На конкурсу је нарочита предност дата дипломираним географима. У нашем
одељењу половину запослених чине географи, а другу половину дипломирани
економисти.
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плодној Подунавској низији – и данас живи пола
милиона Мађара.

Након Другог светског рата, Чехословачка се
састојала из две савезне републике које су наводно биле равноправне. Међутим, све битне
одлуке су се доносиле у савезном парламенту у
Прагу и централној влади. После слома социјалистичког система (1989) Словачка је решила да
стекне националну независност. Мирном раздвајању се није противила ни Чешка јер је сматрала да ће се лакше прикључити Европској интеграцији без привредно проблематичне и мање
развијене Словачке. Чехословачка се раздвојила
на две посебне државе 1. јануара 1993. Чешка
(79 000 km2, 10,4 милиона становника) и Словачка
(49 000 km2, 5,4 милиона становника) повећавају
број малих земаља Средње Европе.

е ка нада

Две државе наследнице, два развојна
пута?
Две државе су се раздвојиле 1. јануара 1993. После
пада социјалистичког система Словачка је иницирала потпуну националну независност. Раздвајању се
није противила ни Чешка која је већа и привредно
развијенија.

аспад саве не д

аве

После Првог светског рата, на рушевинама Аустроугарске монархије једна од вештачки створених држава
била је и Чехословачка.
Силе антанте су широкогрудо одредиле границе новој држави. Између два рата, 1/3 становништва Чешке
чинили су Немци. На југоистоку су биле чисто мађарске територије које су прикључене Чехословачкој. Последица овога је да уз јужну границу Словачке – у

а вој

После Првог светског рата Чехословачка је наследила 2/3 индустрије из доба Аустроугарске
монархије. Два рата су поштедела Чешке фабрике, а нису се оштетили ни прекрасни споменици
шармантних градића и „златног Прага“. И после
деценија „социјалистичког развоја“, индустријска
традиција Чешке, географски положај и квалификована радна снага привлаче инострани капитал.
Већи, западни део Чешке заузима Чешки басен
чије ивице чине шумовите, громадне планине
високе од 800-1500 m. У јужном подножју Рудних
планина, у области града Мост и Соколов су дебеле наслаге мрког угља који је местимично доступан површинским копом.
Клима Чешког басена је умерено-континентална. Просечна температура зимских месеци се поклапа са нашом, док је лето за 3-4 степена свежије.
Површинске воде припадају сливу Лабе. На њеној
јужној притоци Влтави подигнуте су бројне мање
електране. Јужно од Прага одвија се жива пловидба.
У источном делу Чешке налази се простран
Моравски басен на који се ка северу, у подножју
Судета, надовезује Горње-Шлески басен познат
по налазиштима каменог угља. Центар рударства
је Острава.
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О овоме си учио: каква је била судбина Чехословачке за време Другог светског рата?
Какав је био положај тамошњих Мађара
после 1945?
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Сл. 45: Наследне државе Чехословачке
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Сл. 46: Топографске карактеристике Чешке и минерално благо

За који структурни елеменат је везана
појава каменог угља?

Основу енергетске привреде одувек чини
угаљ. Из Русије увезена нафта и природан гас
користе се као сировине у хемијској индустрији.
Термоелектране на угаљ и фабрике које прерађују
угаљ оставиле су за собом тешке еколошке последице: загађен ваздух у индустријским зонама и
уништене шуме.
Сировине за топионице потичу већим делом
из иностранства. Област Остраве предњачи у
производњи гвожђа и челика. Плзењ, у Чешком
басену, познат је по квалитетној челичној роби.

Значајан део металуршких производа се извози.
У међународној подели рада индустрија за производњу тешких машина, која се базира на великој
количини сировина и високој стручности, заузима важно место (нпр. топионице, производња
опреме за електране). Квалитетна машинска индустрија је настала у најстаријој области Чешког
басена, око Прага и Плзења. Овде ради највећа
фабрика у земљи Шкода, која између осталог производи и локомотиве, тешке електричне машине, атомске реакторе. (Познати аутомобил шкода, који је у власништву Немачког фолксвагена,
склапа се у граду Млада Болеслав). Острава са
околином је позната по производњи рударских и
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Праг: Иза Карловог моста се издижу палата Храдчани и бројни торњеви

Зашто Праг називају „златни”?
Мало књижевности. У којој драми је Праг
део сцене? Како се повезује са географијом?

металуршких машина. Брно, сајамски град у Моравском басену, познат је по свестраној машинској индустрији.
Текстилна индустрија у подножју Судета, која
има дугу традицију у домаћој радиности, базира
се на локалном лану и вуни. Фабрике дрвне индустрије и индустрије папира су смештене уз
реке на југу Чешке. У мањим градовима је традиционална производња намештаја, музичких
инструмената и играчака. Одличне локалне сировине и производно искуство су допринели да индустрија порцелана и керамике (Карлови Вари),
индустрија стакла и накита (Јаблонец), односно
производња оловака (Чешке Будејовице) буду на
светском гласу. У оквиру прехрамбене индустрије
вредно је споменути светски познату производњу
пива. У најзападнијем углу земље нижу се светски
познате бање (нпр. Карлови Вари).
Плодне оранице су смештене у басенима

и пространим речним долинама. Пшеница и
шећерна репа се углавном гаје у Чешком и Моравском басену. На великим површинама се гаје
пивски јечам и хмељ који се делимично и извозе.
У свежијим планинским пределима има много
кромпира и крмног биља. Производња воћа и
поврћа је сконцентрисана у срцу Чешког басена.
Чешка земљораднња и сточарство су на високом нивоу; међутим, мало је ораница у односу
на број становника. Због тога је неопходан увоз
појединих пољопривредних производа.

ова ка

а
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Већи део Словачке заузимају млади венци Северозападних Карпата. Њихов најлепши део су Високе Татре. Национални паркови чувају стеновите
врхове формиране током леденог доба, ледничке
валове и блиставе горске очи. По ободу се нижу
бројна позната летња и зимска одмаралишта.
Између Карпатских лукова реке великог пада
(Вах, Нитра, Хрон) повезују издужене басене.
Наша Мала низија је „близанац“ Словачке плодне низије у долини Дунава. Ту је и највеће острво
створено наносима Дунава – Велико житно острво (Csallóköz).
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Сл. 47: Топографске карактеристике Словачке и минерално благо

!

Упореди структуру Чешке и Словачке. Како
утиче морфолошка структура на различите карактеристике?

Пројекат изградње хидроелектране Габчиково-Нађмарош (bősi vizlépcső) је претио да угрози
живи свет, подземне воде и пољопривреду Великог
житног острва (Csallóköz). Већи део воде граничне реке Стари Дунав преусмерили су у вештачки,
изоловани канал чије су стране биле више за 18
m у односу на околину. Производња електричне
енергије 1992. је била ниска, али је овим изазвана
штета била велика. Није само животна средина
била оштећена, него су и словачко-мађарски односи били нарушени нерешивим проблемима.
Сиромашна природним ресурсима, привредно
заостала Словачка је у последњих пола века доста
напредовала. За разлику од Чешке, овде је било
много радне снаге, а из угла Варшавског пакта на
овом простору је била безбеднија изградња великих војних фабрика. Привредне везе са Совјетским Савезом су биле повољније за суседну Словачку. Моћна тешка индустрија је била базирана
на совјетској нафти и гвозденој руди.
Главни град Братислава је центар динамичног
развоја, као и политички, привредни и културни
центар. Почетком 20. века у том граду су се користила три говорна језика, али је након таласа индустријализације словачки постао доминантан. MOL
је већински власник велике рафинерије, која пре-
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рађује руску сирову нафту. У свестраној машинској
индустрији се посебно истиче фабрика аутомобила
Фолксваген (Volkswagen) – највећа фирма у земљи.
Треба споменути и прехрамбену индустрију,
којој сировине обезбеђује Подунавска низија.
Северни продужетак наше Мале низије представља житницу Словачке. Овде успева пшеница,
захтевнији кукуруз, разноврсно воће и поврће.
Узгој свиња, живине и говеда се базира на крмном биљу. Комарно је културно средиште предела
са већинским мађарским становништвом као и
друга по величини лука на Дунаву. Од градова на
северном ободу низије истиче се Трнава где је у
17–18. веку Петар Пазмањ основао први мађарски
универзитет. У близини се налази прва, данас већ
застарела словчка нуклеарна електрана. (Друга је
поред Љевице (Léva), од Будимпеште удаљена свега 90 km.)
У прохладним котлинама, између шумовитих планина, гаје кромпир и зелено крмно биље.
У насељима поред река, уз традиционалне гране
прераде вуне, пилане и фабрике папира, појавиле су се и машинска, хемијска и војна индустрија.
У новије време су у градовима западне Словачке
(Трнава, Жилина) транснационалне компаније
инвестирале у аутомобилску и електронску индустрију.
Кошице је најистакнутији центар источне Словачке, који се бори са привредним тешкоћама. На
обали реке Хернад, у подножју словачких рудних

2016. 03. 16. 14:14

ова ка

планина 1960-их је подигнут највећи металуршки
комбинат.
Словачка је морала да се избори са знатно
више привредних потешкоћа него Чешка. Губитак совјетског тржишта, колапс војне индустрије,
криза енергетски захтевних индустријских грана
проузроковали су масовну незапосленост. Због
тога су различитим методама (нпр. пореским
олакшицама, обезбеђивањем комуналне инфраструктуре) охрабривали иностране фирме на велика улагања. Захваљујући смишљеној економској
политици убрзао се привредни раст, смањена је
стопа незапослености и повећао се животни стандард. Индикатор успеха је улазак Словачке у еврозону 1. јануара 2008. – као друге по реду државе у
транзицији.
Кошице –
Катедрала Свете Јелисавете

Чији гроб се може наћи у овој цркви?

И

И

Чехословачка, Чешки басен, залихе мрког угља,
Моравски басен, Горње-Шлески басен, енергетска привреда, топионица, индустрија за производњу тешких машина, производња аутомобила,
традиционалне индустријске гране, туризам,
Плзењ, Острава, Брно, Праг, Северозападни
Карпати, Високе Татре, Братислава, Комарно,
Кошице

И

ИИ

И

Зашто су обе наследне државе подстицале раздвајање?
Које су сличности и разлике привреде две државе?
Како се мењало кроз историју мишљење о географском положају ових држава? Како је то
утицало на друштвено-економски развој?

И
Тврђава у Братислави

Познати чешки композитор Бедрих Сметана у
једној својој симфонији прати цео ток чешке
реке. О којој реци је реч?
Планираш летовање на Високим Татрама. Припреми детаљан програм туре.
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мањине у појединим градовима

Сл.48: Однос броја мађарског становништва по
регијама у Ердељу (попис становништва, 2002.)
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Какву улогу је имало рудно богатство
у развоју румунске привреде?
Румунској привреди стоје на располагању разноврсни
природни ресурси. Много је плодних ораница и шума. Има
знатно више нафте и природног гаса од било које земље у
окружењу.

ас ав с ановн

ва

Румунија је највећа држава Југоисточне Европе (238 000 km2,
21,5 милиона становника). Историјско језгро у којем су живели само Румуни су Молдавија и Влашка. После Првог светског
рата Румунији је прикључен Ердељ (Трансилванија) и ободни
предели суседне низије у којима су вековима живели разни народи. Румунска политика – стварање „чисте“ националне државе – убрзала је процес асимилације националних мањина.
Иако се структура националних мањина последњих деценија знатно променила, око 20% становништва у Ердељу чине
Мађари. Староседеоце који говоре немачким језиком пред-

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 88

Уз помоћ атласа, одреди у којим областима
се налазе градови са најгушћом концентрацијом Мађарског становништва.

стављају Саси у градовима Јужног Ердеља (Сибињ, Брашов) и Подунавски Немци у околини Темишвара. Њихов број се протеклих деценија знатно
смањио, са пола милиона на свега 60–70 хиљада.
Насупрот природном прираштају, од почетка
20. века због емиграције и популационе политике
број Мађара у Ердељу није растао. Територија насељена са милион и по Мађара је једино компактна у Земљи Секеља – округ Харгита, Ковасна и Мориш – док се друге територије мешају са Румунима.
У великим градовима Ердеља који бележе нагли
раст, национални састав се у последњих пар деценија потпуно изменио. Масовним насељавањем
Румуна, Мађари су постали национална мањина.
Сматра се да је улазак Румуније у ЕУ (2007) и изградња аутопута у северном Ердељу подстицајан
за културну и економску сарадњу са Мађарском.

авне ка ак е с ке п в едно
а воја
У односу на суседне државе, у периоду Румунске
планске привреде већи део националног доходка се
издвајао за нове инвестиције а мањи на потрошњу.
Огромни, често нејасни пројекти су гутали много
новца.
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Сл. 49: Топографске карактеристике Румуније и минерално благо

Каква веза се може уочити између топографске структуре и минералних лежишта?

Држава обилује ораницама и шумама. Богатија
је минералним горивом и рудама него било која
земља у региону. Посебно су повољни услови за
хемијску индустрију (нафта, природан гас, камена со). За време социјалистичке планске привреде
развиле су се индустријске гране које су захтевале
много ресурса и енергије, тако да све више сировина (нафте, кокса, гвоздене руде) треба увозиту
из иностранства. У тржишним условима значајан
део рудника је постао неконкурентан па су многи
затворени. Због деградације рударства и застарелих индустријских грана, у последње две деценије
се из Румуније иселило више стотина хиљада људи
у Западну Европу у потрази за бољим животом.

а па
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Источни Карпати се састоје од више паралелних
ланаца који се деле на посебне планине. Последице
вулканске активности су местимична налазишта
руде олова, цинка и бакра (Баја Маре). Вулкани

на Харгити су били активни још пре пар стотина
хиљада година. Симболи поствулканских појава су извори минералне воде и мофете (туријска
Смрдљива пећина). На источној страни Харгите,
у горњем току река Олт и Мориш, на висини од
6–800 m, нижу се мали, затворени секељски басени (Харомсек, Циуц, Ђурђеу). Свежа клима је
погодна само за гајење кромпира и крмног биља.
Лети се стада говеда и оваца изводе на планинске
пашњаке. У Секељским градовима средње величине – 40–80 хиљада становника – (Свети Ђорђе,
Мијеркуреја Чук, Одорхеју Секујеск) осим прераде дрвета, у последње време се одомаћила текстилна и машинска индустрија.
Јужни Карпати сачињени од кристаластих стена су највиши и најзатворенији планински предео
Румуније. Чипкасти планински врхови и кристално чиста ледничка језера сведоче о некадашњој
глацијацији.
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Западно од Карпатског лука простире се део територије који је нешто већи од Мађарске, а осим историјског Ердеља обухвата и низијске пограничне
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На главном тргу у
Клужу испред цркве св.
Михаила налази се споменик краља Матије

Који фактори
су допринели
развоју града?

области. Природне карактеристике и привредни живот су изузетно разноврсни. Градови чувају мноштво успомена из историје различитих
народа који вековима живе заједно. Индустрија
се овде не базира само на обилним природним
ресурсима, него се ослања и на богату традицију.
Центар једног дела државе је Трансилванијски
плато на висини од 5–600 m који су обликовале
дубоке речне долине. Клима је мало свежија него
на Великој низији. Периферија прима доста падавина, док је средњи део – Трансилванијска равница – сувљи (5–600 mm). Уместо некадашњих
храстових шума, долине заузимају пашњаци и
оранице, али је много и воћа.
Трансилванијски плато је област хемијске индустрије од државног значаја. На периферији платоа се вади камена со коју прерађује неорганска хемијска индустрија. Извори и слана језера у области
Sóvidék у Секељу су оживела бањски туризам међународног значаја (Совата, Парајд). Благо набрани
седиментни лукови чувају огромну количину природног гаса по чијој производњи Румунију претиче само неколико Европских држава. Уместо загревања електрана, природан гас се све више користи
за прераду у хемијској индустрији. Њени центри су
Таргу Муреш (Tirgu Mureș) и Турда (Turda). На обали реке Мали Самош, на капији путева који воде
ка западу, развио се „главни град“ Ердеља Клуж
(Cluj-Napoca). Поред традиционалне културне и
академске улоге, добио је и свестрану индустрију.
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У некадашњим Саксонским градовима на југоисточној периферији Ердеља (Шегешвар, Сибињ,
Брашов) је традиционалну текстилну индустрију,
индустрију коже и индустрију за прераду дрвета
премашила вишеструка машиноградња. Брашов
(Brașov) је највећи град округа и индустријски
центар. Развоју је допринео и повољан географски
положај. У југозападном делу Ердеља је најстарија
област црне металургије у земљи (на пример Хунедоара) која се базирала на коксовању каменог
угља и руди гвожђа.
Трансилванијски планински обод се издиже
1800 m и одваја Трансилванијски плато од Велике низије у Мађарској. Ердељске рудне планине на
југу се хиљадама година обрађују, а значајне су по
рудницима злата и сребра који су већим делом исцрпљени. На западу, у подножју планине Краљевска шума (Pădurea Craiului) је лежиште лигнита и
рудник боксита који су новијег датума.
Планиски предео се преко винограда и воћњака на наносним купама постепено стапа са Великом низијом. Стари сајамски градови настали на
пролазима у речне долине су се индустријализовали. Поред реке Шебеш-Кереш је изграђена
Орадеа, стари академски и културни центар Парциума; значајан је по глиници и хемијској индустрији. Арад на обали реке Мориш издваја се по
производњи машина алата и вагона. Темишвар је
свестран индустријски и културни центар равничарског, плодног Баната.
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Између Јужних Карпата и Дунава простире се
Влашка низија, предео са два лица: северни део
заузимају Субкарпатска брда, а јужни потпуно
равна Подунавска низија.
Ка истоку јача утицај континенталне климе.
На лесном покривачу Влашке низије формирана
је плодна црница. Велики део ораница заузимају
кукуруз и пшеница. Кукуруз није важан само за
свињогојство, него и за људску исхрану. Од индустријских биљака, гајење сунцокрета је значајно у
светским размерама. Субкарпатска брда су позната по воћу и сортама винове лозе.
Јужно од Карпата су богата лежишта камене
соли, односно нафте и природног гаса. Румунска нафта је одличног квалитета, али јој се залихе
смањују. Експлоатација лигнита, међутим, има
све већу улогу у производњи струје у Румунији.
Ђердап, заједничка румунско-српска електрана,
искориштава енергију Дунава.
У широком појасу нафтног подручја је град Плоешти који је познат по гигантској петрохемијској
индустрији и производњи опреме за нафтне бургије. У градовима Влашке низије развила се и машинска индустрија (на пример производња аутомобила).
Најсвестранију улогу има Букурешт (București),

И

И

Ердељ (Трансилванија), Земља Секеља, националне мањине, планска привреда, хемијска
индустрија, индустријске гране које захтевају
много сировина и енергије, машинска индустрија, гајење сунцокрета, гајење кукуруза, туризам, Источни Карпати, Харгита, Јужни Карпати, Трансилванијски плато, Трансилванијски
планински обод, Влашка низија, Таргу Муреш,
Клуж, Брашов, Орадеа, Арад, Темишвар, Плоешти, Букурешт, Галац, Констанца

главни град од скоро 2 милиона становника у
којем је сконцентрисана 1/6 индустрије Румуније.

о дав ја
д аве

о

а с о не о ас

Између Карпата и реке Прут се простире Молдавија, брежуљкасто подручје прекривено лесом
које се ка југу снижава. Клима и пољопривреда се
једва разликују од Влашке низије.
Молдавија је почела да се индустријализује пре
свега пар деценија . Камена со, нафта и лежишта
природног гаса у подножју Карпата су погодовала развоју хемијске индустрије. Шуме на брдима
су сировина за производњу намештаја, целулозе
и папира. На брзим Карпатским рекама су подигнуте мање и веће хидроелектране. Два лучка
града на Дунаву која су заједничка врата Молдавије и Влашке низије, а до којих се може стићи
и прекоморским бродовима су: Галац (Galaţi) и
Браила. У Галацу је изграђен највећи металуршки
комбинат у Румунији који је прерађивао сировине из Украјине. Између Дунава и Црног мора је
смештена Добруџа са сувом климом. Ту је и Констанца (Constanţa), једина морска лука Румуније.
Одмаралишта и купалишта на обали постају све
популарнија у земљи и иностранству.

И

ИИ

И

Из којих аспеката се лук Карпата може посматрати као граница?
Који фактори су одредили настанак и територијални размештај румунске индустрије?
Замисли да си стручњак у области водопривреде. Зашто треба да се информишеш о експлоатацији дрвета у Трансилванији, о рударским и
индустријским објектима?
Зашто Влашку низију зовемо житницом Румуније?
Мамаја, одмаралиште на морској обали

!
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Потражи каква је клима у одмаралишту.

е она на ео а ја в опе

а ка

2016. 03. 16. 14:14

аспад ос ав је

а е
се к

о ј
ај а

в е

ек

изведене електричне енергије потиче од река са
великим падом. Неуједначени речни режим због
смањеног протицаја за време летњих суша значајно смањује искориштеност хидроелектрана.
Речне долине (Саве, Дунава, Мораве, Вардара) су
одредиле трасе за прометне путеве и железницу,
који спајају Средњу Европу са Бугарском, Грчком
и Турском.
Унутрашње гребене Динарских планина прекривају шуме. Са планинских ланаца који оивичавају Јадранско море, давно је исечено дрвеће.
Еродирано земљиште и неплодне кречњачке падине нас подсећају на непоправљиве штете које
је човек нанео природи. Приобални планински
ланци представљају јасну саобраћајно-географску и климатску границу. Кроз стрме превоје
пролази само неколико путева и пруга ка Јадранском мору. Медитеранска клима је заступљена
само на далматинској обали и острвима, односно
у најјужнијем делу долине Вардара. У котлинама
и низијама је континентална клима. Динарске
планине примају велике количине падавина због
принудног узлазног кретања доминантних западних ваздушних струјања. Пријатно топле воде Јадрана у току 4-5 месеци, хиљаде острва, сунчано
медитеранско лето и блага зима пружају идеалне
услове за туристички промет.

ос ав је
е

!
Зашто се распала бивша Југославија?
Јужнословенски народи су могли опстати у оквирима једне државе само кратак временски период због различите
историјске прошлости, културног наслеђа и различитог
степена привредног развоја.
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Територија бивше Југославије састоји се од младих веначних
и старих громадних планина рашчлањених низијама и котлинама. Залихе боксита у Динарским планинама и бакра у
Карпатско-балканским планинама су значајне у европским
размерама. Мање количине нафте и природног гаса на ободу Панонске низије ни издалека не задовољавају потражњу,
а недостају и кавалитетна лежишта угља. Једна трећина про-
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Проучи у атласу мапу падавина у Европи.
Потврди написане податке о распореду падавина на основу података са карте.
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Контуре Југославије су на мапи Европе уцртале
победнице Првог светског рата за време мировних преговора. Вештачки створена држава се за
време Другог светског рата распала, али је у интересу великих сила поново оживела. Успостављено
савезно (федеративно) државно уређење 1946.
је омогућило за шест словенских народа извесну
самосталност. У оквиру две Аутономне Покрајине
– Војводине и Косова – националне заједнице југословенских Мађара и Албанаца располагале су
широком аутономијом. Међутим, када је 1980-их
година партијска диктатура poчела да це урушава,
републике су тежиле потпуном раздвајању.
У Европи, осим Совјетског Савеза, није постојала ни једна држава где су национална и
верска структура, језичко и културно наслеђе
били толико разнолики као у бившој Југосла-
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Сл.50: Природно-географске карактеристике држава наследница Југославије

!

Упореди природне карактеристике држава
наследница Југославије. Упореди климу Хвара и Београда.

вији. Најважнија линија раздвајања у држави се
провлачила између два велика јужнословенска
државотворна народа – Срба и Хрвата. Српски и
хрватски језик је у суштини идентичан; међутим,
више се разликују један од другога на основу културне традиције и економских интереса који вуку
корене из прошлости:
а) Хрвати – заједно са Словенцима – су се
прикључили римској (католичкој) цркви од 7.
до 10. века и пишу латиничним писмом. Срби и
Македонци су православне вероисповести и до
данас користе ћирилицу. Значајан део становника
Босне и Херцеговине је за време турске владавине
примио ислам.
б) Од 12. века до 1918. Хрватска је била под

влашћу мађарских краљева, док је Словенија делила историјски судбину Аустрије. Хрватски и
словеначки народ је одувек одржавао живе везе са
Средњом Европом и медитеранским простором
што је погодовало друштвеном и економском напретку. Срби су се тек у 19. веку ослободили турске владавине.
Јужнословенски градови и данас носе видљиве
трагове различите историјске прошлости. Већи
део предивних споменика Јадранског приморја,
цркава и палата од белог мермера су у наслеђе
потомству оставили италијански (венецијански)
трговци. Чисти, лепи словеначки градићи и дрвене сеоске куће на спрат, украшене цвећем, одражавају утицај суседне Аустрије. Градови Хрватске
и Војводине, која припада Србији, и нама су познати: тлоцрт насеља, структура и стил изградње
показује и нама препознатљив изглед. Џамије са
куполама у Сарајеву главном граду Босне, витки
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Београд
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Сл.51: Народности бивше Југославије

Која држава наследница је постала етнички „чиста“? Зашто је Босна и Херцеговина била поприште борбе на етничкој
основи?

минарети и ужурбани базари сведоче о моћи турске владавине и исламске религије у обликовању
нације.
в) Давно настале територијалне разлике у
привредном развоју нису се смањиле ни у границама Југославије. Индустријализација заосталих
крајева у оквиру социјалистичке планске привреде
једва је давала резултате. Усмеравање централних
фондова ка развоју југоисточног дела земље нарушило је интересе имућних народа. Наиме, економски je била кориснија изградња нових фабрика на територијама које су имале на располагању
обучену радну снагу и добру саобраћајну мрежу.
Од 1970-их година Југославија је имала масован
одлив радника на привремени рад у државе Европске економске заједнице. Приходи и радно искуство стечено овим путем првенствено је обогатило Словенију и Хрватску. Корист од приморског
туризма највећим делом је имала Хрватска.
г) Идеја о тржишној привреди базираној на
приватној својини и демократском политичком
систему се најпре појавила у Словенији и Хрватској. Србија, међутим, ослањајући се на војску,

покушала је да спречи промену режима и да повећа постојећу доминацију. Крајњи исход је била
велика патња и крвопролиће у грађанском рату,
односно распад Југославије.

ос овенске д

аве нас едн

е

Површина
(km²)

Становништво
(милиона)

БДП/по
становнику
(USD)

Словенија

20 253

2,0

21 510

Љубљана

Хрватска

56 542

4,4

10 460

Загреб

Србија
(без Косова)

77 474

7,4

4 540

Београд

Косово

10 887

2,1

2 400

Приштина

Босна и
Херцеговина

51 129

3,8

3 790

Сарајево

Македонија

25 713

2,0

3 470

Скопље

Црна Гора

13 812

0,6

5 270

Подгорица

!

Главни
град

Прикажи хистограмом разлике у економском развоју.

Након распада Југославије, земља са централним положајем и шароликим становништвом
– Босна и Херцеговина – постала је поприште
трогодишњег грађанског рата (1992–1995) и не-
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милосрдног „етничког чишћења“. („Бошњаци“ се
само по исламској религији разликују од Срба и
Хрвата.) Оружану борбу и масакр су окончале
међународне мировне снаге. Три народа данас живе
изоловано у оквиру економски руиниране лабаве
конфедерације; али међу њима и даље тиња мржња.
У Македонији, најјужнијој републици бивше Југославије, изоштрили су се односи између
Aлбанаца, који чине ¼ становништва и Македонаца. Опасност од крвопролића 2001. је успешно
отклоњена: међународним притиском је усвојен
устав који албанској мањини гарантује равноправност и ограничену аутономију.

Потражи шта се може погледати у граду.

И

И

Динарске планине, климатско развође, медитеранска клима, федеративно државно уређење,
разлике у привредном развоју, одлив радника на
привремени рад, туризам, Босна и Херцеговина,
Сарајево, Македонија, Скопље

И
Из којих административних јединица се састоји
Босна и Херцеговина?

И

ИИ

И

Које последице се јављају због паралелног пружања Динарских планина са обалом?
Који природни ресурси су били најважнији у
бившој Југославији?
Које лингвистичке и верске разлике су постојале међу народима бивше Југославије?
Који економски сукоб интереса је допринео
распаду Југославије?
Мостар. Лучни мост на реци
Неретви

е она на ео а ја в опе

!

Сплит, један од бисера далматинске обале

Који познати сликар је овековечио мост?
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Како је настало језеро?
Бледско језеро је популаран туристички центар

Европска унија као заједнички циљ?
Словенија, Хрватска и Србија су на различитом степену
привредног развоја и у различитим фазама у процесу приступања Европској унији.

овен ја с е на еп

ка

Међу новоформираним државама бивше Југославије, Словенија је најразвијенија, најбогатија и најсрећнија. Због језички
и религијски хомогеног становништва раздвајање је протекло без озбиљнијих оружаних сукоба. Од 2004. је члан ЕУ, а
од бивших социјалистичких држава прва се прикључила еврозони. Због свеже и влажне климе, у пољопривреди доминирају биљке (крмно биље, кромпир) и производња млека.
Локалне сировине – руде обојених метала и дрво – прерађују
поједине индустријске гране. Главни фактор развоја свестра-
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не и савремене машинске индустрије (на пример
производња електричне и електронске опреме,
апарата за домаћинство) је стручна радна снага.
Текстилна индустрија стара више векова је такође
присутна. Главни град Љубљана и Марибор су
престижни културни, индустријски, трговачки и
саобраћајни центри.
Словенији припада и северни део полуострва
Истра са модерном луком Копар, као и неколико
приморских градића са италијанском атмосфером. Четинарске шуме Јулијских Алпа на северној
граници, беле кречњачке стене обавијене планинским ливадама и кристално чисте горске очи
привлаче бројне госте на одмор. Од свих знаменитости Краса, Постојнска пећина има највећи број
посетилаца.

ва ска од

аве до ад ана

Једна осмина становништва Хрватске је била
српске националности. У појединим областима су
две етничке групе биле измешане, док су у Книнској Крајини – бившем пограничном региону Хабзбуршке монархије – већину чинили Срби. Због
тога је Србија желела да по сваку цену спречи независност Хрватске, односно настојала је да се од ње
одвоје области насељене српским становништвом.
Након дужег оружаног конфликта, 1995. је остварен територијални интегритет државе.
Каприциозан облик граница које опкољавају
земљу личе на полегло слово „И“. На северном
ширем „краку“, између Драве и Саве, простире се
Славонија. Питом, брежуљкаст предео са којег се
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издижу острвске планине средње висине, подсећа
на наше Задунавље.
У пољопривреди је заступљено гајење житарица и индустријског биља (шећерне репе, сунцокрета) на које се надовезује развијено сточарство.
На падинама острвских планина је много воћа и
винове лозе. Осијек, културни и привредни центар у источном делу Славоније, изграђен је код
старог прелаза преко Драве.
Загреб, главни град на обали Саве, заједно
са околином, формира област свестране индустрије. Скоро цела Далматинска обала јужно од
Динарида припада Хрватској. Овде много места
краси маслина, винова лоза и смоква, штавише, на југу се могу наћи поморанџе и лимуни.
Захваљујући шармантним градовима-музејима, природним лепотама и Јадрану, већи део
становништва живи од туризма. Преко луке у
Ријеци се одвија велики промет ка Аустрији и
Мађарској. Њена бродоградња и рафинерија нафте су од државног значаја. Јужније дуж обале је
Сплит – осим древних споменика – познат је и
по индустрији у експанзији (индустрија цемента,
хемијска индустрија, прерада рибе). Најатрактивнија купалишта и одмаралишта се нижу у
околини Дубровника.

ја најве а д

На основу стила градње одреди када је изграђена.

Београдска тврђава

ава нас едн а

Од свих савезних република Србија је била
највећа и најмногољуднија. Рудно богатство планина обезбеђивало је сировине за велика предузећа обојене металургије. Главни град Београд
изграђен је на вратима Балканског полуострва, на
ушћу Саве у Дунав, односно на саобраћајно-географској раскрсници. Највеће фабрике производе
машине-алате, опрему за фабрике, моторе.
Војводина је Аутономна Покрајина Србије,
смештена у северном равничарском делу државе.
Једну седмину становништва (око 300 000) чине
Мађари. Број Мађара брзо опада. Разлог овоме је
природна депопулација проистекла из неповољне
старосне структуре, односно унутрашње миграције и емиграције које су се посебно убрзале током рата.
Сл. 52: Однос етничких промена
у Војводини (1900–2002)

!

!

Објасни који догађаји су утицали на изненадну промену броја немачког и мађарског
становништва.

Који важан историјски догађај је везан за
ову тврђаву?
становника

Срби

Мађари
Немци
Хрвати

е она на ео а ја в опе

Градска кућа у Суботици
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е она на ео а ја в опе

Војводина је житница државе. На великим
фармама се поред кукуруза и пшенице гаји много
шећерне репе и сунцокрета. Говедарство и свињогојство су на високом нивоу. У углу, између Саве
и Дунава се простире Срем који је стекао славу по
ароматичним винима.
Војвођанска насеља се истичу разноврсном
прехрамбеном индустријом. Нови Сад је стари
сајамски град, седиште Покрајине и центар културног живота војвођанских Мађара. Међу градовима плодног пограничног региона Бачке издваја
се Суботица: овде живи најбројнија Мађарска
заједница (40 000 становника).
Друга Покрајина Србије је Косово, најсиромашнија област бивше Југославије. Преко 4/5

И

И

Словенија, Хрватска, Србија, Војводина, Косово,
Црна Гора, Љубљана, Загреб, Осијек, Сплит, Дубровник, Ријека, Београд, Суботица, Нови Сад,
Подгорица

И
По чему су познате Црквице?
Који део мађарске историје се везује за острво
Трогир?
У којем граду је позната Диоклецијанова палата?

становника чине Албанци којих има све више.
Крајем 1990-их година српска влада је покушала
да спречи сецесионистичке амбиције етничким
чишћењем и растеривањем више стотина хиљада
становника. На крају су 2008. Албанци успели да
постигну циљ: прогласили су независност Покрајине коју Србија није признала.
Црна Гора је мала, ретко насељена, привредно неразвијена планинска земља. Народ се на
референдуму 2006. определио за независност и
мирним путем су се одвојили од Србије. У вези
пољопривредом је важно поменути гајење оваца и
коза, а у вези са индустријом експоатацију и прераду боксита. Туризам живописног приморја има
велику будућност.

И

ИИ

И

Које природне и друштвене карактеристике су
заједничке, односно различите за Словенију,
Хрватску и Србију? Упореди привреду ове три
државе.
Какву улогу има туризам у привредном животу
држава у региону? Који фактори помажу, односно ометају развој?

Свети Стефан у Црној Гори:
од рибарског села постало је одмаралиште
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Да ли ће најважнији привредни партнер Украјине бити ЕУ или Русија?
Украјина, држава са великом територијом и богатим
природним ресурсима ипак спада у најсиромашније
земље Европе.
Одреди уз помоћ историјског атласа како су се
мењале државне границе током 20. века на територији данашње Украјине.

ада д

ава по а

а п ав ем

Украјинци, заједно са Русима и Белорусима, спадају у
Источне Словене. Током 17. и 18. века већи део територије данашње Украјине стопио се са растућом Руском
Империјом. Након Првог светског рата западни део
Украјине заузели су Пољаци док је од већег, источног
дела створена Република Украјина, чланица СССР.

Једнопартијска диктатура тоталитарног режима Совјетског Савеза створена је и у Украјини.
Совјетски Савез одржаван силом био је војна и
политичка сила четири деценије, али је доживео
економски и политички неуспех. Године 1991. долази до распада Совјетског Савеза, а Украјина се
као самостална држава нашла на карти Европе.
По величини територије (604 000 km2) заузима
друго место у Европи, иза Русије. Знатан је и број
становника (47 милиона).
Млада држава је постала члан лабаве организације бивших совјетских република у оквиру Заједнице независних држава (ЗНД). И данас је везују
јаке привредне везе са Русијом: преко ¼ спољне
трговине обавља са моћним суседом. Руски је матерњи језик 1/5 становништва, а они чине већину
у појединим градовима источног дела земље и на
полуострву Крим. У Западној Украјини јача национална свест, а карактеристична је и везаност
за европску културу. Паралелно са формирањем
тржишне привреде јачају привредне и политичке
везе са ЕУ.
Након распада Совјетског Савеза и промене
режима, Украјину је задесила изузетно тешка економска криза: производња се смањила за половину. Данас је она једна од најсиромашнијих држава Европе. Просечан животни век (68 година)
спада у најкраћи у Европи што се – бар делимично – објашњава деградацијом животне средине у
индустријским регионима. У северној Украјини, у
Чернобилу, 1986. се догодила најтежа икада забележена катастрофа нуклеарне електране. Одавде
потекао нуклеарни отпад је доспео до скоро свих
европских држава.

н а нес а о а с ва
Украјина заузима већи део Источноевропске
низије и лесом прекривене благо нагнуте гребене. Чланови Евроазијског планинског система
– Североисточни Карпати и Кримске планине
– разбијају монотонију једноличног рељефа државе. Због тога је присутна типична географска зоналност: мочварни предели северног дела
Украјине су прошарани шумама, а ка југу следе
простране зоне шумовитих степа и степа. Суву,
континенталну климу ка истоку карактерише
све хладнија зима и постепено смањење падавина. Више од половине територије Украјине заузимају оранице. Овде је највећи однос ораница у Европи по глави становника (0,7 хектара)!

е она на ео а ја в опе

анас
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Кромпир, раж, јечам, зоб
Пшеница, јечам

П О Љ С К А

Листопадне шуме

Чернобил

Кукуруз
Ливад
РУС
КА
ФЕД
Е

Кијев
Лавов

ЂА
МА

ЈА

Луганск
Дњепропетровск
Доњецк

КА

РС
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Сл. 53: Пољопривреда и рудно благо Украјине

Које гране прехрамбене индустрије се развијају у Украјини прерадом пољопривредних производа?

Штавише, већину ораница прекрива земљиште
– црница – одличног квалитета. Од Дњепра разгранати систем канала за наводњавање помаже
пољопривреди јужног и источног дела земље
који се бори са сушом.
На северу, у области шума, претежно гаје
кромпир и раж, у средњем делу земље кукуруз и
пшеницу, а у најсушнијем подручју јечам. Такође
су распрострањени сунцокрет и шећерна репа.
Око великих градова је развијено повртарство.
У подножју Карпата и на полуострву Крим често
се среће воће и грожђе. Сточарство је мање значајно.
Украјина је почетком 20. века представљала
житницу Русије. Совјетски режим је, међутим,
уништио украјинске сељаке: током присилне колективизације у селима су милиони постали жртве гладовања. Велике фарме су током времена
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целокупна пољопривреда
земљорадња
сточарство

Сл. 54: Развој украјинске пољопривреде (земљорадња
и сточарство) између 1991. и 2006. (1990= 100%)

Шта је изазвало пад украјинске пољопривреде и шта је био разлог годишње производне флуктуације?

ипак ојачале и преживеле промену режима. Улога
ситних сеоских газдинстава је и данас безначајна. Главни разлог заосталости украјинске пољопривреде је неконкурентност производа на иностраном тржишту.

2016. 03. 16. 14:14

к ај на

Којем историјском
догађају је била домаћин?

аос ав на совје ске е ке
нд с је
Наслаге каменог угља у Доњецком басену у
источном делу Украјине биле су база најважније
руске, а касније и совјетске индустријске области.
Овде се међу скоро сраслим фабричким зонама и
градовима истиче Доњецк (Донецьк). Међутим,
данас вађење наслага угља са дубина од више стотина метара није економично па се смањује експлоатација. Гломазна црна металургија, у односу
на тренутне потребе, снабдева се сировинама из
рудника у Кривом Рогу (Кривий Ріг). У близини
челичана су изграђене фабрике тешких машина за производњу рударске и металуршке опреме, производњу вагона и војне опреме. Већи део
угљоводоника који су сировина за хемијску индустрију треба увозити. Украјина је изузетно важна
транзитна земља због нафтовода и гасовода који
крећу из Русије ка државама Средње Европе преко наше земље.
Уз обалу Дњепра је подигнут Дњепропетровск,
индустријски центар средње Украјине. Велике фабрике за металуршку производњу алуминијума,
фабрике авиона и ракетне технологије настале
у периоду Совјетског Савеза данас су изгубиле
већи део тржишта. Кијев, главни град Украјине,
лежи између зоне листопадних шума и шумовитих степа, односно на важном прелазу преко реке
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Дњепар. Лавов – после главног града – је други
украјински најпрестижнији културни и научни
центар. Фабрике између осталог производе аутобусе, справе и лекове. Спољнотрговински промет
Украјине није ни упола као наш. Значајан део се
обавља преко луке у Одеси.
Полуострво Крим има статус Аутономне Републике унутар Украјине. У јужном подножју
Кримских планина, заштићена од хладноће, нижу
се приморска одмаралишта од којих је најпознатија Јалта.
Транскарпатија (Закарпатска област) у бившој Мађарској а касније и у Чехословачкој је била
далека, заостала, запуштена регија. Већи део становништва говори русинским дијалектом који се
незнатно разликује од украјинског. Једну осмину
становништва чине Мађари (око 150 000). Већи
део територије заузимају шумовити лукови Североисточних Карпата претежно изграђених од
пешчара. На унутрашњој страни Карпатског лука
издижу се планине вулканског порекла и спуштају
се ка плодној потиској низији. На сусрету две предеоне целине подигнути су Закарпатски градови
историјског значаја: Мукачево и Ужгород. Старој
индустрији за прераду дрвета придружио се погон за производњу разноврсне робе широке потрошње, док је у Ужгороду основан и универзитет.
Највећи равничарски погранични град је Берегове – добрим делом насељен Мађарима – где ради
виша школа на мађарском језику.

е она на ео а ја в опе

Јалта, омиљено одмаралиште
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Совјетски Савез, Заједница независних држава
(ЗНД), колективизација, једнопартијска диктатура, црна металургија, војна индустрија, транзитна земља, Кијев, Доњецки басен, Доњецк,
полуострво Крим, Дњепропетровск, Одеса, Чернобил, Североисточни Карпати, Транскарпатија,
Мукачево, Ужгород, Берегове
Тврђава Паланок

е она на ео а ја в опе

!

Пронађи какву историјску улогу је имала
тврђава. Ко су били познати власници?

И
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И

Који догађаји су водили Украјину ка независности?
На које природне ресурсе се ослања украјинска
привреда?
Који разлог је утицао на велику економску кризу након стицања независности?
Које су најважније гране украјинске индустрије?

И
Холодомор – оваj појам означава најтужнији
период украјинске историје. Пронађи њено
значење.
Сакупи информације о последицама нуклеарне
катастрофе у Чернобилу.

е а

Посета затвореној зони око Чернобила
Прва контролна тачка се налази 30 километара
од Чернобила. Овде је требало да потпишемо једну изјаву да на сопствену одговроност улазимо у
контаминирану зону. На граници зоне од 15 километара су нас поново проверили. Затим правац реактор и околина. Сама електрана и њене
рушевине, укључујући и бетонски саркофаг, не
изгледају толико застрашујуће, већ више као мртав пејсаж. Изнад грађевина и зарђалих металних
греда, после 23 године тријумфовала је природа.
Све је закоровљено и има много пузавица налик
лијанама.
У граду Припјат становало је скоро педесет

ИИ

а

хиљада људи када је дошло до експлозије. Сви су
морали да напусте све. Слика је сабласна. У школској спортској дворани не фали ништа, али на
средини, из пода израсло је једно дрво. На столовима у учионицама су књиге, свеске, а на табли је
допола исписано решење задатка из алгебре. Град
духова. У Припјат се могу доселити за 30 година.
Ако буде било где ....
По Штафану Бергеру
(Непсабадшаг, 4. октобар 2009.)

!

Пронађи у атласу насеља која се спомињу у
чланку.

2016. 03. 16. 14:14

оскве
а ено

Шта је Русију учинило моћном?
Русија је највећа држава наследница бившег Совјетског Савеза. Располаже огромним природним ресурсима, превенствено угљоводоницима.
Шта си раније учио о прошлости Русије и
Совјетског Савеза? Прати на картама у историјском атласу промене западних граница током 20. века.

аспад совје ске мпе је
Руски походи током 18. и 19. века – за разлику од Енглеског и Француског колонијализма – успоставили су
територијално повезану, мултиетничку имерију. Русију је, међутим, у односу на Западну Европу, каракте-
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с ја
рисала дубока друштвено-економска заосталост.
Након пораза у Првом светском рату избила је
револуција (1917) после које су следиле године
грађанског рата. Финци, Пољаци и – на две кратке
деценије – Балтички народи одвојили су се од империје која се од 1922. реорганизовала у Совјетски Савез.
Комунистичка партија, победник револуције,
обећала је стварање идеалне, равноправне државе благостања, уместо које је створена полицајска
држава ауторитарног режима. За време једнопартијске диктатуре милиони заробљеника су радили, чамили и умирали у логорима за принудни рад.
Сви облици приватног власништва су укинути:
средства за приозводњу су постала власништво
државе, спроведена је централно-планска привреда. Током 1930-их година извршена је колективизација пољопривреде: земљиште је подељено
између државног пољопривредног газдинства
(совхоза) и задружног пољопривредног газдинства
(колхоза). Огромна улагања у тешку индустрију су
била наметнут терет сиромашном становништву.
Други светски рат је однео 25 милиона совјетских жртава и годинама је спутавао економију.
Само су се развијале области око Урала, Казахстана и Сибира, јер су због немачке инвазије
тамо преместили из западних предела фабричка постројеља и један део становништва. На основу победе у Другом светском рату, територија
Совјетског Савеза се значајно проширила, а под
своју интересну сферу је привукла државе источног дела Средње Европе и неке из Југоисточне
Европе. „Социјалистички блок“ се касније увећао
приступањем Кине и неколико земаља у развоју.
Совјетски Савез је био војна и политичка светска сила четири деценије. Међутим, економија је
све теже подносила трошкове трке у наоружању
са САД и оптерећења која су ишла уз улогу светске силе. Централизовано планирање није било
у стању да прати темпо технолошког развоја и
онемогућило је побољшање животног стандарда.
Слабљењем централне власти, на површину је испливала тежња за националном независношћу
која је на крају сломила империју. Совјетски Савез
се 1991. распао на 15 независних република. Њих
12 се прикључило новоформираној Заједници
независних држава (ЗНД). Естонија, Летонија и
Литванија се нису прикључиле овој лабавој интеграцији већ су одабрале потпуну независност. Три
мале Балтичке државе су 2004. постале чланице
Европске уније и НАТО-а.
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Астана – нови главни град Казахстана

Зашто су изградили нови главни град? Зашто му је
бољи положај у односу на Алмати, стари главни град?

Чланице ЗНД су и данас везане хиљадама
привредних нити за Русију која – користећи ово
– покушава да сачува свој политички утицај у целом региону. Мање Совјетске државе наследнице
су сврстане у три веће групе:
а) Белорусија, Молдавија и Украјина се налазе
у Источној Европи. Са Украјином – нашим североисточним суседом – смо се детаљније бавили.
б) Закавкаске државе Азербејџан, Јерменија и
Грузија су државе оскудне природним ресурсима.
Економски напредак је био онемогућен изолованим географским положајем и дугогодишњим
пограничним споровима који су кулминирали
ратним етничким раздором. Грузија 2009. због
размимоилажења са Русијом иступа из ЗНД.
в) Казахстан и четири средњоазијске републике су биле најзаосталије територије совјетске
имеприје. Становништво карактерише висок наталитет и брз природни прираштај. У читавом региону је оживела и ојачала привлачна снага ислама.
Међу азијским чланицама ЗНД, Казахстан има
највећу територију. Привредни напредак од половине 20. века био је могућ захваљујући огромним
пространствима за гајење житарица, односно
рудном богатству (нафта, природан гас, камени угаљ, руда гвожђа, руда урана, руде обојених
метала). Знатан део индустрије су наследили из

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 104

Совјетског периода, као и озбиљне еколошке
проблеме. Пројектом обраде ледина слој плодног
земљишта је са много места разнео ветар. Због
наводњавања водама река Аму Дарје и Сир Дарје,
Аралско језеро се од 1960. скоро потпуно исушило. Казахстан је био најважнији совјетски експериментални полигон за космичка истраживања и
нуклеарно наоружање. Последица тога је широк
спектар тешке радиоактивне контаминације.

с ја нас едн к мпе је
Русија, територијално највећа држава света (17
милиона km2), простире се на два континента. У
последње две деценије број становника (140 милиона) се драстично смањио због константно
већег морталитета у односу на наталитет (депопулација). На 1/5 територије која је у Европи живи
4/5 укупног становништва. У Азијском делу државе величине континента – у Сибиру – живи мање
од 30 милиона људи.
Различитим националним мањинама припада петина становника. Савезно (федеративно)
уређење омогућава најбројнијим мањинама територијалну аутономију. Међу становништвом
уз Кавказку границу понекад дође до сецесионистичке ескалације.

2016. 03. 16. 14:14
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Раздаљина и временска дужина путовања транссибирском железницом
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Одреди дужину Транссибирске железнице.
Кроз колико временских зона пролази? Колико је реално временско трајање путовања између две крајње тачке? (Подаци са
слике се односе на временске зоне).

Након распада Совјетског Савеза развој тржишне привреде је био отежан недостатком
традиције приватне својине. Социјалистички систем заснован на репресији предузетничког духа
оставио је дубоке трагове у начину размишљања

И

И

једнопартијска диктатура, колективизација, колхоз, Заједница независних држава, федеративно
државно уређење, Естонија, Летонија, Литванија, Белорусија, Молдавија, Казахстан

људи. Иако је током приватизације настао нови
слој богатих предузетника, држава је задржала
свој утицај у управљању највећим индустријским
предузећима. Прилив иностраног капитала је био
занемарљив па је модернизација привреде споро
напредовала. Индустријска производња се половином 1990-их година преполовила у односу на
ранији ниво. Пад у пољопривреди је био мањи,
али се власнички однос није много изменио. Значај малих сеоских газдинстава је и данас занемарљив.

И

ИИ

И

Шта је допринело Совјетском Савезу да постане светска сила?
Који фактори су изазвали распад империје?
Како се могу груписати совјетске државе наследнице?
Чиме се може објаснити истакнута улога Русије
међу државама наследницама?

И
Који угрофински народи живе на територији
Русије и колико их има?
Пронађи шта је порекло и значење речи „гулаг“.

е она на ео а ја в опе

Сл. 55: Путовање транссибирском железницом од Москве до источе обале траје шест дана

Бајкалско језеро,
најдубље језеро на Земљи
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Зашто су настале значајне разлике у
територијалном уређењу привреде?
Просторни размештај руске привреде огледа се у тесној
вези између климе и густине насељености.

о оп в една она нос
Око 8% руске територије заузимају оранице, што је више него
довољно за исхрану становништва. Разлог великом увозу
житарица је изузетно ниска продуктивност. Сељаци нису
били материјално мотивисани за повећање продуктивности.
Млади – где год су могли – напустили су села. Велика газдинства често нису успевала да покупе усеве због лоше организације и недостатка радне снаге.
Ка истоку природни услови за пољопривреду постају
све неповољнији. На великим Сибирским пространствима
земљиште је стално смрзнуто, а кратак вегетациони период ограничава земљорадњу на узану јужну област. Пољопривредна зоналност формирана на основу природних услова најбоље је приказана у Источноевропској низији:
а) На огромном подручју тундре пољопривреда је представљена узгајањем ирваса. Дуга обала Северног Леденог океана и групе острва су углавном ненасељени.
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б) Данас се експлоатација четинарског дрвећа
тајги може повећати само у источном делу државе. Спорадична земљорадња се може срести само
у долинама река или близини градова. Некада је
био важан лов на крзнашице (самур, дабар, куна),
док их данас узгајају.
в) У уском појасу искрченог земљишта источно
од мешовитих и листопадних шума доминирају
кромпир, раж и лан. Повољни су услови и за производњу крмног биља на ораницама, због чега је
ово главна област узгајања млечних говеда.
г) Најповољнији услови за свестрану пољопривреду су у прелазној зони шумовитих степа и у западним, влажнијим областима степа.
Овдашњу црницу (чернозем) с правом називају
краљем земљишта. Густа популација, рано изграђена мрежа путева и железничких пруга погодовала је формирању градова и великих индустријских области.
Осим озиме пшенице гаје и зрнасто крмно
биље (кукуруз, јечам). Нуспроизводи добијени
прерадом шећерне репе и сунцокрета (репна резанца, уљана погача) повећавају количину сточне
хране. Овде је највећи сточни фонд: осим свиња,
овде се гаје говеда и овце. Источно од Волге, због
оштре и суве зиме могуће је гајити само јефтинију
јару пшеницу. Ветар и падавине изазивају ерозију
лесом прекривених гребена.
Руске луке су базе рибарској флоти која плови
по читавом светском мору.

омно дно о а с во ве ке
нд с јске е је
Русија обилује скоро свим минералним ресурсима. Примаран привредни значај иманју енергенти. По експлоатацији природног гаса Русија је на
првом месту светске ранг – листе, по експлоатацији нафте на другом, а по експлоатацији угља
на четвртом месту. Међутим, већи део залиха налази се у Сибиру. Осим сурових природних услова, велика је удаљеност између места експлоатације и места на којем се користе.
Немилосрдна експлоатација води ка тешким
еколошким оштећењима и превременом исцрпљивању лежишта угљоводоника. Русија међутим форсира брзу експлоатацију угљоводоника
јер 75% прихода потиче од извоза нафте и гаса.
Угљоводоници се транспортују дугачким цевоводима до главних купаца у Европи. Ако би дужи
временски период дошло до оскудице руског гаса
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На основу раније наученог
именуј преко
којих
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водња оружја је једина привредна грана способна за извоз. Одлучујућу улогу у формирању
индустријских области имају размештај становништва и локација минералних ресурса.
а) Поред традиционалне домаће радиности

ро
па

и нафте, велики број држава Европске Уније имао
би проблема са снабдевањем енергијом.
У Совјетском периоду су настале енергетски и сировински захтевне, застареле руске
индустријске гране. Осим рударства, произ-

слој хумуса

Јам

ал

-Е
в

Москва

Преко којих
транзитних држава пролазе
руски гас и нафта на путу до
Немачке? Како
се може решити
транспорт без
додира страних
држава?
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Сл. 57: Најважнији
нафтоводи и гасоводи

пустиња

е она на ео а ја в опе

Сл. 56: Школски пример
географске зоналности
Источноевропске
низије

слатина

Баку

Набуко
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Санкт Петербург –
брод за крстарење по Неви

е она на ео а ја в опе

Зашто град називају
„Северна Венеција“?

Лука Мурманск

Зашто се никада
не заледи?

ткања лана, развоју централне индустријске области допринела је јефтина радна снага и повољан положај. Централна
индустријска област се током 20. века трансформисала у свестран регион. Поједине гране машиноградње и хемијске индустрије (на пример производња машина за ткање, производња
фарбе и вештачких влакана) су посредно везане за текстилну
индустрију, али се највише индустријских грана базира на
стручној радној снази (производња електронске опреме, апарата, саобраћајних средстава). Највећа метропола у Европи је
Москва са 10 милиона становника. Истакнути центар политичког, духовног и економског живота огромне државе.
б) Санкт Петерсбург, центар северозападне индустријске
области, настао је почетком 18. века. Прекрасно дизајниран
царски главни град био је капија ка спољном свету. Индустрија
Санкт Петерсбурга се базира на гранама које захтевају мало
енергије и сировина, а велику стручност и искуство (производња прецизних машина, електротехника, бродоградња). На
основу научне, културне, туристичке и трговачке функције,
град је поново стекао водећу улогу у региону Балтичког мора.
Међу гранама које се базирају на локалним природним
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ресурсима, прерада дрвета и производња папира је стекла државни
значај. Апатит са полуострва Кола је
сировина суперфосфатног вештачког
ђубрива које утоварају на бродове у
луци Мурманск која је без леда.
в) Волга је била важна саобраћајна
артерија и пре изградње железнице.
Трговачка насеља изграђена на прелазима преко реке касније су постала
центри Поволошких индустријских
региона. Базу индустрије обезбеђују
нафта, природан гас, лежишта калијумове соли и огромне хидроелектране између Волге и Урала. На основу
тога, најзначајна је прерада нафте,
производња вештачког ђубрива и металуршка производња алуминијума.
У машинској индустрији истиче се
производња аутомобила и трактора. Предводник авио и ракетне индустрије је Нижниј Новгород.
г) Богата рудна лежишта громадне планине дају базу Уралској индустријској области. Моћна индустрија
гвожђа и челика претежно користи
камени угаљ и руду гвожђа који потичу из Сибира и Казахстана. Камена и
калијумова со, које се експлоатишу у
западном подножју планине, односно сумпорна киселина као нуспроизвод обојене металургије користе се
у свестраној хемијској индустрији,
а првенствено у производњи вештачког ђубрива. Највећи центри машинске индустрије – Јекатеринбург
и Чељабинск – углавном се истичу
производњом фабричких уређаја и
тешког оружја. Објекти нуклеарне
индустрије, предвиђени у војне сврхе, проузроковали су радиоактивну
контаминацију велике територије.
д) Оскудно становништво Сибира
добрим делом живи од земљорадње
у уској јужној области. Почетком 20.
века, Транссибирска железница је
повезала овдашња села и варошице.
На раскрсницама железничке пруге
са великим рекама са севера започео
је брз развој градова (на пример поред реке Об је Новосибирск, уз обалу
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Сл. 58: Индустријска
зоналност
у Западносибирској
низији

нафта
природан гас
Северни регион за експлоатацију природног гаса

прерада природног гаса
петрохемија
експлоатација дрвета
прерада дрвета, индустрија
целулозе
индустрија папира

Нафтно-рударски регион у средњем току реке Об

прехрамбена индустрија
електрична централа
машиноградња

за северне
поправак машина територије

Регија Тјумењ-Тобољск

грађевинска индустрија
гасовод

!

Објасни зашто се смањује број индустријских грана ка северу. Како је повезана
индустрија градова на југу са рударством
на северу?

Јенисеја је Краснојарск). Велике инвестиције у
индустрију која се базира на Сибирском рудном
богатству започеле су између два светска рата.
Прва област тешке индустрије била је смештена у
Кузњецком угљеном басену. У западном Сибиру,
у близини лежишта нафте и природног гаса изграђени су петрохемијски комбинати.
Експлоатација природних ресурса у Сибиру –
поготово у најсуровијим северним областима –
захтева велике инвестиције у инфраструктуру
(изградњу аеродрома, путева, железничких пруга
итд.). Највећи проблем, недостатак стручњака,

И

И

Зоналност, Сибир, транссибирска железница,
Кузњецки басен, Москва, Санкт Петерсбург,
Мурманск, Нижниј Новгород, Јекатеринбург,
Чељабинск, Новосибирск, Краснојарск, Уст-Иљимск, Владивосток

И
Шта је сврха планираног гасовода Набуко и у
којој фази се налази реализација?
Русији припадају бројна острва у Северном Леденом океану, међу којима је и Земља Франца
Јосифа. Одакле потиче назив и какав значај има
архипелаг?
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нафтовод

железница

покушавају решити употребом савремене технике и високим личним примањима. Бројна насеља
рударских области састоје се само од радничких
хостела, док је стално место становања запослених у јужном делу земље.
Хидроелектране изграђене на рекама Ангара
и Јенисеј и термоелектране које користе локални
мрки угаљ обезбедиле су основу за металуршку
производњу алуминијума и обојену металургију
источног Сибира. Све већа експлоатација дрвета
оживела је велике комбинате за прераду дрвета,
на пример у граду Уст-Иљимск. Највећи град Сибира, научно-истраживачки и привредни центар
је Новосибирск. Лука у Владивостоку отвара
врата ка Тихоокеанској регији.
Мађарска се налази у Карпатском басену, релативно далеко од економског центра Европе.

И

ИИ

И

Зашто је у Русији изузетно неуједначен размештај становништва?
Који фактори су утицали на настанак великих
индустријских области и важнијих градова?
Чиме се може објаснити ниска пољопривредна
продуктивност?
Какав привредни значај за нас има Русија?

е она на ео а ја в опе

производња пољопривредних
машина
индустријско сточарство
научно-истраживачки институти
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Природни и друштвени ресурси Мађарске Две деценије привредне
трансформације Централна Мађарска и Будимпешта Северно
и Западно Задунавље Средње и Јужно Задунавље Северна Мађарска Регије Велике низије Где живимо, како живимо? (пројектни-задаци) Сумирање
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Хрватском и Србијом. Ове промене погодују обнављању ванграничних економских веза и развоју
међународног туризма.
Мађарска нема приморје и то је озбиљан саобраћајно-географски недостатак. Ни речни пут
Дунавом не можемо добро искористити јер имамо мало лука и застарелу речну флоту. Преко
Мађарске пролазе важни транзитни путеви од
Немачке и Пољске према Балканском полуострву.
Транзитни саобраћај додуше доноси економску
добит, али представља и велико оптерећење за
друмску и железничку мрежу која је превише
везана за главни град. Штетан еколошки утицај камионског саобраћаја постаје све већи. Због
тога је хитно неопходна модернизација главних
железничких линија, даља изградња аутопутева
и побољшање саобраћајних веза између осталих
градова. Аеродром у Будимпешти (Ференц Лист)
један је од најмодернијих и најпрометнијих у
источном делу Средње Европе. Међутим, да би се
сачувала улога у региону, неопходна су даља проширења и модернизација.
Географски положај Мађарске погодује међународном туризму који доноси знатан девизни приход и на тај начин поправља наш платни биланс.
Пословни људи, односно учесници различитих
конференција и културних манифестација најчешће посећују Будимпешту па је овде сконцен-

Које су предности и недостаци нашег
географског положаја?
Преко територије пролазе важни транзитни путеви од
којих значајан део стиже и до главног града.

ео а ск по о ај а а ске
Република Мађарска, са територијом од 93 030 km², простире се у југоисточном делу Средње Европе, у унутрашњости
Карпатског басена. Кривудаве, углавном вештачке границе одређене су Тријанонским и Париским мировним споразумима (1920, односно 1947). Ове границе – захваљујући
прикључењу Европској унији – више не представљају оштре
линије раздвајања. Уласком у Шенгенску зону 2007. прелаз преко заједничких граница са Аустријом, Словенијом и
Словачком је постао слободан. Прикључењем Румуније Европској унији поједностављен је прелаз у југоисточном пограничном делу. Строжија контрола се може очекивати само
на спољашњој граници Уније, на прелазима са Украјином,
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Будимпешта

Сл. 59: Положај Мађарске у Европи

Које море нам је најближе? Преко којих држава можемо стићи до његове обале?
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Које су транзитне линије најпрометније?
Зашто је неповољна радијална саобраћајна мрежа?

трисан и шопинг-туризам. Осим главног града,
странце привлаче и познате лековите бање, односно – током кратке летње сезоне – Балатон.

одн

ес с

Природним ресурсима сматрамо сва природна
богатства, предмете и енергију које друштво може
ефикасно искористити уз постојеће техничке
услове. Највреднији природни ресурс Мађарске је земљиште. Ми смо веома богати плодним
земљиштем: на основу величине пољопривредних територија по глави становника, испред нас
су у Европи свега једна до две државе. На лесним
заравнима Велике низије и у Задунавским брежуљастим крајевима распрострањена је црница,
док су у кишовитим подручјима карактеристичне
различите врсте смеђег шумског тла. Плодност им
је углавном добра, мада је ерозија на више места
нанела велике штете у горњем слоју хумуса. Доминантна је умерено континентална (влажна континентална) клима која омогућава гајење веома
разноврсних биљних култура. Најважнија хлебна
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житарица је пшеница, док се сточарство базира на
кукурузу. Велики део ових житарица такође се и
извози. На сунчаним, јужним падинама средњих
планина нижу се познати историјски виноградарски региони. На пешчаним областима Велике низије распрострањена је винова лоза и воће.
Међутим, бројни друштвено-економски фактори
ограничавају искориштавање повољних услова
у пољопривреди. Бројни су ситни поседи, а производња није довољно организована. Насупрот
томе, прерада и продаја усева је у рукама финансијски јаких компанија – углавном иностраних.
Хидрографска мрежа државе је одређена басенским положајем. 95%-а површинских вода стиже из околних земаља. Балатон није само највеће
слатководно језеро Мађарске него и Средње Европе. Захваљујући геолошкој структури и басенском
карактеру, наша земља је изузетно богата подземним водама.
Природни ресурси индустрије су знатно
оскуднији. Залихе најзначајнијег минералног блага – угљоводоника – налазе се углавном у јужном
делу Велике низије. Годишње се произведе око 1
милион тона нафте и 2,5 милијарде m3 природног
гаса, али им се залихе смањују. У околини Макоа су
откривена значајна лежишта природног гаса, али
још увек постоје технички проблеми везани за екс-

ео а ја а а ске

Сл. 60: Путна мрежа и главне саобраћајнице Мађарске
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Сл. 61: На климу Мађарске утиче више фактора

ео а ја а а ске

У чему се огледају њихови утицаји?

плоатацију. Већи део нафте и гаса који се код нас користи треба набавити из иностранства – из Русије.
Експлоатација залиха угља у средњим планинама није економична. Зато, осим површинских
копова лигнита (Вишонта, Бикабрањ – Visonta,
Bükkábrány) данас ради само један рудник угља у
близини термоелектране у Вертешу (Vértes). Године 1997. је затворен рудник уранове руде у Мечеку
(Mecsek). Могућност искориштавања обновљиве
хидроенергије је веома ограничена. Значај енергије ветра је тренутно незнатан. Прво поље са ветроелектранама је инсталирано на нашем најветровитијем подручју, на Малој низији.
Због ниске цене на светском тржишту, експлоатација лежишта бакра у Речку (Recsk) која
се налазе на великој дубини, још није започела.
Експлоатација и прерада наших значајних залиха боксита је такође скупа, осим тога изазива озбиљне штете по животну средину па је због тога
значајно смањена.
Мађарска је веома богата грађевинским материјалима (на пример кречњак, шљунак, глина).
Значајна су и лежишта неметала (каолин, зеолит,
бентонит, перлит) која се првенствено могу наћи у
Земпленским планинама (Zempléni hg.). Неметали се у првом реду користе у модерној грађевинској индустрији и за заштиту околине.

ас ав

ска народност укупно не прелази 3-4%. Устав им
гарантује потпуну равноправност, а држава подржава културу и образовање на матерњем језику.
Локалне и државне мањинске самоуправе помажу у очувању њиховог националног идентитета.
Посебну пажњу заслужује етничка заједница рома
која броји око 600–700 хиљада људи. Међу њима је
мали број стручно образованих, због тога тешко
налазе посао, а поред брига о издржавању, предрасуде им такође отежавају друштвену интеграцију.

!

Потражи у атласу, где живи значајан број
мађарске националне мањине у Карпатском басену? Где живе значајније националне мањине код нас?

Промене броја становника у првом реду зависе од
разлике између наталитета и морталитета – природног прираштаја или депопулације. Код нас је
морталитет (2008. године 13,0 ‰) знатно већи од
наталитета (9,9‰). Депопулација становништва је
била привремено успорена имиграционим таласом почетком 1990-их година када је у Мађарску
стигло око сто хиљада досељеника из Румуније и
ратом захваћених југословенских држава. Просечан животни век (мушкарци: 69 година, жене: 77
година) је веома низак. (У Европи краћи животни
век једино има становништво бивших Совјетских
република). Објашњење ове лоше ситуације се налази у нездравом начину живота, презапослености и различитим штетним еколошким окружењима. Због депопулације старосна структура

живорођени
морталитет
природни
прираштај/депопулација

ој с ановн ка

Број становника у Мађарској износи тачно 10
милиона. Ван граница живи четвртина Мађара,
углавном у суседним државама. Скоро целокупном нашем становништву матерњи језик је мађарски; немачка, јужнословенска, словачка и румун-
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Сл. 62: Демографски трендови (1876–2008)

!

Сумирај промене. Чиме се објашњавају показатељи из 1920-их, 1940-их и 1950-их година?
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Сл.63: Старосно стабло Мађарске 1. јануара 2008.

Који подаци указују на неповољну старосну структуру? Упореди податке мушкараца и жена.

и северне Мађарске, у којима живи испод 500 становника, убрзао је недостатак радних места. Није
решена ни криза салаша на Великој низији.

И

транзитни саобраћај, друмска и железничка мрежа везана за главни град (радијална), међународни
туризам, природни ресурс, смеђе шумско тло, црница, умерено-континентална клима, угљоводоници,
налазишта каменог угља и лигнита, народност, депопулација, просечан животни век на рођењу, мала
села, салаши

И
У којим градовима Мађарске број становника
прелази 100 000?
Простудирајте редослед држава на основу стопе фертилитета и просечног животног века.
Каква је позиција наше земље? Процените будућност државе на основу добијених резултата.
Продискутујте које здравствене мере и популациона политика би имале позитиван утицај
на побољшање стопе фертилитета и просечан
животни век.
Сакупи податке о откривеном лежишту природног гаса у области Макоа.
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На који начин се променила улога државне границе у протеклом периоду?
Да ли је тачна тврдња да је наша земља сиромашна природним ресурсима?
Које проблеме изазивају депопулација и погоршање старосне структуре?
Зашто је тежак живот у малим селима и на салашима који су далеко од градова?

ео а ја а а ске

постепено постаје све неповољнија, смањује се
однос радно способних. Једно од судбоносних питања наше националне будућности је заустављање
овог тренда.
Становништво је најважнија производна снага. Са економске тачке гледишта, веома велики
значај имају образовање, стручна спрема, марљивост и предузетнички дух људи. Позитивна је
чињеница што данас више од 75% младе популације располаже средњим степеном образовања. У
протеклом периоду се брзо повећавао удео оних
са високошколским квалификацијама. Док је 1990.
свега 10% одраслог становништва имало завршен
факултет или вишу школу, 2008. године овај однос
је износио 17%. Али и овако се у Европи налазимо
у задњим редовима. У односу на укупну популацију, изузетно је низак проценат стално запослених. За повећање броја запослених, требала би се
масовно створити нова радна места.
Послењих деценија су се успориле унутрашње
миграције, зауставио се раст великих градова, односно дошло је до дезурбанизације. Године 2008.
код нас је било преко 300 градова, а у њима је
живело више од две трећине становника. Међу
њима је у свега осам градова број становника прешао 100 000. Унутар мреже насеља, Будимпешта је
водећа по броју становника јер их има преко 1,7
милиона. Обавија је све шира агломерациона зона
у којој живи око 750 000 људи. Дуготрајан процес
депопулације и пропадања малих села Задунавља

вен
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ве де ен је п в едне
анс о ма је
развоја нам је био виши од Португалије, Шпаније,
Ирске, Грчке или Финске које су нас од тада далеко претекле. Крива нашег развоја се први пут прекинула након Тријанонског споразума. У Другом
светском рату, осим милиона људских жртава,
уништена је скоро половина националне имовине. Мађарска је потпала под Совјетску интересну
сферу и до краја 1940-их година потпуно се изоловала од светске економије. Присилан програм
индустријализације 50-их година („Будимо земља
гвожђа и челика“) углавном је служио Совјетској
ратној машинерији. Привредни раст је посустао
до 70-их година и до тада достигнут животни
стандард могао се одржавати искључиво иностраним кредитима. Слом једнопартијског система – слично осталим социјалистичким државама
– довео је до пада производње и животног стандарда. Економски учинак Мађарске током 1997.
једва да је премашио ниво из 1980-их година.
Шта си учио из историје о привредној политици из 1950-их година и о увођењу „нових привредних механизама“ 1968. године?

ед на спомена на нд с ј во
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Који фактори су допринели кризи социјалистичке економије?
Наша земља је била изолована из светске привреде током
деценија социјализма. До 1970-их привредни раст је посустао, тако да се до тада достигнут животни стандард могао
одржавати само иностраним кредитима.

е ко с о јско нас е е
Вредност бруто домаћег производа по глави становника
(БДП) на основу куповне моћи у Мађарској је свега 60% од
просека Европске уније, али премашује ниво бивших источних и југоисточних социјалистичких земаља. Животни стандард и куповна моћ зарада верно одражава средњи ниво
економског развоја. У односу на укупно човечанство, 5/6
живи у земљама где је БДП по глави становника нижи него
у Мађарској.
Почетком 20. века наша земља је била близу сврставања у
срећније и богатије делове Западне Европе. У то време ниво
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После промене политичког система и успостављања вишепартијске парламентарне демократије (1989-90) требало је поново средити власничке односе. Требало је трансформисати привредну
структуру и наћи ново тржиште за извоз домаћих артикала. Модернизацију привреде су отежавали огромни инострани дугови наслеђени из
претходног система. За њихово отплаћивање су
се из године у годину издвајала значајна финансијска средства из Мађарске привреде. Овај губитак је увелико компензован 90-их година приливом иностраног продуктивног капитала који је
био основа за низ нових инвестиција и значајно
је допринео модернизацији наше привреде. Међутим, све већи део профита, који је остварен инвестирањем, одлази у иностранство. Државни
дуг је достигао нови рекорд 2009. године: вредност му је била 4/5 укупног БДП. Тежина ових
дугова ће још дуго оптерећивати привреду земље.

омена п в едне с

к

е

До 1990-их је у индустрији и услужним делатностима Мађарске доминирало државно власништво, док је већина обрадивог земљишта
била власништво задруга. Државне банке и
индустријска постројења су прешла у приватно
власништво, већи део приватизације је завршен

2016. 03. 16. 14:14

ве де ен је п в едне анс о маје
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Велики губитници структурних промена у
индустрији биле су металургија односно индустрије за производњу тешких машина, енергетски и сировински захтевне гране. Док су поједине индустријске гране ишчезле, друге су биле у
стању да се прилагоде савременим захтевима и
– често уз помоћ иностраних власника – освоје
нова потрошачка тржишта. Мултинационалне
компаније су одомаћиле у Мађарској бројне нове
индустријске гране (на пример производњу аутомобила, производњу појединих електронских и
телекомуникационих артикала у великим серијама). Велике новоизграђене фабрике организовале
су око себе низ добављача и тиме отвориле перспективу за развој малих и средњих фирми. Савремене индустријске гране се уклапају у глобалну
мрежу производње те су због тога јако осетљиве
на утицаје светског тржишта. Зато, на пример, у
време кризе, када потражња опада долази до масовног отпуштања. Није редак случај да се производња измести у другу државу ако ће се на тај
начин уштедети на платама.
Након промене режима највише нових радних
места се уместо у индустрији појавило у услужним делатностима. Банкарски систем се разгранао, проширила се малопродајна мрежа. Множе
се огромни тржни центри. Инфраструктура се
изузетно развила. Скоро свака општина је добила
чисту воду за пиће, телефон је постао доступан,

ЕУ-27

Словенија

Шведска

Словачка

Шпанија

Румунија

Италија

Португалија

Немачка

Малта

Велика Британија

Мађарска

Луксембург

Летонија

Литванија

Ирска

Пољска

Грчка

Холандија

Финска

до 1998. У том периоду је створено на стотине
хиљада приватних предузећа инокосног типа
или друштава са ограниченом одговорношћу.
Овај други тип предузећа је под повољним условима могао да учествује у лицитацији државне
имовине. Већину нових власника великих државних фирми чине мултинационалне компаније,
односно мешовите фирме које су делимично у
иностраном а делимично у домаћем власништву.
Страни капитал је ојачао своју позицију у Мађарској и тзв. „гринфилд“ инвестицијама. Пореским
олакшицама и ниским личним дохоцима држава
обезбеђује већи профит иностраним инвеститорима које жели да привуче.
С обзиром да је приватно власништво постало
доминантно у свим привредним секторима, производњу и формирање цена углавном регулишу
тржишна конкуренција, потражња и понуда.
Због боље организације и нове, савремене технологије драстично се повећала продуктивност па
је отпуштен део радника. Затварање застарелих,
скупих производних погона је био други разлог
наглог повећања броја незапослених. Бројне фабрике које су раније производиле за Совјетски Савез такође су банкротирале.

Француска

Данска

Естонија

Кипар

Чешка

Белгија

Упореди податке. Израчунај за колико пута
је вредност Мађарског БДП по глави становника мања у односу на највишу вредност.

ео а ја а а ске

!

Бугарска

евро, паритет куповне моћи (РРР)

Аустрија

Сл. 64: Вредност
БДП по глави
становника
у државама
Европске уније
(2008)
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Сл. 65: Регионалне разлике на
основу незапослености (2008)

Однос
незапослених
(%)

!
Озд
Шалготарјан Мишколц Њиређхаза
Ђер

ео а ја а а ске

Сомбатхељ
Сентготхард
Залаегерсег

БУДИМПЕШТА
Татабања
Јасберењ

Кечкемет

Печуј

Наши свакодневни послови. Провери које су
продавнице или услужни центри отворени
у твом окружењу.
Формирајте две групе. Нека прва група сакупи аргументе у корист подизања тржних центара, а друга нека заговара куповину у малим радњама.

а приближно половина сеоских домаћинстава
има спроведен гас. Раније изузетно занемарена
телекомуникација сада нуди бројне нове услуге,
од мобилних телефона до укључивања у светску
компјутерску мрежу.
Реструктуирање привреде је променило однос
територијалног развоја. Инострана улагања су се
сконцентрисала у Будимпешти и околини, односно у западном Задунављу. Ове регије су постале
добитници промена. Међу најважнијим разлози-
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Сл. 66: Територијално
реструктуирање индустијске
осовине

Дебрецин

Секешфехервар

Сегедин

!

Пронађи објашњење
за територијалне
разлике.

Индустријска
осовина
пре 1989
после 1989

Које територије су
постале губитници
реструктуирања, а
које су добитници?

ма привредног процвата су географска близина
тржишта – држава ЕУ – и кооперативних партнера са запада. Привлачна сила је такође и релативно развијена инфраструктура, односно квалификована радна снага која се лако прилагођава
новим условима. Југословенски рат је одвратио
иностране инвеститоре од јужних пограничних
жупанија. Пољопривредни региони Велике низије и некадашње успешне индустријске области
Северних средњих планина су осиромашиле и
боре се са високом стопом незапослености.

омен ве економске ве е са
нос анс вом
Промена привредног система је преуредила наше
спољнотрговинске везе. Закључивањем уговора
о придруживању 1991. тржиште ЕУ је поста-
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Сл. 67: Регионални показатељи
иностраних директних
инвестиција (2006)

Вредност
иностраних
директних
инвестивција,
FDI/по особи
(милиона Фт)

Упореди карту са
претходном Сл. 66.

ло отворено за производе
Мађарске индустрије. Тиме
су створени услови за кооперативне односе између иностраних и домаћих филијала
глобалних компанија (МНК).
Тада су се на нашем тржишту масовно појавили
инострани производи који
су приморали домаће фирме
на оштру конкуренцију.
Привреда Мађарске се
прикључењем у ЕУ (2004)
још чвршће уклопила у широке Европске оквире. Данас
се више од 75% спољнотрговинског промета одвија са
чланицама Европске уније.
Одатле нам стиже и највише иностраног капитала.
Најважнији трговачки партнер нам је Немачка, учествује подједнако у извозу
и увозу са 25%. Данас само
једна десетина нашег увоза
потиче из Русије, од које купујемо природан гас и нафту.
Вредност извоза у Русију је
знатно мања па се у билансу јавља губитак (дефицит).
Било би корисно проширити
трговину са азијским и прекоокеанским регијама, чија
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се стопа тренутно креће око 10%. Изузетно је велики дефицит робног
промета са Кином.
У последње време су код нас регистроване фирме инвестирале знатан продуктивни капитал у суседне државе. У „регионалне мултинационалне компаније“ које се шире у иностранство спадају ОТП, МКБ,
МОЛ, пословни ланац ЦБА (OTP, MKB, MOL, CBA), односно неколико
фармацеутских и грађевинских компанија.

о

ко м н а
Град

е а ад
за један Big Mac

за једну аутобуску карту

2000

2003

2006

2000

2003

2006

Амстердам

16

16

19

19

11

14

Беч

16

15

16

9

10

9

Берлин

17

16

17

13

13

12

Лисабон

32

33

32

7

23

11

Лондон

18

16

16

14

10

10

Париз

19

19

21

8

8

9

Будимпешта

82

43

48

24

11

17

Варшава

54

44

43

24

17

17

Бангкок

43

50

67

16

17

18

Џакарта

146

67

86

26

11

14

Лос Анђелес

11

10

11

6

5

6

Мексико Сити

66

75

82

5

6

8
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Израчунај колико пута више треба радити за хамбургер у Будимпешти него у Бечу.
Шта се може закључити на основу разлика о потребном времену?
Шта можеш закључити на основу цене аутобуске карте?

ео а ја а а ске

!
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И

И

средњи ниво економског развоја, промена политичког система, инвестиције иностраног
продуктивног капитала, приватизација, приватно предузеће, инвестиција, тржишна конкуренција, незапосленост, структурне промене у
индустрији, услуга, инфраструктура, разлике у
територијалном развоју, спољна трговина

И
Какво значење има израз „Кадаризам“
(„gulyáskommunizmus“)?
Које значење скривају скраћенице kft., bt., zrt.,
nyrt.?

И

ИИ

И

Који друштвени проблеми се јављају због
привредних промена?
Зашто и како се променила привредна улога западног Задунавља?
Које гране су биле добитници односно губитници због привредних промена?
Зашто је губитак совјетског тржишта изазвао
тешке привредне проблеме?
Какав утицај је имала промена система на
спољнотрговинске везе?

ео а ја а а ске

Индустријски парк у Ђуру је једна
од инвестиција пост-режимских промена
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Развој Будимпеште

д мпе а ападна е е н
с ан а
по е ком
века

ка

Како је од Пеште и Будима настала
једна од водећих метропола
одлучујућег значаја за источни део
Средње Европе?
У свестраној индустрији главног града водећу улогу
имају гране које се базирају на истраживању и развоју. Културне, научне, финансијске и туристичке
привлачности Будимпеште се протежу и ван граница.

Шта је регија?

Традиционална државна управа се заснива на жупанијама. Уласком у Европску унију било је неоходно формирати такозване регије планирања и статистике које садрже
више жупанија. Величина ових регија је у складу са заједничким системом који је основан у ЕУ за потребе статистичког извештавања и планирања привредног развоја.
ЕУ пружа подршку на принципу друштвене солидарности
оним регијама којима је на основу степена њиховог развоја она најпотребнија.
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Централна регија Мађарске обухвата Пештанску
жупанију, односно Будимпешту. Главни град је
опкољен тзв. агломерационим прстеном, појасом
низа приградских насеља која су бројним нитима
везана за главни град. Нагли развој Будимпеште – који је поготово био спектакуларан у другој
половини 19. века – може се приписати бројним
повољним географским факторима. Због тога
је постала наш истакнути друштвено-економски
центар и престижна метропола источног дела
Средње Европе. Главне покретачке полуге развоја
су се током времена мењале, али су неке од њих
– и у каснијим периодима – задржале свој значај.
Након Тријанонског мировног споразума историјска мрежа мађарских насеља је била прекинута,
па је унутар нових граница величина и привредни
значај Будимпеште постао несразмерно велик.
(Нпр. овде је радило 60% радника у индустрији
Мађарске.) Већ тада је милионски град био обухваћен широким агломерационим прстеном чији
се унутрашњи појас припојио Будимпешти 1950.
године. Током деценија социјалистичке индустријализације унутрашња миграција је повећала
становништво на два милиона. Крај 60-их година
означава прекретницу: од тада се број радника
у индустрији нагло смањује. Успорио се и талас
досељавања. Број становника главног града на
прекретници миленијума опао је на 1,7 милиона.
Индустрија Будимпеште је сачувала водеће
место само у оним индустријским гранама које
се базирају на непосредној употреби научних резултата и високој стручности (на пример у производњи лекова, телекомуникационој и вакуум
технологији). Главни град је још пре три деценије
ступио у „постиндустријско“ раздобље у којем
су услуге главни покретачи развоја. Све већи значај имају делатности који захтевају истраживање
и развој (тзв. квартарни сектор). Подлогу им
обезбеђују универзитети и истраживачки институти. Интелектуални капацитет државе је превише сконцентрисан у главном граду.
Успешне приватне фирме, односно иностра-

!

Користи атлас. Од којих жупанија се
састоје поједине регије? Именуј и центре
регија.

ео а ја а а ске

Шта си учио из историје о развоју Будимпеште и околине? Промене потражи у
историјском и географском атласу.
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Стари век

Средњи век

19. век

20. век

– локални грађевински материјал (кречњак, дрво)
– обилни извори, термалне
воде
– војни логор, утврђење на
граници Римског царства
(лимес)

– рељеф погодан за изградњу
тврђава
– речни прелаз
– раскрсница важних трговачких путева
– сусрет различитих предела
(средње планине и равница),
линија вашаришта
– централни положај унутар
Карпатског басена

– повратак функција главног
града (политичка, привредна, културна)
– изградња радијалне мреже
путева и пруга
– масован прилив радне снаге
– ширење потрошачког
тржишта
– монументална изградња
– близина рудника каменог
угља

– предности које произилазе
из кооперације различитих
индустија
– релативна развијеност услуга и ннфраструктуре
– концентрација универзитета и истраживачких
института
– висококвалификована,
иновативна радна снага

Како се променила улога природних и
друштвених фактора?

но-мађарске мешовите фирме су најпре основане у Будимпешти, а и дан-данас их овде има у
највећем броју. Ту су смештена представништва
гигантских светских компанија, центри банака,
осигуравајућих друштава и трговинских предузећа, а овде се налази и берза. Будимпешта је
главна позорница домаћег политичког живота:
министарства и друге државне институцијије
запошљавају више од сто хиљада људи.

адска с
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Дуж заједничке деонице аутопутева М1 и М7
изграђена су огромна складишта и тржни центри

Којим насељима доносе огромне пореске
приходе компаније које су смештене овде?
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Градски центар Будимпеште је настао на левој обали Дунава, у V кварту. Највише државне
функције (Парламент, министарства) су сконцентрисане у северном делу, док се јужни истиче академском и комерцијалном улогом. Канцеларије
постепено заузимају стамбени простор а дуж шеталишта елегантне продавнице маме купце. На
обали Дунава се нижу луксузни хотели. У „city“
Будимпеште, који је увек пун живота, дневно
прође пола милиона људи.
На десној обали Дунава се простире историјска
четврт Будимске тврђаве која је после Другог
светског рата изгубила административну улогу. Делимичну надокнаду је стекла постављањем
председничке резиденције у палату Шандор након
њене рестаурације. Будимска тврђава, обновљена
након ратних разарања, својом Националном галеријом, Националном библиотеком и музејима,
представља огромну културну и туристичку вредност Будимпеште.
Градски центар са Пештанске стране обавија
унутрашњи стамбени појас у којем се налазе
зграде од 3-5 спратова, са уским двориштима и
скученим становима за издавање, изграђене на
прелазу из 19. у 20. век. Њихови житељи су ста-
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Вацка улица – стара шопинг улица Будимпеште привлачи бројне стране туристе

!

Пронађи одакле јој потиче име.

саобраћајних гасова се алармантно повећао, али
се након изградње кружног аутопута М0 ублажио. Главни терет јавног превоза сносе метро и
мрежа брзих пруга. И сада су у току радови на
изградњи четврте линије метроа у јужном Будиму. У главном граду огромну потражњу за водом
задовољавају бунари постављени уз Дунав, а у
мањој мери вода се експлоатише и са површине.
Пречишћавање великог дела отпадних вода решено је највећом инвестицијом у области заштите
животне средине последњих година изградњом
погона за пречишћавање у Чепелу. Пећ за сагоревање отпада у Ракошпалоти (Rákospalota) је само
делимично ублажила проблем лоцирања огромне
количине градског отпада.

!

Да ли је боље живети у великим градовима
или оближњим селима? Формирајте две
групе, једна нека сакупи аргументе за живот у великом граду, а друга за живот у
селу. Организујте расправу и на основу аргумената пробајте победити чланове друге групе.
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рији људи, односно сиромашнији слојеви. Реконструкција овог појаса је започела у више квартова. Лепше стамбено окружење, са савременом
инфраструктуром и близином градског језгра, поново је постало привлачно богатијем слоју људи.
Радничке четврти и стамбени панели збијени
између пространих железничких станица, складишта и фабрика, налазе се у спољшњем појасу
радних места који је удаљен од градског језгра. Уз
обалу Дунава и дуж магистралних пруга које воде
ван главног града нижу се индустријски погони. Велики број напуштених, оронулих фабрика указује
на то да се већи део индустрије повукао из Будимпеште. На неким локацијама застареле индустрије,
у тзв. „браунфилд зони“, појавили су се огромни
центри за куповину и забаву, модерне зграде
са канцеларијама и ограђени стамбени паркови.
У спољашњи стамбени појас спадају четврти
приземних породичних кућа са баштама, између
којих су стамбени блокови са по неколико једноличних зграда од 8–10 спратова. Више од трећине становништва Будимпеште живи у оронулим
стамбеним блоковима који су изграђени 1960-их
и 70-их година. Реновирање стамбених панела је
скупо али непоходно. На Будимској страни маса
модерних стамбених зграда и скупих вила заузима падине које је до пре пар деценија прекривала
шума. Мрежа квартовских центара и центара
појединих делова града постепено обликује полицентричну структуру Будимпеште. Међутим,
природну осовину главног града и даље представља Дунав.
Променом система, на површину су избиле
друштвене разлике и у главном граду. Призори
раскошног богатства и паркова, односно бескућника у подземним пролазима и просјака међу аутомобилима – нажалост – подједнако припадају
великим градовима.
Раст града је значајно утицао и на квалитет животне средине. Ширење савременог централног
грејања и увођење гаса од 1960-их година значајно
је смањило загађеност ваздуха честицама чађи и
сумпор-диоксида у Будимпешти. Утицај издувних

Стамбени блок у Старом Будиму
(Óbuda) изграђен 1970-их

Зашто је неопходно реновирање стамбених панела?
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Будимпешта је наш најважнији туристички центар и један од градова са најлепшим географским положајем у свету. У омиљене туристичке
дестинације града које су и део Светске културне
баштине спадају обала Дунава, Будимска тврђава
и Андрашијева улица. Међу бројним бањама, наш
главни град је одавно заузео истакнуто место.
Здравствени туризам, односно у новије време
све популарније велнес и фитнес услуге спадају у
најпрофитабилније гране туризма.
Улога научног и културног живота се такође
не може занемарити као привлачан туристички
фактор. Будимпешта се данас налази на листи
најпознатијих фестивалских градова (на пример
Пролећни културни фестивал, Сигет фестивал).
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У агломерациони прстен спада 80 насеља у околини Будимпеште. Већина њиховог становништва
ради у Будипешти. Некадашња села, прерасла у
градове-спаваонице, последњих година су прошла
кроз значајан развој инфраструктуре. Посебно

И

И

регија, агломерациони прстен, пост-индустријски период, услуге, квартарни сектор, берза,
дневни мигранти, градски центар (city), унутрашњи стамбени појас, спољашњи појас радних места, спољашњи стамбени појас, еколошки
проблеми, градски отпад, туризам, Светска културна баштина, кружни аутопут М0, Будимске
планине, Пилиш, Вишеградске планине, окука
Дунава, Геделе, Сентандреја, Сазхаломбата, Вац

се на Будимској страни могу наћи имућна насеља
смештена у пријатном амбијенту. Граница области
из које радна снага гравитира ка главном граду
се простире дуж железничких пруга знатно даље
од границе агломерације. Значајан део дневних
миграната проводи 2-3 сата на путу. Због сталних
гужви на прилазним путевима у јутарњим и вечерњим саобраћајним шпицевима продужава се
време путовања возача. Унутар агломерационог
прстена, падине Будимских планина, Пилиша и
Вишеградских планина прекривају викендице.
Код окуке Дунава (Dunakanyar) и Дунавског рукавца код Шорокшара (Soroksári Duna-ág) нижу се
летовалишта и одмаралишта. Овде се могу наћи и
неки градови: Сентандреја (Szentendre), позната
по музејима и уметничким колонијама, коју су основали Срби, и Бата (Százhalombatta), позната као
упориште нафтне индустрије. Северно од главног
града је Вац (Vác), важан због индустрије цемента
(Dunai cement- és Mészmű). Геделе (Gödöllő) је престижни центар високог образовања у пољопривреди, а има и савремену индустрију. Прелеп замак
Грашалкович (Grassalkovich-kastély) је под рестаурацијом и за пар година град ће опет бити познат као
„Мађарски Версај“. Гравитациона зона Будимпеште се у мањој или већој мери простире и ван граница агломерације, преко целе Пештанске жупаније.
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Који фактори су допринели развоју града? Да
ли су постојали фактори који су касније спречавали развој?
Каква подела рада се формирала унутар агломерације између главног града и околних насеља?
Изрека каже – Будимпешта је бисер Дунава.
Поткрепи је аргументима.

И
Посети веб-сајт http://www.infopark-budapest.
hu и сакупи податке о активностима унутар
Инфопарка. Шта мислиш зашто је изграђен на
том месту?
У школу долазе ученици из иностранства. Провешће само један дан у главном граду, али би
желели да сазнају што више о Будимпешти.
Шта би им показао? Састави програм разгледања града.
Купалиште Гелерт
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Природно-географска слика Задунавља је изузетно разноврсна, састављена је од више различитих предеоних целина. Територија се може поделити у три регије.
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Како је географски положај утицао
на развој западног Задунавља?
Близина развијене Европе је до половине 20. века
била предност западног Задунавља. У доба социјализма управо је то била препрека. Промена система
оживљава ову предност.

ад нав е
Задунавље заузима 40% наше територије и променљивог је изгледа. Привредно развијенији северни део једва да је био погођен турском најездом, градови су се
неометано развијали, а рано је формиран и грађански
слој. Насупрот томе, јужно Задунавље се тешко изборило са последицама сто педесет година дуге турске
владавине. Северозападни део Задунавља има повољнији географски положај јер се простире у близини
развијеног дела Европе. Након промене система везе са
западом су се поново интензивирале.

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 125

У регију западног Задунавља спадају три жупаније: Ђер-Мошон-Шопрон (Győr-Moson-Sopron),
Ваш (Vas) и Зала (Zala). Територија се дели на три
велике природне целине: Подалпско горје, Мала
низија и Залска брда.
Подалпско горје се простире уз западну границу Мађарске. Шопронске (Soproni hg.) и Кесешке
(Kőszegi hg.) планине су огранци Алпа, претежно
састављене од кристаластих шкриљаца; за време
леденог доба реке су формирале благе, таласасте
наносне купе и нанеле слој шљунка у подножју
планина. Подалпско горје има најсвежија лета и
прима највећу количину падавина у Мађарској.
Бујне ливаде погодују узгоју говеда. Висок је степен пошумљености: у планинама су аутохтоне
борове и букове шуме, док врхове брда красе храстови и засади борових шума.
Након пада гвоздене завесе, рано индустријализовани погранични градови славне прошлости
нагло су се покренули из дотадашње парализе.
Динамизирон је туризам, страни капитал је донео савремене инвестиције и створио радна места. Шопрон, „лојалан град“, центар је северног
дела регије. Традиционална текстилна индустрија
Шопрона се до данас угасила, а њену улогу је преузео многостран, развијен услужни сектор. И даље
истакнут значај имају градска пивара, односно
винарија са дугом традицијом. Шопрон је водећи
центар високог образовања у области шумарства
и дрвне индустрије у Мађарској. У градском језгру је остало много средњовековних споменика,
а живописна одмаралишта, бање и културне знаменитости (купалиште Бик – Bükfürdő, Фертед
– Fertőd, Нађценк – Nagycenk) привлаче бројне
госте. Нежидерско језеро (Fertő-tó) обрасло густом трском служи за заштиту преосталих биома
блатишта и мочвара због чега је основан заједнички Национални парк Ферте-Ханшаг (Fertő–
Hanság Nemzeti Park) између Аустрије и Мађарске.
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Листај уназад. Проучи карте које су у вези
сa незапослености и директним иностраним инвестицијама. Резимирај карактеристике регије западног Задунавља.
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Пријатан амбијент центра у Шопрону
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Зашто је град популарна дестинација аустријских гостију?

Највећи град Подалпског горја је Сомбатхељ
(Szombathely), седиште жупаније Ваш; овде је саграђена савремена фабрика Филипс (Philips) за
производњу компјутерских монитора.
Раније је много њих радило у традиционалној текстилној, дрвној и индустрији ципела.
Оближњи Кесег (Kőszeg), историјски град-соменик културе, живи од туризма. У јужном делу
жупаније Ваш, непосредно уз Аустријску границу,
налази се Сентготхард (Szentgotthárd). Ту се налази GM Opel-ово одељење савремених мотора и
мењача. Овде је смештено због могућности кооперације са европским производним јединицама
ове фирме, а и због уштеде на платама.
У југозападном углу жупаније Ваш налази се
предео Ершег (Őrség), богат природним благом
и историјским знаменитостима. На благо таласастом брдовитом пределу створена је карактеристична структура насеља. Села су састављена од
лабавих целина мањих група кућа које су расуте
Специфична зграда из
Ершега налази се у шканзену Салафе-Пићерсер

по врховима брда („szerek“). Главни задатак Националног парка Ершег (Őrségi Nemzeti Park)
створеног 2002. године, са центром у Ерисентпетеру (Őriszentpéter) је чување природних и културних вредности.
Подалпском горју се на југу придружују Залска
брда (Zalai-dombság) која су прошарана паралелним долинама. Због мочварних долина и падина
угрожених клизиштима, становништво се населило на врховима брда („szegek“). Најлепши примери овог типа насеља се налазе у Гечеју (Göcsej).
Од два центра скоро истог ранга, Залаегерсег
(Zalaegerszeg) је седиште жупаније. Поред погона
битумена, фабрике меса, млека и сира, све већи економски значај има електронска и грађевинска (Зала
керамика) индустрија. Нађканижа (Nagyкanizsa) је
позната по фабрици намештаја и фабрици за производњу сијалица Џенерал електрик (Тунгсрам).
Ова регија се преко Кестхеља (Keszthely) везује
за туристички и културни живот Балатона. Лековите бање и висок ниво хотелских услуга у Хевизу
(Hévíz) и Залакарошу (Zalakaros) привлаче бројне
имућне странце.
Центар Мале низије – басен Ђура – је савршена
акумулативна равница која се на југу смењује са
долинама и шљунковитим брежуљцима. У односу
на Велику низију, клима је уједначенија, а количина падавина је већа и поузданија. Плодно тло ливада, ораница и алувијалног земљишта се само на
ободу регије смењује са тањим, испраним слојем
шумског земљишта.
Велепоседници су већ у 18. и 19. веку спроводили значајну робну производњу за аустријско
тржиште. Некадашња житница наследних провинција Хабзбурга се и данас истиче развијеном,
свестраном пољопривредом. На ораницама се
осим пшенице гаји много јечма и влакнастог крмног биља. Узгој говеда у жупанији Ваш и у околини Папе (Pápa) достиже највиши ниво. Свињогојство је развијено у околини Ђура где се производи
много кукуруза. Државна фарма у Баболни је постала позната по индустријском узгоју живине,
односно по овде развијеном систему за гајење
кукуруза (фирма ИКР). У оквиру прехрамбене
индустрије Мале низије истичу се месна и млечна
индустрија (производња сира). Убрзано се развија и машинска индустрија.
У центру регије, на саобраћајно-географској
раскрсници коју су обликовале реке Раба (Rába),
Рапца (Rábca) и Мошонски Дунав (Mosoni-Duna)
подигнут је Ђур, истакнути центар северног ЗадуЧиме су се бавили људи
који су овде живели?
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Сл. 68: Територијалне
разлике на основу БДП
(2007)

Будимпешта

БДП
(милиона Фт)

Какве територијалне разлике
се могу уочити
унутар регије?

навља. У оквиру свестране машинске индустрије
истиче се производња моторних возила и електроника (Philips). Раба холдинг а.д. (Rába Holding
Nyrt.), у чији састав улази више фирми, производи осовине и осовинске компоненте светског нивоа за камионе, аутобусе и разне радне машине.
На једној локацији компаније Раба смештена
је фирма Ауди, у власништву Фолксвагена, у којој
се монтирају аутомобили произведени најсавременијом технологијом. Шта више, овде је велика
компанија основала и једно од најновијих развојних одељења. У свестраној лакој индустрији
издваја се највећа фабрика вештачке коже (Грабопласт). Универзитет даје обележје расту образовне и културне улоге града.
У северном делу Мале низије, на ушћу Лајте

И

И

пошумљеност, сточарство, прехрамбена индустрија, туризам, машинска индустрија, индустрија аутомобила, инострани капитал,
Подалпско горје, Шопронске планине, Кесег
планине, Ершег, Залска брда, Мала низија, Мало
житно острво, Сомбатхељ, Шопрон, Кесег, Сентготхард, Залаегерсег, Нађканижа, Хевиз, Кестхељ, Ђер, Мошонмађаровар, Национални парк
Ферте-Ханшаг, Национални парк Ершег

И
По чему је Ершег добио име?
Где је Мали Балатон и зашто је постао поприште огромних радова водопривреде?

(Lajta) у Мошонски Дунав, подигнут је Мошонмађаровар (Mosonmagyaróvár) познат као центар
више пољопривредне школе, а има и значајну машинску индустрију. Мала фабрика глинице даје
сировину за производњу абразивних материјала и
специјалне керамике.
Мало житно острво (Szigetkőz), које опкољавају
Мошонски и Стари Дунав (Öreg-Duna), од 1992. је
оптерећено еколошком катастрофом. Стари рукавци су се исушили, огромне галеријске шуме
пропадају, а вода у Старом Дунаву је скоро нестала због усмеравања већег дела његове воде у канал
електране Габчиково од стране Словака. Посматрајући цуркање воде и коров у кориту Старог Дунава, једва да можемо поверовати да се до пре пар
деценија овде одвијао интензиван бродски промет.

И

ИИ

И

Који услови су повољни, а који су неповољни
из угла пољопривреде?
Који фактори су допринели свестраном развоју
машинске индустрије ове регије?
Које место заузима ова регија у привредном
животу државе?
Због чега се формирала специфична структура
насеља у брдским пределима?

ео а ја а а ске

БДП/становник
у односу на домаћи
просек (%)

Аутомобил ауди у производњи
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Како се променио живот средњег
Задунавља које је некада припадало
енергетској и индустријској осовини?
Промене политичког система су у основи промениле структуру привреде. У индустријским парковима су се одомаћиле савремене индустријске гране, односно доминирају услуге и туризам.

ед е ад нав е
Површину регије деле три жупаније: Комаром-Естергом
(Komárom-Esztergom), Фејер (Fejer) и Веспрем (Veszprém).
Велики предео Задунавских средњих планина дефинише регију. Средње планине изграђене од седиментних стена – претежно мезозојског кречњака и доломита – пресецају попречни ровови. Елементи разноврсности су гранит у планини
Веленце (Velence), базалт и базалтни туф у облику остењака
(tanúhegy) у Јужном Бакоњу (Déli Bakony), у басену Таполца
(Tapolcai-medence) и Тихању (Tihany). Пољопривреда је ограничена на простране долине и басене; једино вреди поменути гајење воћа и грожђа на ривијери Балатона (Balatoni
Riviéra). Засади винове лозе красе јужне падине историјских
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виноградарских области Бадачоњ (Badacsony) и
Балатонфиред–Чопак (Balatonfüred-Csopak).
Задунавске средње планине обезбеђују разноврстан грађевински материјал, у њима су сконцентрисане целокупне залихе боксита и мангана
Мађарске, а такође и 1/3 угља. Овдашња индустрија – на пример индустрија глинице и стакла
у Ајки, хемијска индустрија у Дорогу – је била
погођена кризом непосредно или преко термоелктрана везаних за рударство. Од некадашњих
рударских градова – захваљујући повољном саобраћајно-географском положају и улози жупанијског седишта – Татабања (Tatabánya) је најуспешније спровела системске промене. Као центар
традиционалне хемијске индустрије остао је Петфирде (Pétfürdő).
На ободу северног предела, дуж Дунава, нижу
се градови и индустријске области. Овој урбаној
осовини припадају Комаром (Komárom; фабрика
мобилних телефона Нокиа), Лабатлан (Lábatlan;
фабрика цемента и папира), Њергешујфалу
(Nyergesújfalu; индустрија вештачких влакана),
Дорог (Dorog; фабрика соларних панела Санио,
уништавање отровног индустријског отпада сагоревањем), односно Острогон (Esztergom). Последњи је један од наших најстаријих градова:
вековима је центар католичке цркве у Мађарској.
Раније оскудна индустрија обогаћена је 1990-их
фабриком за склапање аутомобила Сузуки чија је
већина производа намењена Европском тржишту.
У јужном делу рова Мор (Móri árok), који раздваја Вертеш (Vértes) и Бакоњ (Bakony), налази се
важна саобраћајна раскрсница Стони Београд
(Székesfehérvár). Три стуба његове индустрије су
биле Фабрика лаких метала која производи алуминијумске плоче и одливаке, Фабрика аутобуса
Икарус која је велики потрошач алуминијума,
односно Видеотон, фабрика за производњу телекомуникационе опреме. Икарус није могао да се
избори са губитком совјетског, а затим и нашег
тржишта. Долазак две глобалне компаније је ово
надокнадио. Овдашњи Филипс (Philips) снабдева
видео уређајима целокупну продајну мрежу Европе, а Форд (Ford) производи делове за склапање
у другим погонима. Град је постао пример осталим градовима створивши индустријске паркове

!

Поделите се у две групе. Нека једна прикупи
аргументе у корист „гринфилд“ инвестиција, а друга у корист „браунфилд“ инвестиција.
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Низ подрума у Вилању

но ад нав е
Већи део јужног Задунавља су током терцијера
прекрили глиновито-песковити седименти Панонског мора, а рад река и потока је благо издигнуту површину обликовао у брежуљкаст предео.
За време леденог доба брда су била прекривена лесом чија се дебљина ка истоку постепено повећавала, да би се у плавним подручјима Дунава стрми
зидови издизали до висине од 30–40 метара. Пешчане површине створене еолском ерозијом могу се
срести само у Подравској низији код падина Унутрашњег Шомођа (Belső Somogy). Вилањске планине и Мечек, састављене претежно од кречњака,
издижу се у виду острва из брежуљкастог предела.
Климу карактеришу блага зима, топло лето, много сунца и релативно велика количина падавина.
Плодност смеђег шумског земљишта формираног
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Који фактори су допринели настанку виноградарских области?

на лесу је у суштини добра, међутим стрмим падинама прети опасност од ерозије тела. Експлоатација уранове руде и каменог угља из Мечека је
прошлост.
Разноврсне природне карактеристике жаупанија Шомођ (Somogy), Толна (Tolna) и Барања
(Baranya) се одражавају и у пољопривреди. Мезефелд и Подравска низија спадају у најважнија
подручја за производњу кукуруза у земљи. Распрострањена је и производња сунцокрета. Богате
ливаде и крмно биље са ораница представљају основ квалитетног сточарства и млечне индустрије.
Квалитетна црвена вина сексардског и
шиклошко-вилањског виноградарског краја су
тражена и ван граница. Термофилне сорте воћа и
поврћа се гаје претежно уз Дунав, односно у околини великих погона за конзервирање. Околина
Цеце је позната по зеленој паприци.
Густа мрежа насеља Јужног Задунавља се углавном састоји од малих села. Број градова је релативно низак. Међу њима се својом вишеструком
улогом истиче Печуј (Pécs) као седиште жупаније
Барања и најнасељенији град Задунавља. Значајнији представници његове индустрије су фабрика
порцелана Жолнаи (Zsolnai), фабрика коже и рукавица, а бројни су и погони прехрамбене индустрије
(на пример фабрика пива). Позоришта, галерије и
2000 година стари печујски споменици привлаче
бројне посетиоце. Међу њима је можда најпознатији комплекс старохришћанског гробља основаног у 4. веку јер садржи најдрагоценије вредности
човечанства због којих се нашао на листи Светске
баштине. Престижан је академски град и културни центар немачке и јужнословенске народносне

ео а ја а а ске

за савремену индустрију. Свестрана прехрамбена индустрија главног града жупаније прерађује
производе Мезефелда (Mezőföld).
Јужни и источни део жупаније Фејер заузима
низија Мезефелда. У њој се налази усамљен индустријски центар Дунаујварош са фабрикама
гвожђа и челика. Фабрике лаке индустрије (нпр.
фабрика целулозе и папира), са претежно женском радном снагом, биле су лоциране у граду.
Корејска фабрика аутомобилских гума Hankook је
најновије индустријско постројење у граду.
Веспрем је центар области Бакоњ и седиште
жупаније подигнуто на обали реке Шед (Séd).
Има прелеп положај, а градско језгро се истиче
бројним споменицима. Универзитети и истраживачки институти су углавном у служби хемијске
индустрије. Највећи индустријски погон производи електричне артикле и аутомобилске делове.
Оближњи Херенд (Herend) је стекао светску славу
по скупоценом, ручно бојеном порцелану. У северном подножју планина лежи стари образовни град
Папа (Pápa) са највећом индустријом меса у држави.
Северна обала „Мађарског мора“ оивичена је
већ скоро сраслим одмаралиштима. Међу њима се
истиче Балатонфиред (Balatonfüred), од давнина
омиљен због лековитих угљокиселих извора.
Националном парку висије Балатона основаном 1997. припадају висија Балатона (Balatonfelvidék), Јужни Бакоњ (Déli-Bakony), басен Tаполца (Tapolcai-medence), Кестхељске планинe
(Keszthelyi-hegység) и басен Малог Балатона (KisBalaton) југозападно од језера.
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Печуј чува успомене и на турску
окупацију из прошлости

Зашто је познат као град са „медитеранским амбијентом“?

посетиоци

40%

ео а ја а а ске

35%

Забава, одмор,
рекреација, спорт
Посета рођацима,
пријатељима, познаницима
Конференција, конгрес

30%
25%

Пословни пут,
посета изложбе, сајма
Културна манифестација,
спортска манифестација
Куповина

20%
15%

Школовање
Лов
Рад

10%
5%
0%

Сл. 69: Расподела иностраних посетилаца у Мађарској на основу циља путовања

Какву улогу у туризму имају средње и јужно Задунавље?

мањине у Барањи. Много националних мањина
такође живи и у Мохачу, нашем најјужнијем Дунавском пристаништу. Овдашња фабрика плоча
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од иверице се ослања на привређивање у пределу
водоплавних шума. Од бројних бања у подножју
планина Мечек и Вилањ издваја се Харкањ, добро
познат и у круговима страних гостију.
На источном ободу Толнајских брда је Сексард, град који се истиче трговином вина, центар је жупаније, а значајна му је и прерада млека, базирана на говедарству. На обали Дунава је
изграђен Пакш у којем је смештена нуклеарна
електрана која обезбеђује скоро половину домаће
електричне производње. У западном делу јужног
Задунавља – у Шомођу – Капошвар је седиште
жупаније и има значајну централну улогу. Поред
импозантне прехрамбене индустрије (шећерана,
месна и млечна индустрија), вреди поменути фабрику одеће и погоне електротехнике.
Из угла Задунавља и целе Мађарске истакнути
туристички значај има Балатон и околина. Прва
туристичка насеља су се појавила на јужној обали
у другој половини 19. века, док данас викендице
обухватају скоро цело језеро. Главни организациони центар угоститељства и туризма је Шиофок.
Кратак летњи врхунац сезоне покушавају продужити различитим културним манифестацијама.
Воћарство и виноградарство јужне обале је било
основа производње безалкохолних пића и вина
(Sió, BB).
И код Балатона се појавила деградација квалитета воде, која се успешно зауставила монументалним и скупим еколошким програмом до 1995.
Део овог програма била је и рехабилитација
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мочварног света Малог Балатона (Kis
Balaton) који представља природни филтер Балатона. Отпадна вода приобалних
насеља се после детаљног пречишћавања
одводи у Шио (Sió). Аутопут М7 спасава
насеља од терета транзитног саобраћаја.
Кичму Националног парка Дунав-Драва основаног 1996. чини јужна деоница Дунава до државне границе и дивљи
пејсажи предела уз реку Драву. Заштита се
не односи само на галеријске шуме богате
дивљачима (на пример Геменц – Gemenc)
и водене животне заједнице, него и на
природне вредности Мечека и Вилањских
планина, односно на побрђе (на пример
Желиц – Zselic). Зато се на заштићеним територијама може проучавати велики број
природних станишта.

но ад нав е

Кестхељски басен
Басен Сиглигета
Басен Семеша
Басен Шиофока
годишњи максимум a-хлорофила (mg/m3)

Сл. 70: Стање квалитета воде Балатона између 1990. и 2008.
(Годишње максималне вредности a-хлотофил концентрације.
До 25 милиграма по кубном метру је добар, до 75 милиграма је
задовољавајући квалитет воде)

Где је био најгори, а где најбољи квалитет воде? Шта је могао бити разлог овоме?

И

Плажа на јужном Балатону
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Чиме се објашњава потискивање рударства?
Где се простире Ривијера Балатона? Зашто је
добила то име?
Који фактори су допринели настанку урбане
осовине уз Дунав?
Зашто је привреда Секешфехервара лакше поднела промене система?
Замисли да си туристички стручњак. Како би
могао повећати туристичку привлачност Балатона?

И
Шта је еозин глазура? За коју познату фабрику
се везује?
Сакупи имена писаца, песника, односно уметника у чијим радовима је овековечен Балатон.
Напиши и наслове дела.

ео а ја а а ске

И

гајење воћа и грожђа, винарство, гајење кукуруза, гајење сунцокрета, боксит, руда мангана,
камени угаљ, туризам, производња аутомобила,
електроника, индустријски парк, прехрамбена
индустрија, мала села, урбана осовина, центар
католичке цркве, Ривијера Балатона, Задунавске
средње планине, побрђе, Вилањске планине, Мечек, Мезефелд, Варпалота, Татабања, Ајка, Комаром, Лабатлан, Њергешујфалу, Дорог, Естергом,
Секешфехервар, Дунаујварош, Веспрем, Папа,
Балатонфиред, Њергешујфалу, Печуј, Мохач,
Сексард, Пакш, Шиофок, Национални парк Дунав-Драва, Национални парк висије Балатона
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Хотел Палота,
Лилафиред
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(Bükkalja) и Земпленских планина (Zemplénihegység) до изражаја претежно долазе риолитски
туф и риолит. Главни масив Бика (Bükk) се састоји
од кречњака. Од ове стене је сачињен и крас Агтелека познат по специјалним ерозивним облицима
на површини и прелепим пећинским украсима.
Черхат је побрђе високо свега 300-400 метара, а
површина му је прекривена претежно глином и
песком. На подручју Средњих планина се налазе
предели са најсвежијим летима и најхладнијим
зимама у Мађарској. Захваљујући обилним падавинама, планине и данас прекривају повезане
храстове и букове шуме, односно засади борова.

Како регија налази излазни пут
из привредне кризе?
Деградација индустрије гвожђа и челика је водила ка дубокој друштвено-економској кризи. Савремене фабрике за
монтажу, традиционално винарство и развој туризма могу
обезбедити развој подручја.
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Наш најмањи привредни рејон заузима седмину државне територије, а територију деле три жупаније: Ноград (Nógrád), Хевеш (Heves) и Боршод-Абауј-Землен (Borsod-Abaúj-Zemplén).
Из природно-географског угла, положај регије се углавном
поклапа са Северним средњим планинама. Њене најлепше
чланове су створили експлозивни вулкани у терцијеру. Бержењ (Börzsöny), побрђе Черхата (Cserhát) и Матра (Mátra) су
већим делом састављени од андезита, док у подножју Бика

е ка нд с ја је нес а а
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Главна подручја привредног живота су басени уз
реке (Ноградски, Шалготарјански и Боршодски
басен [Nógrádi-, Salgótarjáni- és Borsodi medence]),
односно нижа побрђа. Пољопривреда се бори са
тешким проблемима ерозије у пределу побрђа.
Специјализовано, интензивно гајење се одвија на
благо нагнутим јужним падинама прекривеним
лесом и на наносним купама. Племенита вина са
Токајско грожђе и традиција винских подрума
је под заштитом Светске баштине

Који фактори су допринели развоју виноградарства и винарства?
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Шта си учио о развоју тешке индустрије у
Мађарској у 18–19. веку? Које историјке
знаменитости индустрије су остале из
тог периода?

Другу групу градова оживели су рудници угља,
односно с њима уско повезана енергетски захтевна тешка индустрија (црна металургија, производња цемента и стакла, хемијска индустрија).
Међутим, од подземних рудника данас није остало ни трага. Оближњу електрану лигнитом снабдевају површински копови у Вишонти (Visonta) и
Бикабрању (Bükkábrány). Наша највећа концентрација тешке индустрије у области Боршода је
још пре пар деценија цветала, а данас је то територија захваћена кризом.
Највећу незапосленост има Озд (Ózd) због гашења металургије, а услед неповољног саобраћајно-географског положаја није успео да привуче
довољан број модерних компанија. Центар Ноградског басена Шалготарјан, постао је седиште
жупаније захваљујући некада развијеним рудницима угља. Његова индустрија за производњу
челичних легура је и данас конкурентна. Некада
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Површински коп у подножју Матре

!

Обнови научено о настанку угља. Шта је
карактеристично за лигнит?

веома значајна производња равног стакла и боца
је скоро у потпуности обустављена. Након губитка ранга жупанијског седишта, Балашађармат
(Balassagyarmat) је постао тихи градић. Међу културно-историјским вредностима Черхата истиче се село палоца Холоке (Hollókő) у Ноградској
жупанији, које је 1987. уврштено на листу Светске
баштине.
Захваљујући учешћу страног капитала, хемијски погони у долини реке Шајо су успели да се
модернизују. У Берентеу (некадашњем делу Казинцбарцике) фирма Borsod Chem Rt. производи
сировине за хемијску индустрију, ПВЦ и азотно
вештачко ђубриво. У Тисаујварошу (Tiszaújváros),
изграђеном на ушћу реке Шајо, разни погони везани за рафинерију нафте производе полиетилен,
вештачко ђубриво, лакове и фарбе (ТВК – TVK).
Мишколц, истакнути центар северне Мађарске и трећи најнасељенији град земље, лежи на
вашарској линији, али је уједно везан и за руднике, односно индустријску зону у долини Шајо. Почетком 1990-их година распршио се мит о „граду
Холоке – село Палоца

ео а ја а а ске

подножја Токајских планина, поготово асу (aszú)
и самородни (szamorodni) имају вишевековну репутацију. Такође су познате историјске виноградарске области Егера (Eger) и Ђенђеш-Вишонте
(Gyöngyös-Visonta). У области Верпелет (Verpelét)
и Хевеш (Heves) производи се наш најквалитетнији дуван.
Око Хатвана (Hatvan) се претежно гаји поврће
и воће, а одавде на пијаце стижу и велика количина сочних лубеница.
Највећи број градова Северне Мађарске почео
се развијати дуж вашарске линије у плодном појасу на граници Велике низије и планина. Овај низ
започиње Хатван који је изграђен у долини Зађве.
Овај град је центар немачког гиганта Bosch за производњу аутомобилске електронике у Мађарској.
Полазна тачка путева ка рекреативним областима
Матре је Ђенђеш (Gyöngyös). У подножју планине Бика смештен је образовни центар и седиште
жупаније Хевеш, Егер, који посећује велики број
гостију због бројних историјских знаменитости,
пријатног градског језгра и подрума који нуде согна вина. На северу, у подножју Земпленских планина, на обали Бодрога (Bodrog) поред Ракоцијеве
тврђаве (Rákóczi-vár), подигнут је стари образовни центар Шарошпатак (Sárospatak) који такође
припада низу градова вашарске линије.
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челика“ из доба социјалистичке индустријализације. Некадашњи металуршки гигант (Диошђер Diósgyőr) је пред коначном ликвидацијом. Функције Мишколца су одавно прерасле металургију,
а захваљујући структурним променама почетком
2000-их је дошло до новог привредног залета. У
граду су се сместили савремени погони, на пример Bosch фабрика ручног алата и погон за производњу аутомобилске електронике. Академски град
Боршодске жупаније привлачи бројне домаће и
стране туристе својим оближњим одмаралиштима – уз живописно Хаморско језеро (Hámori-tó)
изграђен је Лилафиред (Lillafüred), а такође је познато и пећинско купалиште у Таполци (Tapolca).
Област малих села, која се простире северно од
града, изнад побрђа Черехат до државне границе, бори се међутим са тешким проблемима незапослености и великим степеном сиромаштва.
О природним и културним вредностима на територији Северне Мађарске брину се три национална парка. Национални парк Дунав-Ипољ основан 1997. је један од живим светом најбогатијих
националних паркова код нас. Јединствену атракцију представља сусрет три различите предеоне
целине – речне долине, средњих планина и низије.
Национални парк Бик је основан 1977. Међу заштићене вредности спада богатство крашких облика на висоравни Бик. Међу пећинама најпознатија је Таваш (Tavasbarlang) код Мишколцтаполце,
односно пећина Селета (Szeleta-barlang) која је
служила као станиште пећинским људима. Знаменитост националног парка је водопад Невестин
вео (Fátyol-vízesés) потока Салајка (Szalajka-patak)
који пада преко каскада од бигра. Национални
парк Агтелек је основан 1985. у циљу чувања и
приказивања геолошких вредности крашке морфологије. Најпознатији део је систем пећина Барадла-Домица (Baradla–Domica-barlangrendszer)
који се протеже дужином од 25 km и испод Мађарско-Словачке границе. Пећински систем богат јединственим пећинским украсима се сврстао у Светску баштину под заштитом УНЕСКО-а 1995. године.
Пећински накит
у крашкој пећини Агтелек

Обновљени
центар Мишколца

!

Зашто је доспела у кризу тешка индустрија овог подручја?

Замисли да си стручњак територијалног
развоја. Којим предлозима би унапредио регионалну економију?

И

И

Северне средње планине, Бержењ, Черхат, Матра, Бик, Подножје планине Бик, Черехат, крас
Агтелека, Земпленске планине, историјска виноградарска област, подножје токајских планина,
вашарска линија, рудници угља, рудници лигнита, тешка индустрија, хемијска индустрија,
територија захваћена кризом, Хатван, Ђенђеш,
Холоке, Егер, Шарошпатак, Озд, Шалготарјан,
Беренте, Тисаујварош, Мишколц, Национални
парк Дунав-Ипељ, Национални парк Бик, Национални парк Агтелек

И

ИИ

И

Зашто у регији није формирана значајна пољопривреда?
Какву улогу је имао камени угаљ у привредном
животу северне Мађарске?
Зашто су центри развоја постали градови дуж
вашарске линије?
Које индустријске гране могу допринети поновном економском развоју региона?
Које карактеристике помажу развоју туризма у
овој области?

И
Ко су Палоци? Ко је наш писац, чије се приповетке углавном везују за ову заједницу?
Где је земља Маћо (Matyóföld)? По чему је знаменита?
По чему је познат Ипољтарноц (Ipolytarnóc) и
Егерсалок (Egerszalók)?
Како настају сталактити и сталагмити? Зашто су крашке пећине
под строгом заштитом?
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варијације матичних стена, земљишта и климе одређују јасне привредне разлике. Северна и јужна
половина Велике низије се међусобно разликују у
више аспеката, па због тога представљају две посебне регије.
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Шта је Велика низија сачувала из области традиционалне
пољопривреде?
И данас је Велика низија најважнији предео за производњу хране у Мађарској. Савремене привредне
гране источно од Дунава се спорије развијају и још
увек не нуде довољно могућности за запошљавање.

е ка н

ја

Велика низија је наша најтипичнија и привидно најмање разноврсна велика регија која – слично Задунављу – заузима око 40% наше територије. Кристаласту
основу су прекрили слојеви растреситих морских седимената из терцијера чија дебљина местимично достиже
више хиљада метара. Данашњу површину су заједничком активношћу обликовале реке, ветар и човек. Без
обзира на једноличност рељефа Велике низије (Alföld),
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Регија северног дела Велике низије обухвата жупаније Јас-Нађкун-Солнок (Jász-Nagykun-Szolnok),
Хајду-Бихар (Hajdú-Bihar) и Саболч-Сатмар-Берег (Szabolcs-Szatmár-Bereg). Најважнији предели су Њиршег (Nyírség), Хајдушаг (Hajduság),
Нађкуншаг (Nagykunság) и Јасшаг (Jászság).
На североисточном делу земље се простире наносна купа Њиршега (Nyirség). Покретни песак је
на површини формирао брежуљке између којих су
долине са лошим отицањем и тресетишта. Ниже
територије низија Сатмар-Берег и Реткез (Rétköz),
биле су плавно подручје Тисе и њених притока.
За климу је карактеристична оштра зима и велика годишња амплитуда температуре. Падавине су
обилније него у центру Велике низије.
Њиршег је наша водећа област за гајење кромпира, али се истиче и по производњи ражи, сунцокрета и дувана. За складиштење и паковање
познатих јабука из Саболча (Szabolcs) изграђени
су велики магацини и хладњаче, међутим губитак
совјетског тржишта се до данас није могло пребродити. Свежија и влажнија низија Сатмар-Берег, са бујним ливадама и засејаном влакнастом
крмом на ораницама, омогућује узгој говеда на
високом нивоу. Ово је и главна област за производњу шљива у Мађарској. Због неповољног пограничног положаја мало је радних места у индустрији те је перманентно исељавање. Очекује се да
ће постепени развој пограничне сарадње допринети развоју региона.
Њиређхаза (Nyiregyháza) је жупанијско седиште које се развија у добром правцу, представља центар Њиршега и низије Сатмар-Берег.
Окосницу његове привреде представља прерада
пољопривредних производа (индустрија конзерви, млечна и месна индустрија, ферментација дувана), али вреди поменути и фабрику гуме и нову
фабрику за производњу фрижидера. У околини
града се може запазити карактеристичан тип насеља за Њиршег, груписани бокори салаша.
Шта си учио из историје о настанку наших салаша?
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Слике из живота Велике низије

ео а ја а а ске

!

Замислите да сте стручњаци за рурални
развој и да учествујете на конференцији о
будућности салаша. Припремите излагање
у којем ћете указати на развојне могућности. Нека излагање скрене пажњу на потешкоће у развоју. Након тога, организујте у разреду расправу на ту тему.

Јужно од Њиршега, на ниској лесној заравани Хајдушага (Hajduság) формирало се једно од
најпросперитетнијих пољопривредних подручја
земље. На ораницама се претежно гаји кукуруз
и пшеница. Развијене су све гране сточарства.
Источни главни канал раздваја Хајдушаг од нешто нижег Хортобађа.
Након регулације Тисе, некада периодично
плављене долине проткане речним рукавцима трансформисале су се у оскудне слатинасте
пашњаке. У намери да се сачувају етнографске
успомене на традиционално сточарство, прастаре мађарске врсте животиња и специфичан живи
свет степа, 1973. је основан први национални
парк (Национални парк Хортобађ – Hortobágyi
Nemzeti Park). Највеће травнато подручје у Европи претворено у културни предео, од 1999. је постало део Светске баштине.
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У мрежи насеља Хајдушага доминирају бројна велика села и равничарске варошице са
мање-више аграрним карактеристикама. Овде се
налази Дебрецин (Debrecen), истакнути центар
северног дела Велике низије. Седиште жупаније
– „калвинистички Рим“ – од давнина је угледан
културни и високообразовни центар који је последњих деценија добио свестрану индустрију
(фабрика за производњу кугличних лежајева,
фабрика медицинских инструмената, фармакохемија). У близини раде погони Хајдушаг (Hajdusági
Iparművek), познати по производњи апарата за
домаћинство. Такође је вредно поменути и Хајдусобосло (Hajdúszoboszló): купалиште познато по
јодно-бромној лековитој води и наш највећи центар експлоатације природног гаса.
Нађкуншаг и Јасшаг су настали на некада
плавном подручју средње Тисе, данас најсушнијем подручју Велике низије. На ораницама преовлађује јара пшеница, али на много места срећемо поља кукуруза и сунцокрета. Две главне гране
сточарства су живинарство и свињогојство. На
обали вештачког језера Тисе појавили су се обриси нове области за рекреацију.
Стари град Солнок, центар области и седиште
жупаније изграђен је на прометном прелазу преко
Тисе. Међу разноврсном индустријом важно је споменути хемијску индустрију, индустрију папира и
новоосновану електронску индустрију. Центар Јасшага је Јасберењ чију репутацију подиже фабрика
расхладних уређаја Лехел (Lehel) која је део Електролукс (Electrolux) мултинационалне компаније.
Главни трг у Дебрецину
са реформатском црквом

Који фактори су допринели
привредном развоју града?

2016. 03. 16. 14:15
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Сл. 71: Миграциони
салдо (2000.–2006.)
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+ и – границе
миграционог салда

Шта карактерише регије Велике низије?
Пронађи објашњење за миграциони вишак.
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Регија оформљена у јужном делу Велике низије
обухвата територије Бач-Кишкун (Bács-Kiskun),
Чонград (Csongrád) и Бекеш (Békés) жупанија.
Јужни део Велике низије је наш најнижи предео. Лесни покривач источног дела, између Кереша и Мориша, помешан је са речним муљем и
једва се издиже изнад плавног подручја Кереша и
Тисе. Југозападни угао између Дунава и Тисе заузима заталасана Бачка лесна зараван. Песковити
терен Кишкуншага је одвојен добро видљивим
степенастим пределом од некадашњег пространог
плавног подручја Дунава. Клима јужног дела Велике низије погодује културама које воле топлоту
и светлост. Падавине се допуњују смишљеним наводњавањем, док се равна плавна подручја између
Мориша и Кереша, односно удубљења Кишкуншага морају борити са честим проблемом подземних вода. Артешке воде имају важну улогу у
водоснабдевању становништва. Термалне воде са
већих дубина се користе за пластенике, грејање
стамбених објеката и за купалишта. Дубоке бушотине у околини Сегедина, код Алђеа (Algyő) су
стигле до најбогатијих лежишта нафте којима се
придружује и природан гас. Источније, области
Пустафелдвара (Pusztaföldvár) и Батање (Battonya)
се истичу експлоатацијом природног гаса.
На земљишту богатом хумусом, између Мориша и Кереша односно Бачкој лесној заравни,
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створене су важне области гајења пшенице и
кукуруза. Развијено свињогојство и живинарство је основа разноврсне месне индутрије. На
неплодним слатинама погодним за наводњавање,
на више места срећемо и пиринчана поља. Традиционални производи повртарства су чувени
црни лук из Макоа (Makó) и зачинска паприка
из Калоче (Kalocsa). Производња раног поврћа
је од државног значаја, а обавља се у пластеницима који се греју термалном водом и природним
гасом. Водеће пољопривредне гране Кишкуншага су повртарство и воћарство, док су поједине гране сконцентрисане у традиционалним
ужим областима. (На пример околина Кечкемета
[Kecskemét] је постала позната по кајсијама, а област Сегедина [Szeged] па бресквама.) Од 19. века
је значајно и виноградарство и винарство.
Мрежу насеља јужног дела Велике низије карактеришу ретко распоређена велика села, индустријализоване равничарске варошице и између
њих расути салаши. Поред старе прехрамбене
индустрије, обиље радне снаге у последње време привлачи више грана текстилне индустрије, а
чак је и локални природни гас постао економски
фактор. Захваљујући томе, Орошхаза (Orosháza)
се данас поноси најсавременијом производњом
равног стакла у држави.
Седиште жупаније у јужном делу Затисја, Бекешчаба (Békéscsaba), истиче се свестраном
текстилном, прехрамбеном и графичком индустријом. Оближња Ђула (Gyula) није позната само
по престижној индустрији меса, него лековита
бања и тврђава-музеј представљају значајну туристичку привлачност. У индустрији Ходмезева-
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Миграциони
салдо
пројектован
на 1000 становника
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Ђопарош-купалиште

Сегедин (Szeged) је седиште жупаније Чонград и истакнути центар целокупне области јужног дела Велике низије. Из економског аспекта,
најважније су гране прехрамбене индустрије
(фабрика саламе, индустрија млека, прерада паприке). У оскудној тешкој индустрији се издваја
фабрика техничке гуме. Град је значајан економски, културни, високообразовни и научни центар.
Летње игре су познате и у иностранству.

ео а ја а а ске

Зашто је Велика низија богата лековитим
и термалним водама?

шархеља (Hódmezővásárhely) издвајају се фабрика
порцелана Алфелд (Alföldi Porcelángyár) и фабрика вага Метрипонд (Metripond).
У области између Дунава и Тисе, Кечкемет дели са Цегледом (Cegléd) и Нађкерешeм
(Nagykőrös) централну улогу у производњи
воћа на пешчаној подлози, што је оправдало изградњу фабрика конзерви и изградњу хладњача.
У новоформираним индустријским зонама жупанијског седишта појавиле су се фирме електронике, фине механике и аутомобилске индустрије.
Све значајније постају и растуће научно-културне функције града. Центар пољопривредне области долине Дунава и лесне заравни Бачке је
Баја (Baja), важна лука, дунавском прелаз и саобраћајна раскрсница.

И

И

гајење кукуруза и пшенице, гајење сунцокрета,
гајење поврћа и воћа, сточарство, прехрамбена
индустрија, црни лук, зачинска паприка, опасност од подземних вода, артешке воде, експлоататција нафте и природног гаса, салаш, бокор
салаша, велико село, равничарска варошица,
Хортобађ, Хајдушаг, Њиршег, Нађкуншаг, Јасшаг, језеро Тисе, између Кереша и Мориша,
Бачка лесна зараван, Кишкуншаг, Солнок, Њиређхаза, Дебрецин, Хајдусобосло, Орошхаза,
Бекешчаба, Ђула, Ходмезевашархељ, Кечкемет,
Баја, Сегедин, Национални парк Хортобађ, Национални парк Кишкуншаг, Национални парк
Кереш-Мориш
Зашто је настао живи песак? Како су
везали покретну пешчану површину?

!

Купујмо! Разгледај продавнице хране, а затим састави листу производа који потичу
од прехрамбене индустрије Велике низије.

У средњем и јужном делу Велике низије су два
национална парка. Национални парк Кишкуншаг (Kiskunsági Nemzeti Park) је основан 1974.
– као наш други – који, слично Хортобађу, чува
успомене на вишевековну коегзистенцију човека
и природе. Међу заштићеним вредностима спадају слатине у долини Дунава, песковита пустара
између Дунава и Тисе, мртваје и галеријске шуме
у доњем току Тисе. Национални парк Кереш-Мориш (Körös–Maros Nemzeti Park) је основан 1997.
и дели се на две јасно одвојене целине: област
Кереша и лесну зараван Бекеш-Чанади (BékésCsanádi). Поред заштите животних станишта
слатина, истакнут задатак националног парка је и
одржавање фонда неколико специфичних биљних
врста (трансилванијски адонис и жалфија климава). Од међународног значаја је и резерват дропљи, формиран на територији националног парка.

И

ИИ

И

Пронађи аспекте груписања, па на основу њих
групиши пределе Велике низије.
Које су сличности, односно разлике између Северног и јужног региона Велике низије?
Коју улогу играју региони Велике низије у нашој економији?
Шта карактерише социо-демографске процесе
у регијама Велике низије? Уз одговоре користи
информације тематских карата које се налазе у
поглављу.

И
Зашто сегедински Dóm зову и Заветна црква?
У којем граду је позната манифестација Карневал цвећа?
По чему је познат Опустасер (Ópusztaszer)?
Пешчани брежуљци у подручју
Филепхаза
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Ученички пројект-задатак географског приказа места становања
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1. Географски положај
 Где је смештено?
 Којем великом пределу, регији, односно жупанији припада?

3. Друштвене карактеристике
 Који процеси карактеришу географије становништва (кретање броја становника, националне
мањине, миграција, школска спрема, запосленост)?
 Окарактериши структуру насеља. Како се мењао изглед насеља у протеклом периоду?
4. Привредне карактеристике
 Какви су услови пољопривредне производње? Има ли типичних усева, производа?
 Које привредне промене је донела промена система?
 Који фактори су допринели развоју индустрије? За које гране ови фактори представљају
предност? Постоје ли традиционалне индустријске гране? Наброј значајне погоне у месту
становања.
 Које промене су се догодиле у индустрији након промене система у месту становања?
 Какве су саобраћајно-географске карактеристике? Које су особености јавног превоза, мреже саобраћајница?
 Какве персоналне и друштвене услуге можете добити (на пример сервис, продавнице, банке, школство, здравство, култура)? Какав је њихов квалитет, ниво?
5. Обичаји, туризам
 Да ли се у околини негује посебна традиција, народни обичаји?
 Постоје ли нове или ретроспективне манифестације локалног, односно државног значаја
(дани културе, фестивали, такмичења итд)?
 Шта привлачи домаће и стране госте?

32619 Földrajz 10. szerb1-140korr12016.indd 139

ео а ја а а ске

2. Природне карактеристике
 Какве су карактеристике рељефа?
 Какве су карактеристике климе твог места? Да ли време има својих особености?
 Какве су хидрографске карактеристике? Постоји ли река или језеро? Да ли у околини постоји
термална или минерална вода?
 Каквог је стања, односно квалитета околина? Шта највише угрожава околину?
Да ли у близини места боравка постоји заштићена територија?
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Израел Арапске државе Блиског истока Северна Африка
Тропска Африка Сједињене Америчке Државе Привреда САД
САД - северна област САД – јужна област САД – западна област Латинска Америка I Латинска Америка II Јапан Новоиндустријализоване државе Кина I Кина II Индија Сумирање
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Како је на месту сиромашне
Палестине успела да се створи
најбогатија држава Блиског истока?
Између aфричког и aзијског дела aрапског света, на обали
Средоземног мора, стешњена је мала држава приближна величини половине Задунавља. Ову „несвакидашњу“
блискоисточну државу основали су јеврејски досељеници
из свих крајева света.

ем а досе ен ка
Древну јеврејску популацију су историјске олује расуле са
територије Израела. Кохезиону снагу принудно расељеним
јеврејским заједницама пружала је религија. Крајем 19. века
ционистички покрет је имао за циљ поновно успостављање
националне државе Јевреја. У то доба територија Израела је
била запостављена гранична територија турске империје на
којој су скоро искључиво живели Арапи (Палестинци). После
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Првог светског рата територија Палестине је потпала под Британску управу. Експанзијом фашизма на територији Европе убрзало се усељавање
Јевреја: на стотине хиљада њих су тражили склониште у новој домовини. Однос арапске и јеврејске
заједнице се све више заоштравао. Арапи нису
желели да падну под јеврејску управу, али нису
прихватали ни план поделе Палестине на два дела.
У моменту проглашења декларације о независности (1948) Израел је био приморан да се бори
на живот или смрт са арапским суседима. Током
борбе, јеврејска држава је стекла већи део палестинске територије. Већина Палестинаца је била
приморана да побегне из завичаја. Током рата
1967. Израел је окупирао и преостале делове Палестине. Палестински народ се потпуно расуо:
један део је остао на окупираној територији, а
већина се населила у друге арапске државе. На
стотине хиљада њих је још увек у избегличким
камповима, преживљава од помоћи УН. Ни оснивање палестинске самоуправе (1994) за надзор
унутрашњих послова на окупираној територији
није допринело значајнијем помирењу два народа.
Иако је Израел изузетно густо насељен, мала
држава од свега 21 000 km2 је и данас спремна
прихватити сваког јеврејског „повратника“ у домовину. Имигранти су донели различите обичаје,
културу, а чак им је и матерњи језик био различит.
За формирање нације било је потребно створити
и раширити новохебрејски (иврит) језик. Већина
Израелаца је већ рођена у новој домовини и њима
је хебрејски матерњи језик. Главну спону шароликог друштва представља заједничка религија.
Ново становништво Израела је за пола века
постигло невероватан резултат: упркос ратним
раздорима и негостољубивој природи, створена је
демократска држава са модерним друштвом базирана на знању. Захваљујући раду имиграната,
њиховој стручности и предузетништву, створена
је савремена, напредна економија благостања. За
њу је био неопходан велики капитал који је обезбеђен донацијама међународних јеврејских организација и великодушној Америчкој помоћи.

де вода

а а в ед

Земља Израел није „Ханан где теку мед и млеко“,
како је у древна времена видео народ Мојсија након дугог пустињског лутања. Северни део земље
има медитеранску климу. Током зимских месеци
овде има 300–600 mm падавина, али је лето врело
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Сл. 72: Настанак
Израелске државе и промена структуре
становништва,
расипање арапског
становништва између
1947–2006.

План УН о подели
палестинске територије (1947.)

јеврејска

Израел 1949. године након примирја
и расподела становништва (2006.)

Од 1994–96.
подручје
палестинске
3 ми
аутономије
л
и
о
на љ
Ими
уди
г
р
а
(194
ц
8–20 ија у И
зрае
06.)
л
Израел
(са источним Јерусалимом)

арапска
неутрална
зона
Палестина (1947.)

Либан
Сирија
Голанска висораван (од
1967. под израелском
окупацијом)
Западна обала (од 1967.
под израелском
окупацијом)

Западна обала
Јордан

Појас Газе
(под
израелском
окупацијом
1967–2005.)
Остале арапске државе
Синајско полуострво
(Египат)
(под израелском
окупацијом 1967–1982.)
100 000 јеврејских становника
100 000 палестинских становника

!

Одреди колико становника је било у Израелу 2006. године. Колики је
однос Палестинаца унутар Израела и на целој некадашњој територији Палестине?

Витлејем, Црква рођења Христовог

Да ли је могуће успоставити самосталну
Палестинску државу на Западној обали?
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Јерусалим
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Галилејско
језеро

Јордан

Хаифа

Тел Авив

200
mm

200
mm
100
mm
Мртво море

Биршеба

ЕВ

100
mm

ЕГ

Годишња количина
падавина
изнад 600 mm

Н
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Јерусалим

400–600 mm
испод 400 mm
пумпе
резервоар
Еилат
отворен канал
главни водови у држави
тунел
цевовод
Јаркон-Негев канали
канали регионалне дистрибуције
државна граница
Сл. 73: Однос падавина у Израелу и линије дистрибуције воде

!

Одреди колика је раздаљина између Галилејског језера (Јam Кineret) и крајње јужне
тачке цевовода? Зашто се водостај Мртвог мора спушта све ниже?

и суво. Мало је погодних низија за обраду. Јужну
трећину државе заузима неплодна пустиња Негев.
Под оваквим околностима је право чудо што се од
укупне територије успешно обрађује 1/5.
Због тога је било потребно изградити огромна
водена постројења, канале и цевоводе који транспортују воду из реке Јордан у јужни део државе.
Воду треба штедети, и због тога примењују најсавременији систем наводњавања – кап по кап.
Земљиште прекривају фолијама да би се смањило
испаравање. Искориштавање хидролошких ресурса у држави је достигло крајње границе па се
не могу култивисати нове територије.
Пољопривреда Израела се базира на добро
опремљеним задругама. Разликује се више типова – где је власништво над земљом и рад заједнички или где чланови сами привређују на својим
парцелама. Међутим, већи део прихода у селима
потиче од индустријских делатности или туризма. Земља и вода за наводњавање је скупа па су се
због тога специјализовали за интензивно гајење
скупоцених биљака. Из приобалног подручја се
извозе јафа поморанаранџе, банане и авокадо,
а извозе и много цвећа, односно раног поврћа.
Већину житарица и крмног биља пак набављају из
иностранства. Сточарство је на изузетном нивоу:
карактерише га индустријско живинарство, а по
говедарству су водећи у свету.

д
е а д јамана а до
е ек он ке
Израелској популацији, од око 7 милиона становника, зараду обезбеђује претежно индустрија, пре
свега услуге високог нивоа.
Држава има мало рудног богатства. У пустињи
Негев експлоатишу фосфате, док се из Мртвог
мора у огромним количинама, испаравањем из
базена, добијају разне врсте соли за неорганску
хемијску индустрију.
Већина израелских индустријских грана се базира на стручном знању. Слабо плаћене помоћне послове углавном обављају Арапи приспели
са окупираних територија. Израелско брушење
дијаманата, које је на светском гласу, одомаћили
су мајстори пореклом из Холандије. У Израелу
ради највећа берза дијаманата на свету. Разноврсни производи лаке и металопрерађивачке индустрије су конкурентни не само на домаћем, него
и на светском тржишту. Данас су најзаступљеније
„high-tech“ индустријске гране. Израелске авионе
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и оружје углавном купују земље у развоју. Извоз
медицинских инструмената, лекова, телекомуникационе и друге електронске опреме се ослања
на чувене научно-истраживачке институте.
Центар тешке индустрије је Хаифа, најпрометнија лука Израела. У њој се прерађује увезена
нафта која представља основу енергетске привреде. Технички универзитети и истраживачки центри су познати у иностранству. Тел Авив је капија
имиграције и туризма у порасту. Овде су велике
банке, центри осигуравајућих друштава, овде
ради ефектна берза, а ту је и центар комерцијалног живота. У приморју се нижу омиљена одмаралишта и купалишта. Међутим, циљ путовања
већине страних туриста је главни град, Јерусалим.
Јерусалим се налази у планинско-котлинском
пределу, на хидрографском развођу, поред некадашњег пута између истока и запада. Град је место
ходочашћа за следбенике три светске религије.
Хришћани посећују место Христовог страдања и
смрти, Јевреји се моле испред темеља древног храма
– Зида плача, док муслимане Купола на стени подсећа на пророково легендарно уздизање на небо.
Значење имена Јерусалим („кућа мира“) подсећа
на оно што би било најважније из аспекта будућности државе: решење арапско-израелских сукоба.
Света места којих религија се види на слици?

И

И

Палестина, ционистички покрет, Јерусалим,
Хаифа, Тел Авив, Јордан, Мртво море, наводњавање кап по кап, интензивна пољопривреда,
пољопривредне задруге, поморанџе јафа, брушење дијаманата, истраживање и развој, hightech индустријске гране, место ходочашћа

И
1. Сазнај ко је био оснивач ционистичког покрета
и какве везе је имао са нашом земљом?
2. Најстарији облик израелског задружног села је
кибуц. Какве специфичне карактеристике има?
3. Какав лековити значај има вода Мртвог мора?
4. Главни противник уласка Турске у ЕУ је Кипар.
Сазнај шта је узрок томе.

Стари град у Јерусалиму – Зид плача и Купола
на стени

И

ИИ

И

1. Шта је историјска позадина израелско-палестинских супротности?
2. Како се формирао број и састав становништва
у Израелу?
3. Који фактори су имали учешћа у издизању израелске привреде?
4. Шта је узрок интензивне пољопривреде и њене
специјализације?
5. Које су туристичке привлачности Израела?
6. Зашто религија има важну улогу у животу Израела?
Предео у области Јерусалима

ео а ја да ек д ава
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Шта арапским државама обезбеђује
светски економски значај?
Захваљујући развоју технике у 20. веку вредност нафте је
скочила. Тиме су поједине арапске државе стекле баснословно богатство.

с

ска мед е анска по оп в еда

За време великих сеоба од 7. до 9. века југозападну Азију –
другим именом Блиски Исток – и већи део северне Африке населили су Арапи. Северна Африка је током 19. века, а
источни део арапског света након Првог светског рата доспео
под европску – претежно француску и британску – власт. Данашње државне границе су формиране током преговора колонијалних сила. Половином 20. века арапске државе су се редом избориле за независност. Друштвено-економски развој и
садашњи политички систем им се веома разликује. Станов-
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ништво је међусобно повезано заједничким језиком, исламском религијом и културним наслеђем.
Пољопривреда Блиског истока је прилагођена
клими. У пустињском и полупустињском појасу
пољопривреда је ограничена на оазе. Непрегледне
пустиње се и данас користе само за номадско сточарство. За време жарког лета стада оваца и коза
се одводе до свежијих планина или појила у близини река. Зими се пак отискују за пљусковима
у дубље пределе пустиње чија површина понегде
озелени. Број појила повећавају бушењем артешких бунара. Данас пустиње пресеца велики број
одличних путева. Често је поред филцаних шатора пастира паркиран камион којим транспортују
стоку до удаљенијих тржишта.
Уз изворе воде су у пустињама и полупустињама збијене бујне зелене оазе. Густина становника
наводњаваних територија је изузетно велика. Типична биљка оаза је урма; осим плода, користи се
и стабло, листови и семе. На брижљиво обрађиваним парцелама гаје пшеницу, јечам, поврће и
памук. Највећа и најстарија подручја оаза прате
Тигар и Еуфрат. Након дужег запостављања, у 20.
веку је поново оживела иригација. Тада је на овим
рекама изграђено више великих резервоара из
којих вода доспева у иригационе канале. Међутим,
због оскудних приноса, земља се сваке друге-треће
године одмара (угар). Узрок овога је салинизација тла, последица примитивног наводњавања.
У приобалном подручју Средоземног мора, на
ужем или ширем подручју заступљена је медитеранска привреда. Производи са плантажа поморанџи, грејпфрута, лимуна, грожђа или повртњака стижу и до удаљених тржишта. У току врелих,
сувих летњих месеци воћњаке треба заливати, док
је уљаној палми, озимој пшеници и јечму довољна природна количина зимских падавина. Пољопривреда Блиског истока деценијама не успева да
одржи корак са изузетно брзим порастом становништва и растом потражње. Због тога су арапске
државе приморане на значајан увоз хране чији се
трошкови покривају приходима од нафте.

а о а апско све а на а
Од укупно познатих лежишта нафте на Земљи
2/3, а од годишње производње 1/3 отпада на
државе Блиског истока. Нафти се придружује
огромна количина природног гаса.
Откривање највећих налазишта и нагли пораст
експлоатације започео је 1950-их година.
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Које су последице и
како се могу спречити?

Право на експлоатацију
нафте приграбили су велики
амерички и западно-европски
монополи. Арапске земље су
1970-их година национализовале рударске компаније или
су их ставиле под контролу
државе. Међутим, транспорт,
прерада и продаја је и даље у
рукама мултинационалних
компанија. Најважније државе извознице нафте основале
су међународну организацију (OPEC) за спровођење
својих интереса. Заједничким
наступом током 1970-их година постигли су нагли скок
цене нафте. И сада успешно
утичу на цену нафте на светском тжишту.
Нафтна поља Блиског
истока спадају међу највећа у
свету. Зато трошкови експлоатације представљају само део
цене сирове нафте на светском тржишту. Уносна природна богатства обезбеђују
огроман вишак прихода (тзв.
додатни порез на рударство).
Најважнија лежишта угљоводиника се налазе испод
Персијског залива, али и у
његовом приобалном подручју. Већина овдашње нафте
се транспортује огромним
танкерима. С обзиром да Суецки канал пропушта само
бродове средње величине,
они стижу до Западне Европе
обилазећи Африку. Мањи део
нафте се цевоводима транспортује даље до лука Средоземног и Црвеног мора. Већину арапске нафте прерађује
индустрија Западне Европе
и Јапана.
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иригациони канал
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пребацивање воде

дреназни канал
(евентуално у
земљи, изнад
перфориране
цеви за одвод)

дубљи ниво
подземних вода

Природан гас (пратећи гас) се одваја од нафте и потискују га назад
у подземне резервоаре или га сагоревају. Овим практично бесплатним
горивом греју електричне централе и погоне за десалинизацију морске воде којом снабдевају становништво пустињских градова. Релативно мало природног гаса извозе у прекоокеанске државе; за ово би
било потребно више погона за компримовање природног гаса.
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Експлоатација
Место на светској БДП по глави
нафте
ранг листи
становника (USD)
(милиона тона)

Саудијска Арабија

25

492

1.

15 500

Иран*

72

212

4.

3 540

Кувајт

2,7

134

8.

38 400

Уједињени Арапски
Емирати

4,7

126

10.

37 900

105

11.

3 000

Ирак

ли
ја со

аци
мул

30

(* = није арапска држава)

Проучи табелу. Израчунај производњу нафте по глави становника, па рангирај државе на основу тога. Какву узајамну везу
уочаваш између производње нафте по глави становника и БДП?
Припреми графички приказ ове везе.

ео а ја да ек д ава

Сл. 74: Стварање слатина
на наводњаваним површинама
и њихова превенција (доле)
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Палма острво у Дубаију
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Уз помоћ Google сателитског снимка израчунај димензије острва.

У благодатима нафтног богатства уживају првенствено
оне земље које располажу огромним минералним благом и
ретком насељеношћу. У њих спадају државе безводне обале
Персијског залива: Саудијска Арабија, Кувајт и Уједињени
Арапски Емирати. Овде владајућа класа живи екстравагантно луксузно, али се и локалном становништву подигао животни стандард. Потомци номадских сточара и ловаца на бисере
уживају у свим достигнућима државног благостања (бесплатни станови, школовање, здравствена заштита итд.). Модерне
луке прихватају масу увезене робе, а у пустињама су изграђени
аеродроми и аутопутеви. Грандиозно пројектовани нови градови су израсли из земље. У средини Арабијског полуострва
лежи Ријад, главни град Саудијске Арабије чији се број становника приближава цифри од пет милиона. Углед Саудијске
Арабије у исламском свету подиже место ходочашћа, Мека,
која никада раније није покренула толике масе.
Малим Арапским Емиратима припада Дубаи који је постао
истакнути центар међународне трговине златом. Овде се новац
улаже у грандиозне туристичке објекте и у развој некретнина
грозничавим темпом. Изградили су највеће вештачко острво у
свету на којем су место добиле раскошне виле, луксузни хотели, забавни паркови и спортски терени. Године 2009. завршен
је Бурџ-Дубаи, највиши небодер света (828 метара, 160 спратова). На једној од најтоплијих тачака на Земљи раде скијачке стазе и клизалишта, односно атрактивни подводни хотели
који привлаче богате туристе.
Изградња савремене индустрије великих размера започела
је 1970-их година дуж Персијског залива; у томе је била водећа
Инострани кредити и
инвестиције
(извоз капитала)

ПРОИЗВОДЊА НАФТЕ

Саудијска Арабија. Индустрија је
изграђена на бази локалних природних ресурса и капитала, применом
најсавременије технологије, уз масу
стручњака приспелих из далеких земаља и више милиона радника на
привременом раду. Рафинерије
нафте су зачетници низа објектата
извозно оријентисане крупне индустрије. Оне су се постепено прошириле у петрохемијске комбинате у
којима се производе сировине за хемијску индустрију, азотно вештачко ђубриво и пластика. Из природног гаса екстрахован сумпор и соли
добијене из морске воде су сировине
неорганске хемијске индустрије.
Есплоатација нафте подстиче производњу цеви, односно црну металургију, грађевинска грозница подстиче развој производње цемента.
Металуршка производња алуминијума користи јефтину електричну
струју
Значајан део новца енормно богатих држава извозница нафте се као
капитал инвестира у Европу или
Америку. Троше и на истраживања
експлоатације соларне енергије. Однедавно купују оранице у иностранству – првенствено у Африци – да
би с временом дошли до јефтиније
хране.

!

Наведи примере, како се различите индустријске гране
везују за експлоатацију нафте. У које сврхе се користе
приходи од нафте?

Рафинерије нафте,
петрохемија

Електране, десалинизација
морске воде
Енергетски захтевне индустријске
гране (црна металургија, металуршка
производња алуминијума )

Војни издаци (наоружање)
расте политичка снага

Велики државни приходи
(висок национални доходак)

Производне
инвестиције
(индустријализација)

Продуктивне инвестиције у
пољопривреди (иригациони
системи, механизација) +
увоз хране

Инвестиције за национално
благостање (школе, болнице,
развој насеља)

Развој инфраструктуре (путеви,
луке, аеродроми, електро и
водоводне инсталације)

Грађевинска и индустрија
грађевинског материјала

Сл. 75: Економски утицај прихода од нафте
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Мање је спектакуларан развој држава богатих нафтом, са бројнијим становништвом. Ту је
заступљена лака индустрија која захтева много
рада и производи различиту робу широке потрошње. Индустрија у развоју је нашла погодно тржиште у оближњим богатим арапским државама.
Незапосленост је ублажена одласком радника на
привремени рад, а њихово слање валута значајно
утиче на платни биланс.

И

Кеопскова
пирамида
Гиза

аве

Ајфелов
торањ
Париз

ско с ока

Емпајер стејт
билдинг
Њујорк

Бурџ
Дубаи
Дубаи

Сл. 76: Највише зграде света

И

Блиски исток, медитеранска привреда, привреда у оазама, номадско сточарство, салинизација, ОРЕС,
радник на привременом раду, ислам, Саудијска Арабија, Ирак, Иран, Уједињени Арапски Емирати,
Кувајт, Багдад, Дамаск, Ријад, Мека

1. Испред обале Дубаија је изграђен скуп вештачких острва под именом: Дубаи свет (World
Islands). Потражи зашто носе овај назив и која
им је сврха.
2. Упореди висину Бурџ Дубајиа са висином осталих облакодера.

Робови нафтних поља
На основу анкета из 2008. године, од укупног становништва (1,6 милиона) емирата Дубаи, само су 25% чиниле жене. Узрок овоме су радници на привременом
раду углавном запослени у грађевинарству Дубаија, а
они су скоро искључиво мушкарци.
У свакодневном животу Дубаија присутна је веома
строга друштвена слојевитост која се такмичи са крутошћу калсичних индијских касти. На врху пирамиде
су грађани државе који уживају у бројним државним
бенефицијама: на пример, стицањем пунолетства добијајау стан од државе, потпуно им је бесплатно школовање и здравствена заштита, а склапањем брака
добијају друге типове “државне апанаже”.
Следећи ниво “касти” углавном чини 3% „западних“. Они се налазе на челу највећих грађевинских
фирми, банака и мултинационалних компанија, али
такође и велики део конструктора и архитекти спада овде. У овој сфери – мада у мањем обиму – могу
се наћи и Азијати (првенствено Индијци) и афрички
инжењери, стручњаци.
Између прихода “западних” и следећих испод
њих, углавном запослених у услужном сектору, зјапи
огромна провалија. У ресторанима, хотелима и продавницама раде људи са Далеког истока (Филипинци,
Кинези), док су таксисти претежно Пакистанци. Њихова плата је толико мала да у кући од 250 m2 живе
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1. Како се пољопривреда Блиског истока прилагодила клими?
2. Који фактори су одговорни за огроман приход
од нафте?
3. У које сврхе арапске државе усмеравају приходе добијене експлоатацијом нафте?

е а

а

више десетина њих – иначе не би могли платити кирији.
На дну друштвене лествице се налазе углавном
радници индијског порекла. Велике грађевинске фирме врбују на хиљаде њих за послове изградње. Тамо
морају радити 10–12 сати сваког дана у недељи на
топлом сунцу, а током летњих месеца и по неподношљиво спарном ваздуху. Плата одговара износу од
свега 20–30 хиљада форинти. (Поред свих ових тешких услова рада, године 2008. свети месец Рамадан
био је врелог септембра, када по строгим верским
правилима у току дана ни воду нису могли пити, чак
ни они који нису исламске вероисповести.) Обично
половину зараде шаљу кући породицама, док они
сами у најбољем случају током године отпутују само
једном, јер су многи од њих везани дугом за послодавца због трошкова приликом првог доласка. Углавном
живе на периферији града у колонијама привремено
изграђених барака. Одатле их развозе аутобусима у
групама на неко од градилишта, да би започели рад у
6 сати ујутро. Увече, између 6 и 8, често се могу видети
ови аутобуси, у којима су од умора изнурени или већ
заспали радници. Упркос свему овоме, за свако радно
место се нађе безброј пријављених, јер за многе ово
представља могућност бега из домаћег сиромаштва.
Чех Жомбор (Земљана кугла, 2009/2.)
Припрeми сликовит цртеж за приказивање
друштвене пирамиде.

ео а ја да ек д ава

И

149

2016. 03. 16. 14:17

спемене на д евн
к
п ам де
п мам в
а а
п в а е
мно о
с ана а

еве на

ка

на Атлас. Државе Северне Африке су економски
знатно развијеније у односу на остатак континента. Узрок овога је, осим историјских веза са Европом, углавном огромномно рудно богатство.
На висоравнима обраслим ретком травом, које
се пружају између венаца Атласа, одвија се полуномадско сточарство. Лети изводе стада оваца и
коза на високе планинске пашњаке. Земљорадња
је ограничена на наводњаване површине око села.
Медитеранска привреда је карактеристична за
уску приобалну низију и долине између венаца.
Житарице и маслиново уље производе за домаћу
употребу, а јужно воће, грожђе и рано поврће
транспортују на европско тржиште. Међутим,
некада значајан пољопривредни извоз потиснут
је последњих деценија у позадину производима
рударства и прерађивачке индустрије.
Мароко је водећи у снабдевању светског тржишта фосфатима. Најважнији произвођач нафте и природног гаса је Алжир. Природан гас
откривен у Сахари, делимично у течном облику,

Повратак
за пролећну жетву
Повратак за јесењу жетву
кукуруза и сетву

Зашто је за ЕУ важан развој веза
са Северном Африком?
Арапске државе Северне Африке су се током колонијализма од 19. до 20. века јаким нитима везале за Европу. Економски односи су се задржали и након распада колонијалног система.

И ме п с

!

е мо а д

аве

е ј

аса

Потражи у историјском атласу какве колоније су постојале у Северној Африци половином 20. века. Која
држава је била бар формално независна?

Државе Северне Африке заузимају северни део Сахаре и приобално подручје Средоземног мора. Између пустиње и обале,
на територији Марока, Алжира и Туниса, протеже се плани-
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Пут сеобе једне племенске групе
Пређени пут током живота у шатору
Кедрова шума
Храстова шума

Месец
Пашњак
Обрадива земљишта
око села

Сл. 77: Годишња кретања полуномадских сточара
на планини Атлас

У чему се разликује номадски и полуномадски начин живота?

2016. 03. 16. 14:17
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Стари град Маракеша

!

транспортују цевоводима испод мора углавном
преко Италије и Шпаније за Европу. Трећину
сирове нафте прерађују алжирске рафинерије, а
остало извозе.
Развој кожне и текстилне индустрије, базиран
на великој понуди радне снаге и традиционалном
занатству, има посебан значај у извозу Марока и
Туниса. Ове две државе успешно користе могућности туристичког промета. Комфорни хотели,
одлични ресторани и богати програми маме госте
који на одмор стижу авионима. Упркос развоју
туризма и индустријским гранама које захтевају
много радне снаге, државе регије Атласа емитују
на стотине хиљада радника на привремени рад
у Европу, превенствено у Француску. Зараде које
шаљу кући представљају значајан допринос националном дохотку.

Некада, за време великих јесењих поплава,
набујала вода је преплавила целу долину Нила.
Земљорадници су ниским насипима оивичили
своје парцеле; на тај начин су задржавали воду
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Јун
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Прати ток Нила у атласу. Одакле извире
Плави Нил? Када наступа кишни период у
овом појасу?

Апр.

Египат, који често сврставају у Блиски исток,
најнасељенија је арапска држава. Од 80 милиона
становника већина је збијена у уској долини Нила
и пространој делти – територији мањој од Задунавља.
Свеж, зелен предео речне оазе се издваја
оштром границом од околне пустиње. Херодот,
путник из Старе Грчке, с правом је називао Египат даром Нила.

Март

а

Јан.

да

милиона m3/дан

Феб.

па

која је продирала дубоко у земљу. Јара пшеница
засејана на влажном, блатњавом терену давала
је богате приносе у рано пролеће. Стари Египат
је био једна од житница медитеранске области.
Гладне године су се дешавале само онда када би
изостале дуго очекиване поплаве Нила.
У 19. веку су помоћу брана започели регулацију
водостаја Нила. Разгранатим каналима су могли и
током лета заливати све већу површину земље. Ово
је омогућило производњу памука са финим, дугим
влакном који је био тражен на светском тржишту.
Ширење обрадивог земљишта ни издалека није

Сл. 78: Промена водостаја на Нилу након изградње
асуанске бране

Шта је био узрок јесењег плимског таласа
током природног притицања воде? Зашто
испуштају више воде из резервоара током
летњих месеци?

ео а ја да ек д ава

Пронађи град на карти.
Зашто привлачи странце?
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Сл. 79: Позитивне и негативне последице асуанске бране

пуњење
знатан
губитак воде
(испаравање)

пресељено 92 000 људи

!

Суочите међусобно
аргументе који су за
и против изградње
асуанске бране. Који
су битнији?

Насерово (Нубијско) језеро
брана дуга 3600 m и висока 111 m
Производња енергије
Развој индустрије
(хемијска индустрија,
металуршка произв. алумин.)

Нил

Електрификација села

ео а ја да ек д ава

Неуједначено притицање
Изостанак природног
ђубрења

Престанак поплава

пад риболова
у области делте

Пад просечних приноса,
тј. неопходно вештачко
ђубрење

Регулисана пловидба

Пропадање рибарских
насеља, ерозија обале
у делти Нила

Повећана ерозија дуж
реке и у делти

Континуирано наводњавање

Салинизација

Ширење шистозомијазе*

Укључивање нових наводњаваних површина у обраду

Смањење просечних
приноса

Ширење засејаних
површина (летњи усеви)

Сливници и дренажни
канали неопходни за
спречавање салинизације

*(Шистозомијаза: паразитски црв
који живи у унуташњим органима
човека изазива тешка обољења)

могло да прати темпо демографске експлозије.
Примарни разлог изградње асуанске бране (1960–
1971) је био ублажавање оскудице земљишта.
Међутим, овај огроман објекат имао је и другу
намену: производњу електричне енергије која је
обогатила индустрију новим гранама (на пример
металуршка производња алуминијума), односно омогућила електрификацију египатских села.

ос ед

е демо а ске експ о је
1800

п

1907

1966

2008

11

30

77

Становништво
(милиона)

3

Обрадива површина
по глави становника
(ha)

0,53

0,25

0,09

0,04

Засејана површина
по глави становника
(ha)

0,53

0,28

0,15

0,08

!

Код нас оранице заузимају нешто више од
половине територије. Упореди их са вредношћу по глави становника у Египту.
Како је могуће да је у Египту засејано дупло
више површина по глави становника, него
што има обрадивих површина по глави
становника?

а ос ов п ок е с во с анска
ана
Од када је изграђена брана у Асуану, водопривреда Египта се потпуно променила. Водостај Нила
је потпуно уједначен: у иригационим каналима
стално има воде. Због тога свугде убиру по два
приноса. Осим памука, лети углавном гаје пиринач. Велике површине плантажа су под шећерном
трском. Дуж канала су урме испод којих се могу

152
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видети баште са поврћем. Водом Нила и бушењем
артешких бунара одузета су нетакнута поља од
пустиња. Међутим, ово није решило проблем
пренасељености села, нити исхрану растућег
броја становника. Египат је принуђен куповати
све више житарица у иностранству и зависи од
америчке помоћи у храни.
Ако се човек умеша у природне процесе, увек
може да рачуна на нежељене, штетне нуспојаве.
Из огромног асуанског резервоара много воде испари или се процеди у земљиште, те се тако изгуби. У резервоару се депонује муљ богат хранљивим материјама који се некада, за време поплава
распростирао по долини; он се сада мора надокнадити вештачким ђубрењем. Због превише наводњавања много земље је постало мочварно. У
области канала ниво подземних вода је висок па
услед појачаног испаравања долази до салинизације. (Скупе прскалице за наводњавање или одводне цеви могу бити решење овог проблема.) Данас
рукавци делте једва да носе мало воде и наноса у
Средоземно море. Због тога је делта у фази изумирања, слана вода мора продире у приобално
подручје. Новоградња такође иде на уштрб обрадивог земљишта; у главном граду Каиру данас
живи 12 милиона становника и број незадрживо
расте.

И

И

Мароко, Алжир, Тунис, Либија, Египат, регија
Атласа, Суецки канал, Каиро, Александрија,
Асуан, полуномадско сточарство, медитеранска
привреда, обрада земљишта уз наводњавање,
експлоатација фосфата, производња вештачког
ђубрива, производња нафте и природног гаса,
туризам, радници на привременом раду, дефицит у спољној трговини, „невидљиви приход“
Туристички рај на обали Црвеног
мора

ев д

ка

в п

од

па

Четвртина Египћана још увек преживљава обрађујући мале парцеле. Ни положај маса доспелих
у градове није бољи: има веома много незапослених. Индустрија обезбеђује живот једној трећини запослених. Најважније индустријске гране,
упредање памука и ткање, сконцентрисале су се у
градовима делте. Значајна поља угљоводоника су
откривена на обали Суецког канала и западно од
лучког града Александрије. Експлоатација нафте
и рафинерије обезбеђују половину извоза. Међутим, увоз је и овако знатно већи од вредности извоза. Дефицит у спољној трговини се само делимично компензује тзв. „невидљивим приходима“.
Један од извора ових прихода је такса коју
плаћају бродови за употребу Суецког канала. Овај
износ покрива 1/10 увоза земље. Није занемарљива ни свота коју египатски радници на привременом раду шаљу кући. Највећи део невидљивог
прихода, међутим, потиче од туризма. Годишње
у Египат стиже преко десет милиона иностраних туриста. Значајан део становништва и данас
живи од прошлости земље, од више хиљада година старог архитектонског наслеђа. Пустиња, сунце
и роњење привлаче туристе у луксузне хотеле на
обали Црвеног мора. Али све ово је само краткотрајно решење проблема. Ако се не смањи раст
популације, економски напредак ће бити само сан.

И

ИИ

И

1. Који су најважнији извозни артикли у државама регије Атласа?
2. Зашто је била неопходна изградња Асуанске
бране?
3. Које промене је проузроковала регулација
Нила у египатској пољопривреди?
4. Из којих извора потичу „невидњиви приходи“
Египта?

И
1. Састави седмодневни програм путовања кроз
Египат. Које египатске атракције никако не
смете пропустити?
2. Шта значи: џамија, минарет, медреса, мујезин,
кибла?
Зашто је Црвено море
омиљена дестинација?

ео а ја да ек д ава

еве на
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првенствно због природно-географских карактеристика.
Природно окружење није изоловало афричке
народе само од спољног света, него и једне од других. Због тога је на континенту формирано више од
хиљаду различитих језика. Осим изолације, ни великодушност тропске природе није повољно утицала на рани друштвено-економски развој. Нису
се створиле јаке, добро организоване државе, насупрот племенским везама које су опстале до данас.
Европске истраживаче у тропској Африци
убрзо су заменили трговци робљем и колонијализам. Од 16. до 19. века са афричких обала је
одведено више милиона робова у Америку. До
краја 19. века, европски – претежно француски
и британски – колонизатори су цео континент
међусобно поделили. Становништво су главарином или физичким насиљем присилили на рад у
рудницима или на плантажама. Тропска Африка
је била у зависном положају и тако се укључила
у крвоток светске привреде. Колонијализам се
распао 1950-их и 1960-их година, али се судбина
народа на континенту није поправила.

а пе

Зашто се државе тропске Африке сврставају међу најсиромашније у свету?
„Црни континент“ носи тешко наслеђе колонијализма.
Државе су и даље у економски подређеном, зависном положају.

И о а ја аос а ос ко он ја

а ја

Део Африке јужно од Сахаре лежи у тропском појасу. Овде
живе црнци (негроиди) па је због тога подручје познато као
тропска, односно црна Африка. Економски најразвијенија
држава континента је Јужноафричка Република која се налази у јужном умереном климатском појасу те се због тога не
убраја у тропску Африку.
За време експедиција у 15. и 16. веку европски морепловци су само дотакли обалу континента. Потпуно упознавање
унутрашњости Африке морало је да сачека до краја 19. века,
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У тропској Африци се најоштрије очитују сви
проблеми који коче економски напредак земаља у
развоју. Овоме доприносе више међусобно повезаних фактора:
а) Регион је исецкан вештачким границама
на преко 40 мањих или већих држава, што је наследство колонијалне прошлости. Ове државице
су економски слабе, а становништво је издељено
религијским, језичким и племенским раздорима. Након одласка колонизатора, економију многих држава је упропастила тиранија и крвави
грађански ратови.
б) Веома су велике друштвене неједнакости.
Владајућа елита је од странаца преузела образац
расипничке потрошње. Извор богатства је општеприсутна корупција.
в) Већина држава тропске Африке је максимално задужена. Једва преостаје новца за привредни
развој. У заосталој средини чак ни скупе, нове
инвестиције нису од користи. Скоро половина
становника је неписмена, друштво није сазрело за
усвајање савремене технологије. Недостаје струч-

!

Подсети се шта си учио на почетку школске године о задужености.

2016. 03. 16. 14:18

но знање, машине се брзо кваре, лоши су путеви,
отежан је транспорт, јављају се прекиди у снабдевању електричном енергијом.
г) Мале Афричке државе се на светском тржишту јављују само са једним до два типа минералних сировина или тропским пољопривредним производима. Њихова цена из године у
годину јако варира и постепено опада у односу
на увозне артикле. Због једноличне структуре
производа за извоз читава привреда је погођeна
флуктуацијама цена на светском тржишту.
д) Током 20. века становништво Африке се
ушестостручило и сада их има више од једне милијарде. Демографска експлозија је недавно достигла максимум. Број становника тропске Африке се још увек годишње повећава за више од
2%, мада брзо ширење AIDS утиче на скраћење
просечног животног века. У исто време агротехника се једва развила; производња хране по глави становника се деценијама смањује. Тропско
обрадиво земљиште склоно брзој деградацији све
интензивније користе. Прекомерном испашом
уништавају биљни покривач сувих савана, док
дрвеће секу због ложења; због тога се велике територије претварају у пустиње. Кишне шуме су

ка

Сл. 80: Земље у развоју су погођене и погоршањем
услова за трговину

Које последице за собом повлачи погоршање
услова за трговину?

15 – 28%
5 – < 15%
1 – < 5%
0,5 – < 1%
<0,1%
нема података

Сл. 81: Процентуални однос заражених HIV-ом

У којиј држави је највећи однос инфицираних?
Покушај да објасниш одакле толика разлика између појединих држава?

ео а ја да ек д ава
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Сл. 82: Судбина тропског земљишта
након крчења шума
лишће у фази
распадања

Шта је разлог брзе деградације земљишта?

површинско
тло

потповршинско тло
(црвено)

Просечан принос

ео а ја да ек д ава

пре крчења шума

после крчења шума

А

Период угара је дужи него
што је неопходно
за обнављање плодности

Период угара је таман
довољан да земљиште обнови
своју плодност

Б

Период угара није довољан да
земљиште обнови своју плодност,
долази до деградације, смањују се
приноси

B

неопходан непотребан
период угара
период
обраде
5

10

15

20

5

10

15

20

5

10

15

20

25

év

Сл. 83: Ротациони систем привређивања спаљивањем земљишта

Шта представља последицу скраћивања
периода за угар?

позорница немилосрдне експлоатације дрвећа од
стране крупне индустрије. Увоз хране и инострана помоћ у најбољем случају могу само да ублаже
глад која се јавља с времена на време.

д п а ма до с в савана
Две трећине становништва тропске Африке ради у
пољопривреди. Пољопривреда има двојну структуру. У већем делу регије је заступљено традиционално привређивање које се базира искључиво на
аутаркији. Овде је земљиште често у власништву
сеоске заједнице. Робна производња је распрострањена у приобалном подручју где је омогућен
транспорт. Понегде се биљне монокултуре гаје на
великим плантажама међутим, већи део робе за
извоз потиче са мањих пољопривредних имања.

Екваторијални појас карактерише ротациони
систем привређивања спаљивањем земљишта.
Земљиште добијено спаљивањем шума обрађују
мотикама. Најразличитије биљке – кртоласте, кукуруз, поврће – гаје мешовито. Деградацију тла
успоравју остављањем неколико разгранатих стабала дрећа или сађењем дрволиких биљних култура (на пример уљана палма, банана). С временом,
исцрпљено земљиште поново препуштају шуми
или жбуњу. Некада је одмор обрадивог земљишта,
угар, трајао деценијама док је сада ограничен на
свега неколико година. Ово није довољно да се
плодност земље регенерише.
У селима прашума држање стоке је безначајно.
Козе, ситне свиње и живина тумарају око колиба
и набављају храну у природи или са отпада.
У екваторијалном појасу се гаје најважније
биљке за извоз, какао пореклом из Америке, ендемска уљана палма, односно кафа и чај који воле
нешто свежију планинску климу. Из меснатог
плода уљане палме и из њеног семена цеде уље.
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Оно је погодно за исхрану, у индустријске сврхе
(на пример производња сапуна или маргарина),
па чак и за гориво (биодизел). Земљорадници сувих савана за сопствене потребе гаје првенствено
сирак, различите врсте проса, а уз реке пиринач.
И овде угарују земљиште. Од биљака предвиђених за извоз истичу се кикирики и памук.
Овде је главни облик сточарства номадско
сточарство. У кишном периоду године жбунасте
саване нуде бујне пашњаке, док су у сушном периоду године номади приморани да са стоком пређу
пут од 200 до 300 km. Бројност стада је мерило
угледа па га због тога беспотребно увећавају. Прекомерно кориштење пашњака изазива дезертификацију, док глад прати сушни период.

а

ес с

а

е ансе

У државама тропске Африке је неуједначен размештај природних ресурса. Земље које су далеко
од обале или су у централном делу континента,
једва да имају контакт са светском економијом.
У приобалном појасу су шансе за развојем нешто
повољније. Најповољнију позицију имају државе
са малом густином становника, располажу рудним богатствима која су тражена на светском тржишту и успеле су да сачувају мир унутар земље.

!

Уз помоћ симбола из атласа, прикажи табеларно минерално богатство држава
тропске Африке.

Нигерија, најмногољуднија држава тропске
Африке са 150 милиона становника је највећи
произвођач нафте и природног гаса на континенту. Чад је водећи у свету по експлоатацији ура-

Шта се подразумева под појмом дуална
пољопривреда?

нове руде, Гвинеја по експлоатацији боксита, а
Боцвана по богатству дијаманата. У области рудника се прерађују примарни ресурси који се као
сировине користе у индустријским гранама.
Осим традиционалног занатства, у градовима
су се појавили погони лаке и прехрамбене индустрије за производњу робе широке потрошње. Неразвијена индустрија и услужни сектор није у стању
да прихвати масу неквалификоване радне снаге.
Данас поједине Афричке државе остварују значајне приходе од туризма чији је предуслов мирна
политичка ситуација и одговарајућа инфраструктура. Највећи успех у сафари туризму, специјализованом за приказивање природног живог света
и богатства дивљачи, има Кенија. Мале острвске
државе су водеће у искориштавању привлачности
тропског приморја. Сејшелска острва издигнута
у Индијском океану су омиљена дестинација светских богаташа. У пословним круговима су однедавно стекла репутацију пореског раја. То је најбогатија држава тропске Африке – али на жалост
и најмања.
Сафари
Зашто је Африка привлачна туристима? Које су предности и опасности наглог развоја туризма?

ео а ја да ек д ава

Двојна пољопривреда: ручно вршење жетве и механизована плантажа кафе
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традиционална и плантажна пољопривреда, мотичка земљорадња,
ротациони систем привређивања
спаљивањем земљишта, угар, монокултура, дуална структура пољопривреде, номадско сточарство, прекомерна испаша, дезертификација,
демографска експлозија, задуженост,
сафари туризам, занатство, Јужноафричка Република, Нигерија, Кенија,
Боцвана, Сејшелска острва, Гвинеја,
Чад

И

И
1. Провери на шта указује израз „порески рај“ и које је тачно
значење појма корупција?
2. Главни град Нигерије је Абуја. Када и како је настао?

ео а ја да ек д ава

Истраживаче Африке је мотивисала жудња за непознатим. У почетку су тражили извор Нила, прешли
су Сахару, освојили су снежне планинске врхове
континента. Мисионари су ишли да би проповедали једну другу веру, веру европске „цивилизације”.
Арапске трговце су у почетку привлачили слоновача
и зачини, а касније „црна слоновача”, односно робови. Затим су дошли колонизатори - њих је искључиво занимало рудно благо црног континента.
Првих деценија 20. века, током поновне поделе
Африке, лов је постао најомиљенија забава досељеника и посетилаца Африке. Отпочело је бескрупулозно сакупљање трофеја. „Five lions before breakfast”
– „Пет лавова пре доручка“ – постала је изрека, али
је на ред дошла и сва друга крупна дивљач.
Распадом колонијализма, у новонасталим независним државама чије су границе повучене лењирима, раније десеткованим животињама претила је
нова опасност. Услед забране лова, борбе за независност, све чешћих грађанских ратова и племенких
сукоба, број носорога и планинских горила је пао
на критичан ниво. Због сече и спаљивања шума, односно ширења плантажа, драстично су смањена станишта појединих врста животиња, а на више места
оне су потпуно нестале. Са кенијске равнице уз реку
Ати, омиљене ловачке територије чувеног ловца и
писца Жигмонда Сечењија, у року од четврт века
практично су нестале све животиње – до шездесетих
година од великих стада није остало ни трага.
Данас је у скоро свим државама лов ограничен
или је под котролом – наравно само тамо, где се још
уопште може причати о популацији дивљачи.
Без обзира на то колико нас то разочарава, морамо схватити да ни народи Африке не могу остати ван
утицаја цивилизације. Питање је, међутим, у којој
мери ови народи преузимају обичаје и достигнућа
неке друге, потпуно различите културе, односно на
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1. Зашто је у већини афричких држава званичан језик енглески или француски?
2. Које су последице демографске експлозије?
3. Зашто су афричке државе доспеле у клопку задужености?
4. Који су главни извозни артикли тропске Африке?
5. Шта је неопходно за развој туризма?

Африка – изгубљене илузије
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који начин истовремено покушавају одржати и сачувати своје више векова – евентуално миленијума
– старе традиције
Данас се масаи мач прави од опруга аутомобила.
Као и некада, тако га и данас израђује самбуру ковач, али као чекић користи полуосовину, а наковањ
му није ништа друго него фелна једног камиона са
отпада. Туркани израђују врхове стрела и удице од
кутија конзерви које су бацили туристи. Номади из
околине Тимбуктуа своје животиње поје из бунара
бушених у оквиру програма помоћи. Воду ваде на
традиционалан начин, дрвеним точковима и кофом
од коже, а своје камиле поје из некадашњих нафтних металних буради закопаних у земљу. Један део
судова за пренос воде направљен је од козје коже, а
делимично користе и бурад од лима.
И у облачењу се може приметити замена односно
допуна традиционалне ношње због практичности.
Капа самбуру сеоског поглавице је избледела рекламна бејзбол капа коју је вероватно овде оставио
јапански туриста. Испод црвеног вела Масаиа вири
кожна јакна, док на руци ратника, који приказује
традиционални начин паљења ватре, кварцни сат
скреће пажњу – додуше каиш сата је израђен од разнобојних бисера увезених из Јаблонеца. Традиционални црни турбан туарешког камилара допуњен
је наочарима за сунце, а сандале номада су стварно
еколошки производ – рециклиране су од аутомобилске гуме. У ношњи Којсан Хадза народа који живе
као ловци-сакупљчи у околини језера Ејази у Танзанији фармерке одсечених ногавица се добро слажу уз
кожу шакала или павијана пребачену преко рамена.
Јанош Лернер (Земљана кугла, 2000/5.)
Зашто је било неопходно ограничити лов?
Дај прикладан наслов другом делу штива.

2016. 03. 16. 14:18
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а) Почетком 19. века Сједињене Државе су се
брзо шириле ка западу, а уз протеривање или истребљивање староседелаца, Индијанаца, настало
је обиље слободне земље погодне за обраду. На
основу Америчког закона, деценијама је практично свако могао бесплатно да дође до поседа од 64
ha. Интензивна изградња железничких пруга је
убрзо повезала растући број фарми и укључила их
у економски крвоток. Због запоседања земљишта
и грозничаве изградње усталио се константан
недостатак радне снаге. Висока цена рада је
подстицала фармере и индустријалце да се механизују и користе модерну технологију. На овај начин је тешка индустрија, као произвођач производних средстава, стекла огромно, брзо растуће
тржиште. Држава је високим царинама истиснула
инострану робу и на тај начин је заштитила снажну индустрију од европске конкуренције. Прилив
иностраног капитала, међутим, није спречавала.
б) Обиље земље и висока примања су мамила
масу имиграната. Због тога се рапидно повећала потражња и према роби широке потрошње.
Квалификовани радници са производним искуством пристигли из Европе у великој мери су
допринели стварању модерне индустрије.
Шта си раније учио о америчком грађанском рату? У каквој је вези било укидање
ропства са стањем на тржишту рада?

Како је САД постао водећа
светска сила?
Током 19. века 15 до 20 милиона имиграната из Европе нашло је нову домовину у Сједињеним Америчким Државама. Њихов рад је био најважнији фактор
развоја.

д ко он је досе ен ка до све ске с е
Површина Сједињених Америчких Држава (United
States of America) – 9,4 милиона km2 – је приближна
територији Европе; број становника је недавно прешао 300 милиона. Иако на основу броја становника
на Земљи учествује са само 4,4%, остварује преко ¼
светске производње. Некадашња енглеска колонија
досељеника је током нешто више од једног века, након
борбе за независност (1776), постала водећа економска
сила света. Брзом економском развоју допринео је читав низ повољних фактора.

в) За развој крупне индустрије на располагању је
стајала велика количина пољопривредних сировина (памук, вуна, дрво итд.) и рудног богатства.
Посебно важну улогу су имала лако доступна лежишта каменог угља у Апалачима. „Златна грозница“ је привукла први талас досељеника ка областима Стеновитих планина, Калифорније и Аљаске.
Богати природни ресурси
Велике површине
слободног земљишта

Пољопривредне сировине
Имиграција
(стручна радна снага)

Висока цена рада

Велико унутрашње тржиште
(+ заштитне царине)
Механизација

Рудно богатство

ео а ја да ек д ава
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БРЗ ИНДУСТРИЈСКИ
РАЗВОЈ
Капитал из Европе

Сл. 84: Фактори брзог привредног развоја САД у 19. веку

Преко којих узајамних веза је дошао до изражаја утицај природних карактеристика?
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Технички прогрес је најпре у САД створио услове за масовно искориштавање угљоводоника.

ео а ја да ек д ава

а е све ске економ је
Сједињене Државе су већ крајем 19. века заузеле
прво место у светској индустријској производњи.
Европски колонизатори су до тада поделили свет
међу собом. САД су могле стећи само неколико
мањих поседа у подручју Тихог океана и Карипског мора. (Међу њима су касније Аљаска и Хаваји постали саставни делови САД – државе чланице.)
За време два светска рата Сједињене Државе
нису претрпеле материјалне штете, шта више,
стекле су огроман профит војним испорукама и
обновом држава Западне Европе, на тај начин су
учврстиле водећи положај у светској привреди.
Начин на које САД повећала своју економску
доминацију у свету, разликовала се од метода
старих колонијалних сила. Извозом капитала и
неједнаким спољнотрговинским условима увукле су слабо развијене државе под свој утицај.
Америчка индустрија троши много иностраних
сировина, а као највећи купац у стању је да утиче на њихову цену на светском тржишту. У поје-

Комуникациони
системи
компјутера

Услуге
обраде
података

Производња
микрочипова

диним важним привредним гранама доминирају
гигантске компаније – монополи – који фузијом
или путем откупа постепено проширују делокруг
својих активности. Новим методама организације рада у производњи робе широке потрошње поставиле су темеље потрошачког друштва.
Ширењем и у иностранству прерасле су у „мултиетничке” мултинационалне компаније, са интересима у свим деловима света. Управни центри
и истраживачко-развојни институти међутим и
данас углавном раде у САД. У другој половини 20.
века овде је тријумфовала научно-технолошка револуција чији је симбол проналазак компјутера.
У почетку је извоз америчког капитала био усмерен на земље у развоју - првенствено у Латинску
Америку – ради експлоатације рудног богатства, а
затим су следиле инвестиције у прерађивачку индустрију. Данас се, међутим, улагања у Канаду и
Западну Европу америчким мултинационалним
компанијама чине сигурнија. Због тога је само ¼
капитала за извоз усмерена према земљама у развоју. Приход који потиче од ранијих инвестиција у
иностранству – профит – сваке године далеко превазилази одлив капитала из САД. Ово постаје све
значајније из аспекта платног биланса земље. Наиме, спољнотрговински дефицит САД је огроман.

Ласери
и фибер
оптика

Радар
Сателити
Електроника лоцирана
на мору и копну

Одељење
осигурања

Ракете

Војна опрема**

Финансијске
услуге*

Локомотиве и
тешки мотори

Консалтинг
предузеће
Аутоелектроника

Ауто-делови

Вештачка
интелигенција
Роботика
*осигурање, банкарство, кредит
**војна електроника, возила, оружје и опрема за навигацију

Сл. 85: Пословна империја General Motors на прекретници миленијума
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са азијским произвођачима аутомобила

Тешка возила
и аутобуси

Које области активности се могу везати
за оригиналну делатност производње аутомобила? Које служе војној индустрији?
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Сл. 86: Територијални размештај седишта 50 највећих мултинационалних компанија

Зашто се може рећи да су главни профитери глобализације САД?

Имиграција у САД је од 1920-их година законом
ограничена. У последње време усељеничку дозволу годишње добије 700–800 хиљада претежно квалификованих стручњака. „Одлив мозгова“ (brain
drain) представља осетан губитак углавном државама Латинске Америке и азисјким земљама у

Како се мењала структура имиграната у
току 20. века? Чиме се објашњавају осцилације у стопи имиграције?

број имиграната, милиона људи

Сл.87: Имиграција у САД од 1820. до 2000.

развоју. Већина имиграната је у протекле три деценије стигла са ових подручја. Имигранти са
шпанског говорног подручја упорно се држе свог
матерњег језика, теже се уклапају у америчко
друштво, а ускоро се може десити да у југозападном делу земље постану већина. За потпуно решење неповољног положаја црног (афроамеричког) становништва такође је неопходан дужи
временски период.

Африка, Океанија

Северна Америка

Азија

Латинска Америка

ео а ја да ек д ава
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Постиндустријско друштво, у којем je већинa
становника запослена у услужном сектору, најпре
се формирало у САД. Једва нешто више од 1/5 запослених ради у индустрији.
Ефекат америчког економског успона (конјунктура) или пада (рецесија) осећа се у целом свету.
Све земље света су биле уздрмане хиперпродукцијском кризом од 1929. до 1933. године, која је
кренула из САД. Мада су током последњих пола
века конкуренти значајно смањили свој заостатак,
Сједињене Државе су и даље водећа економска
сила света. Ово пружа снажну основу за могућност спровођења међународне политичке и војне надмоћи. (САД троши 40% од укупне светске
своте потрошене у војне сврхе). Године 1949. Сједињене Државе су основале Северно-атлантски
споразумни савез (NATO). Од распада друге свет-

И

И

NATO, NAFTA, монопол, мултинационална компанија, серијска
производња, конјунктура, рецесија, хиперпродукцијска криза, извоз капитала, постиндустријско друштво, имиграција,
одлив мозгова (brain drain), научно-технолошка револуција, слободна трговина, Аљаска, Хаваји,
Канада, Мексико

И
1.
2.
3.
4.

ске силе, Совјетског Савеза, NATO учествује у мировним мисијама у различитим подручјима света.
Мађарска је члан ове организације од 2004. године.
Централна улога САД се огледа у подједнако снажним економским везама са ЕУ, односно
источно-азијским регионом који је у експанзији. Споразум о слободној трговини склопљен
са Канадом и Мексиком 1990-их година је даље
учвршћавао унутрашње везе Северноамеричког
привредног региона сконцентрисаног око САД.
У оквиру NAFTA (Северноамерички споразум о
слободној трговини), неизмерна количина природних ресурса Канаде, залихе нафте и јефтина радна снага Мексика, употпуњују економију
САД. Између три државе су елиминисане баријере не само у кретању робе, него и у циркулацији
битнијих услуга и капитала.

ИИ

И

Чиме се објашњава брз привредни развој САД у 19. веку?
Како се мењао број и састав имиграната?
Зашто сматрамо САД водећом економском силом света?
Која средства јој обезбеђују водећу економску и политичку улогу?

И
1. Потражи. Колико становника мађарског порекла живи у Сједињеним Државама? Где и када су се масовније населили?
2. Колики је проценат афроамериканаца, односно становника
шпанског говорног подручја?

К А Р И Ј Е РА
Зовем се Нора Балог. На ЕЛТЕ-у сам дипломирала 2007. као географ регионални
аналитичар и професор географије. Уз факултет, учила сам и у Међународном центру
за подучавање банкара па сам тако наоружана вишеструким образовањем кренула на
тржиште рада. Моје прво радно место било је у Образованом и саветодавном институту
за рурални развој, при Министарству пољопривреде и руралног развоја. Задаци су
ми били везани за припрему ЛЕАДЕР (LEADER) програма у Одељењу за истраживање
и методологију, за израду Стратегија локалног руралног развоја и за комуникацију
са Локалним акционим групама. Од 2008. године наставила сам рад у данашњем
Министарству за рурални развој, у одељењу као сарадник Управног органа где ми је
улога остала иста, односно проширила се процесима извршавања Програма руралног
развоја Нове Мађарске. Постала сам одговорна за развој села, за очување наслеђа села и спровођења ЛЕАДЕР
програма. Израђујем двомесечне планове рада за Акционе групе, радим на извештајима везаним за њих,
одржавам везу са регионалним шефовима. Теме везане за рурални развој су мој делокруг задатака. Сматрам
да је потребно рећи да се радујем што могу радити у својој струци, а непроценљиву вредности представља то
што сам члан једне динамичне младе групе.
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Које су успешне гране америчке
привреде?
У позадини индустријске пољопривредне производње, као и у позадини најуспешнијих, најсавременијих индустријских грана стоји висок ниво истраживачко-развојне делатности.

а ме ве ко о но п в е ва е
У Сједињеним Државама – као и у другим развијеним
државама – пољопривредом се бави једва 2% становништва. Међутим, стварни значај јој је много већи, јер
аграрно-индустријски комплекс представља основу
многим другим производним процесима.
С временом, плантажни карактер америчке пољопривреде је све више јачао. Концентрацијом поседа,
просечна величина фарми прешла је 200 ha. Фармери
ретко користе најамне раднике већ настоје да се потпуно механизују. У пределима воћарства и повртарства

већина земљишта је у рукама великих компанија
и акционарских друштава. Гигантске компаније
трговине и прехрамбене индустрије на основу
склопљених уговора са фармерима владају тржиштем пољопривредне производње.
Због велике потрошње меса и млека значајан
део ораница се користи за гајење крмног биља.
Огромне количине кукуруза, соје, пшенице, пиринча и памука се извозе. Сједињене Државе
су убедљиво највећи извозник хране и крме на
светско тржиште.
На фармама се одвија специјализована производња која је прилагођена тржишним могућностима и променљивим природним условима.
Пољопривредни појасеви се најбоље могу уочити
у централном делу земље, у низији Мисисипија и
на Преријској висоравни која се благо издиже ка
западу. У појасу Великих језера, окружених моренским остацима леденог доба, вегетациони период
се продужава ка Мексичком заливу, а влажну континенталну климу ка југу смењује суптропска монсунска клима. Због отворености континента у правцу север-југ честе су изненадне промене времена, а
зимски ледени таласи стижу и до јужне обале. Западно од Преријске висоравни смањује се количина падавина. Овде је било неопходно прилагодити
пољопривреду све сувљој континенталној клими.
Гребени Пацифичког планинског система (Приморске планине, Сиера Невада, Стеновите планине) правца север-југ заузимају западну трећину
државе. Између њих су висоравни и затворене
суве долине које ка југу попримају пустињске одлике. Ово је свет огромних пашњака где се ретко
пружа прилика за узгајање биљака наводњавањем.
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САД троши 25–30% светских минералних ресурса и енергената. Иако је држава богата рудним благом, рударство одавно не прати темпо
индустријске потражње. На територији САД се
експлоатишу само она лежишта која су најдоступнија. Све већу количину сировина Сједињене Државе набављају из иностранства. Већина увезених руда потиче из Латинске Америке и Канаде.
Нафту увозе претежно из Мексика, Венецуеле и
Блиског истока. Огромним акумулацијама стратешких резерви смањили су рањивост привреде.
Резерве не само што представљају сигурност у
случају рата, него су погодне и за уплив на цене на
светском тржишту.
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становништво са личним примањима
25%
производња пољопривредних машина
хемијска индустрија:
вештачка ђубрива,
пестициди,
ветеринарски лекови

становништво са личним
примањима 2%
фармери

трговина
припрема
сточне хране

органи државне управе
истраживање, консултантске услуге

превоз,
складиштење

финансије: банке,
осигурања

прерада: прехрамбена индустрија

индустрија прехрамбених машина

дистрибуција: трговина

индустријски сектор

услужни сектор

ео а ја да ек д ава

Сл. 88: Агро-индустријски комплекс

Које индустријске и услужне делатности
су везане за пољопривреду?
искоришћеност земљишта:

шуме
производња воћа
и поврћа
пашњаци, узгој говеда
производња крмног биља,
млека
кукурузни појас, свињогојство
јара пшеница
пустиња

ораоста- нице
ло 26% 20%
пашњашуме ци 28%
26%

озима пшеница
некадашњи појас памука (соја,
кикирики, много пашњака, шуме)
дуван
тропске и суптропске биљке (шећерна
трска, пиринач, јужно воће)

Енергетска привреда САД се деценијама базирала на угљоводоницима. На светској ранг-листи, због смањеног обима експлоатације природног гаса заузимају друго место, а по експлоатацији
нафте треће. Најважнија налазишта угљоводоника су у приобалном подручју Мексичког залива
и у Калифорнији. Одавде се мрежом цевовода
којом је обухваћена цела држава транспортују

89. Сл: Распоред
пољопривредних појасева
у САД

Како су се фармери прилагодили природним
околностима?Зашто у држави постоје два
различита пшенична појаса?

нафта и природан гас до потрошача. Откривене
резерве угљоводоника ће бити довољне за свега
неколико наредних деценија.
Потрошња каменог угља у термоелектранама је повећана последњих деценија. Залиха има
довољно у наредних неколико векова, а на основу производње једино Кина претиче САД. Због
доброг квалитета америчког угља и ниске цене
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Индустрију Сједињених Држава карактерише
широка примена научно-техничких достигнућа,
одлична организација, висок степен аутоматизације, специјализација и производња великих
серија. Тешка индустрија представља „кичму“
индустрије: важну улогу имају војна индустрија
и производња превозних средстава. Њима се делимично прикључује електроника, индустријска
грана која има највише запослених.
САД запошљава четвртину научно-техничких стручњака света. Надмоћ САД је највећа у
областима савремених грана које се најдинамичније развијају, захтевају највише истраживања
(на пример биотехнологија, истраживање свемира, микроелектроника). Резултати биотехнолошких испитивања се између осталог користе у
индустрији лекова и у све заступљенијој производњи генетски модификованог семења. САД је
највећи извозник опреме за електронски дизајн
и контролу, компјутера, нуклеарних електрана,
авиона и војне опреме на светско тржиште. Војна индустрија и индустријске гране везане уз њу,
које имају политички и финансијски уплив – тзв.
чланови војно-индустријског комплекса – располажу највећим истраживачким капацитетима.
Напредују захваљујући државним поруџбинама.
Велика војно-индустријска предузећа се уједно
залажу и за примену високе технологије у мирнодопске сврхе.
Изузетан положај у свету заузима америчка
индустрија возила која је обликовала саобраћај

Шведска 2%
Украјина 2%
Шпанија 2%
Италија 2%

Oстали 11%
САД 31%

Холандија 3%
Велика Британија 4%
Француска 8%
Немачка 10%

Русија 25%

90. Сл: Државе-извознице оружја

Које државе су главни ривали САД у извозу војне
технике?

Microsoft

(америчка, рачунари)

Pfizer
(америчка, фармацеутска индустрија)
Ford

(америчка, аутомобилска индустрија)

DaimlerChrysler

(немачка, електроника)

Toyota

(јапанска, аутомобилска индустрија)

General Motors

(америчка, аутомобилска индустрија)

Siemens

(немачка, електроника)

Matsushita Elektrics
(јапанска, електроника)

IBM

(америчка, рачунари)

Johnson&Johnson

(америчка, индустрија козметике)

милиона долара

проценат

91.Сл: Десет водећих фирми на основу издвајања за И+Р
(2004) и однос фирми на основу промета

ео а ја да ек д ава

конкурентан је и на прекоокеанским тржиштима.
Тежиште експлоатације се из Апалача постепено
помера ка западу где је већи однос површинских
копова, а угаљ садржи мање еколошки штетних
(сумпор) материја.
Нуклеарне електране производе 1/5 електричне енергије. 1950-их година издрађени су огромни погони за обогаћивање урана у војне сврхе. То
је омогућило да се касније половина нуклеарних
електрана света снабдева овдашњим грејачима.
У циљу постизања независности од иностраних енергетских извора, САД троши велике своте за истраживање нових путева у производњи
енергије (на пример искориштавање уљаних
шкриљаца, геотермичке електране и ширење површина под ветроелектранама у Калифорнији,
искориштавање соларне енергије).

Фирме којих држава учествују на истраживачко-развојној топ-листи? У којим индустријским
гранама И+Р имају највећи значај?
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државе по сопственом концепту. Железница је
сачувала водеће место само у превозу робе на
веће раздаљине. Масован транспорт путника се
обавља авионима или аутомобилима. Цела територија државе је испресецана савременом мрежом телекомуникација.
Унутар терцијарног сектора посебно се истичу
комерцијалне и финансијске услуге. Делатност

И

И

ео а ја да ек д ава

фарма, пољопривредна робна
производња, концентрација поседа, пољопривредни појасеви,
специјализована
производња,
продуктивност, извоз хране и
крме, биотехнологија, истраживање и развој (И+Р), војно-индустријски комплекс

И

банака САД има одлучујући значај у светској
привреди. Савремени облици трговине потекли
су из Америке, а приградски тржни центри су
„бастиони потрошње“. Највећи амерички ланци
продавница (на пример Wal-Mart, Safeway) и ресторани брзе хране (на пример McDonalds), присутни су у свим деловима Земље као симболи глобализације.

ИИ

И

1. Који пољопривредни производи САД се масовно извозе? Где их
производе?
2. Зашто је држави неопходна инострана нафта? Одакле је набављају?
3. Које су најважније индустријске гране САД? Које производе
пласирају на светско тржиште?

И
1. Од награђених научника нобеловаца у последњих пет година,
колико њих је радило у САД?
2. Највећи ланац продавница на свету је Wal-Mart. Потражи колико људи запошљава.

е а

Америка – изгубљене илузије
„Сопствена кућа је здрав
и леп сан који може да достигне много више људи у
Америци него у претрпаној
Европи. Лепо је живети у
сопственој кући; међутим,
Американци се не везују
за једно место. Просечна
америчка породица сваке
четири године мења место
становања.
Мобилност
без преседана је неупоредиво већа од било којен
демократског, американизованог члана западноевропског друштва.“
„Американци мисле да је њихово друштво реализација свих
оних идеала о којима други само
сањају – истина, обиље, право,
економија, слобода: свесни су и
верују у ово о себи, па на крају и
други поверују у то.“
Жан Бодријар,
француски филозоф 1929–2007

„Најалармантнији резултати
услед недостатка просторног
и регионалног планирања
јављају се у Калифорнији јер
она бележи најбржи раст.
Изградња највећег града,
Лос Анђелеса, била је потпун
промашај. Он је био најгори
производ људске делатности
у подизању градова дуге седам хиљада година. Центар
града су прогутали ауто-путеви, нема урбане структуре,
сви граде на основу нахођења,
предграђа бујају насумично.“
Ђерђ Ењеди, географ, 1930.

а

„Привлачна сила примера и ауторитета Сједињених Држава је сада далеко
распрострањенија у свету него што је
то била икада раније. Американизација света – која подрзумева праћење
америчког начина живота и животног
стила – шири се брзим темпом преко
свих пет континената на глобусу. Било
где да погледамо, америчка техника,
америчке навике, америчке форме су
свугде, од садржаја ТВ емисија, од облачења младих, од међународног језика
у ваздушном саобраћају до стила изражавања у свету менаџера, од облика масовне забаве до језика рачунара.“

„Американци су се у 20. веку
одвикли од ходања, а то се види
на основу држања тела ... Могуће да је ауто променио лица
Американаца, али је сигурно да
је променио лице Америке. Гледајући из птичје перспективе,
карактеристични су непрегледни аутопутеви.“

„Већина највећих америчких
корпорација више не производи ништа материјално, него
се бави компјутерима, информатиком, кредитним и финансијским трансакцијама и „индустријом“ за масовну забаву.“
Џон Лукач, америчко–мађарски
историчар, рођ.1924
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Зашто се северна регија сматра
зоном „рђе“?
Некадашња тешка индустрија северне регије је изгубила значај, али су велики градови задржали водећу
економску и политичку улогу.

ад по
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У економском животу Сједињених Држава северна
регија има истакнуту улогу. И данас се радионица
државе налази у области северног дела атланског приморја и Великих језера. Златно доба прве половине 20.
века, заменила је пропаст и дуготрајна привредна криза металургије и традиционалне тешке индустрије. Започеле су миграције из ове регије, коју данас – уз мало
претеривања – помињу као зону „рђе“. Овај процес
мање погађа средњи запад – низију Мисисипија и северни део Преријске висоравни – који се издваја пољопривредом на високом нивоу.

е а опо с а ан ске о а е
Северни део атлантске обале је најближи Европи. Маса
имиграната се искрцавала у њеним лукама те је било

много радне снаге за индустријализацију. Енергију су давале шуме Апалача, брзе реке, а касније
наслаге угља. Сировине су углавном стизале
морским путем. Индустрија градова северног
дела атлантске обале је дуго доминирала без конкуренције на све већем америчком тржишту.
Данас се у приобалном подручју на дужини
од 600 km налазе испреплетани градови Бостон,
Њујорк, Филаделфија, Балтимор и Вашингтон
који су местимично спојени у конурбације од
којих је настао мегалополис у којем живи 45 милиона становника. Места традиционалних индустријских грана замениле су електротехника,
електроника, атомска индустрија, производња
инструмената. Ове индустријске гране искориштавају стручну спрему радника и ослањају
се на савремена научна истраживања реномираних универзитета (Харвард, Јејл, Принстон).
Иако је главни град државе Вашингтон, комерцијални и финансијски живот је сконцентрисан у Њујорку. Ни један други град на свету
се не може мерити са његовом берзом и њеним
прометом хартија од вредности. Седиште УН му
обезбеђује престиж светске политичке метрополе. Утицај његових транснационалних компанија
се осећа у свим државама на Земљи: он је прави
глобални град. Својим динамичним и разноврсним културним животом се увелико издваја међу
америчким градовима. Скоро 20 милиона становника живи у агломерацији Њујорка.
Пољопривреда северног дела атлантског приморја
је скоро у потпуности запостављена. У зони градског снабдевања су задржана газдинства за производњу свежег млека и јаја, односно расадници цвећа.
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У области Великих језера су формирани индустријски градови који су кључне локације црне
металургије САД.
Металургија се у почетку развила користећи
локална рудна лежишта гвожђа у близини рудника угља погодних за коксовање у Апалачима
(на пример у Питсбургу). У рударским областима
се брзо развила хемијска индустрија на бази угља,
индустрија стакла и керамике.
Међутим, значај металургије већ деценијама
опада, док је хемијска индустрија прешла на прераду
нафте и природног гаса допремљених цевоводима.
Дуж путева за експлоатацију гвоздене руде
у области Горњег језера и транспорта угља из

ео а ја да ек д ава
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попуњавају се територије
између ранијих центара:
мала густина насељености, може се прићи само
аутомобилом, пространа
предграђа – изградња породичних кућа

небодери пословне
четврти у центру
кружна структура града
пре механизованог
саобраћаја: застарела,
куће на спрат,
сиротињске четврти

велики градови услед ширења
апсорбују стара предграђа

радијални путеви
јавног транспорта

ео а ја да ек д ава

приградски центри су чворови
железничког и другог саобраћаја

92. Сл: Формирање агломерација великих градова

На који начин је повезана субурбанизација са развојем саобраћаја?
Чикаго

У којем делу града је настала ова слика?
Користи слику 92 да би добио решење.

Апалача успостављена је металургија Кливленда, Детроита
и Чикага. Од како су у области
Горњег језера исцрпљена богата
рудна лежишта површинских
копова, металургија језерске
области се делимично ослања
на канадску гвоздену руду са
полуострва Лабрадор. Међутим, за ово је била неопходна
изградња воденог пута Сен
Лоренс (1959). Овим су ојачале економске везе које северну
регију повезују са суседним метрополама Канаде – Торонтом
и Монтреалом.
Градови језерске области се
истичу свестраном машинском
индустријом. Највећи потрошач челика је аутомобилска индустрија која је сконцентрисана
у Детриоту. Деценијама водеће
на светској ранг-листи, америчке гигантске компаније – Џенерал моторс и Форд (General
Motors, Ford) – падају у све тежу
кризу. Данас већ мање аутомобила силази са америчких монтажних трака, него у Јапану или
Кини. Јапанске и Немачке филијале у САД такође угрожавају
производњу возила у Детроиту.
Чикаго, метропола са десет
милиона становника, изграђен
је на обали језера Мичиген.
Просперирао је захваљујући
повољном географском положају: најпрометнији је центар
речног, железничког и ваздушног саобраћаја. Познат је и
по развијеној машиноградњи.
односно прехрамбеној индустрији. Преко примера Чикага
може се пратити настајање карактеристичних прстенастенастих структура америчких
агломерација.
У већини америчких метропола недостаје, типично за Европу, историјско градско језгро.
У центру града – city – нема
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САД

Горње језеро

Мање падавина,
већа удаљеност од
тржишта потрошача меса

ро

апад

Језеро Мичиген

ИЛИНОИС

рон

ед

Чикаго

Хју

93. Сл: Државе кукурузног
појаса: Ајова, Илиноис и
Индијана

Чикаго
с.ш. 41° 30’ и.д. 20° 27’
Свеже лето, танак слој Надм. вис. 177 mm
глацијалних седимената Прос. год. пад. 843 mm
погодних за формирање Прос. темп. 10 °C
земљишта

Рељеф
обликован ледом,
свеже лето,
испрано земљиште

АЈОВА

Које природне карактеристике одређују границу појаса
кукуруза?

појас кукуруза

КАНАДА

Језе

станова; карактеристични
небодери су канцеларије.
У старим, застарелим
градским четвртима близу центра живе најсиромашнији слојеви. На много
места су сконцентрисани
искључиво црнци. Већина
богатијих
Американаца
живи у међусобно сличним, љупким кућама бескрајних предграђа. Она су
мање више затворен свет у
којем живе људи сличног
друштвеног статуса. Димензије плацева и кућа откривају за који материјални слој
становништва је изграђено
дато предграђе. У појасу
предграђа које се шири –
suburbia – у околини раскрсница аутопутева, аеродрома
или тржних центара, с временом су се сместиле мање
фабрике, а изграђене су и
школе, амбуланте и канцеларије (Сл. 93). Тако су настали сателитски градови који
нуде обиље радних места.

н а д аве

Свежа клима у околини Великих језера погодује
гајењу зелене крме. Индустријско говедарство
снабдева градове северне регије млеком и млечним производима. Југозападно од Великих језера
формирало се све квалитетније земљиште. Овде
су се фарме специјализовале за производњу кукуруза, а уз помоћ вештачког ђубрива, хибридних
сорти или генетске модификације постижу рекордне приносе у свету.

оштар рељеф, чеоне морене,
лошије земљиште

ри

оИ

ер
Јез

оштар рељеф, много
урбаних подручја

ИНДИЈАНА
Мање
падавина, летње
олујне прашине

ео а ја да ек д ава

Каквој материјалној категорији припада
становништво које живи у овом подручју?

Предграђе

у друге сврхе
(нпр. кукурузно
брашно, биоетанол)
17%
тов
тов 13%
свиња
живине
50%
20%
узгој говеда

Употреба кукуруза

У плодореду, кукуруз се смењује са сојом. Појас
кукуруза је уједно и главно подручје за тов свиња
и говеда (Сл. 93). Пшеница је заступљена западно од 100. меридијана, у подножју суве Преријске
висоравни. Простране степске пашњаке користе
газдинства за гајење говеда. Велики градови (на
пример Минеаполис-Сент Пол, Сент Луис) су познати у држави по млинској и месној индустрији.
Празнине у реткој мрежи градова попуњавају
расута сеоска насеља – усамљене фарме.
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мегалополис, глобални град, city, предграђе,
suburbia, сателитски град, расута насеља, металургија, производња аутомобила, зона градског снабдевања, појас кукуруза, гајење соје, тов
свиња и говеда, млинска и месна индустрија,
Њујорк, Вашингтон, Детроит, Чикаго, Торонто,
Монтреал

И

ИИ

И

1. Који фактори су допринели развоју северне регије, а шта је узрок њеног пропадања?
(Да би одговорио, прочитај доле наведени одломак.)
2. Која је улога великих градова северног дела атлантског приморја?
3. Шта значи изјава да је Њујорк глобалан град?
4. Шта карактерише структуру америчких градова?
5. Како се специјалозовала пољопривреда ове регије?

ео а ја да ек д ава

И
1. Метод индустријског инжењеринга је назван
по најстаријој великој америчкој фабрици аутомобила. Сазнај шта је суштина фордизма.
2. Музеји Вашингтона су на светском гласу. Који
би од њих најрадије погледао?
Вашингтон, зграда Конгреса

Врхунска технологија напушта велике градове
Зашто велики североисточни градови нису били у
стању да се обнове? Зашто се не користи део изграђене урбане инфраструктуре?
Нове индустријске гране, које су везане за врхунску технологију не захтевају обавезну концентрацију
великих индустријских центара, као већина старијих
грана прерађивачке индустрије. Не захтевају велику
количину сировина и није им неопходна организација активности у оквиру великих фабрика. Ово је
омогућило да се нове индустријске гране разместе
у мале и средње градове руралне области. Ова могућност се углавном остварила у јужном и западном делу земље, у којима су велику улогу имале три
специфичне америчке околности. Као прво, развој
врхунске технологије је био изузетно чврсто повезан
са компанијама (и поруџбинама) војне индустрије,
које су од почетка Другог светског рата – тада из
безбедносних разлога – биле смештене у ретко насељеном западном делу државе. Касније су врхунске
индустријске гране захтевале два типа радне снаге:
велик број високо квалификованих, дипломираних
развојних истраживача и знатно мање подучених
радника размештених на мањим локацијама. Традиционални стручњаци великих градова су били мање
тражени. Високо квалификована радна снага САД
веома захтевно бира место за живот које је – у складу
са америчким идеалима – оличено у малим градови-
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ма привлачне околине са баштама. Ова истраживачка насеља су се оформила ван агломерација великих
градова, у близини великих универзитетских центара, као што је позната Силицијумска долина. На послетку, мере локалних власти заосталих подручја и
мањих градова су такође представљале привлачност
– пореске олакшице, унапред припремљене локације
– као и јефтиноћа, односно неорганизованост подучене радне снаге. У локалним публикацијама за привлачење индустрије, као кључан аргумент било је назначено: нема синдиката! Ако нема синдиката, нема
опасности од штрајкова или захтева за повећање плата, нити социјалних давања. На овај начин, насељавању развојно-истраживачких јединица нових индустријских грана допринело је привлачно стамбено
окружење у близини универзитета, док су простор за
обављање рутинских послова обезбеђивали удаљени
градићи. (Предуслов овога је био да удаљени градић
има беспрекорну телекомуникацију и саобраћајну
мрежу.)
Ђерђ Ењеди: Фазе урбаног раста.
Који фактори су допринели развоју јужне и
западне области? Зашто су постала привлачна места близу универзитета, односно далеки, мали градови?

2016. 03. 16. 14:18
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на е ја
а) Почетком 20. века су у Тексасу и Луизијани
откривена најбогатија лежишта нафте и природног гаса; на основу тога је изграђена свестрана,
савремена петрохемијска индустрија. Највеће
рафинерије нафте се нижу на обали Мексичког
залива. Основу неорганске хемијске индустрије
(на пример производња вештачког ђубрива) представљају камена со и сумпор који се експлоатишу
у приобалном подручју Тексаса, односно богата
лежишта фосфата у Флориди.
б) Обиље енергије је повукло за собом развој
металуршке производње алуминијума и атомске индустрије. У долини реке Тенеси је 1930-их
година изграђен огроман систем хидроелектрана. Јефтина електрична струја привукла је овде
прве погоне у земљи за обогаћивање урана. Овде
су успостављени и први велики центари за нуклеарна истраживања.
в) Руде увезене из Латинске Америке (боксит, гвоздена руда) и пољопривредни производи
(сиров шећер, какао) снабдевају индустрију прометног јужног лучког града Њу Орлинса и његове
околине.
г) Маса јефтине радне снаге и различите
олакшице понуђене инвеститорима привукле су
најпре домаћу индустрију текстила, а затим и инвестиције иностраног обртног капитала у бројне
индустријске погоне (на пример нове фабрике аутомобила).
Њу Орлинс

Како су се јужне државе избориле
са тешким историјским наслеђем?
У другој половини 20. века у државама на југу, које су
дуги низ година биле заостале, одомаћиле су се савремене индустријске гране и услуге. „Сунчани појас“ је
постао привлачан за имућне и квалификоване људе.

ак о

економско п

а о ава а

Након претрпљеног пораза у грађанском рату и ослобађања робова (1865), државе југа нису могле да се такмиче са економски јачим, индустријализованим севером. Различити облици расне дискриминације против
црног становништва одржале су се до половине 20. века
Централни део јужне регије – тзв. „дубоки Југ“ –
је још увек сиромашно, заостало подручје. Међутим,
више фактора је у протеклој половини века допринело
брзом економском развоју већине држава на југу:

Који фактори су допринели развоју града?

ео а ја да ек д ава

И
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пример ракетна индустрија, електротехника, телекомуникација) ка овом подручју.
ђ) Америчко становништво је веома покретно
и радо се сели до удаљених дестинација, а привлачи га и „сунчани појас“ (Sunbelt) који нуди
пријатну климу. Индустријске и услужне институције информационог друштва су мање везане за
једно место па је због тога предност дата градовима на југу.
е) Суптропска обала – посебно у Флориди –
постала је омиљена дестинација рекреативног
туризма. Хотели Мајамија су на светском гласу.
У околини су формирана бројна нова насеља за
добростојеће пензионере који су овде пронашли
себи дом за старе дане.
Највећи комерцијални и финансијски центар је
Атланта, која се налази у средишту држава југа;
позната је по текстилној индустрији и фирми за
производњу авиона Lockheed. Одавде је кренуло
на пут пиће, Coca-Cola, које апсолутно асоцира на
Америку. Далас, који је просперирао захваљујући
сировој нафти представља карактристичну, свестрану метрополу Тексаса.

аспад с а о појаса пам ка
Лансирање спејс шатла

Какав је утицај на развој региона имало
истраживање свемира и ракетна индустрија?

д) Као центар државног програма за истраживање свемира одабран је Хјустон. На рту
Кеневерал у Флориди налази се најважнији космодром. Војно-индустријски комплекс је привукао бројне савремене индустријске гране (на

Пољопривреда јужне регије се такође веома изменила. Тежиште производње памука се померило
на запад, ка Тексасу. Додуше, тамо земљиште треба заливати, али уз сувљу климу не харају штетни инсекти и рађа квалитетнији памук са дужим
влакном. У старом појасу памука монокултура је
замењена свестраном привредом – производњом
соје и кикирикија и индустријским товом живине. Велике територије погођене деградацијом тла
су претворене у пашњаке или су пошумљене. Од
дрвета борових шума праве целулозу и папир.

Далас

Захваљујући чему се
град брзо развио?
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Ураган испред обале Флориде

Црно становништво руралних предела данас
више није приморано да се сели у градове на северу.
Фабрике на југу, истраживачки институти и услужне установе привлаче све више квалификованих
радника из кризних индустријских области севера.
У пољопривреди југа се јављају занимљива подручја која су се специјализовала за производњу
специфичних производа. Вирџинија је позната по
производњи дувана, на мочварној равници Мисисипија се протежу велика пиринчана поља, а у
области делте се местимично појављују и планта-

И

И

атомска индустрија, војна индустрија,
истраживање свемира, туризам, производња кикирикија и дувана, прерада
дрвета, индустријски узгој живине, плантаже јужног воћа, производња конзерви,
ураган, Тексас, Флорида, Хјустон, Далас,
Атланта, Њу Орлинс, Мајами

же шећерне трске. Флорида и јужни део Тексаса
су огромни узгајивачи поврћа и јужног воћа које
транспортују у све делове државе. Од већег дела
поморанџи праве воћни сок; мноштво плантажа
је у власништву фабрика конзерви. Траву пространих пашњака и отпад од индустрије конзерви
користе за тов говеда за клање.
Понекад, разорна снага урагана током лета и јесени „почисти“ суптропску обалу, док у току зиме
продор хладног ваздуха представља опасност за
плантаже јужног воћа.

И

ИИ

И

1. Шта је био узрок каснијег зачетка економског развоја
јужне регије?
2. Које привредне гране су се одомаћиле у јужним државама и шта их је тамо привукло?
3. Зашто је ова регија постала туристичка дестинација?
4. Шта данас карактерише пољопривреду некадашњег
појаса памука?

И
1. Потражи шта је разлика између урагана и торнада. Које
делове САД разарају?
2. Катрина, Рита су два женска имена, или нису само то?
3. Шта је dixiland и уз који град се везује?

ео а ја да ек д ава

Како се могу ублажити разарања изазвана тропским циклонима?
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Како искориштавају природне ресурсе
западне регије?
Западна регија обухвата веома променљиве пределе и државе различитих карактера. Природне могућности и ресурси су значајно допринели њиховом развоју.

омен
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Западни део Сједињених Држава је углавном ретко насељен.
Површину заузимају планине богате природним ресурсима,
сувим висоравнима великих размера и басенима. Калифорнија се простире на обали Тихог океана, а са својих 37 милиона становника представља најмногољуднију државу САД.
Развијена привреда, бројне многућности запошљавања и високи приходи не привлаче само имигранте из осталих делова
државе, него и из Мексика и Источне Азије. Шпански је матерњи језик већ 1/3 становника Калифорније.

У Стеновитим планинама се налазе највећа лежишта руда обојених метала у САД. На рекама
Колорадо и Колумбија, јефтином електричном
енергијом, огромне хидроелектране доприносе
развоју металуршке производње алуминијума и
обојене металургије. У Калифорнији су лежишта
нафте и природног гаса основа петрохемијске
индустрије. Северно, у Приморским планинама
киша натапа падине које су прекривене густим
шумама. На обалама река раде пилане и огромне
фабрике папира.
Приобално подручје Тихог океана је током Другог светског рата, а затим у корејском и
вијетнамском рату имало улогу залеђа, па су се
овде сконцентрисале инвестиције за војну индустрију. Најважније центре ракетне, авио и
атомске индустрије налазимо у западној регији.
Војно-индустријски комплекс има важну улогу у
наглом развоју великих лука – Лос Анђелеса, Сан
Франциска и Сијетла. Истраживачи познатих
универзитета (Стенфорд, Беркли) у близини Сан
Франциска су „Силицијумску долину“ учинили
светски познатим центром микроелектронике.
Осим полупроводника и интегрисаних кола који
чине душу рачунара, овде се производи мноштво
нове електронске опреме и софтвера. Одавде су
кренули на пут ка слави и персонални рачунари.
Западна половина САД је богата природним
лепотама. Овим се делимично објашњава зашто
је Лос Анђелес (Холивуд) постао „главни град“
америчких филмских студија. Филмови холивудске „фабрике снова“ стижу у све делове света и са
успехом пропагирају америчке идеале и стил живота потрошачког друштва.
У Стеновитим планинама је 1872. основан први
национални парк света, Јелоустон, познат по гејзирима. Данас је у Сједињеним Државама успостављено преко педесет националних паркова.
Они су омиљена дестинација домаћим и страним
туристима и није им занемарљива улога у туристичким приходима, по којима су САД прве у свету.
Силицијумска долина

Зашто је постала покретач глобализације?
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Занимљива подручја западне регије су и индијански резервати. Они су били обележена места за принудно становање домородаца у другој
половини 19. века. Тек након Првог светског рата
Индијанцима је била одобрена слобода кретања.
Од тада резервати служе за очување аутохтоне
културе староседелаца. У овим уским, претежно
безвредним областима има мало могућности за
запошљавање, стога њихови становници углавном животаре од државне помоћи. Већи део од 2,5
милиона Индијанаца је прекинуо контакт са завичајем и интегрисао се у већинско друштво.

о н ја во

ак

Имања (ранчеви) огромних димензија у планинским пределима и сувим басенима баве се
пашњачким гајењем говеда и оваца. Местимично се могу срести и мања подручја са интензивно наводњаваном земљорадњом. У 19. веку су се
следбеници мормонске религије населили у околини Солт Лејк Ситија и вредним, истрајним радом га преобразили у бујну оазу. Привређивање
уз наводњавање је знатно важније за приобалне
државе, првенствено за калифорнијски Велики
басен са медитеранском климом. Скоро цела држава се одавде снабдева воћем медитеранског
појаса (јабукама, крушкама, кајсијама, бресквама, грожђем). У јужном делу Калифорније гаје
поврће, јужно воће, памук и луцерку за млечне
фарме. Велике фарме су се обично специјализо-

Таос Пуебло у Новом Мексику

Коју функцију је могла имати „колективна
зграда“ изграђена у 15. веку?

вале за производњу једног производа. Формиране
су добро разграничене области монокултура појединих биљака. Иако је изненађујуће висок степен
механизације, Калифорнијски ранчеви запошљавају много Мексичких сезонских радника за време жетве. Вода из изграђених резервоара на реци
Колорадо и планинским рекама влажније северне
Калифорније каналима дугим више стотина километара стиже до обрадивих површина и градова.

З

И

Тихи океан

Приморски ланци

Калифорнијска долина (600
km дугачка, 80 km широка)

медитеранска клима (зимске кише)

Сл. 94: Део Калифорнијског Великог басена

Зашто је неопходно наводњавање?

ео а ја да ек д ава

а

обилне падавине

суша (кишне сенке)

Сијера Невада
влажна планинска клима
водоснабдевање (реке, канали, цевоводи)

¾ газдинстава наводњавају
екстензивно говедарство

„воћни врт запада“ (цитруси, поврће, воће, памук,
пиринач)

екстензивно говедарство
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Лос Анђелес прекривен фотохемијским смогом

Којим еколошким проблемима се бори Лос Анђелес и шта
је томе узрок?

И

Ширење великих градова не изазива само повећање проблема водоснабдевања, него и смањење корисних пољопривредних територија.
На пример, агломерација Лос Анђелеса има 13 милиона становника и
пречник већи од 100 km. Густа мрежа аутопутева спаја скупове предграђа која се састоје од породичних
кућа. Загађивачи ваздуха (азотни
оксиди, угљоводоници) од аутомобилског саобраћаја се под утицајем
јаког сунчевог зрачења трансформишу: настају разна органска једињења и озон штетни по здравље.
Фотохемијски смог, који изазива
кашаљ и сузе, прекрива град у току
летњих месеци. Ово узрокује значајне штете и на околним плантажама поморанџи.

И

микроелектроника, Силицијумска долина, атомска индустрија, војна индустрија, производња
авиона, филмска индустрија, национални парк,
гејзир, привређивање уз наводњавање, индијански резервати, фотохемијски смог, Лос Анђелес,
Сан Франциско, Сијетл, Калифорнија

И

ИИ

И

1. Којих природних ресурса има у западној регији?
2. Које су најважније индустријске гране и услед
чега су се баш оне развиле?
3. Којим пољопривредним производима се истиче Калифорнија?
4. Зашто је западна регија постала једна од најпосећенијих туристичких дестинација?

И
1. „Најбогатије“ индијанско племе је Навахо (Навајо). Колико их има и колики им је резерват?
Шта им је главни град и по чему је добио име?
2. Сазнај шта представља физичку основу рада
гејзира.
3. Који град је познат по мосту Golden Gate?
4. Коју опасност за околину представља Сент Андреас раседна линија?
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тора, имају водећу улогу у привредном и политичком животу. Од средине 19. века из осталих држава
Европе пристиже пуно досељеника који су се настанили углавном у Аргентини, Бразилу и Чилеу.
Староседеоци Индијанци су се у значајној мери
задржали у Мексику, Срењој Америци и у државама Анда. У 17. и 18. веку су у Бразил и у подручје
Кариба масовно довозили робове из Африке да
раде на плантажама шећерне трске. У већини држава најбројнију групу становника чине местици,
који су мешавина Индијанаца и Европљана, као и
мулати, који су потомци Африканаца и Европљана.
Густина насељености Латинске Америке је још
увек мала. Највећи број становника је још увек
сконцентрисан на приморју, као и на планинама
и висоравнима са благом климом. Унутрашњост
Јужне Америке је веома слабо насељена. У Андима
је највиша граница сталних насеља у свету: неколико рударских села у Перуу и Боливији налазе се
на 5200–5400 m надморске висине.

е к посед п ан а е
Од укупне површине Латинске Америке свега 7%
се обрађује али се овај однос може значајно повећати. Од свих подручја у свету Латинска Америка има највећу концентрацију великих поседа.
На огромним поседима са више хиљада хектара (латифундијуми) екстензивно привређивање
је на ниском нивоу.

Коју улогу има пољопривреда у животу Латинске Америке?

Сл. 95: Односu поседа у Латинској Америци

Како утичу односи у поседима на разлику у
приходима?

За државе Латинске Америке карактеристичне су
крајности у поседима и истовремено присуство традиционалног и модерног привређивања. Захваљуљући
разноврсности природих одлика, са плантажа разни
тропски производи стижу на светско тржиште.

а нов сно с ановн

во

Латинска Америка обухвата Мексико, Средњо-Амерички земљоуз, архипелаг Антила и Јужну Америку.
Површина прелази 20 милиона km2, а број становника
се приближава броју од 600 милиона. У овом подручју
годишњи природни прираштај се још увек креће око
1, 4%. Састав становништва је веома шаролик. Креоли,
потомци шпанских a у Бразилу португалских колониза-

поседи већи
од 1000 ha

поседи од
20-1000 ha

ео а ја да ек д ава

а нска ме ка

поседи мањи
од 20 ha

1 фигура/особа означава 100 000 поседа

1 милион ha пољопривредне површине
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Највећи део Латинске Америке се простире у
тропском појасу; на овдашњим планинама разликује се пољопривреда на основу висинске зоналности. Латинска Америка је водећи снабдевач
светског тржишта бројним производима са својих
плантажа тропских предела.
У Бразилу и на Антилима вишегодишња
шећерна трска, која потиче из Азије, гаји се већ
од 16–17. века. Од нуспроизвода приликом прераде шећера праве алкохол и алкохолна пића – на
пример рум. Бразил је први у свету у производњи
шећерне трске. Овде већ од 1970-их година користе алкохол – додајући га бензину – као гориво.
Банана такође расте на плантажама у тропско-суптропској висинској зони. У производњи банана први је Бразил, а по извозу Еквадор, међутим,
не заостају ни мале државе Средње Америке, тзв.

просечна годишња температура

јечам

кромпир

пшеница

јабука, крушка, шљива, трешња, бресква

кукуруз

кафа

банана

шећерна трска

снежна граница

дуван, памук

Превелик број јефтине радне снаге не стимулише примену модерне агротехнике. Тешкоће у
превозу спречавају обимнију производњу на подручјима која су далеко од лука. Специјализацијом
вишегодишњег гајења монокултуре земљиште се
потпуно исцрпи.
У сенци латифундија у незамисливој немаштини живи огроман број ситних сељака, закупаца и
пољоприведних радника. До сада је само неколико држава пробало да изврши радикалну реформу земљишта. Међу њима је Куба, која је од 1960их година постала експериментално подручје у
Новом свету за совјетски тип социјализма.
На латифундијима је присутан систем наполичара и одрађивање. Закупац радом или једним
делом производа плаћа за парцелу коју обрађује.
Земљорадници на много места добијају радно
одело и оруђе за рад на кредит, а у радњама велепоседника могу куповати на кредит, и тако их
њихови дугови везују за латифундијуме.
Посебну врсту великих поседа чине плантаже на којима углавном узгајају вишегодишње
тропске биљке, а производе продају у иностранству. Огромни поседи Средње Америке су у власништву северноамеричких предузећа. Плантаже
америчких мултинационалних компанија за
банане су веома добро опремљене, користе јако
пуно пестицида и хемикалија. Осим плантажа,
располажу и са сопственом железничком пругом,
лукама, бродовима-хладњачама, хладњачама и халама за дозревање.

какао

ео а ја да ек д ава
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Сл.96: Вертикална висинска зоналност пољоприведе

Које су локалне прехрамбене биљке становника висоравни?

„банана државе“ (као напр. Коста Рика, Панама).
Кафа тражи за нијансу хладнију климу; у производњи је први на свету Бразил, али не заостаје ни
Колумбија. Производња какаоа, пореклом из Новог света, преместилa се у Африку, мада и Бразил
спада у светске произвођаче.
Највеће повезане површине екваторијалних
кишних шума налазе се у басену Амазона, чији
већи део припада Бразилу. Овде је од 1960-их година држава покренула један велики програм за
изградњу путева, а крчевине је наменила сељацима са ситним поседима. Од тада се испоставило
да тло кишних шума није погодно за дуготрајно обрађивање, па се данас на овим крчевинама
углавном налазе велике фарме говеда. Животни
простор урођеничким индијанским племенима,
као и површину кишних шума, не смањује само
експлоатација дрвећа поред путева, него и отварање рудника као и изградња хидроелектрана.
У зони савана у Јужној Америци најновија и
најомиљнија биљка за извоз је соја. Површина јој
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И

И

мулат, местик, креол, концентрација земљишних поседа, латифундијум, плантажа, екстензивна привреда, монокултура, висинска зоналност,
гајење шећерне трске, кафе, банане и соје, кишна
шума, савана, експлоатација дрвећа, узгој говеда, Куба, Боливија, Перу, Бразил, Аргентина, Колумбија, Еквадор, Панама, Коста Рика

И
1. Обрати пажњу на налепнице на бананама које
се могу купити код нас и пронађи где раде те
компаније.
2. Уради кратку презентацију о историјату чоколаде.

Уништавање кишних шума дуж путне мреже

Које последице се јављају због безобзирне
сече кишних шума? Зашто праве истовремено више путева у кишним шумама?

И

ИИ

И

1. Ко чини становништво Латинске Америке?
2. Зашто је пољопривреда распоређена на основу
висинске зоналности? Који су карактеристични производи различитих висинских зона у
Андима?
3. Који су главни извозни артикли пољопривреде
Бразила?
4. Шта карактерише аргентинску привреду у низијама?
5. Који проблеми се јављају у животној средини
Латинске Америке?
Стадо говеда у Аргентини

Зашто се разликује пољопривреда ове државе у односу на околне земље?

ео а ја да ек д ава

се повећава и на уштрб кишних шума. Прехрамбена индустрија користи соју на више начина,
њена прекрупа је тражена сточна беланчевина у
целом свету, а уље је погодно и за гориво (биогориво). Бразил и Аргентина су у производњи соје
одмах иза САД.
Густо насељено становништво виших планинских предела и висоравни издржава се од биљака карактеристичних за умерену зону (кукуруз,
пшеница, пасуљ, кромпир итд.). Аргентина је једина држава Латинске Америке која има пространу низију са континенталном климом у умереном
појасу. Овде, на огромним поседима, гаје пшеницу и кукуруз за извоз.
У саванама Јужне Америке екстензивни узгој
говеда служи за извоз смрзнутог меса и коже. За
обраду коже користи се драгоцени екстракт танина из дрвета кебрачо (quebracho). На југу континента суве степе користе за узгoj оваца. Поред великих, ограђених природних пашњака на многим
местима за узгој стоке гаје и луцерку.
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Највреднији минерал данашњице је нафта,
кoja се у великим количинама налази на континенталном шелфу и у приобалним пределима
Мексичког залива, као и на северној обали Јужне
Америке. Највећи произвођачи су Мексико и Венецуела; извоз им је оријентисан углавном према
САД. Проналаском на континенталном шелфу
Атлантског океана, Бразил, који је највећа и најмногољуднија држава Јужне Америке, може постати значајан извозник нафте.

Инд с ја спо на
н е есној с е

Зашто јачају привредне везе САД са
државама Латинске Америке?
Разноврсно рудно богатство и јефтина радна снага Латинске Америке савршено употпуњују привреду САД.

а нов с ан ео о к сас ав
а
о дно о а с во
Латинска Америка је богата рудама. Велики северноамерички
монополи још увек имају значајну улогу у рударству. Вулканска активност је обогатила Кордиљере, младе веначне планине, налазиштима обојених и племенитих метала. Мексико је
највећи произвођач сребра, а Чиле је водећи у експлоатацији
бакра. На старом масиву Бразилске висоравни и на Гвајанским планинама јефтиним површинским копом ваде руду
гвожђа и боксита. Бразил је на првом месту у свету у експлоатацији руде гвожђа и налази се међу првима у производњи
боксита. Осим руда, држава у великим количинама извози
челик, глиницу и алуминијум.
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Прерађивачка индустрија Латинске Америке је
почела брзо да се развија после Другог светског
рата. Водеће гране су текстилна и прехрамбена
индустрија. Главни разлог индустријског развоја
била је производња робе широке потрошње као
замена за страну робу. Црна металургија, металопрерађивачка и хемијска индустрија се развила
само у неколико већих држава – као што су Мексико, Бразил и Аргентина. Око три велика града – Сао Пауло, Буенос Аирес и Мексико Сити
- сконцентрисана је 1/3 прерађивачке индустрије
Латинске Америке. Ова три гигантска града су
центри агломерација са више од 10 милиона становника. Расподела прихода унутар друштва Латинске Америке је најекстремнија. Ово се огледа
и у изгледу градова. Велика је разлика између
луксузних, строго затворених и оружјем чуваних
квартова имућних у односу на сиромшне квартове лимених колиба. Бразил је средином 20. века
започео изградњу новог главног града с циљем
рестерећења пренасељених метропола – Сао Паола и Рио де Жанеира.
Површински коп руде бакра у Чилеу

Зашто су Анди богати обојеним и племенитим металима?

2016. 03. 16. 14:18
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Катедрала, Мексико Сити

Бразилија (Brasilia), изграђена на основу шематског плана, постала је ослонац привредног искориштавања унутрашњости државе.
Државе Латинске Америке се у индустријализацији углавном ослањају на инострани приватни капитал. Иностране компаније – углавном из
САД – велики део профита износе из државе, и
само мањи део улажу у нове инвестиције. У бесцаринским зонама и у пограничном појасу САД и
Мексика велики број америчких компанија је основао фабрике за дораду, производњу резервних
делова или за монтирање, те на тај начин профитирају од ниских радничких примања.
Латинска Америка учествује у међународној подели рада транспортом пољопривредних
производа и минералним сировинама. Поједине државе извозе веома мали број артикала.
Екстремне осцилације цена покушавају смањити
међусобном поделом количине извоза (на пример
међународни споразум о кафи и какау). Главни
трговачки партнер већине латиноамеричких
држава је САД. Традиционални извозни артикли
Аргентине и Уругваја – месо и сирова кожа – пласирају се на тржишту Европске Уније, због тога
Зашто је опасно када једна држава нема
разноврсну робу на међународном тржишту? Шта се дешава ако више земаља
нуди сличне производе?

Панамски канал

У чему се огледа саобраћајно-географски
значај?

ео а ја да ек д ава

На месту које бивше престонице
индијанске империје је изграђена?
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су ове државе мање везане за спољно-трговинску
интересну сферу САД. Највећи број држава Латинске Америке су током последње две–три деценије постале изузетно задужене.
Пошто се на светском тржишту државе Латинске Америке појављују са сличним производима, оне су међусобно конкурентне, те у интеграцијским процесима нису постигле добре
резултате. Највећу корист од слободне робне
размене имају развијеније и економски јаче државе. Због своје величине и броја становника ( 8,5
милиона km2, 200 милиона становника ) посебно
се истиче Бразил, који својим развојем све више
стиче озбиљну улогу у светској привреди.

ео а ја да ек д ава

н

с ај а по е н ке

У архипелагу Карипског мора, између Северне и
Јужне Америке, током 17. и 18. века населили су

И

И

експлоатација нафте, гвожђа, боксита и бакра,
металургија, замена за увоз, бесцаринска зона,
задуженост, луксузни туризам, рај за порезнике,
оф шор (off shore) компанија, Антили, Бахамска
острва, Мексико, Венецуела, Мексико Сити, Буенос Аирес, Рио де Жанеиро, Сао Пауло, Бразилија

Луксузни брод на Антилском мору

Због чега је дошло до развоја туризма на Антилима?

се британски, француски и холандски колонисти.
Овде су формирали центар трговине робљем, а
основали су и велике плантаже шећерне трске.
Острва Бахама и Антила су у другој половини
20. века постале мале, независне државе или су
стекле широку аутономију. Пољопривреда више
не може да издржи густу насељеност; уместо ње
привредни ослонац је постао луксузни туризам.
Главну туристичку привлачност представљају
вулкани, густо тропско растиње, предивне плаже
и корални гребени са разноликим живим светом.
Неке државе су познате као рај за порезнике и
од тога имају знатне приходе. На њиховој територији се лако може регистровати фирма која за свој
рад плаћа минималан порез. Осим тога, нема ни
строге финансијске контроле. Зато странци овде
региструју оф шор ( off shore ) компаније, које
послују искључиво у инострансву. На тај начин
избегавају плаћање већег „домаћег“ пореза.

И

ИИ

И

1. Које су најзначајније руде Латинске Америке и
где се оне експлоатишу?
2. Како искоришћавају мултинационалне компаније могућности Латинске Америке?
3. Коју улогу има Латинска Америка у светској трговини?
4. Који су најзначајнији приходи малих острвских држава?

И
1. Припреми презентацију о Панамском каналу.
2. Сакупи имена пореских рајева ове регије и
пронађи их на карти.
3. За који град и манифестацију се везује такмичење плесних школа самбе?
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Шта је била тајна јапанског
„привредног чуда“
Јапан је био једина азијска држава која је на крају 19.
века постала колонијална сила. Развој њене индустрије омогућила је свесна државна привредна политика.

а вој на јапанск на н
Од држава Азије, једино је Јапан заобишао колонизацију или полуколонизацију. Ова острвска држава се
круто оградила од спољног света. Средином 19. века
америчка ратна морнарица га је приморала на отварање својих лука. Од 1868. великом брзином се распао
стари феудални друштвени систем. Након неколико
деценија и Јапан је постао освајачка, колонизаторска
сила. Покушавао је да се прошири у источној Азији и
на острвима Тихог океана.

апан
У првим деценијама индустријализације, већи
део пореских прихода државе усмерили су у изградњу фабрика и погона који су касније постали
приватна својина. Држава је имала велику улогу и у
организацији просвете и стручног образовања. До
краја Другог светског рата необуздано искориштавање колонија (на пример Кореје) и на краће или
дуже време освојених територија – првенствено
Кине – омогућило је Јапану акумулацију капитала.
Пред крај Другог светског рата Јапан је изгубио скоро све своје колоније. Уништена му је једна трећина индустријских постројења. Међутим,
држава је убрзо стала на ноге и у току три деценије постигла је изванредан привредни успех. Са
својих 130 милиона становника постао је друга
индустријска сила света. На основу извоза био је
трећи и тек недавно га је Кина успела надмашити.
Најбитнији фактори „јапанског чуда“ су:
а) Штедљивост јапанског народа и донедавно
релативно низак животни стандард омогућили
су им да велики део националног дохотка усмере
у нове инвестиције у индустрији. Након пораза у
светском рату смањени су трошкови у војне сврхе.
б) За трансформацију индустријске структуре
купили су најсавременија фабричка постројења
и технологију. Ово су добро организованим истраживачко-развојним радом усавршили и веома брзо
пласирали. Производњу мање тражених артикала
(на пример транзистори, калкулатори) преузели су јапански монополи који постепено смањују
обим производње или је премештају у Јужну Кореју, Хонг Конг, Тајван. Иста судбина је задесила
и већи део предузећа која су еколошки штетна.
в) Увођење најмодернијих грана индустрије и
њен нагли развој био би незамислив да није било
на располагању пуно искусних радника у производњи и дисциплиноване и добро квалификоване радне снаге.
г) Изградња технополиса, градова науке, започела је 1980- их година. Ови брижљиво планирани градови дају пријатан и здрав дом технолошки
захтевним индустријским гранама, односно факултетима и истраживачким центрима, на чијем
се истаживачком раду базирају. Данас Јапан има
знатно већи приход од извоза нових проналазака, патента, и техничких процеса, него што троши на куповину стране технологије.
д) Снабдевање индустрије сировином и пласман робе решили су динамичним проширењем
спољне трговине. Канцеларије јапанских трговачких предузећа, који баратају са више хиљада
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Русија

Сл. 97: Бројне
државе света
достављају
Јапану
сировине

Канада

АН

САД
Индија

Блиски Исток

ЈА

Х

П

Индонезија

Бразил

ео а ја да ек д ава

Аустралија

руда гвожђа

камени угаљ

нафта

дрво

Одакле Јапан набавља најбитнијe сировинe и гориво? Зашто му је неопходан увоз
сировина?

артикала, налазе се свуда у свету. Највише сарађује са острвским државама тихоокеанске регије, у којима се стално повећава значај светске
привреде.

сваја е све ско

а

Јапан је веома густо насељен, сиромашан енергентима и сировинама. Хидроелектране изграђене на кратким, брзим рекама богатим водом
покривају само мали део потреба за струјом. Много већи значај имају нуклеарне електране којима
основу даје развијена нуклеарна индустрија. За
потребе термоелектрана, металургије и хемијске
индустрије још увек морају увозити велике количине нафте, угља и руда. Јапанске инвестиције у Југоисточној Азији, Латинској Америци,
Аустралији и на Блиском истоку имају за циљ да
овој острвској држави обезбеде потребне руде и
остале сировине. Из рудника у Аустралији, Индонезији и Малезији који су близу обале, јапанска
трговачка флота – без обзира на велике удаљености – јефтино превози кабасту робу у домаће луке.
Индустрија Јапана би била парализована без
иностраних сировина и тржишта. Држава је више
деценија успешно водила извозно-оријентисану економску политику, и бранила је своје унутршње тржиште од спољне конкуренције. Данас
јапански производи не освајају светско тржиште

памук
Х

храна

ниском ценом већ квалитетом. Њихова конкурентност се заснива на истакнутој продуктивности индустрије која је то постигла захваљујући
модерној технологији, доброј организацији рада
и примерном марљивошћу радника. Извозом
створен вишак прихода омогућио је акумулацију
капитала који је Јапан уложио у озбиљне инвестиције у САД-у и Европи. Међутим, најбитније
области за извоз капитала се налазе у Југоисточној Азији и Кини. Овде настаје тесно повезан простор новог светског економског центра.
Структура јапанске привреде флексибилно се
прилагођава потребама светског тржишта. Некада водећа текстилна индустрија је због повећања
личних доходака од 1960-их година била потиснута, а њено место преузима машинска и хемијска
индустрија. Развој машинске индустрије унапредила је савремена црна металургија која је без
конкуренције. Бродоградња Јапана заостаје, али
је још увек прва у свету. Јапанска индустрија аутомобила је надмашила све своје конкуренте. Јапански погони су увођењем роботике направили
револуционарни преображај у производњи возила у свету. У фабрици аутомобила Toyota, израђен
је један флексибилан производни систем који је
такође за пример. Погони за монтирање имају
прецизно израчунат, сталан однос са мрежом
већих или мањих добављача.
Јапански производи који се базирају на малој

!

Пођимо у куповину. Направи листу јапанских производа који се могу набавити у нашој земљи.
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количини материјала, високој научној основи
и великој стручности (полупроводници, компјутери, апарати, електрични апарати за обраду
метала, штампарске машине, фотоапарати) изборили су значајно место на светском тржишту.
Ова острвска држава већ годинама предњачи у
минијатуризацији. Пробила се у уски круг нација
које доминирају индустријским гранама будућности, а испред ње се можда налази само САД.
Највећи део становништва је сконцентрисан
на приморју, нарочито на јужном делу острва
Хоншу (Honshu). Овде су смештени и најважнији индустријски центри. Фабрике, које су тесно повезане, због недостатка простора често су
се градиле на насутим подручјима, отетим од
мора, око великих вештачких лука. Агломерација главног града Токија са око 25 милиона становника данас је највећа на свету. Ту се налази
највећи број јапанских глобалних компанија као
и највећа ефектна берза Азије. Од Токија до југозападног краја главног острва пружа се главна
индустријска осовина која је скоро срасла у један
огроман град (мегалополис). Од ових међусобно повезаних градова најзначајнији су Осака,
Кобе, Нагоја и Кјото. Пошто је Кјото вековима
био главни град ове острвске државе, поноси се
вредним архитектонским успоменама.
Строгим еколошким законима покушавају
регулисати претрпан и скучен простор градова
као и загађивање ваздуха и приобалних вода. За
савлађивање великих растојања служе експресни
возови који се крећу брзином од 200–220 km/сат.
Острво Хоншу је повезано подводним тунелом на
југозападу са острвом Кјушу, а на северу са острвом Хокаидо. (Тунел Сејкан према Хокаиду је дуг
54 km и представља светски рекорд.)

а ак о ад во ем
а а на п о вод а

Будистички храм Кинкаку-ји у Кјоту

а ск па

Велики део Јапана заузимају шумовите планине.
Ситна сељачка газдинства од 1–2 ha обрађују
се са посебном пажњом, помоћу пуно вештачког
ђубрива и малих машина. Једва 4% становнишва
се бави земљорадњом. Највећи број сељачких породица своје приходе допуњује и другим делатностима – на пример сезонским радом у индустрији.
Домаћу пољопривреду великодушно дотира и
држава. Великим приносима постигли су да ова
острвска држава покрива приближно 60% својих
потреба за храном. Главна житарица је пиринач.

Кварт Гинза у центру Токија

Шта карактерише јапански начин живота? Да ли постоје знаци промена?

ео а ја да ек д ава
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топла морска струја
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Сл. 98: Природне
карактеристике
јапанске пољопривреде
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Обрати пажњу како се према северу смањује број биљних култура.

Простор између парцела украшавају жбунови чаја
и дрвеће дуда за потребе свилених буба. Сточарство је почело нагло да се развија, али је још увек
занемарљиво.
У исхрани становника истакнуту улогу има
морски риболов, у чему се Јапан налази међу
најбољима у свету. У заливима постоји мноштво
мрестилишта, помоћу којих повећавају бројност
риба. Осим риба Јапанци радо једу и остале морске животиње (ракове, шкољке). Рибарска флота
им је активна у скоро свим океанима света.

И

ИИ

И

1. Који фактори су имали улогу у брзом привредном развоју Јапана?
2. Које су најзначајније гране јапанске индустрије?
3. Зашто је спољна трговина од животног значаја
за Јапан?
4. Шта одликује територијални размештај привреде? Где се налазе највећи градови у држави?
5. Које су најбитније одлике пољопривреде Јапана?

И

И

И

технополис, предузеће за монтирање и добављачи, роботика, организација производње, извозно-оријентисана привредна политика, извоз
технологије, бродоградња, производња аутомобила, нуклеарна индустрија, Токио, Кобе, Осака,
Нагоја, Кјото

1. У Кјоту је 1997. године потписан важан међународни споразум. Који је био његов циљ?
2. Сузуки и Сони (Suzuki, Sony) – две веома познате јапанске фирме. Где им је центар и где се
налазе фабрике у Мађарској?
3. Јапанске специфичности су: суши, икебана,
бонсаи, кимоно. Да ли знаш шта значе?
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држава. У процвату Сингапура, бивше енглеске
колоније, веома значајну улогу има њен повољан
саобраћајно-географски положај. Овај град-држава данас већ спада у ред најбогатијих земаља
света. Захваљујући посредној трговини њена
лука има огроман промет. После токијске, овде
послује најважнија берза Азије и има важну улогу у спекулативном девизном пословању. Некадашња индустрија Сингапура је била заснована на
рафинерији нафте, као и на оближњој експлоатацији сирове гуме и калаја, а данас се истиче производњом саставних делова електронских уређаја.
Очигледан развој Сингапура – који је само
мало већи град-држава од Будимпеште – спада
у категорију „неправилних“ случајева. Изузетно
много фактора игра улогу у успеху у веома густо
насељеној, природним ресурсима сиромашној
Јужној Кореји и Тајвану. У главним фазама њиховог развоја и у заједничким специфичностима
препознајемо пример Јапана.

!

Рачунајмо. Површина Јужне Кореје је 99000
km² и има 49 милиона становника. Тајван
има 36000 km² и 23 милиона становника.
Израчунај њихову густину насељености и
упореди је са нашом државом.

Које су заједничке одлике индустријализације у државама Азије?
Бројне државе источне и југоисточне Азије успеле су
да се реше привредне заосталости. Пут развоја им је
сличан ономе кроз који је раније прошао Јапан.

о ја е

с ома ва

Пуно мањих и већих држава деле површину источне
и југоисточне Азије. Већина њих је још пре неколико
деценија у оквиру „трећег света“ припадала најслабије
развијеним земљама. Данас је, међутим, цело подручје
у невероватном развоју. Наравно, разлика је велика међу појединим државама, налазе се у различитим
фазама индуструјализације, а ни перспективе им нису
исте. Међутим, Јужна Кореја, Тајван и Сингапур успели су да се уздигну у редове индустијски развијених

Облакодери Сингапура

Који фактори су омогућили брзи развој ?

ео а ја да ек д ава
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Главни фактори који су допринели
извозној експанзији

аве

Око 1960.

Око 1970.

Око 1980.

Извоз капитала, нови резултати истраживања (производни процеси, патенти,
информације)

Јапан

Јапан

Производи врхунске технологије базирани на високом стручном знању (нпр.
компјутери и делови, електроника за
забаву, аутомобили, лекови)
Производи тешке индустрије који захтевају инвестиције и сировине (нпр. хемијски производи, челик, бродови)

ео а ја да ек д ава

Једноставни индустријски артикли који
захтевају много јефтине радне снаге
(нпр. текстил, конфекција, играчке)

1990-их
година

Јапан

Јапан

Тајван
Сингапур
Хонг Конг
Јужна Кореја

КИНА
Тајван
Сингапур
Јужна Кореја

Тајван
Сингапур
Хонг Конг
Јужна Кореја

Малезија
Тајланд
Индонезија
Филипини

Малезија
Тајланд
Индонезија
Филипини
Кина

КИНА
Вијетнам

Сл. 99: Периоди индустријализације у источним и југоисточним азијским државама

Након Вијетнама које државе могу ући у
прву фазу?

опама апана ајван

на о еја

До 1945. године Кореја и Тајван су деценијама
били под влашћу Јапана. Колонизаторима су морали допремати намирнице – углавном пиринач
– и дрво. Због тога су Јапанци изградили основну
инфраструктуру (путеве, луке, основне школе), и
основали прве фабрике за производњу намирница и прераду дрвета.
После Другог светског рата Тајван су поново
припојили Кини. Пошто су у кинеском грађанском
рату (1949) победили комунисти, тзв. „национална“
влада је са копненог дела била потиснута на Тајван.
На овај начин је острво започело самосталан развој, мада званично данас Тајван још увек припада
Кини. Милиони избеглица су стигли са копненог
дела Кине, међу којима је било много капиталиста и изврсних стручњака, који су својим новцем и знањем помогли успостављању „тајванског
чуда“. Због ривалства у светској превласти између
Совјетског Савеза и Америке, дошло је до разорног
рата у Кореји (1950–1953). У Северној Кореји је постављена строга комунистичка диктатура, док је на
југу остала приватна својина и тржишна привреда.
За време хладног рата, Јужна Кореја и Тајван су
имале важну улогу у светском војно-одбрамбеном

систему САД. Америчка помоћ 1950-их и 1960-их година омогућила је изградњу темеља за развој
привреде. Касније су углавном домаћом уштеђевином финансирали велике инвестиције. Вредни
радници и ниске зараде омогућили су акумулацију капитала.
У обе земље је држава много новца уложила у
образовање и у повећање интелектуалног капитала. Нема више неписмених, а у високом образовању већ се такмиче са најразвијенијим државама.
Држава је разумним плановима усмеравала
индустријализацију за што су углавном користили финансијске прописе. (На пример, царинама
су штитили још увек слабу домаћу индустрију,
нове инвестиције су помагали кредитима са повољним каматама, извоз су подстицали пореским
олакшицама.) Обе државе су имале сличан пут
развоја:
а) 50-их година су водили бригу о самоснабдевању и развијали су индустрију базирану на замени за увоз. (Тада је још била неопходна заштитна царина против стране конкуренције.)
б) Од средине 60-их година развојна снага била
је усмерена ка извозу на светско тржиште. Први
извозни успех је постигнут у текстилној индустрији. Касније су међународно тржиште преплавили јефтином серијском робом (играчке, сатови,
транзистори, калкулатори) која је захтевала много људског рада.
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в) Тешка индустрија ( металургија, хемијска
и машинска индустрија) се почела развијати 70их година. За њу су машине и модерну технологију добили од Јапана. Због поскупљења нафте,
повећану потражњу за енергијом су задовољили
изградњом нуклеарних електрана. Капиталне
инвестиције у бродоградњи омогућиле су Јужној
Кореји такмичење са Јапаном. Међу првима су у
свету по производњи вештачких влакана и телевизора. Гигантске компаније за производњу аутомобила и беле технике из Јужне Кореје изборили
су озбиљан пласман на светском тржишту.
г) Тежиште развоја 80-их година су пребацили
на гране индустрије које користе мале количине
материјала, али захтевају образовану и високу
стручну радну снагу. Преузимање производње
мање тражених јапанских производа су заменили
самосталним истраживачко-развојним активностима. Тајван и Јужна Кореја су се пробиле на
светско тржиште високе технологије. Данас већ
добро плаћену, високо образовану радну снагу
вреди запошљавати само у модерним гранама индустрије. Робу широке потрошње, која захтева људску радну снагу, премештају у оближње, мање развијеније државе – углавном у Кину. Извоз капитала
из Јапана, Тајвана и Јужне Кореје покренуо је нови
талас индустријализације скоро читавог региона.
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Четири државе југоисточне Азије – Малезија и
Тајланд, а за њима Филипини и Индонезија –
заостају у пратњи развојног пута Тајвана и Јужне Кореје за једну до две деценије. Група држава
која се индустријализује у другом таласу има већу
површину, бројније становништво и богатији
су природним ресурсима од држава на прочељу.
Из горе наведеног проистичу њихове привредне
специфичности:
а) И данас главни извозни артикли потичу од
пољопривредне производње, рударства и експлоатације дрвећа. Тајланд је главни снабдевач
региона намирницама, а такође је и највећи светски извозник пиринча. Са неколико производа
тропских плантажа (сирова гума, палмино уље,
кокосов орах, ананас) ове четири државе доминирају светским тржиштем. Највећи комплекс
кишних шума Азије налази се у Индонезији, али
им се површина опасно смањује. Основу за развој
индустрије Индонезије и Малезије представља
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се брзо развија
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Зашто град има повољан положај?

Збор чега постоји
пот-ражња за
производима са
плантажа?

Плантажа уљаних палми
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приход од извоза нафте и природног гаса. Државе југоисточне Азије су богате и рудама. У свету се
истичу експлоатацијом и топљењем калаја (Индонезија, Малезија, Тајланд). У развоју туризма
предњачи Тајланд.
б) Највећи број становника још увек живи од
пољопривреде. Због пренасељености села и брзог
природног прираштаја постоји потреба за мноштвом нових радних места; ово подстиче инвестирања. У Индонезији изузетно велики проблем
представља неравномеран распоред 230 милиона
становника: 60% њих живи скучено на Јави.
в) Неравномеран развој карактерише и мрежу насеља, на чијем се врху налазе веома велики
главни градови. У агломерацијама Сеула, Маниле, Бангкока и Џакарте живи више од десет милиона становника. Ови пребрзо нарасли и пренасељени гигантски градови (megacity) боре се са
бројним проблемима. Због веома скупих некретнина и недостатка простора шире се у висину: у
централном делу масовно се граде солитери куле
и облакодери. За куповину стана или изнајмљи-

И

И

индустрија за замену за увоз, финансијски прописи, плантажно привређивање, узгој уљане
палме и пиринча, експлоатација руде калаја, експлоатација нафте и природног гаса, експлоатација дрвећа, кинески досељеници, агломерација,
гигантски градови, Сингапур, Тајван, Јужна Кореја, Сеул, Тајланд, Бангкок, Малезија, Филипини, Манила, Индонезија, Џакарта, ASEAN
Бангкок, пагода

Којој религији припадају
верници који су је подигли?
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вање канцеларије неопходно је издвојити велика
средства. Саобраћај и изградња инфраструктуре
не успевају да прате овај необуздан раст.
г) Од друге половине 19. века много Кинеза се
доселило у државе југоисточне Азије, углавном на
рад у рудницима или на плантажама. У вредносном систему Кинеза марљивост, штедљивост и
знање се веома поштовало. Зато није ни чудо да
су се веома добро снашли у страном окружењу: у
току неколико деценија постали су имућни предузимачи, водећи у трговинском и финансијском
свету. У последње време они чине главну покретачку снагу модернизације. Однос кинеске мањине је мали, једино у Малезији достиже 30%; али
њихов велики привредни утицај ипак доводи до
повремених напетости у друштву.
Новоиндустријализоване државе источне и југоисточне Азије се налазе у различитим фазама
развоја и баш то им омогућава нову врсту поделе рада. Ради унапређења слободне трговине основали су Асоцијацију нација Југоисточне Азије
(ASEAN).

И

ИИ

И

1. На које фазе се може поделити процес индустријализације у државама југоисточне Азије?
2. Какву улогу има Јапан у развоју овог региона?
3. Којим природним ресурсима располажу државе другог таласа индустријализације?
4. Каква је веза између привреде Кине и новоиндустријализованих држава?
5. Како ASEAN помаже развој ове регије?

И
1. Потражи чије су биле колоније државе другог
таласа индустријализације.
2. Један од традиционалних извозних производа
југоисточне Азије је копра. Од чега се прави и
чему служи?
3. Које су најпознатије туристичке заменитости
Тајланда?
4. Зашто је специфичан религијско–географски
положај Филипина и Индонезије?
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Тајпеј 101 – највиши облакодер света
између 2003. и 2009. године
Највиша кула на свету отворила је врата посетиоцима на
Тајвану. Због броја спратова назвали су је Тајпеј 101 и у овој
508 m високој кули налазе се канцеларије, тржни центри и
једна опсерваторија.
Менаџери куле Тајпеј 101, на чију изградњу је потрошена
сума од 1,7 милијарди долара, надају се да ће још ове године
моћи издати половину канцеларија. Овај најновији рекордер преузео је вођство у категорији највише грађевине света
од 452 m високе куле Петронас, која се налази у главном граду Малезије Куала Лумпуру.
Неколицина њих сматра да грађевина која је виша од пола
километара може лако да се сруши приликом земљотреса,
али су пројектанти свакога смирили објашњењем: најближа
раседна линија је удаљена 198 m од куле Тајпеј 101 и она није
активна већ 45000 година. Због тога је скелет Тајпеја 101 направљен од посебног челика, а за темеље и унутрашње готове бетонске плоче користили су специјалан, необично танак
али флексибилан бетон, који неће пући приликом савијања.
У изградњи ових елемената углавном су помогли технички
факултет из Данске и једна америчка фондација за истраживање грађевинског бетона. Захваљујући новом бетону, облакодер се због притиска ветра – или на Тајвану учесталих
земљотреса – савија као трска, а након престанка притиска
враћа се у вертикалу. Врх се овом приликом очигледно њише.
У Тајпеју 101, 69 лифтова (рекордан број) јапанске марке
Тошиба (Toshiba) превози службенике, туристе и пословне људе. Осим ових локалних, постоји и неколико лифтова по нивоима од 30 спратова, као и експресни који одједном пређе тридесет спратова. До видиковца на 89. спрату
саобраћа суперекспресни лифт који приликом издизања
и спуштања достиже рекордну брзину од 58 km на сат. На
последњој станици ових лифтова ради дежурна медицинска екипа, јер при изненадној промени ваздушног притиска
може доћи до пуцања бубне опне.
Непсабадшаг, 22.мај 2004. и
Мађар Немзет 15. новембра 2003.
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Који је резултат такмичења између
пораста броја становника и остварења пољопривреде у Кини?
Због учестале глади, у Кини је било неопходно увести строгу популациону политику и максимално искориштавање
природних могућности за потребе пољопривреде.

а с ав а е демо а ске експ о је
Површина Народне Републике Кине (9,6 милион km2) одговара величини Европе. Она је најмногољуднија држава
Земље: има више од 1,3 милијарде становника.
Ова империја са великом прошлошћу у 19. веку је запала
у полуколонијално стање. Ова унутрашњим несугласицама мучена, привредно заостала земља између 1930. и 1945.
била је под влашћу Јапана. Након тога је избио грађански рат
који се завршио 1949. године формирањем социјалистичког
уређење совјетског типа. Највећи број фабрика је прешао
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у државну својину, колективизирали су пољоприведу и започели су брзу индустријализацију.
Комунисти су водили кампању и против интелектуалаца.(Под „културном револуцијом“ подразумевали су уништење научних и културних
вредности.) Наравно, због оваквих околности зауставио се и развој привреде. Поука овог неуспеха
је допринела да су крајем 1970-их година вратили
ситносељачка газдинства, и постали отворени за
приватне предузетнике и страни капитал. Више
стотина хиљада младих је послато у иностранство
на школовање. Иако је остала власт Комунистичке партије, држава је кренула на пут тржишне
привреде. У последњих 30 година постигли су у
историји, беспримеран брз и постојан привредни
развој. Данас њен национални доходак премашују
само САД и Јапан. Кина је светска индустријска
радионица, а у 21. веку је постала одлучујућа
сила светске економије.
Скоро половина становника Кине ради у
пољопривреди, која је приморана да се стално
такмичи са природним прираштајем. Наглим
побољшањем здравствених услуга 1950-их година смањио се морталитет те се природни прираштај повећао на 2,5%. Велику демографску експлозију прекинула је катастрофална глад са 25
милиона жртава између 1959. и 1961.године. Уз
велико кашњење кинеска влада је увидела: проблем исхране становништва не могу решити без
заустављања прираштаја. У центар нове популационе политике ставили су породицу са једним
дететом. Подигли су старосну границу склапања
брака, проширили су методе контроле рађања
и изричу новчане казне породицама које имају
више деце. Овако су најбрже на свету успели да
зауставе демографску експлозију. Постоји могућност да се у првој половини овог века потпуно
заустави пораст броја становника на милијарду и
по. До тада ће морати у потпуности да искористе
скучене природне могућности. Опадајућем броју
запослених ће бити тежак терет издржавање великог броја старијих генерација. Због тога су на
више места већ либерализовали строге прописе
планирања породице.

војно

е

не

Линија која спаја реку Амур са окуком на јужној
граници, раздваја Кину на две исте површине
које се у потпуности разликују. Унутрашњи део
државе – Западна Кина – је свет оскудних ви-

2016. 03. 16. 14:18

на

велика
глад

деца старосне
групе рођене
60-их година
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У Западној Кини једва да има обрадивог
земљишта. Између староседелаца – Монгола, Ујгура, Тибетанаца – Кинези су се населили само у
подручјима оаза и градова. Главне саобраћајне
артерије су тек недавно стигле довде. Од укупног
становништва свега 5–6% живи у западној Кини и
има незнатан привредни значај.
Зато је централни део бивше империје, источна Кина веома густо насељена. Дуж реке Јангце,

У чему се испољио утицај велике глади?

соравни и басена са екстремно континенталном,
пустињском – полупустињском климом. Најсуровији део је Тибетска висораван, која се простире
између планинских венаца Хималаја и Кунлуна.
Са правом се назива „кровом света“ јер се и њена
дубља улегнућа налазе на 3000–5000 m висине.

удео обрадиве површине

северна граница гајења пиринча
северна граница двоструке жетве

изнад 40%

северна граница троструке жетве

20–40%

Урумћи

Нен

испод 20%
културе оаза
(памук, пиринач, пшеница)
планинска подручја, шуме,
степски пашњаци, пустиње

Сунг
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а

Пинкјанг
Шенјанг

Тарим

Пекинг

Хо
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Ланџоу
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Сл.101: Двојно лице Кине
из угла пољопривреде

Од којих фактора зависи однос
обрадивих површина? Где постоје могућности вишеструке
жетве?

главни усеви
јара пшеница,
просо, сирак,
шећерна репа,
соја

апут
р

а

Салвин

М
е

нг
ко

Брам

Чунгкинг
озима пшеница,
пиринач, кукуруз, кикирики,
поврће, памук

пиринач (1–2 жетве),
кукуруз, озима пшеница, поврће, памук,
уљана репица, чај

Шангај

Јангце

Ласа

пиринач (2–3 жетве),
слатки кромпир (батата), шећерна трска,
јужно воће

Вухан

Кантон
Хонг Конг
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Сл. 100: Формирање токова популације у Кини

Хајнан о-во.
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Расађивање пиринча
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Зашто везује пољопривреда пуно радне снаге?

која дели источни део земље, нижу се простране
котлине. Овде, у Кинеској низији, влажна континентална клима се смењује са субтропском монсунском климом. Планинска област јужне Кине
формирана је на прамасиву и разчлањена је мноштвом малих котлина. Становништво је сконцентрисовано на плодним равницама и у котлинама.
Овде су прави људски мравињаци: густина насељености на многим местима прелази и 1000 ст/km2.
Свега 1/10 територије Кине се обрађује. Проширивање ораница на висоравни у западном делу
земље углавном кочи суша. Границу земљорадње
одређује разнолик рељеф у источном делу земље
који је натапан обилним летњим кишама, мада се
уз много уложеног труда изграђене терасе пењу и
на стрме падине. Јужније од реке Јангце, повећање
засејаних површина се врши вишеструким искоришћавањем ораница. У области суптропске
монсунске климе жању углавном два пута годишње. На најјужнијем приморју – где нема мраза – годишње могу имати и три жетве пиринча са
кратким вегетационим периодом.
У развоју пољопривреде кључну улогу има наводњавање. Врста житарице са највећим приносом – а зато је и најважнија – јесте пиринач, који
захтева да буде око 3 месеца преплављен. Данас
је наводњавање стигло до скоро половине ораница у земљи. (Од свих наводњаваних земљишта у
свету 1/5 се налази у Кини.) Иако су већ распрострањене и моторне пумпе, за извлачење воде се
често користи животињска или људска снага. (За

заједничко коришћење старинске и модерне технике у Кини постоји израз „ходање на две ноге“.)
Привреда Кинеске низије користи толико воде да
ушће Жуте реке на неколико месеци у потпуности пресуши. Такође много проблема проузрокује
подземна вода као и повећање загађености река.
Већ вековима кинески сељаци користе разне традиционалне додатке за снабдевање тла
хранљивом материјом: стајским ђубривом, морским алгама и рибљим брашном побољшавају
квалитет земљишта. Од 1960-их година Кина је
нагло повећала производњу и увоз вештачког ђубрива. Много се развила и агротехника. Али најбитније радње – на пример расађивање, жетва и
Држава

Индија

Кина

Јапан

Година

1965 2005 1965 2005 1965 2005

Оранице по глави
становника (ha)

0,33

Просечан принос
пиринча (kg/ha)

1300 3100 2900 6350 5000 6400

Просечан принос
пшенице

900

Употреба вештачког
ђубрива (активна
материја kg/ha по
ораници)

!

5

0,16

0,16
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100

16
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300

300

Направи стубасти дијаграм за упоређивање жетвеног приноса ове три државе.
Где се најбрже повећао жетвени принос
пиринча и пшенице? Који је разлог за то?
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млаћење пиринча – на много места се врше ручно. Развој агротехнике, боље вештачко ђубрење
и материјални интерес сељака допринели су
изванредном успеху. У односу на 1950-те и 1960те године, просечни приноси су се удвостручили
и приближавају се највишем нивоу.

И

Вијетнам (34)

5%
6%

28%

6%

Кина (166)

9%

Сл. 102: Распоред производње пиринча у свету и
подаци најважнијих држава које производе пиринач
(милиона t/година)

немаштине огледа се у разноврсним укусима кинеске кухиње.
Због велике густине насељености највећи део
земљишта заузимају биљке за директну исхрану.
Велики део шума су искрчили. Због тога се убрзала ерозија тла, па из подручја сувих степа обрушавају се олујне прашине на градове Кинеске низије.
Још увек се очекују резултати великог програма
пошумљавања.
Сточарсво у Кини је у подређеном положају.
Огроман број свиња и живине користи кухињски
отпад. Примарна улога држања говеда и бивола је
обезбеђивање вучне снаге. Битан извор беланчевина у исхрани је риболов на унутрашњим
и приобалним водама, у чему Кина предњачи у
свету. Треба споменути и традиционално гајење
свилене бубе у јужној Кини. Суве степе западне
Кине номади сточари користе за испашу оваца,
коза и јакова.

!

Пођимо у куповину. Разгледај које намирнице и зачине из Кине можемо купити у продавницама.

И

ИИ

И

1. Како је Кина зауставила демографски бум?
2. Зашто је битно наводњавање за пољоприведу Кине?
3. Како су успели подићи на релативно висок ниво приносе житарица?
4. Који су најбитнији пољопривредни производи Кине?
5. Коју улогу имају сточарство и риболов?

И
1. До данашњег дана на начин размишљања велики утицај има филозоф из старог века Кунг Фу-це (Конфучије). Потражи какве моралне принципе је пропагирао.
2. Истражи порекло назива Жута река.
3. По чему је позната брана Три клисуре?
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Тајланд (27)

Индонезија (52)

Кина се налази међу водећима на светској ранг-листи у производњи скоро свих култура умереног
појаса. Најбитнија биљка у исхрани је без сумње
пиринач: распрострањен је на свим наводњаваним пољима земље. Пшеница је сабијена у северне пределе земље са мањим количинама падавина. На југу је налазимо као другу сетву после
пиринча у сувљем, зимском делу године. У исхрани становништва присутан је и слатки кромпир
(батата) који се гаји на падинама без могућности
наводњавања на југу земље. Од житарица су распрострањени и просо и кукуруз. Сирак шећерац
(каолијанг) расте у североисточној Кини, а његово семе се користи за људску исхрану, крму и
добијање алкохола, док се стабљика користи за
покривање кровова и производњу папира. Од
уљарица су најбитиније соја и кикирики, а од
влакнастих биљака памук. Древна биљна култура на падинама планинских предела Јужне Кине
је чајевац.
У близини јужног приморја, у суптропско-монсунској клими расте доста поморанџи, мандарина и ананаса, а у северном делу земље је распрострањено скоро све нама познато воће. Ова
огромна држава је међу првима у свету по гајењу
скоро свих врста поврћа. Више стотина година

демографска експлозија, популациона
политика, породица са једним дететом,
глад, терасаста обрада, привређивање
наводњавањем, суптропско монсунска
клима, производња пиринча потапањем,
вишеструка жетва, снабдевање тла
хранљивом материјом

22%

24%

Бангладеш (38)

ока па е а по оп в едн
п о вода

Индија (132)
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ника, где радне бригаде ваде више стотина милиона тона угља годишње. Електричну струју добијају
углавном из термоелектрана на бази угља. Ваздух градова је веома загађен због пепела, чађи и
сумпор-диоксида, који настају сагоревањем угља,
као и пуно прашине коју доноси ветар.
У Манџуријској котлини, у северној Кини и на
подручју реке Јангце откривена су богата налазишта гвожђа одличног квалитета близу угља за
коксовање, што пружа одличне могућности за развој црне металургије. Кина је богата легирајућим
елементима челика (нарочито волфрамом, молибденом и манганом) којих има и за извоз.
Хидроелектране обезбеђују 1/5 електричне
енергије. Међу њима је много малих, за локалне
потребе изграђених електрана. На реци Јангце
изграђена је брана Три кањона, која је највећа у
свету: са снагом од 18200 MW могла би два пута
задовољити потребе Мађарске. На већа налазишта нафте наишли су тек 1960-их година у североисточној Кини. У новије време порасла је експлоатација и на континенталном шелфу. Пошто
убрзано расте потрошња угљоводоника, већи део
сирове нафте увозе из иностранства.

!

Погледај у свом атласу који су предели
главни центри рударства.

ке с в а а моде н а је
Како је Кина постала економска велесила?
Резерва непресушног извора радне снаге и у последње четири деценије спровође на целчеходна економска политика
уздигла је Кину у ред водећих индустријских држава света.
Због глобализације, утицај овога се осећа у целом свету.

ава је о а а м не а ма
Кина располаже огромним залихама каменог угља, а у експлоатацији угља – са више од 2 милијарде тона годишње –
прва је у свету. Најбитније рударско подручје налази се на
североистоку, у Манџуријској котлини. Овде су слојеви угља
понегде дебели и 120–130 m. На многим местима северне
Кине налазишта каменог угља се појављују и на површини.
Зато није случајно да су Кинези већ у 2. веку п.н.е. ложили
угаљ. И данас је у функцији више хиљада малих сеоских руд-
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Пре Другог светског рата једина значајна грана
индустрије Кине била је производња текстила.
Фабрике су биле лоциране у великим лучким градовима – у Шангају, Тјенцину, Кантону. Данас се
у Кини свака грана текстилне индустрије ослања
на домаће сировине, а производе и за домаће тржиште. Због тога су нове фабрике градили у унутрашњости земље.
Најзначајнији рејон тешке индустрије се развио у североисточној Кини. Јапански колонизатори су окупирали овај део земље 1930-их година,
те су изградили црну металургију за потребе своје
ратне машинерије. Тек 1950-их година је дошло
до развитка индустрије челика и осталих грана
машинске индустрије. Тада су се основали и нови
центри тешке индустрије у Северној Кини и поред реке Јангце.
У последње четири деценије индустрија Кине
је постала свестрана и способна је за производњу
свих врста робе, од електронских рачунара до
вештачких сателита. Штавише, налази се међу
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Сл.103: Почетна тачка модернизације на источној обали

Чиме можемо потврдити развијеност обале? Шта је привукло страни капитал?

водећима на светској ранг листи у производњи и
извозу највећег броја индустријских артикала.
У јужном приморју Кине су од 80-их година основали пет посебних привредних области у којима су различитим олакшицама привукли страни
капитал. Овде основана предузећа углавном
раде за извоз, а за сопствене потребе без царине
могу увозити машине, резервне делове и сировине. Временом су у више градова дозволили рад
иностраних приватних и мешовитих предузећа
опремљених модерном техником. На сцени су се
појавили и кинески приватни предузетници. Поново су покрајине приморја биле главни носиоци и уживаоци користи модернизације у ширењу
нових грана индустрије, техничких поступака и
начину организације рада. Јефтину радну снагу за
убрзани развој даје „ лутајућа маса“ од сто милиона људи са села. Ови радници са села не могу до-

бити стално место боравка у градовима. Живе као
подстанари, у радничким хостелима, у ћумезима
и с времена на време су принуђени да се врате у
своје место становања на селу.
Променом својинских односа може се приметити да је учешће државних гигантских компанија у индустријској производњи опало знатно испод 50%. Поред великих фабрика постоји
мноштво малих привредника са примитивном
технологијом. Они имају важну улогу у запошљавању становништва и у снабдевању робом
широке потрошње.

ва а е п ема све ском
Пре пола века Кина је била потпуно затворена
за спољни свет. Међутим, политика отварања је
започела 1970-их година и то је коренито изменило ову ситуацију. Кина је други највећи светски
извозник, постала је нова индустријска радионица на Земљи. Очекује се да ће за неколико годи-
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Панорама Шангаја

Зашто је кинеска роба конкурентна? Како
то утиче на домаће тржиште?

на надмашивши Немачку и постати прва у свету
трговине. Знатно јефтинији кинески производи у
односу на светске тржишне цене су преплавили
све државе света. Кинески робни дампинг снижава цену рада свугде у свету. Ова конкуренција је
довела у веома тешку ситуацију иностране произвођаче памука, свиле, тканина, модне конфекције,
обуће, играчака и јефтине масовне електронске
робе.
Јапан и Западна Европа допрема Кини сложене,
модерне машине и уређаје за производњу. Нафта и друге сировине углавном стижу са Блиског
Истока и из Африке. Данас традиционални пољопривредни производи (пиринач, чај, дуван) једва
да имају неку улогу у извозу Кине. Највећи део
Шангај: лебдећи магнетни воз

Шта симболише?

извоза чине индустријски артикли, између осталог најзначајнији су електронски производи, телекомуникацијски уређаји, канцеларијске машине.
Главно потрошачко тржиште су Сједињене Америчке Државе.
Вредност кинеског извоза из године у годину
надмашује увоз. Акумулацијом новчаних резерви
државе услед повећаног извоза, кинески продуктивни капитал се појављује и у Европи и у Африци.
Хонг Конг има важну улогу у посредовању
у трговини између Кине и развијених држава.
Зградама закрчен лучки град са шест милиона
становника, 1997. је прешао из статуса британске
колоније у Кину као „ специјални административни регион “ и тако је задржао своју развијену
тржишну привреду и сопствену валуту. Капиталисти из Хонг Конга су огромну суму новца уложили у своје кинеске филијале. У настојању да
освоје кинеско тржиште, стране банке и међународне гигантске компаније су овде себи изградиле потпорне стубове. Без икаквих промена Хонг
Конг је и даље један од највећих финансијских
центара Далеког Истока. Између Кантона и Хонг
Конга је створена једна динамично растућа, скоро
сједињена конурбација.
Други центар финансијског живота, трговине
и индустрије је Шангај са 15 милиона становника. Град представља природна врата долине Јангце и од пре неколико година је најпрометнија
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Потала, некадашња
палата Далај ламе у Ласи

лука на Земљи. Симбол будућности читаве државе се огледа у првом супербрзом магнетном
возу у свету који је покренут 2004. године. Он
превози путнике од аеродрома до облакодерима
начичканог новог центра града. Значај индустрије
Пекинга је блеђи: уместо тога истиче се државном управом, образовањем и културом. Кинеска
престоница се за време олимпијских игара 2008.
године обогатила предивним спортским објектима. У центру се налази зидом ограђен комплекс
царске палате „Забрањени град“ и посетиоцима

открива своје вишевековне раскошне архитектонске објекте и уметничка дела. Развој привреде се из лучких градова постепено премешта и
у унутрашњост земље. У последња четврт века
изградили су скоро 100 000 km магистралних и
аутопутева – мада су због тога жртвовали вредне
оранице. Незамисливим темпом се модернизује и
проширује железничка мрежа. На основу ње постају за туризам доступније архитектонске успомене кинеске културе старе више хиљада година и
чуда природе ове огромне земље.

И

Забрањени град, део Пекинга

Коју улогу је имао? Зашто је добио овај назив?

И

извоз капитала, робни дампинг, спољнотрговински биланс, специјална економска зона, Хонг
Конг, Пекинг, Шангај, Кантон

И

ИИ

И

1. Који фактори су допринели да Кина постане
индустријска велесила?
2. Који су најважнији извозни артикли државе?
3. Како утиче брз развој Кине на светску привреду?
4. Са којим еколошким проблемима се бори
Кина?

И
1. Макао је сличан Хонг Конгу, али је много мања
специјална административна регија. По чему је
позната?
2. У вестима се често спомиње име Тибета. Који
је разлог међународног интересовања? Који је
могући циљ изградње тибетске пруге?
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Инжењерско чудо – Тибетска железница
Испред великог, модерног здања железничке станице у Ласи је огроман паркинг и одмах се види да то не
личи на Источну (Keleti) железничку станицу у Будимпешти. Унутрашњост зграде је педантно чиста и
уредна, а за обавештења путника постоји најмодернија техника: на сваких 20 m на зиду су постављени
плазма екрани, а информације се могу пратити на
скриновима и транспарентима на тибетанском, кинеском и енглеском језику. Раније највећи број туриста из Пекинга прво је летео за Ченгду а затим у Ласу.
Данас већ сви желе ићи возом, јер је много јефитнији
од авиона. Са друге стране, воз даје довољно времена за привикавање на нижи ваздушни притисак и
на мањак кисеоника. Возови су опремљени комјутеризованим системом за изједначавање притиска и
додавање кисеоника. Дупли прозори са светлосним
филтерима су увек затворени, а врата се отварају
само на неколико минута приликом силаска и уласка
у воз. Без обзира на све ово, ипак нису успели у потпуности изједначити притисак јер се вагон не може
затворити као авион. Молбом, путници могу користити апарате за кисеоник који су уграђени у ходницима и спаваћим купеима.
Прошле године су завршили из више аспеката,
јединствену градњу а њен резултат је железничка пруга Чингхај – Тибет. Ова највиша железничка
пруга света сажима сва достигнућа 21. века. Кинески пројектанти и грађевинари су прихватили заиста јединствен, надљудски изазов. Ово је најдужа
висока пруга на Земљи, јер се њених 965 km налази
на надморској висини изнад четири хиљаде метара.
Градитељи су радили у екстремним условима, често
на температури од минус 40 степени, а због висине
пуно пута са боцама кисеоника на леђима. Више од

е а

а

600 km пруге се налази у стално смрзнутој тундри,
у којој воз може ићи брзином од 100 километара на
сат. Пошто мноштво река и мањи или већи планински врхови отежавају пут, 8% ове пруге чине мостови и тунели. На сваких педесет километара су станице, које углавном имају безбедносну или техничку
функцију па се композиција не зауставља код сваке.
Најновија траса између Голмуда и Ласе дугачка је
1118 km. Највишу тачку достиже на превоју планине Тангула на 5072 m. Наравно, у близини се налази
највиша железничка станица света: у станици Тангула дигитални дисплеји у ходницима возова показују
5068 m.
Први воз са путницима кренуо је првог јула 2006.
године. Као што су у оно време градитељи, сада и
екипа за одржавање мора да се суочи са смрзнутим
тлом, хладноћом, мањком кисеоника, одронима
земље, а понекад и са опасностима од земљотреса.
Дивљачи и номадским сточарима изградили су
посебне подземне пролазе за прелазак пруге. Јастучасте биљке тундре су сачували и вратили их назад у
виду бусена после завршених земљаних радова. Неопходно је предвидети заштиту средине. У Тибету је
огромна заштићена површина, њен екосистем је јединствено богат и специфичан у свету, а истовремено је веома осетљив и у овим екстремним условима
се споро регенерише.
MNO Magyar Nemzet Online 26.11 2006.
Зашто је вожња возом постала омиљена?
Какве „нај“ везујемо за железничку пругу?
Зашто су потребни апарати за кисеоник?

Део пруге између покрајине
Тибет и Ћингхај
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Какво наследство су британски
колонизатори оставили Индији
Преко двеста година Индија је била најдрагоценија
колонија Велике Британије. Приликом стицања независности 1947. поделили су је на основу вероисповести.

оде а нд јско по кон нен а
Северну границу индијског потконтинента чине Хималаји. У подножју веначних планина Хималаја простире
се Хиндустанска низија настала наносима реке Ганг и
њених притока, а плави се приликом летњих монсуна
(„Зелена Индија“). Према западу је одвојена ниским
прагом од равнице Инд, која је много сувља, понегде са
пустињском климом („Жута Индија“). На југу је благо
рашчлањена висораван прамасива Декан, коју прекри-
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ва тропско земљиште слабијег квалитета („Црвена Индија“). Изузетак представља северозападни
Декан који је прекривен великом базалтном плочом; после распадања ове стене створила се одлична црница („Црна Индија“).
Преко двеста година индијски супконтинент је
био најдрагоценија колонија Велике Британије,
„драгуљ британске круне“. Енглези су продужавали своју власт потпиривањем верске мржње
између муслимана и хиндуса. Када су били принуђени да врате независност својој колонији,
1947. су је поделили по религијској основи. На
територији где су углавном живели хиндуси настала је Индија (званичан назив је Република Индија). На острву Цејлон познатом по плантажама чаја и каучука формирала се посебна држава
(Шри Ланка). Пакистан се формирао од покрајна
са исламским становништвом. Био је подељен на
два дела одвојена један од другога 1800 km. Од густо насељеног и веома сиромашног Источног Пакистана 1971. се формирао независни Бангладеш.
Подела индијског супконтинента имала је тешке
економске и политичке последице, које су је уназадиле у развоју.
После поделе дошло је до ескалације верске нетрпељивости, те је избио грађански рат. Муслимани су углавном бежали у Пакистан, а хиндуси у
Индију. Ранија територијална подела рада је прекинута. Тако су, на пример, велики бенгалски предели под јутом и већина површина памука припали Пакистану, док су фабрике за прераду припале
Индији. Одвајање великих области за производњу
пшенице утицало је на исхрану Индије. Територија покрајине Кашмир је и данас спорна. Обе државе имају атомске бомбе, војни трошкови су им
јако високи и све ово уназађује привредни развој.
Највећа држава потконтинента је Индија са површином од 3,3 милиона km2 и са 1,2 милијарди
становника. Са језичког аспекта, становништво
карактерише шаренило. Постоји више стотина
индијских језика. Најраспрострањенији је хинду
којим говори око 450 милиона људи. Енглески
– као језик посредовања – још увек има значајну
улогу у државној управи и школству. Друштво
Индије карактерише кастински систем који вуче
корене из хиндуистичке религије. На друштвени
статус појединца најзначајнији утицај има припадност касти у којој је рођен.
Индија је савезна држава са 28 држава-чланица
које имају велику унутрашњу аутономију. Границе
ових савезних држава одређује просторни распо-
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Сл. 104: Распрострањеност великих
индијских језика и
административна
подела земље
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бенгалски

раџастански

бихарски

канада

гуџератски

малајалам

спорна граница

хинди

тамилски

стварна граница
у Кашмиру
границе индијских
држава

маратхи

телугу

орија

урду

пенџаби

тибетанско
–бурмански језици

граница

Где и са којим државама Индија има спорне границе?

ред највећих језичких група. Због верских и национално-језичких несугласица, у административој
подели неретко долази до тешких сукоба и немира.
Припадност великих територија дуж спољашње
границе Индије са Кином је још увек спорна.

аос а а по оп в еда
Становништво Индије се годишње повећа за око
18 милиона (1,5% ) и претичући Кину постаће најмногољуднија држава на Земљи. Влада покушава да смањи природни прираштај медицинском
информисаношћу и методама контроле рађања.
Спор напредак у планирању породице се објашњава чињеницом да су једна четврина мушкараца и
скоро половина жена неписмени. Животни стандард се огледа у крајностима. Приходи 1/3 укупног
становништва не достижу ни праг сиромаштва, а
¼ гладује или је потхрањена. Истовремено Индија
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поседује одличне факултете, широк слој градског
становништва је добростојећи, док поједини живе
у невероватном богатству.
Индија је аграрна земља: скоро 60% становника је запослено у пољоприведи, а више од половине територије се обрађује. Истрошени арендаши
и сиромашни сељаци ситних парцела покушавају
опстати у суровим условима. Просечни приноси
са земљишта обрађеног примитивном техником
знатно су нижи него у Кини.
Последњих 20–30 година влада је много радила
на распрострањењу житарица са великим приносима, као и на употреби вештачког ђубрива и
пестицида. Уз помоћ великих инвестиција успели
су да омогуће наводњавање 1/3 ораница. Резултат „зелене револуције“ је повећање приноса и
смањење проблема исхране. Овим су углавном
профитирали велепоседници и богати сељаци.
Најважнија биљка у исхрани је пиринач. У
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Сл. 105: Структура рељефа и пољопривреда
Индије

Како утиче квалитет земљишта и распоред падавина на гајење биљака?
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Индијски штофови су били веома тражени у
Европи у 17–18. веку. Међутим, колонизатори
су уназадили индијско занатство. Индустрија
је могла да се развије тек у 20. веку. После осамостаљења, Индија је преузела доста елемената
планске привреде. Кључне гране индустрије –
поготово тешку индустрију – првенствено су развијали државним инвестицијама; и данас је овде
значајна државна својина. Строго је ограничен
улазак иностраног капитала и увоз стране робе:
ово је одговарало и домаћим приватним фирмама. Бројне радно захтевне индустријске гране
одржавају занатлије. Након 1990. постепено су
ублажавали привредну политику оријентисану на
аутаркији и затворености. Од отварања ка светском тржишту економија је добила замах. Мотори развоја су са једне стране гигантске компаније
тешке индустрије које се шири, а са друге стране
информативна техника и мање или веће услужне
фирме које се еластично прилагођавају захтевима
светског тржишта.
Тешка индустрија је сконцентрисана западно

К И Н А

Х

ати
иГ
а дн
За п

подручјима са највише падавина није неопходно наводњавање за потапање пиринчаних поља.
Тропско-монсунска клима омогућава и две жетве током године са наводњаваних поља. Међутим,
у сушном периоду године добар део поља остаје
под угаром.
У исхрани становништва битну улогу имају
пшеница и просо са сувљих терена, уљарице сусам и кикирики, као и шећерна трска. На родном, северозападном делу Декана гаје памук. Област Колкате и делта Ганга су водеће у свету по
гајењу јуте. Од јуте праве конопац и тканину за
џакове. Други традиционални извозни артикал
Индије је чај. На светско тржиште се допрема са
великих плантажа североисточног дела земље.
Вишевековна слава обавија зачине (бибер, ђумбир, мускатни орашчић) који се производе у приморској области полуострва.
Индија поседује највећи фонд говеда на свету.
Хиндуистичка религија забрањује употребу меса,
као и клање остарелих животиња. Раније говеда –
због слабе исхране – једва су давала млеко, а одлутале животиње су правиле велику штету усевима.
Последњих деценија нагло је порасла производња
и потрошња млека; Индија је у овоме постала
прва у свету.
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Крцата градска улица.
Карактеристично локално превозно
средство је рикша.

Са којим проблемиа се
боре гигантски градови?

од Колкате, у области реке Дамодар где су у низу
смештена велика лежишта каменог угља, руде гвожђа и мангана. У „Индијској Рурској области“ последњих неколико деценија основан је читав низ
савремених великих фабрика. Транснационално
металуршко предузеће, индијски Митал (Mittal),
који је први у свету, поседује бројне европске железаре од Белгије до Румуније. У овој великој индустријској области брзо се развија и машинска
индустрија. Хемијска индустрија (вештачко ђу-

И

И

тропско-монсунска клима, Индија, Пакистан,
хинду и исламска религија, кастински систем,
савезна држава, демографска експлозија, Мумбај, Колката, Делхи (Нови Делхи), Бангалор, развој софтвера, извоз услуга

И
1. Које светске религије су настале у Индији?
2. Коју улогу је имао Махатма Ганди у историји
Индије? Да ли је постојала родбинска веза између њега и Индире Ганди, касније председнице владе?
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бриво, пестициди, производња лекова) у потпуности се ослања на увоз нафте са Блиског Истока.
Највећи део електричне струје производе у термоелектранама на бази угља.
Главна грана индустрије је прерада памука и
јуте. Центри текстилне индустрије су Мумбај и
Колката. Ови гигантски градови са 15–20 милиона становника су центри финансијског живота,
преко којих се обавља највећи део спољне трговине. Агломерација Делхија са 15 милиона становника се простире у унутрашњости државе.
Део градске скупине је Нови Делхи који је познат
као резиденција државне управе. И преко ових
огромних метропола се огледају крајности карактеристичне за Индију: у њима се може открити све
– од најстрашније беде до фантастичног луксуза.
Спољнотрговински промет Индије брзо расте,
али је једва три пута већи него наш. Поред традиционаних извозних артикала – текстил, драго
камење – све већи удео имају и резервни делови
рачунара и софтвери. Док је робни промет дефицитаран, извоз услуга доноси велику зараду. Центар савремене информатичке индустрије и услуга
је Бангалор. Његову околину спомињу и као „силицијумску долину“ Индије. Више десетина хиљада одличних стручњака информатике овде припрема софтвере за европске и америчке фирме.
Извоз услуга се не односи само на развој софтвера. Цела армија индијских фирми врши књиговодство, процењује лекарске налазе или врши услуге телефонске подршке страним наручиоцима.
Америчким и британским фирмама се исплати да
уговарају спољне рутинске услуге („outsourcing”)
у Индији јер она има јефтину, стручну радну снагу
која говори енглески.
Индија је већ имала недодирљивог председника,

И

ИИ

И

1. Како је створена независна Индија и које су одлике државног уређења?
2. Коју улогу у животу земље има хиндуистичка
религија?
3. Како се рефлектују разлике у клими на пољоприведну производњу?
4. Где се налазе индустријске области земље и који
фактори су утицали да се створе баш тамо?
5. Шта омогућава извоз услуга?

2016. 03. 16. 14:18

Инд ја

али то не значи да су укинули и ред недодирљивих, који се сматрају нечистима, и чине најнижи
слој већ две хиљаде година постојећег кастинског система. Касте углавном спомињу странци,
а Индијци разврставају своје суграђане у џате.
И данас постоји око три хиљаде категорија људи
који су разврстани на основу занимања и начина живота, а исто тако још има и око 25 хиљада
подгрупа. Постоји могућност да се један џати подигне на ранг-листи, али уздизање појединца поготово у сеоским заједницама је тешко јер тамо
сви знају где ко припада. Ово се нарочито узима
у обзир приликом обедовања и склапања бракова.
На многим местима недодирљиви узимају воду
са другог места. У великим градовима постепено
нестају ове строге границе јер припадност непознатих особа могу сазнати само ако их питају или
ако им презиме то одаје. Да би помогла, индијска
влада води евиденцију о недодирљивима, о домородачким племенима и о осталим групама које су
у неповољном положају.
Овај сложени систем џата групише се у четири велике групе, а то су варне. Ова реч на санскритском означава и боју, али то није једино
објашњење за то да су пре три и по хиљаде година

Џајпур

Које се могућности отварају за развој туризма?
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е а

а

освајачки аријевци из средње Азије имали светлију боју коже од домородачких племена. Између
четири категорије варни, властодршци (краљеви,
кнежеви, војници, чиновници) су припадали тек
другој, тзв. кшатријама. Највиши ранг су имали
брамани (учитељи, попови, научници). Вајшије су
били земљорадници и трговци (њима је припадао
и Махатма Ганди), а најнижи слој су шудре (на
пример слуге, а ту су се подразумевали и уметници). Недодирљиви су зато изван друштва осталих
јер се баве нечистим пословима, без обзира на то
што то раде и људи из нижих џатија, јер је веома
широк појам нечистог у Индији: може бити радник на кремацији и смећар, али и праља, фризер
или бабица. Данас више нису толико битна занимања која су одређивала варне: поп не мора да
буде браман већ било ко, али брамани су тражени
кувари, јер у начелу нико не може да једе храну
коју је додирнуо неко из нижих касти.
HVG, 17. јун 2006.
На основу чега групишу људе? Коју улогу
има кастински систем у свакодневном животу?

ео а ја да ек д ава

Кастински систем

2016. 03. 16. 14:18

онав а е
одсе
да а
појмов

се појмова ко

ен

по ав

о м

ово на е е односно сад

ај

смо неко ко око кој се на основ сад ајно о к ве а мо п к
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Земља – пренасељена планета Између обиља и гладовања Да
ли ће нестати ресурси Земље? Еколошки проблеми геосфера
(пројект-задаци) Питања одрживости развоја Сумирање
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Докле се још ово може издржати?
Не може још дуго трајати све интензивније искориштавање необновљивих природних ресурса, постепен преображај и уништавање природне средине.

о ен еко о ке к

е

Током изучавања географије приметили смо да државе света
на различите начине искориштавају своје природне ресурсе. Различитом тежином и улогом се прилагођавају систему
светске привреде. Ипак, кључ решења својих проблема данас сви траже у сталном повећању производње и потрошње.
Међутим, ова врста напретка наилази на све више препрека,
на шта указује и понављање привредних криза. Веза између
природе и друштва такође показује сметње; ово су симптоми светске кризе животне средине. У последњих неколико
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деценија све више се проширује спознаја: постоји
неколико заједничких проблема светских размера
са којима треба да се суочи целокупно човечанство. Најбитинији су следећи:
а) Људска популација се у 20. веку повећала у
до сада невиђеним размерама; с правом можемо
говорити о „демографској експлозији“. Посебно
се истиче грозничави темпо урбанизације, повећање броја мегаградова.
б) Производња намирница треба да прати
темпо повећања становништва. За ово је све више
неопходно повећање обрадивог земљишта, воде
за наводњавање, вештачког ђубрива и биљака
са високим приносима. Питање је, међутим, да
ли можемо отклонити опасност глади појединих
континената и нећемо ли пре или после достићи
крајњу границу издржљивости Земље.
в) Много је брже расла потреба за материјалним добрима у односу на пораст броја становника. Требало је искориштавати све више природних ресурса за повећање производње. Између
осталог и оних који се веома споро или никако не
обнављају, а резерве су им се опасно смањиле.
г) Приликом производње и потрошње све више
отпада и загађивача доспева у околину. Њихов
утицај веома често прелази државне границе, те
постају извор проблема светских размера.
д) Брза и продорна промена природне средине довела је до масовног изумирања биљних и
животињских врста, осиромашења или нестанка
животних станишта и заједница.
Треба наћи одговоре на питање, које су те неопходне промене којима можемо осигурати несметани развој човечанства у будућим вековима.

ос ед е демо а ске експ о је
A
наталитет
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в

Сл. 106 А: Фазе демографских промена
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становништво у %
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успорен раст популације
мушкарци

депопулација

жене

мушкарци

становништво у %
б)

година рођења

жене

становништво у %
в)

Сл. 106 Б: Старосне пирамиде

!

Уз помоћ слика 106 А и Б подсети се шта
смо раније учили о повећању становништва Земље. Обрати пажњу која пирамида старости одговара појединим фазама
демографских промена.

До 18. века број људске популације се споро повећавао. Велик наталитет није могао парирати великој смртности одојчади и деце, кратком животном веку, заразним болестима, глади, ратовима и
природним катастрофама. Ширењем нових биљних култура из Америке – на пример кромпир,
кукуруз – побољшана је исхрана становништва.
Новооткривеним лековима и вакцинама су успели спречити или излечити многе болести. Све
више деце је доживело одрасло доба и живели су
знатно дуже него ранијих година. Број умрлих се
смањио, док се број рођених једва мењао. Убрзао
се природни прираштај: број становника Европе
се у 18. а затим у 19. веку дуплирао. Сваки четврти
човек је 1900. године живео на нашем континенту. Међутим, од тада све више опада број рођених
и смањује се природни прираштај. Шта више, у
многим земљама је крајем 20. века дошло и до депопулације. У овој последњој фази демографске
промене, у односу на децу и радно способне, повећао се однос броја старијих. Друштво треба да
се суочи са проблемима старења.
У земљама у развоју су од половине 20. века
познате фазе демографских промена у Европи
драматзном брзином пратиле једна другу. Овде су
се, стигла са споља, напрасном брзином проширила она медицинска достигнућа за која је Европи
требало два века. Значи демографска експлозија
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Сл. 107: Пораст популације на Земљи и територијалне карактеристике популационог раста

Како се мењао распоред популације између
појединих континената од 1950. године до
данас?

земаља у развоју проузроковала је изузетно велики пораст броја становника. На нашој планети данас живи три пута више људи него пре 70–80
година, за време наших дедова.
Последњих неколико деценија – чим се светом

!

Упореди на основу карата из атласа територијалне разлике између БДП по глави
становника и вредности природног прираштаја. Какве везе можемо установити
међу њима?

д оносна п а а на е д нос

године
старости

2016. 03. 16. 14:18
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прошила контрола рађања и различите методе
планирања породице – већ се и у већини држава у развоју смањује природни прираштај. Што
је већи доходак по глави становника и што је образованије становништво, животни век је дужи,
а број рађања мањи. Владе појединих држава –
бојећи се претеће глади – строгим мерама популационе политике труде се да обуздају демографску експлозију. Захваљујући томе, темпо раста
становништва је достигао врхунац 1960. године, а
затим пао за половину – на 1,1% годишње. Уместо
данашњих близу 7 милијарди, по предвиђањима,
2050. године наша планета ће морати да издржава
9 милијарди људи.

!

Израчунај колики је годишњи, односно дневни пораст броја становника на Земљи.

О кретању броја становника у будућности можемо закључити на основу података о саставу старосних група и броју породица. Стопа фертилитета показује колико просечно деце ће родити
једна жена током свог живота. Овај показатељ има
највеће вредности у појединим државам тропске
Африке, где осим сиромаштва и строги верски
становништво,
милијарда људи

коефицијент
фертилитета

Сл. 108: Токови светскe популације и коефицијент
фертилитета

Какав однос можемо уочити на слици?
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прописи спречавају контролу рађања. Насупрот
томе, у Европи је стопа фертилитета скоро свугде
нижа од два. Ово на дуже стазе указује на смањење
броја и старење становништва.

ео

дан ас

адова

Шта си учио о двојном значењу урбанизације, односно о постанку градова и фазама
њиховог развоја?

Први велики талас модерне урбанизације почео је
у Европи за време индустријске револуције. Како
се развијао саобраћај, тако су се градови ширили
и тежиште развоја се у 20. веку пребацило на зоне
предграђа. У последњих неколико деценија у развијеним земљама се може уочити да се све више
градског становништва исељава у провинцију
која нуди пријатну, здраву средину. Међутим, овај
процес дезурбанизације не обећава безусловну
трајност. Наиме, велики градови озбиљним програмима ревитализације покушавају ублажити
проблеме средине па градски живот опет може
постати примамљив слоју имућних и младих.
Људским радом створена вештачка средина
градова се стално шири. Простори провинција
које се налазе између градских (урбаних) регија
испреплетане су густом мрежом аутопутева и железничких пруга. Због тога су природна станишта
раскомадана, распадају се на изоловане делове,
што доводи до бржег смањења биљних и животињских врста. Ову ситуацију могу ублажити искључиво системом еколошких ходника, који су
више-мање остали у првобитном стању.
У 20. веку на богатијим континентима се
смањује пораст градова, док у земљама у развоју
урбанизација расте бржим темпом и од демографске експлозије. Тиме се објашњава зашто је почетком 2000. године више од половине човечанства
било збијено у градовима. Али ни градови не
могу пружити сигурну егзистенцију изливу масе
из пренасељених руралних средина. У државама у развоју 40% градског становништва живи у
сиротињским четвртима и најчешће оскудева и
у елементрној инфраструктури. Број гигантских
градова (мегаградови) са више од пет милиона
становника ће до 2015. достићи цифру шездесет,
а број њихових становника ће прећи 600 милиона.

2016. 03. 16. 14:18
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Могућа будућност
Б
А
Поновна концентрализација. РеурбаНаставак процеса дезурбанизације
низација

1. Урбанизација (1850-1950)

В
Развој урбаних подручја

3. Дезурбанизација (1980-2000)

Сл. 109: Развој мреже градова у развијеним државама

Шта карактерише поједине фазе развоја?
Какав утицај има урбанизација на околину?

Токио

Париз
Њујорк

Шангај
Мумбај
Абиџан
Лима

Луанда
Рио де Жанеиро

Сантијаго

Сао Пауло
Буенос Аирес

5–8 милиона
8–10 милиона
>10 милиона

Сл. 110: Мега-градови у свету

Популација
агломерације,
милиона људи
30
25
20
15
10
5
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2. Субурбанизација (1950-1980)

Шта карактерише распрострањеност мега-градова?
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демографска експлозија, демографске промене, природни прираштај, депопулација, старење, контрола
рађања, популациона политика, стопа фертилитета, урбанизација, дезурбанизација, градска регија, гигантски град (мегаград), еколошки тунел

д оносна п а а на е д нос

И
1. Више међународних организација се труди да
из сата у сат прати промене броја људи („ world
population clock”). Утврди колико њих тренутно
живи на нашој планети. (Бројеви су само на изглед тачни, јер у земљама у развоју грешке у попису становника могу износити и на милионе.)
2. Истражи редослед држава на основу стопе фертилитета (fertility rate) и могућег животног века
приликом рођења ( life expectancy).
3. Нађи примере за еколошке ходнике у нашој
земљи.

Азија: брза урбанизација
Гигантски градови и већина градова са најдинамичнијим растом налазе се у Азији. Поврх свега,
статистичари, разумљиво, срасле градове сматрају једним градом, па су онда Азија и Океанија
водеће са више од 200 урбаних насеља од преко
милион становника.
Од двадесет најмногољуднијих градова света
један се налази у најмногољуднијој држави света,
Кини, а Шангај се налази тек на скормном шеснаестом месту. Ово недвојбено указује да влада
Кине, без обзира на то што је већ много либералнија, озбиљно ограничва унутршњу миграцију
људи. Градска управа Пекинга је недавно изјавила да ни у перспективи није могуће повећати број
становника изнад 18 милиона јер и ако буде све у
реду, водом могу снабдевати максимално овај број
људи. Овде је ипак другачији однос и ситуација у
односу на Даку, где три милиона људи нема приступ здравој, чистој води.

И

ИИ

И

1. Који су узроци за настанак глобалних проблема?
2. Који фактори су утицали, односно утичу на
промену броја становништва у свету? Да ли се
променио значај неког фактора током времена?
3. Објасни зашто треба стопа фертилитета да буде
нешто већа од два да не би дошло до смањивања броја становника.
4. Зашто је другачији пораст броја становника
великих градова у развијеном и у неразвијеном свету?

е а

а

А вода је само један од проблема који баца сенку на урбанизацију Азије. Данас скоро сваки град
обавија смог, јер је саобраћај катастрофалан, а
супу кувају на отвореним пећима које ложе угљем.
Много је ватре, незгода, и изражен је криминал.
Истовремено у многим градовима су створени
модерни центри, с разликом у односима између
развијених и пропалих делова. Мноштво великих
градова припада изразито водећима у свету, док
остали као да немају ни шансе за то.
Ђула Крајцар ( Krajczár Gyula)
(Népszabadság, 26. februara 2005.)
Који проблеми отежавају живот становника великих градова? Да ли се проблем повећања града може решити административном забраном?

Једна прометна улица Шангаја
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Преухрањен север, гладан југ?
На Земљи се истовремено јављају глад и преухрањеност, као и недостатак и прекомерна производња
намирница. На светском тржишту се нуди обиље намирница, међутим, криза у исхрани настаје услед неуједначене расподеле.

посо нос

д

ава а п енасе енос

У најширем смислу, способност издржавања означава онај број становника једне територије – али и целе
Земље – којима се може обезбетити одговарајући ниво
исхране за дужи временски период. Ова граница се додуше може привремено прекорачити, али ће цена пренасељености бити циклични глад или исцрпљивање
споро обновљивих природних ресурса пољопривреде
– пре свега плодног земљишта.
Граница способности издржавања никако није
стална: зависи од начина привређивања и од технич-

а

адова а

ког нивоа. Понегде се и данас могу наћи групе
људи са номадско-скупљачким начином живота.
Густину насељености им ограничава храна која се
може набавити у кругу једнодневног хода и креће
се између 0,1-1 стан./km2. Ни травнате степе које
користе номадски сточари немају много већу
способност издржавања од овога. Суве степе и
полупустињски предели Унутрашње Азије и Арабијског полуострва су с временом постали пренасељени, па је одатле кренуо велики миграциони
талас народа. Земљорадња – поготово са могућношћу наводњавања – чак и уз примитиван начин
обраде може издржавати много људи. Ово је био
основ збијања становника у долини Нила, у Индији и у Кини. За време индустријске револуције
пољопривреда Европе могла је обезбедити исхрану за 40–60 људи по километру квадратном. Интерконтинентална сеоба је отклонила опасност
од пренасељености: 70 милиона људи се иселило у
Америку и Аустралију током 19. века.
Данас постоје знаци који указују на светску
кризу исхране. У земљама у развоју 1/6 становника гладује: милијарди људи није доступна ни
минимална количина (енергетске вредности) потребне хране. Још више њих трпи због недовољно
квалитетне, једноличне исхране. Недостатак витамина и беланчевина ослаби организам, те отвара пут ширењу заразних болести. Новорођенчад
гладних мајки долази на свет са малом тежином,
а често и са деформацијама. У великом броју
привредно заосталих држава смртност новорођенчади и деце је застрашујуће велика, а главни разлог је недостатак исхране. Више милиона
њих би радо напустило зону глади, али међународне границе представљају непремостиву препреку. Нигде нису склони прихватању сиромашних и неквалификованих привредних избеглица.

!

Полемишите. Суочите међусобно аргументе за и против примања привредних избеглица.

Док на једној страни света наилазимо на глад,
дотле се пољопривреда развијених држава суочава са проблемом прекомерне производње. Поред
проблема комотног, неактивног начина живота,
овде треба превазићи и штетне утицаје прекомерне потрошње на здравствено стање. Дакле,
на светском тржишту би била обилна понуда, али
недостаје платива потражња. Најсиромашније и
најзаосталије државе немају пара да купе довољно
пољопривредних производа. Намирнице добијене
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Тихи океан

Атлантски океан
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Тихи океан
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Индијски океан
Гладовање
Потхрањеност
Зона глади

Сл. 111: Зона глади

Где се јавља највећи проблем исхране растућег становништва? Којим разлозима
можемо објаснити настанак зоне глади?
Зашто локална пољопривреда није способна за производњу довољне количине хране?

као помоћ или увезене из иностранства углавном
служе само благостању владајуће класе. Главни разлог кризе у светској исхрани налази се у
друштвеним неједнакостима и у односима расподеле. Међутим, неоспорна је и чињеница да исхрана
растућег броја становништва представља све већи
терет пољопривредним природним ресурсима.

ај

е ене ево

је

За последње пола века развој пољопривреде је донекле надмашио темпо раста становништва. Број
оних који гладују није, али њихов однос је значајно смањен. У неким земљама је знатно побољшан
ниво исхране. Ови успеси су постигнути радикалним променама у техникама привређивања, које
спомињемо као „зелена револуција“.
Амерички научници су 1950-их година развили
нове сорте пшенице, кукуруза и пиринча са веома
високим приносима и оне су се брзо прошириле
по свету. Ове сорте су веома погодне за машинску
обраду, међутим, извлаче из тла много хранљивих
материја и мање су отпорне на штеточине. Зато
њихова производња изискује велику употребу
вештачког ђубрива и пестицида.
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кретање производње
житарица
становништво

производња житарица
по глави становника

Сл. 112: Пораст броја становника и производње
житарица од 1950. године ( 1950 = 100%)

!

Упореди темпо раста становништва и
производње житарица. Које промене можете уочити од 1970-их година?

милиона t

Земља
Земље у развоју
Индустријске земље
Источна Европа и
некадашњи Совјетски Савез

Сл. 113: Повећање употребе азотног вештачког
ђубрива од 1961. године

!

Обрати пажњу како се креће употреба
азотног вештачког ђубрива у свету. За колико пута се повећла за скоро пола века?
Шта си чуо о његовом утицају на околину?

2016. 03. 16. 14:18

Кључни фактори „зелене револуције“, механизација и хемизација, нису само штетили
околини, него су имали и тешка споредна дејства на друштво. Пољопривреда је постала све
захтевнија што се тиче капитала, јер су за много
новца морали купити машине, вештачко ђубриво,
хербициде и инсектициде. За ово су првенствено
били способни привредници развијених држава,
а након њих и имућни велепоседници неразвијених подручја. Они су постали главни добитници
модерне агротехнике. Насупрот њих, земљорадници ситних газдинстава су пропали. Концентрација земљишних поседа се убрзала, а друштвене
неједнакости су се повећавале.
Просечни приноси најзначајнијих житарица
су се у бројним државама приближиле горњој
могућој граници. Да би задовољили растућу потребу за намирницама, многи сматрају да биотехнологија нуди ново решење. Биотехнолошким
средствима се може модификовати генетски материјал у семену биљака и на тај начин им изменити
особине. Плантажна производња генетски модификованих биљака је нарочито распрострањена у Америци, а шири се и на друге континенте,
међутим, у многим земаљама – као и код нас – за
сада је забрањена. Разлог томе је тај, да је још увек
споран утицај генетски модификованих биљака
на околину и на физиологију људи.

о а а п одн ем

вод

Човечанство већ више хиљада година тежи да
освоји што више плодне земље. Овај процес се

о

а

адова а

На шта карикатура скреће пажњу? Дај
одговарајући наслов цртежу.

нагло убрзао од 18. века. У последњих 40–50 година број становника се удвостручио, док се величина обрадивих површина једва променила: 11–12
посто копна. Данас 0,2 хектара треба да обезбеде
исхрану за једног човека, што је упола мање у односу на пре пола века. Поред употребе савремене
агротехнике требало је повећати и наводњавана
подручја. Од укупне потрошње воде коју користи
човечанство, 70% отпада на пољоприведу. Данас
се у свету наводњава 1/5 ораница и ова подручја
хране 40% човечанства. Све је више држава које
се суочавају са несташицом воде. У појасу пустиња-полупустиња вода у правом смислу те речи
значи живот, а њен размештај може да доведе до
међународног конфликта на све више места.

!

Подсети се. Који проблеми се јављају у искоришћавању вода Јордана и Нила? Потражи
на картама у атласу такве пустињске-полупустињске реке чији се слив налази на
територији више држава.

Сл. 114: Подручја
са несташицом воде и
њени типови
(Привредна несташица
воде значи
да располажу са обиљем
воде, али је због
неразвијености
привреде не могу
искористити)

Која подручја
оскудевају
н а ј в иш е
у
води?

Територије без или
са мањим недостатком воде
Површине којима прети
несташица воде

д оносна п а а на е д нос
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Стварни недостатак воде
Привредни недостатак воде
Нема података

215

32619 Földrajz 10. szerb141-232kor2016.indd 215

2016. 03. 16. 14:18

И ме

о

а

адова а

не Азије: њихово место заузимају плантаже или
пашњаци. На природним пашњацима сувих савана и степа држе много више стоке него што трава
може да их прехрани на дуже време. Прекомерна
испаша доводи до проређивања и оскудице траве
што отвара пут ка дезертификацији.
Риболов као извор беланчевина у исхрани приморских народа има важну улогу већ више хиљада
година. Улов рибе је у 20. веку имао спектакуларан
раст, али је сада у паду због немилосрдне експлоатације. Улов најбитнијих врста је много већи него
што се размножавањем може надокнадити. Што се
тиче последица прекомерног улова, пример за опомену би могао бити лов на китове, који је похлепом
сам себе уништио. Половином 20. века су бродови-китоловци као пловеће фабрике меса опремљене најсавременијом техником довели до скоро потпуног истребљења највреднијих врста китова и на
тај начин су остали без плена. Ову ситуацији није
знатно изменио ни међународни споразум из 1986.
године о забрани индустријског лова на китове.

милијарди ha
изумрла некадашња шума
гајене шума

д оносна п а а на е д нос
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Сл. 115: Смањење шума и њихово стање по континентима

!

Упореди стање шума унутар различитих
континената. Који је разлог све већег крчења шума? Које су последице крчења кишних шума?

милиона t/год.

У последње пола века је скоро трећина ораница постала пленом деградације земљишта (ерозија). Један део наводњаваних подручја због салинизације треба одмарати. Изградња често отима
највреднија пољопривредна подручја. Истовремено се почињу обрађивати све новија подручја
која су много лошијег квалитета. За сада је 30%
површине континената под шумама, али је само
мањи део очуван у природном стању. Посебно је
забрињавајућ брзи нестанак екваторијалних кишних шума Јужне Америке, Африке и Југоисточ-

И

И

способност издржавања, пренасељеност, сеобе, квантитативна и квалитативна глад, зона глади, прекомерна потрошња, платива потражња,
зелена револуција, хемизација,
концентрација земљишних поседа,
друштвена неједнакост, биотехнологија, генетски модификоване биљке,
деградација земљишта (ерозија),
прекомерна испаша, дезертификација, прекомерни улов

речни и језерски
мрестилишта у рекама,
језерима и рибњацима
мрестилишта
у морима
морски

Сл. 116: Речни, језерски и морски риболов

Шта карактерише промену улова? Шта је
разлог тих промена?

И

ИИ

И

1. У којим су односима тековине „зелене револуције“ са урбанизацијом земаља у развоју?
2. Који су главни узроци деградације земљишта у различитим
географским зонама?
3. Какве еколошке послецице настају повећањем потребе за
храном?

И
1. Који су разлози и последице исушивања Аралског језера?
2. Сакупи податке о променама смртности новорођенчади и деце.
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Природни ресурси
необновљиви
камени угаљ
нафта
природни
гас
фисионе
материје
руде
минерали
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Да ли се може смањити потреба
човечанства за енергијом
и сировинама?
Потреба за необновљивим природним ресурсима је
током 20. века енормно порасла и залихе су се јако
смањиле. Овај процес захтева поновно размишљање
о искорштавању енергената.

с еп

одн

ес са

Под природним ресурсима подразумевамо све оне
природне околности, материје и енергију, које можемо
искориштавати помоћу расположивих техничких могућности. Развојем технике стално се проширује круг
природних ресурса.
Природни ресурси се могу поделити на више начина.
Један део обновљивих ресурса стоји на располагању
практично у неограниченим количинама. Неисцрпан

!

обновљиви
дрво
хидроенергија
енергија ветра
соларна енергија
геотермичка
енергија
плима и осека
енергија таласа
енергија морских
струја

Сл. 117:
Груписање
природних
ресурса

Сакупи примере где и зашто је антропогена
активност допринела прекомерном искориштавању обновљивих ресурса.

Рудно богатство које се стварало милионима
година у земљиној кори припада необновљивим
(потрошним) природним ресурсима. Овде спадају разни грађевински материјали и неметали
(камена со, калијумова со, фосфати). Њихове познате залихе су готово неисцрпне. Овде спадају и
руде за добијање метала. Њихова експлоатација је
убрзано расла након индустријске револуције. Не
постоји реална опасност од исцрпљивања њихових залиха из више разлога:
а) Развој технике омогућава проналазак нових налазишта, односно прераду руда слабијег
квалитета. (Истина је да је вађење метала из руде
лошијег квалитета скупље и једино се исплати при
вишим ценама).
б) Метали којих има све мање или поскупљују,
могу се заменити пластиком или другим металима.
в) Већина метала се може надокнадити прерадом отпада. Од три најбитнија метала, 1/3 бакра и
алуминијума, односно 2/3 гвожђа, који се користе
широм света добијају се прерадом отпада.

д оносна п а а на е д нос

извор енергије је Сунчев сјај, ветар, таласи или
унутрашња топлота Земље. Већи део обновљивих ресурса је, међутим, способан да се обнавља
само одређеним темпом. Плодност земљишта,
бројно стање дрвећа у шумама, трава пашњака,
чиста вода или живи свет копна и мора су ресурси чије обнављање не може да прати стопу њихове
експлоатације. Они могу претрпети неповратну
штету услед прекомерног искориштавања.
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камени угаљ 26%
нафта 34,4%

а ава е ад а ене ен ма

геотермичка,
Сунце, ветар 0,6%

Шта си учио на часовима физике о врстама енергије, о производњи електричне
енергије и њеној дистрибуцији?

п

еко ко пока а е а
в едне ак внос

биомаса, отпад 10,1%
вода 2,2%
нуклеарна 6,2%

емпа пове а а

природни гас 20,5%

хидроелектрана 16,6%

2000

2,52

4,08

160

6,07

150

Број возила (милиона
ком.)

70

328

470

723

220

Производња нафте
(милиона t)

540

2900

540

3900

130

Производња природ
природног гаса (милијарди
m3)

184

1257

680

2676

210

Производња каменог
угља (милијарди t)

1,40

3,30

230

5,1

150

Капацитет произ
производње електричне
енергије (милиона
kW)

154

1606

1040

3240

200

Производња алуми
алуминијума (милиона t)

1,5

12

800

23

190

Производња челика
(милиона t)

185

651

350

788

120

1950

Становништво на
Земљи (млрд. људи)

!

1975

Годишња вредност из
2000. прерачуната у %
вредност у односу на
1975. годину

Годишња вредност из
1975. прерачуната у %
вредност у односу на
1950. годину

д оносна п а а на е д нос

обновљиви 2,3%

Проучи податке из табеле. Упореди темпо
повећања популације са растом потражње
према различитим сировинама и енергентима. У којој рубрици видимо најбржи темпо раста? Које промене можемо уочити после 1975. године и шта може бити
објашњење за то?

И у најразвијенијим државама се почетком 20.
века електрична енергија сматрала новином. Данас се, напротив, не може замислити домаћинство
– а камоли фабрика – без осветљења и пуно машина на струју. Током 20. века производња и потрошња електричне струје се повећавала далеко бржим темпом него пораст популације, те је постала
темељ модерне привреде. Њена вредност по глави

нуклеарна
електрана 14,8%
термоелектрана 66,3%

Сл. 118: Комплетно искориштавање примарних
енергетских извора (горе) и извори производње
електричне енергије

Из којих извора потиче енергија коју користи човечанство? Захваљујући чему је употреба угљоводоника у сразмерно великој
употреби? Упореди однос целог система
енергената са изворима производње струје.

становника, слично БДП-у, постала је мерни елемент материјалног благостања друштва.
Електрична струја је такозвани секундарни
енергент који електране производе директно из
природе помоћу примарних енергената. Највећи
део примарних енергената – камени угаљ, нафта,
земни гас – спада у необновљиве природне ресурсе. Према овим минералним сировинама и хемијска индустрија има повећану потражњу.
Најзначајнији извор енергије од златног доба
индустријске револуције до средине 20. века је
био камени угаљ. Од њега су правили кокс за
потребе црне металургије, гас за домћинства, и
гориво (бензин) за време Другог светског рата.
Током последњих пола века постепено губи значај у хемијској индустрији, а у водећем положају
остаје само као гориво у електранама за струју.
Гасове из димњака електрана данас већ можемо
очистити од пепела, чађи и сумпорногдиоксида,
али угљен-диоксид и даље остаје у ваздуху повећавајући ефекат стаклене баште. Пошто су позната лежишта каменог угља у свету довољна за
будућих више од сто година, сигурно је да ће се и
даље повећавати његова експлоатација и употреба у електранама.
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Подсети се уз помоћу атласа где су највећа
налазишта нафте и природног гаса на
Земљи.

Најзначајнија налазишта нафте на Земљи су
сконцентрисана на релативном малом простору. На светском тржишту 2/3 нафте потиче из
свега десетак земаља које имају одлучујући утицај на формирање цене. Експлозију цена 1970-их
година изазвало је оснивање и усклађени наступ
организације држава за извоз нафте (OPEC). На
поскупљење цене нафте утичу и најновија налазишта на шелфовима или у пределима са веома
суровом климом, где експлоатација постаје све
скупља. Очекује се да ће светска производња нафте кулминирати око 2010, а њена замена - нарочито у саобраћају – неће протећи без проблема.

!

Пуно се чује о томе да произвођачи аутомобила врше експерименте и траже гориво
којим ће се моћи заменити бензин. Потражи која су решења нашли.

Природни гас исто као нафта може се употребити на различите начине. За транспорт поморским путем су биле неопходне фабрике за
компримовање, специјални резервоари, односно
пријемно место, а то је донекле успоравало његово ширење. С обзиром да угљоводонике на многим местима можемо међусобно заменити, цена
природног гаса на светском тржишту се равна
према нафти. Познатих залиха природног гаса
има довољно за неколико деценија па се његова
експлоатација још увек повећава.
Светска тржишна цена угљоводоника је скочила 1970-их година. Бројни показатељи су указивали да загађеност околине више није локалан
него глобалан проблем. Постало је очигледно да
се више не може наставити расипање природних
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ресурса. У енергетској привреди су настала два
нова битна правца:
а) Повећање цена изнудило је штедњу. Последица тога је да потребе популације за енергијом
у последње време расту „само“ 2–3 процента годишње. Ова стопа је спорија у односу на повећање
БДП. Тако је за производњу јединичне вредности
потребно све мање енергије. Другим речима, повећала се енергетска ефикасност .
Штедимо. Који су знаци штедње енергије у
свакодневном животу?

б) Енергетска криза је у први план ставила
истраживачко-развојни рад на обновљивим, алтернативним изворима енергије. Њиховом употребом би се одједном могла смањити еколошка
загађења и испуштање угљен-диоксида. Европска
унија планира да од 2020. године 1/5-у својих енергетских потреба подмирује из обновљивих извора.

по а а нов м ене е ск м
ес с ма
Близу 1/6 светске производње електричне струје
потиче од нуклеарне енергије. Од 1950-их година број и учинак реактора се брзо ширио, али је
након катастрофе нуклеарне електране у Чернобилу (1986) застао. Грејне елементе за електране
производе од руде урана. Он је необновљив ресурс, али га има у изобиљу. У принципу нуклеарна електрана даје „чисту“ енергију, то јест не
испушта штетне материје у ваздух. Производна
цена струје је повољна. Међутим, многи се ипак
противе оснивању нуклеарних електрана. Главни
разлози су им следећи:
■ Изградња нуклеарне електране траје дуго и
захтева знатне инвестиције.
■ Једва је десетак земаља способно за производњу грејних елемената и за рециклажу изгорелих грејача. Због тога материјал за фисију
треба транспортовати на велике раздаљине.
■ Приликом рада нуклеарних електрана ствара се
отпадни материјал који може да буде радиоактиван и више хиљада година. Њихово складиштење
је скупо и није решено. Питање је шта ће бити
и са застарелим, затвореним електранама.
■ Људска несмотреност, несрећа или намерно
уништење (на пример терористички напад,
рат) нуклеарних објеката имао би катастрофалне последице.
Ове сумње не би нестале ни онда када би развој

д оносна п а а на е д нос

Енергетска привреда 20. века је златно доба
угљоводоника. Нафта покрива 1/3 људских потреба за енергијом, док је однос природног гаса сличан каменом угљу и креће се између 20–30 посто.
Новчана вредност експлоатисаних угљоводоника је већа од целокупне вредности осталог рудног богатства. Нафта се јефтино може
превозити и на веће удаљености. Даља предност
јој је и та што се вишеструко може користити:
њени деривати су неопходна горива у модерном
саобраћају. Нафта чини базу многим гранама модерне органске хемије. У производњи електричне
струје се мало користи. Угљен-диоксид је најмасовнији продукт сагоревања угљоводоника.

е нес а
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Који природни услови су повољни за
изградњу хидроелектрана? Оформите две групе. Једна група нека
сакупи аргументе за, а друга против изградње хидроелектрана.

Хидроелектрана

нуклеарне технологије у будућности могао створити стварно неисцрпне изворе енергије – на пример оплодним односно фузионим реакторима.
Супротно нуклеарној енергији, стално обнављиву снагу река искориштавају већ хиљадама
година. Изградња хидроелектрана се проширила крајем 19. века. Од њих данас потиче 1/6 употребљене електричне струје у свету.
У последње две деценије се убрзала изградња
ветроелектрана, за шта је у почетку била потребна озбиљна државна помоћ. Учинак турбина на
ветар је мали, а поврх тога се и хировито мења.
Њихова бука као и призор могу да сметају, па се
због тога обично граде далеко од насељених места, често у плићацима мора.
Сунчевим зрачењем на земљину површину
доспева 6000 пута више енергије него што данас
човечанство троши. Међутим, количина енергије
која стигне по јединици површине је мала, па би
искориштавање у великим размерема захтевало
огромне површине. Ефикасност соларних ћелија

које служе за производњу струје се последњих деценија веома повећала, а њихова цена се стрмоглаво спустила. Од њих се не може очекивати велики
учинак. Соларни колектори које постављају на
кровове кућа могу се добро искористити за грејање
објекта и за топлу воду. У неким државама значајну улогу у призводњи струје и грејању има геотермална енергија. Искориштавање снаге плиме
и осеке је углавном још у експерименталној фази.
Једну десетину људских потреба за енергентима
покрива експлоатација дрвета. Њен највећи део
користе сиромашне државе за грејање и припрему хране. Развијене земље добијају енергију сагоревањем отпада из пољопривреде и шумарства,
односно градског смећа. У последње две деценије
је и овде већа заинтересованост за енергетско искориштавање органских материја биљног порекла (биомаса). Али биљни енергенти – на пример
брзо растућа трска или врсте дрвећа – захтевају
одговарајуће тло и површину. Због поскупљења
угљоводоника, бензин се надокнађује алкохолом
хидроелектране великог учинка
грејање на биомасу
грејање соларним панелима
енергија ветра
хидроелектране малог учинка
производња етанола
енергија биомасе
геотермално грејање
умрежени соларни панели
производња биодизела
геотермална енергија
прикупљена соларна енергија
енергија плиме и осеке

*милиона m3/год.

Сл. 119: Употреба обновљивих енергетских извора
(крајем 2008., GW)

32619 Földrajz 10. szerb141-232kor2016.indd 220

!

Упореди улоге различитих обновљивих ресурса. Шта отежава веће искоришћавање
обновљивих ресурса?
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Просечан ниво цена алтернативних извора енергије
у поређењу са ценом сирове нафте (долар/барел)

Укупан
број орангутана
у Сабаху
11 000
4584

Сабах (Малезија)

Резерват дивљих
животиња
у Кинабатангану

Нуклеарна енергија

ле
Ма

Биодизел
Копнене ветроелектране
Уљани шкриљац/нафтоносни песак
Етанол на бази кукуруза
Етанол на бази шећерне трске
Децембар 2008.
Нафта из дубине мора
око 40 USD

а
зиј

Сл. 120: Ефекат кретања цене нафте

Сл. 121: Ширење плантажа уљаних палми и сужавање
природних станишта орангутана у Малезији

Како утиче кретање цене нафте на искориштавање обновљивих ресурса?

произведеним од шећерне трске или кукуруза.
Дизел гориво се може добити и из уљане репице,
соје и уљане палме. Потражња ка „биогориву“ је
подигла цену житарица, што је углавном утицало
на земље у развоју које увозе храну. Новоформиране огромне плантаже уљаних палми даље сужавају кишне шуме, а нестанак природних станишта
доводи нове биљне и животињске врсте на ивицу
истребљења.

И

Индонезија

плантажа уљаних палми
резерват шума
централни резерват шума
строго заштићена територија
мангрове мочваре (орангутани их користе да
би стигли од једне до друге шумске територије)

цена нафте
USD/барел

И

Зулу море

Јуж

но
к

Угаљ (са издвајањем угљен-диоксида)
Ветроелектране дуж обале

1901
1125

Зашто производња „биогорива“може постати глобалан еколошки проблем?

!
И

ИИ

Размисли. Многи подржавају сагоревање
биомасе јер не повећава количину угљен-диоксида у ваздуху. На основу наученог из
биологије објасни шта је узрок томе.

И

1. Какав утицај је имала експлозија цене нафте на енергетску
привреду?
2. Којим структурним променама се објашњава смањена потражња за енергентима у привреди?
3. Које су могућности употребе алтернативних извора енергије? Који фактори то отежавају?

И
1. Од када се камени угаљ, нафта, руда урана и боксит сматрају
природним ресурсима?
2. Сакупи податке о ОПЕК- у. Које државе су њени чланови и
где им је седиште?

д оносна п а а на е д нос

ин
еск
о

мо
ре

јули 2008. око
147,50 USD

обновљив и необновљив (потрошан) природни ресурс, рециклажа,
примарни и секундарни енергент,
економија енергије, енергетска
привреда, енергетска структура,
енергетска криза, енергетска ефикасност, алтернативни извор енергије, биомаса, биогориво, ОПЕК
(OPEC)

ем е
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1. Процеси који штете литосфери и земљишту
 рударство
 денудација и деградација тла
 одлагање смећа

2. Проблеми ваздушног омотача
 глобална промена климе
 смањење озонског омотача
 киселе кише
 загађење ваздуха, смог
 радиоактивно загађење

3. Проблеми хидросфере
 загађење мора (на пример нафтом)
 утицај климатских промена
 утицај наводњавања
 загађење копнених вода

4. Процеси који оштећују биосферу
 смањење биодиверзитета
 уништење природних екосистема
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Сл. 122: Сечемо грану испод себе

На шта цртеж скреће пажњу? Смисли други одговарајући наслов карикатури.

живети и наши потомци. Ова спознаја је довела
до идеје одрживости развоја коју су научници
конципирали крајем 1980-их година.
„Добро се брини о Земљи. То ниси добио од
својих родитеља. То си позајмио од своје
деце.“ (кенијска пословица) Која је порука
ове пословице?

Хоћемо ли бити способни да сачувамо Земљу да би била погодна за
живот?
Све већи број сигнала о природној и друштвено-економској кризи позива на брзу глобалну сарадњу

ам

а а о од

вос

а воја

Током 20. века, а нарочито последњих деценија, били
смо сведоци невиђено великог развоја привреде, технике и животног стандарда. Организација производње
и потрошње светских размера је доносила све већи
профит развијеним привредама. Међутим, профит
има своју цену: све чешће и све веће глобалне еколошке
проблеме уз које иду и пратеће друштвено-политичке
напетости. Знаци кризе који се множе натераће човечанство да коначно схвати: имамо само једну Земљу.
Са планетом се морамо тако опходити да на њој могу

Модел одрживости развоја у центар ставља
равнотежу између производње и природе. Циљ
му је такав развој који неће погоршати услове живота будућим генерацијама. Основу чини свесно
привређивање датом околином које узима у обзир моћ регенерисања природе. Међутим, више
научника је сумњичаво у вези са моделом одрживости развоја. Наиме, ако развој подразумева
непрестан раст привреде и повећање производње
материјалних добара, онда необновљиви ресурси
Земље представљају њихову границу. Дакле, овакав начин развоја није одржив.
Основни циљ одрживости развоја је обезбеђивање услова за достојан, потпун живот човека
како сада тако и будућим генерацијама.
У циљу овога треба:
■ Смањити експлоатацију необновљивих ресурса и постепено их заменити.
■ Обазриво користити необновљиве или споро
обновљиве ресурсе.
■ Смањити испуштања штетних материја, избегавати трајна оштећења животне средине.
■ Чувати разноврсност и многостраност живота
на Земљи.

д оносна п а а на е д нос

а

а а од
а воја
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■ Стално посматрати стање околине, на време
уочити опасности.
■ Имати у виду дугорочне перспективе у економској политици и планирању.
■ Еколошка свест, то јест начин живота појединаца и заједница.
■ Национално јединство у интересу заштите
природних вредности и животне средине.
■ Међународна сарадња за глобално афирмисање основних принципа одрживости развоја.

!

Свакодневна зелена пракса. Сакупи идеје на
основу којих ти можеш допринети остваривању принципа одрживости у свакодневном животу. Организујте берзу идеја.
Саставите листу „зелених“ активности у
одељењу. Потрудите се да одржите те активности.

а о к ва еко о к о сак
За приказивање принципа одрживости развоја
израђена је једна специјална мерна јединица: то је
такозвани еколошки отисак (ecological footprint).
Он показује колика би површина земљишта била
потребна појединцу или заједници за задовољавање њихових потреба без погоршања услова
животне средине. Повећањем људске популације
површина плодног земљишта (биолошки капацитет) се смањила са 5 хектара почетком 20. века на
1,8 хектара 2004. године. Насупрот томе, просечан
људски еколошки отисак се повећао на 2,2 хектра.
То значи да човечанство живи „на вишој нози“
него што то Земљин биолошки капацитет може
да омогући. Еколошки отисак једног просечног
држављанина Мађарске износи 3,5 хектара, док
за једну особу одговара само 2 хектара биолошког
капацитета код нас. Дакле, у великој мери смо
принуђени да се ослањамо на природне ресурсе
других територија.

ска
Фин

Д
СА

ки
рапс

ни А
иње
Ујед ати
р
Еми

а
ист

А

н
вга

н

ш

е
глад

Бан
ија

ал
Сом

Сл. 123: Највећи и најмањи еколошки отисци

Колико пута је већа разлика између
највећег и најмањег еколошког отиска?
Израчунај колико би нам требало Земаља
ако бисмо сви живели као становништво у
Уједињеним Арапским Емиратима?
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Све веће загађење животне средине и прелазак
локалних проблема у глобалне доводи до сазнања
да је неопходна међународна сарадња за ефикасно очување природе. У ову сврху су основане
многе организације и институције. Склопљено
је мноштво међународних споразума, и изнесене
су бројне препоруке учесницима конференција о
заштити животне средине. Све бројније цивилне
организације за заштиту животне средине подстичу сарадњу и дугорочна размишљања о будућности. Међу њима најпознатији по својим смелим,

ајва н је ме

на одне о ан а

је а

а воја

упадљивим акцијама је Greenpeace основан 1971.
године. Мада постоје резултати догодио се помак у напред, међутим коренита промена у размишљању одговорних привредних и политичких
руководилаца тек треба да уследи. Питање је само
да ли имамао времена за чекање.

!

Одржи говор и ти. Замисли да си делегат
наше државе на међународној конференцији
о заштити животне средине. Састави свој
говор и одржи га пред својим одељењем.
Продискутујте заједно о томе шта сте
чули у „говору“.

о а на еко о ка п а а

Организација

Активности

WHO (World Health
Organization) Светска здравствена организација
(1948, Женева)

Сарадња са владама у планирању, усмеравању и вредновању националних здравствених програма. Развој и испорука одговарајуће здравствене технологије, информација и стандардизације. Распрострањено пружање помоћи, истраживачке
и руководеће активности у свим подручјима здравствене заштите.

UNICEF (United Nations
Internacional Children’s
Emergency Fund новији назив United Nations Children’s
Fund) Фонд Уједињених
нација за децу и омладину
(1946, Њујорк)

Побољшање положаја деце и омладине на територији здравства, исхране, социјалне неге, школства и стручног образовања. Помаже и јача развој месних
заједница, наглашава образовање девојака. Њихови програми помажу деци која
су најсиромашнија и највише оскудевају. Њихов рад помажу и пропагирају амбасадори добре воље.

FAO (Food and Agriculture
Organization of the United
Nations ) Oрганизација
Уједињених нација за пољопривреду и исхрану
(1945, Рим)

Побољшање квалитета исхране, повећање животног стандара. Побољшање ефикасности пољоприведне производње, функционисања система становника провинција у расподели намирница и животних услова становника. Координирање
програма помоћи.

UNESCO (United Nations
Educational,Scientific and
Cultural Organization)
Oрганизација Уједињених
нација за образовање, науку
и културу (1945, Париз)

Развијање веза између нација у образовању, науци и култури. Развијање образовног и едукативног система у земљама у развоју. Организација међународних
истраживачких, образовних програма. У оквиру „Споразум о светској баштини“
(World Heritage) одлучује се о заштити, очувању и опстанку културне и природне
баштине. Управља програмом „Човек и биосфера“.

UNEP (United Nations
Environment Programme)
Програм Уједињених нација
за заштиту животне средине
( 1972, Најроби)

Опажање стања околине, сакупљање информација и давање података ( Глобални
мониторинг систем околине, служба Earthwatch). Усклађивање и координирање
међународних програма. Помоћ државама у развоју у изградњи економске политике у складу са животном средином.

WWF (World Wide Found for
Nature) Светска фондација
за природу (1961)

Највећа светска цивилна организација за заштиту природе, која је активна у скоро 100 држава. Организује програме за очување биодиверзитета и укидање разлога за нестанак живог света.
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Резултати

1972 – Стокхолм – Конференција УН о животној средини

Учесници су усвојили декларацију о основним начелима заштите животне средине и о међународним задацима. За усмеравање и усклађивање сарадње основали су Програм о животној
средини при УН (UNEP). У оквиру Стокхолмске декларације први пут су прихватли право
човека на достојно окружење. У декларацији су владе прихватиле обавезе за очување и побољшање околине за садашњу и будуће генерације.

1972 – Рио де Жанеиро – Светска конфеенција о животној
средини и развоју

Усвојили су документ „Задаци за 21. век“ (Агенда 21) који се односи на обиман програм одрживости развоја. Усвојили су и декларацију из Рија о начелима одрживости. Саставили су
споразум о „Биолошкој разноврсности“ и „Оквирну конвенцију о промени климе“, које називају још и „конвенцијама из Рија“.

1997 – Њујорк – Ванредна седница Генералне скупштине

Пет година после Светског конгреса у Рију ванредна седница Генералне скупштине УН проценила је у којој мери је програм остварен.

1998. Конференција у Кјоту

Ограничавање испуштања гасова, првенствено угљен-диоксида, који повећавају ефекат стаклене баште. По споразуму у односу на 1990. годину целокупно емитовање угљен-диоксида треба
смањити за 5,2% до 2012. године

2002 – Јоханесбург – Светска
конференција о одрживости
развоја

Размотрили су протеклих десет година од конференције у Рију, проценили су постигнуте
резултате, оствареност циљева, открили су факторе који су спречили реализацију и разлоге
заостатака. Усвојили су политичка начела у подржавању будућег напретка.

2209 – Копенхаген – Самит о
клими

Није се догодио битан напредак. Усвојена Декларација из Копенхагена је припрема за конференцију о клими у Мексико Ситију 2010. године. Потврђује да повећање температуре ваздуха
треба ограничити на 2°C. Земље у развоју ће добити знатна материјална средства од развијеног света за заустављање, односно прилагођавање загревања.

И

И

одрживи развој, баланс, еколошки отисак, међународна сарадња, цивилна организација за заштиту животне средине, WHO, UNICEF, FAO,
UNESCO, UNEP, WWF
Активисти Гринписа (Greenpeace)
демонстрирају против глобалног загревања

И

ИИ

И

1. Зашто многи доводе у питање принцип одрживости развоја?
2. Шта значи узречица „Ради локално, размишљај
глобално“?
3. Шта отежава међународну сарадњу?

И
1. О чему говори извештај Brundtland?
2. По чему је познат Римски клуб?
3. Посети неке од ових сајтова: www.glia.hu, www.
tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom или http://
ecofoot.org/. Израчунај величину свог еколошког отиска.

226

32619 Földrajz 10. szerb141-232kor2016.indd 226

2016. 03. 16. 14:19

онав а е
да а
појмов
п

се појмова ко

ен

по ав

о м

ово на е е односно сад

смо неко ко око кој се на основ сад ајно о к ве а мо п к
по ав а ао п ме ода а смо појам д ава појмове ве с ом

ој појмов се мо
н п
п са а

ве а

а п еос а е наведене појмове

д

вос

ад с с ема

на д
к
е

ес

одн
с

TNC

нов
во

о о

в

а

о вод а

вене

а

ј

ај
ос а
јасн

д оносна п а а на е д нос

одсе

227

32619 Földrajz 10. szerb141-232kor2016.indd 227

2016. 03. 16. 14:19

Индекс појмова
У индексу појмова једном звездицом * су означени они појмови који се јављају у захтевима матуре
средњег степена, а са две звездице ** су означени појмови које захтева матура вишег степена.

алпско сточарство 38
агломерациони прстен 121
атомска индустрија 50
аутопут М0 (обилазница) 123
аутономија 43
* агломерација 42
* активно запослени 12
* алтернативни извори енергије
219
* артешка вода 137
** ASEAN 190

Индекс појмова

Белорусија 104
бесцаринска зона 181
биомаса 220
биогориво 220
брушење дијаманата 144
* берза 28
* берзански индекс 28
* браунфилд инвестиција 27
* биотехнологија 13
* БДП (GDP) 8
* БНД (GNI) 8
** банкнота 24
** бокор салаша 135
*** BUX-индекс 29
ваучер 81
висинска зоналност 178
водећи извозник хране 163
војно-индустријски комплекс
165
вештачка граница 6
ветроелектрана 62
* варошица 136
* велико село 137
* валута
* WHO 225
* WWF 225
** WTO 22
Галац 91
географска подела рада 11

генетски модификоване биљке
215
геотермална енергија 62
глобалан град 167
глобалан (светски) град 48
градски отпад 123
градска (урбана) регија 210
* град вашара 133
* глобализација 22
* гејзир 174
* гладне године 192
** гладовање (минимална енергетска вредност) 213
** гигантски град 190
** гринфилд инвестиција 27
држава 6
демографске промене 209
депопулација 209
друмска и железничка мрежа
везана за главни град 112
друштвена неједнакост 215
друштвена подела рада 11
* демографска експлозија 151
* девиза 24
* дефицит 7
*** двојна структура 16
* дезертификација 156
* друштво благостања 63
** добављачки и монтажни
погони 184
** дезурбанизација 210
** двојна структура пољопривреде 156
** дневни мигрант 124
** Dow Jones индекс 29
економска сила 66
еколошки проблеми 123
експлоатација калаја 189
еколошки ходник 210
еколошки отисак 224
* еколошка криза 72
* еколошка индустрија 72
* евро 34

* еврозона 34
* Европска економска заједница
(EEC) 33
* Европска унија 15
** економска интересна сфера
16
** економска и финансијска
унија 34
* екстензивна привреда 177
* експлоатација руде бакра 180
* електронски новац 24
* ефектна берза Будимпеште 29
* енергетска привреда 84
** енергетска структура 219
* енергетска криза 219
* енергетски и сировински захтевне индустријске гране 89
* ерозија 216
** енергетска ефикасност 219
** Европска асоцијација за слободну трговину (EFTA) 39
„жута Енглеска“ 46
заједничко културно наслеђе 58
„зелена Енглеска“ 46
* замена за увоз 180
* занатство 151
* земље у развоју 8
** зона глади 213
* зона слободне трговине 34
* задуженост 18
** „зелена револуција“ 214
И
индустријска радионица и банка
света 45
индустријска пољопривредна
производња 163
индекс хуманог развоја (HDI)
инострани капитал 125
извоз капитала 160
историјска прошлост 58
истраживање свемира 50
* извоз 16
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јафа поморанџе 144
једнопартијска диктатура 99
** једнолична исхрана 213
касте 200
колонијална империја 45
колхоз 103
Кобе 185
креол 177
**камата 18
* капитал 27
* квартарни сектор 121
** кишна шума 178
* кредит 18
* конвертибилна валута 24
* контрола рађања 210
** концентрација поседа 163
** концентрација земљишних
поседа 177
** колективизација 103
** конјунктура 162
луксузни туризам 182
* ливаде и пашњаци (сточарство) 77

** латифундијуми 38
мала и средња предузећа 57
медитеранска привреда 146
местик 177
место ходочашћа 145
монопол 160
мулат 177
међународна сарадња 225
* међународна подела рада 41
* мало село 115
* микроелектроника 174
* миграција 213
* мотичка земљорадња 156
** монокултура 156
* мултинационална компанија –
МНК (TNC) 160
** мегалополис 167
** ММФ (IMF) 29
наводњавање кап по кап 144
„невидљиви приход“ 153
НДР 65
научно-технолошка револуција
160
* новац 24
* национална привреда 7
* необновљиви природни ресурс
218
* незапосленост 12
** национални парк 174
* NATO 40
* номадско сточарство 146
** народност 88
** NAFTA 162
обештећење 81
опасност од земљотреса 54
организација производње 184
* оаза 146
* обвезница 25
* обновљиви природни ресурс
219
* опасност од подземних (унутрашњих) вода 137
* однос центар – периферија 16
* одрживост развоја 223
* Организација Уједињених

нација (ОУН) 77
* Организација за храну и пољопривреду (FAO) 225
* ОРЕС 147
**одлив мозгова (brain drain) 161
** offshore фирма 182
привредна унија Бенелукса 41
привредна и политичка сарадња
58
приватна предузећа 117
популациона политика 192
породично газдинство 38
породица са једним дететом 192
покрет оснивања задруга 59
полуномадско сточарство 150
пољопривредна политика 39
појас кукуруза 169
планска привреда 80
„плава банана“ 36
пољопривредни појасеви 163
палмино уље 189
промена тржишта 81
промена политичког система
116
природна граница 6
* природни прираштај 209
* природни ресурси 116
* платива потражња 213
* плантажа 178
* плантажно привређивање 154
* постиндустријски период 13
* потражња 14
* понуда 14
продуктивим капитал 18
* производња пиринча уз
плављење 194
* продуктна берза 28
* професионална структура 12
* производња робе широке потрошње 160
* прехрамбена индустрија 59
* прерађивачка индустрија 11
** прекомерна потрошња 213
* прекомеран риболов 216
* прекомерна испаша 156
* пренасељеност 213
* примарни енергетски извори
218
* привредне гране 11

Индекс појмова

* инвестиције продуктив иностраног капитала 116
* интензивна пољопривреда 43
* интензивна робна пољопривредна производња
** интензивно привређивање
(привреда) 144
* интересна сфера 16
*** интеграција 32
* инвестиција 116
* инфлација 18
* инфраструктура 12
* индустрија (секундарни сектор) 11
* историјска виноградарска
област 132
** индустријски парк 128
** имиграција 161
** извозно оријентисана економска политика 184
** исламска религија 200
** И+Р активности 13
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* привређивање уз наводњавање
175
* постиндустријско друштво 13
* приватизација 81
* профит 20
* промена система 80
* просечан животни век 114
* пољопривреда (примарни
сектор) 11
* поморска пловидба 61
** пољопривредне задруге 144
** политичка унија 34
** планска привреда 88
** протекционизам 39
резерват 175
различит економски развој 94
развој софтвера 203
роботизација 184
* расута насеља 169
* Римски уговор 33
* рај за порезнике 182
* регија
* реституција 81
* * риболов 61
* ротациони систем привређивања спаљивањем земљишта
156
** радник на привременом раду
34
** рецесија
** робни дампинг 197
** робни новац 24
салинизација 146
савезно државно уређење 92
социјализам 79
сељачка газдинства 38
специјалне економске зоне 196
структурне промене у индустрији 117
средњи ниво економског развоја
116
СРН 65
споразум о партнерству 40
структурни и кохезиони фондови 36
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сафари туризам 157
специјализована производња
163
споразум о придруживању 39
стопа фертилитета 210
специјализација производње 58
* салаш 115
* Светска банка 29
* светска економија 14
* светска баштина 124
* светско тржиште 14
* структурна криза 69
* слободна трговина 162
* смеђе шумско тло 113
* сателитски градови 169
* секундарни енергент 218
* старење 209
* способност издржавања 213
* спољна трговина 119
* спољнотрговински дефицит
153
* спољашњи стамбени појас 123
* спољашњи појас радних места
123
* СЕВ (Comecon) 80
suburbia 169
Тајван 183
транзитни саобраћај 112
територијално преуређење 50
територијалне разлике у развоју
54
територија захваћена кризом
133
троугао Торино – Милано –
Ђенова 56
транссибирска железница 105
транзитни промет 76
* транзитна држава 101
* текући рачун 24
* тешка индустрија 69
* терасаста земљорадња 194
* трампа 14
* традиционалне индустријске
области 37
* традиционална пољопривреда
156
* трансформација професионалне структуре 12

* тржишна конкуренција 117
* туризам 50
** технополис 183
UNICEF 225
урбана осовина 128
ураган 173
* урбанизација 208
* угар 156
* услуге (терцијарни сектор) 12
* UNEP 225
* UNESCO 225
** унутрашњи стамбени појас
122
федеративно државно уређење
104
филмска индустрија 174
финансијски прописи 188
фото-хемијски смог 176
** фарма 163
** филијала 20
хемизација 215
high-tech индустријске гране 144
* хидро енергија 61
* хиперпродукцијска криза 162
* хартије од вредности 25
* хинду религија 200
центар католичке цркве 128
ционистички покрет 142
цивилна организација за заштиту животне средине 225
„црна област“ 48
* царина
* царинска унија 34
* city 168
Черхат 132
Шенгенски споразум 34
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