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Није битно да ли је мачка црна или бела,

  

битно је да лови мишеве.

  

Денг Сјаопинг

  

Једна пословица, која каже да успех има много родитеља, а пораз је увек сироче, пала
ми је на памет када сам прочитао узгредну опаску колеге Љубомира Маџара у тексту Гл
обална рецесија: системске алтернативе и изгледи превладавања 
(који сам добио уз позив за расправу коју организује Академија економских наука
– АЕН), а која гласи: 
Крајње је време да се схвати да САД нису парадигма либералног модела него његова
негација, земља која се крупним корацима социјализује, уз познате хазарде
колективистичких, недавно урушених система ... а као истинско оваплоћење либералних
идеја, као (бар у изгледима) аутентична капиталистичка земља, указује се у све већем
степену брзо растућа Кина. Земља која је отворила широке просторе за предузетничку
иницијативу, која је народу дала досад (тамо!) невиђене могућности да ради и заради, а
у којој је држава успела да успешно управља са оних неколико кључних параметара
(курс, тржишно формирање надница без уобичајеног државног „уређивања“ и режим
страног директног инвестирања). Кина је можда једна од ретких земаља које су добро
разумеле да је држава једна гломазна, инертна и трапава творевина која са много више
од пара – али кључних – параметара нити није у стању да барата. 
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Неколико месеци после тога добио сам обавештење о померању термина расправе у
АЕН (за седам дана) и нови текст колеге Љ. Маџара под називом: Случај Кине у светлу
либералне мисли.  У
овом доста опширном тексту (на
 више од 30 страна) детаљно се разрађује узгредна опаска из претходног текста
[1]
и констатује да је Кина 
тумачена као упадљиво и само по себи очигледно оповргавање огромног теоријског
корпуса који је окренут тржишту и само у његовим импулсима и дејствима види пут ка
успешном и дугорочно одрживом развоју. Кина је истицана и славодобитно тумачена као
пораз читавог мноштва доктринарних и економскополитичких система и опредељења као
што су (нео)либерализам, неокласична синтеза, „тржишни фундаментализам“,
Вашингтонски консензус... Носећа порука овога рада, а и разлог због кога се пише,
управо је супротна нетом поменутом славодобитном хватању за Кину као тобожњи доказ
пораза доктринарних творевина које су у односу на непосредни државни
интервенционизам испољавале велике резерве и директно критичко супротстављање. 

  

Истичући да је тумачење кинеског успеха које ће овде бити понуђено веома једноставно,
колега Љ. Маџар на крају закључује: 
У вези са кинеским економским узлетом кључна реч није државна интервенција него
управо слобода. Допринос политике кинеском успешном привредном развоју није, дакле,
пре свега у некаквом „конструктивном“ или било каквом другом чињењу него, опет
супротно у односу на лако склопљену хипотезу, у нечињењу. Може се рећи да се
епохални потез, па тако и допринос високе политике, а потом и економске политике која
је њоме условљена, састоји у томе што је она и привреду и друштво у целини ослободила
од себе саме, преставши са одржавањем ограничавајућих системских решења и са
вођењем одговарајућих економских политика.

  

У наставку ћу покушати да изнесем нешто другачије виђење привредног успеха Кине
(али и других источноазијских земаља), имајући у виду упозорење нашег најбољег
познаваоца привреда азијских земаља, колеге Благоја Бабића (у књизи Економија Азије)
да многи 
понављају исту грешку покушавајући да једну сложену појаву објасне само једним
чиниоцем
, те да су такве интерплетације, 
иако корисне, силом прилика једностране па стога недовољне. 
Поред тога, такође ћу покушати да имам у виду упозорења озбиљних синолога да се
логиком западног света не може објаснити успех ни једне азијске земље, а поготово
древне цивилизације као што је Кина.
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  Пре свега, треба истаћи да економија Кине већ дуже од три деценије бележиимпресивне резултате са просечним годишњим растом БДП од 9,9%. Међутим, Кина јесамо најсвежији пример успешних источноазијских земаља које су бележиле, у дугимпериодима од неколико деценија, исто тако високе просечне стопе раста БДП, почевшиса Јапаном од 50-их година ХХ века, те касније Јужном Корејом и другим нешто мањимисточноазијским земљама. Заједничко за ове земље јесте и чињеница да су онеотпочеле са динамичним привредним растом у условима који нису то обећавали. Јапан јеиз рата изашао као поражена држава, у Кореји је после Другог светског рата избио играђански рат, а Кини је после Великог скока (1959-61) имала и Културну револуцију(1966-77). Биле су то неразвијене земље које су оскудевале у капиталу, са веомасиромашним становништвом чији стандардом се поредио са афричким. [2]  

  Све ове земље при модернизацији својих привреда примењивале су такозвани азијскимодел , акоме су нарочито својствени следећи фактори: стратегија развоја заснована на извознооријентисаној индустријској политици, изузетно висок ниво штедње и инвестирања, тепоетапност и прагматичност у реформисању привреде. Поред тога, све ове земљекарактерише сличан традиционални систем вредности и одсуство демократије.  Извозно оријентисана индустријска политика. У складу са класичном теоријом оразмештају индустрије ( location theory) нијесе очекивало да Јапан (па касније и Јужна Кореја и Кина) крене путеминдустријализације пошто не испуњава основни предуслов за то – велика оскудица уприродним богатствима (угаљ, нафта, руде метала). Међутим, све три ове земљеослониле су се на стратегију развоја засновану на коришћењу најобилнијег инајјефтинијег чиниоца производње – радне снаге, те индустријализацију отпочињали сарадно интензивном производњом у лакој индустрији, пре свега у производњи одеће иобуће. Регрутујући огромну нову радну снагу са села, која је уз то и јефтина,остваривани су значајни профити који су улагани у проширење и модернизацијупроизводње.  

  Све ове земље не само да су свој развој заснивали на индустријализацији него супредузимале активне мере да она буде извозно орјентисана. То се реализовало уз помоћкоришћења протекционистичких баријера и постепене, веома дозиране либерализацијеспољноекономске и девизне сфере. Упоредо са царинским и другим мерама заштитедомаћих произвођача (ограничавање увоза помоћу квота, увозних дозвола) држава јеразним инструментима подстицала извоз (пореским олакшицама, кредитнимсубвенцијама) где се као изузетно ефикасан показао вештачки одржаван (низак)девизни курс домаће валуте. [3]  Управо извозна оријентација омогућила је динамичанразвој индустрије и временом измену њене структуре.  Како се земља економски развија индустријска радна снага постаје свеквалификованија [4]  али и скупља, па се постепено прелази са радом интензивних накапиталом интензивне гране са све већим нивоом технологије. Тако се сада Кина свевише оријентише на електронику (па и на високу), а производња обуће и одеће сели се удруге земље (Вијетнам, Камбоџу...) које су тек недавно кренуле азијским моделомубрзаног развоја. Поред тога, како се земље развијају оне већу пажња поклањају иекологији, па се постепено ослобађају прљавијих индустрија.  Висок ниво штедње и инвестирања. За све земље које следе азијски модел развојакарактеристичан је изразито висок ниво штедње, високе стопе инвестирања и високестопе привредног раста. У периоду интензивног развоја стопа штедње у Јапану и ЈужнојКореји износила је око 35%, а у Кини чак 45% БДП. (Примера ради, у САД она износимање од 10% БДП). Висок ниво штедње и инвестирања (и низак ниво потрошње) овихазијских земаља објашњава се њиховим традиционалним системом вредности (о чему ћебити више речи касније) али и чисто економским разлозима. Ради се наиме о својеврсномзачараномкругу  у комесви желе да што више штеде и инвестирају јер привреда брзо расте и омогућава великепрофите, а брз раст привреде и високи профити обезбеђују висок ниво штедње иинвестиција.  Виши ниво штедње Кине у односу на Јапан и Јужну Кореју Џонатан Андерсон(магистрирао и докторирао на Универзитету Харвард, те у Кини годинама радио каопредставник ММФ-а) објашњава (у књизи: The Five Great Myths About China and theWorld) чињеницом да је Кини сачувала високо учешће државног сектора економије који такођепослују по тржишним принципима као и приватна, али има и једну специфичност –остварени профит аутоматски реинвестирају пошто не исплаћују дивиденде јер сувласнику (држави) обавезна само да плаћају порезе као и остала приватна предузећа(која приватним власницима, поред тога, исплаћују и дивиденде). Како он наводи, нивоштедње становништва у Кини не разликује се од истих показатеља у Јапану и ЈужнојКореји, па разлика потиче од штедње привреде, а у Кини, за разлику Јапана и ЈужнеКореје, државно власништво у привреди је још увек високо.  Будући да је Кини сада једна од највећих привреда у свету која уз то има највећи нивоштедње и инвестиција, па је логично да су и стране инвестиције у апсолутном износуогромне. Међутим, учешће страних у укупним инвестицијама у Кини је релативно мало.Сарадници два института из Вашингтона (Центар стратегијских међународнихистраживања и Институт међународне привреде) (у књизи: China: The Balance Sheet - WhattheWorldNeedstoKnowNowabouttheEmergingSuperpower) наводе податак да стране инвестиције, последњих година, износе само 5% од укупнихинвестиција у кинеску привреду.[5]Томе треба додати и податак да 80% укупних страних инвестиција потиче од кинескедијаспоре.  Постепеност и прагматичност. Азијски модел такође карактерише постепеност уреформисању привреде и прагматизам који најбоље оцртава изрека (цитирана напочетку овог дела текста) која се приписује Денг Сјаопингу: Није битно да ли је мачка црна или бела, битно је да лови мишеве.   Кина је реформисање своје привреде отпочињала у одређеним сегментима економије ина одабраним мањим територијама. Кренуло се са пилот пројектима (основано јенеколико посебних економских зона) и зависно од добијених резултата експеримент седаље ширио (ако су ефекти били добри) или су се вршиле одређене корекције (ако сууочени недостатци) или се дефинитивно одустајало (ако се нису могли добитиочекивани резултати). У земљи постоји посебан Државни комитет који се управо бавиразрадом реформи, а та разрада се врши на бази озбиљног научног приступа о чемусведочи и постојање веома угледног научно истраживачког института који се налази подњеговим окриљем.   

  Приватизација је такође вршена постепено. Предузећа из државног сектора нисуприватизована него су остала у истом својинском статусу, а упоредо са њима суоснивана нова предузећа инвестирањем приватног капитала. Касније је приватниминвеститорима омогућено да могу куповати и акције државних предузећа, али је у њимавећински пакет акција држава задржала у својим рукама.  С временом се државни сектор смањивао, али он и данас у Кини има значајно учешће одоко 25%. Енергетика, телекомуникације, железнички и авио саобраћај и многи секторитешке индустрије налазе се у целини или у већинском власништву државе. Оно што јеважно државна предузећа се у Кини мало разликују од приватних – препуштена сутржишној конкуренцији. Она морају равноправно да се носе са приватним предузећима,а у областима где не постоје приватна предузећа (или их има мало) постоји јакаконкуренција између самих државних предузећа којих има на десетине у енергетици иавио саобраћају, а на стотине и хиљаде у телекомуникацијама и тешкој индустрији. Такоу Кини постоји 20-ак авио компанија и све оне су државне, али међу њима се одвијавеома оштра тржишна конкуренција. Кинези су одлично схватили да кључ успеху нележи у приватизацији него у конкуренцији. [6]  

Држава је задржала улогу организатора социјалног и економског развоја, бизнисинкубатора, спречавање монопола и подстицање конкуренције, заштите унутрашњегтржишта и подршке домаћих произвођача, [7]  регулатора између домаћег и иностраногкапитала, градитеља инфраструктуре и других активности које држава мора да обављау свакој земљи. У кризним временима држава је одлучно реаговала и помагалапредузећима свих форми сопствености. За време финансијске кризе 1998. годинедржава је стимулисала инвестиције и додатно повећала кредитирање предузећа уизносу од 4.000 милијарди долара, а по избијању глобалне кризе 2008. године држава јена себе преузела главну улогу инвеститора, те омогућила предузећима (без обзира наформу власништва) репрограмирање кредита код државних банака. На тај начиндржава је допринела да предузећа успешно преовладају тешка времена, а земља одржирелативно динамичан привредни раст и у условима кризе.  Традиционални систем вредности. Поред тога што су све источноазијске имале сличнустратегију економског развоја, брзом привредном успону погодовао је и њиховтрадиционални систем вредности чији се корени налазе у конфучијанству, а когакарактерише трудољубивост, штедљивост, правичност, спремност на жртвовање, анарочито изражен колективизам и хијерархијскаструктура друштва где постоји приоритет општих над индивидуалним интересима.  Колективна свест о националном интересу и колективна спремност на жртвовање зањегово остварење [8]  супротстављени су западном (протестантском) [9]  системувредности у основу кога је премиса о неприкосновеним правима човека која не могу битиотуђена од појединца ни под којим условима, чак ни за остваривање било каквих вишихопштих интереса, например дугорочно одрживог високог привредног раста и животногстандарда, те социјалне стабилности.  Из приоритета општих над индивидуалним интересима проистиче и принцип компромиса(неопходан како би се достигли виши општи циљеви), толерантност према разнимоблицима друштвеног уређења, [10]  уважавање алтернатива, потреба заекспериментисањем, схватање да за опстанак и општи напредак (нације, цивилизације)не треба робовати било којим идеолошким „измима“.  Само неколико деценија уназад сматрало се да смо дошли до „краја историје“ и да јеЗапад, са својим системом вредности (у центру кога су индивидуалне слободе и правачовека) извојевао дефинитивну победу над другим цивилизацијама и сви треба само дакопирају западно искуство да би постигли успех. [11]  Међутим, збивања последњихдеценија показују да је још прерано за доношење дефинитивних закључака, те да сумноги прерано отписали најстарију међу древним цивилизацијама која складно повезуједубоку древност са актуелном реалношћу и на будућност гледа кроз призму прошлости.[12]Вероватно се управо у традиционалном систему вредности и крије тајна древности истабилности кинеске цивилизације и државности.  Одсуство демократије. Све источноазијске државе су у периоду дугорочног успешногекономског раста, скоро без изузетка, имали једнопартијски систем и било је приметноодсуство демократије, како се она схвата на Западу. Међутим, то није била препрека даове земље деценијама остварују веома динамичан привредни раст. Џонатан Андерсонистиче да Кинези пажљиво прате бучну и бездарну демократију у Индонезији иФилипинима која онемогућава стабилан раст и плаше се да би демократија по западномобрасцу изазвала хаос и у  њиховој земљи и спречила привредни просперитет.  Колега Љ. Маџар истиче да је почетком 1990-их година дошло до регресивног обрата (policyreversal) у кинеској развојној политици, те да је он условљен познатим догађајем на Тјенанмену из јуна 1989. године,[13]који је довео до јачања конзервативних снага, оних на линији ортодоксног марксизма иправоверног социајлизма.На два, неоспорно велика историјска догађаја из 1989. године (масакр на Тјенанмену и рушењеБерлинског зида) искључиво се гледа кроз црно-беле наочаре, мада они нису тако једнозначни. Велико јепитање да ли би  данас уопште говорили о изванредним развојним резултатима Кине дасу се догађају на Тргу небеског мираодиграли на начин како су то прижељкивале присталице западне демократије.  

Чини се да све што је колега Љ. Маџар писао о Кини да би се пре могло односити наРусију из времена Бориса Јелцина [14]  у којој кључна реч није била државнаинтервенција , односно где се није радилоо некаквом „конструктивном“или било каквом другом чињењу него, опет супротно у односу на лако склопљенухипотезу, у нечињењу.   Управо су се у Русији реформе заснивале на економској теорији (неокласична економскамисао), стратегији (шок терапија) и политици (Вашингтонски консензус)[15]и резултати су били катастрофални, да би у августу 1998. године Русија доживелафинансијски крах.   БДП је у 1998. години износио 52% истог из 1989. године. [16]  Тако стрмоглав пад БДПземље није забележен ни у време Првог светског рата (1914-1917, смањење од 25%),Грађанског рата који је после тога уследио (1918-1922, пад од 23%), а нити за времеДругог светског рата (1941-1945, смањење од 21%) када је велики део земље биофизички окупиран од стране фашиста. Нарочито драстичан пад бележи индустријскапроизводња, а инвестиције у привреду Русије смањују се из године у годину и у 1998.години чинили су само 20% оних из 1991. године. У исто време дошло је до брзог падаживотног стандарда становништва и њиховог огромног раслојавања.  Економске тешкоће прати и демографска катастрофа. У Русији долази до веомазабрињавајућег процеса депопулације (проценат смртности становништва расте и већије од процента рођених који се смањује) што је у XX веку у Русији било забележеноједино у ратним временима. Смртност у Русији је већа него било у којој земљи Европе,Америке, Аустралије и Азије (са изузетком Авганистана и Камбоџе), те већине земаљаАфрике. Просечни животни век је знатно скраћен и данас трећина умрлих не доживипензиони узраст. Код мушкараца просечни животни век износи само 57 година и за вишеод 7 година је краћи него пре једне деценије. Смртност јачег пола у узрасту од 16-59година већа је него што је била крајем XIX века. Стручна истраживања показују да преко70% одраслих живи у стању дуготрајног психоемоционалног и социјалног стреса којиизазива забрињавајући раст депресије, психозе, алкохолизма и наркоманије.  

  За разлику од Кине чије реформе карактерише постепеност (градуализам), Русија сеопределила за шок терапију. У складу са политиком Вашингтонског консензуса (којиинсистира на либерализацији, приватизацији и стабилизацији) Русија је извршиласвеобухватну и радикалну либерализацију, масовну и брзу приватизацију државнеимовине и финансијску стабилност, која се свела на политику прецењеног курсанационалне валуте. Насупрот Русији Кина је царинским и нецаринским мерама штитиладомаће произвођаче, државна предузећа нису приватизована, а води се политикапотцењеног курса националне валуте да би се обезбедила ценовна конкурентностдомаћих предузећа.  На крају рецимо да је колега Љ. Маџар цео свој текст засновао на ставовимаАмериканца кинеског порекла Хуанга Јашенга и његовој књизи Capitalism With ChineseCharacteristics . Озбиљнисинолози упозоравају да су уСАД, као стручњаци за Кину, медијски најекспониранији управо амерички Кинези којитамошње догађања објашњавају логиком западне цивилизације и на начин како биАмериканци волели да виде Кину. Дуго времена у САД је то био Гордон Ченг (који је чаки «доказивао» како ће Кина 2005. године доживети привредни слом), а сада га језаменио Хуанг Јашенг.  Очигледно да није добро некритички прихватати ни оно што учитељи препоручују ипроповедају, а нарочито оно што ученици дотурају [17]  или, свесно или несвесно,потурају.      [1]  И у новом тексту колега Љ. Маџар има такође једну узгредну опаску, која многоговори, а која гласи: Овдашњи знаковит пример је Аустроугарска монархија за којунеки од нас верују да је најбоља држава коју је, илустрације ради, српски народ икадаимао у својој историји. У вези са тим, а нарочито са улогомдржаве у привреди, колега Благоје Бабић (Економско стање и перспективе Србије, округли сто у организацији Центра за геостратешка истраживања, одржан 14.04.2008. године у Међународном прес центру) пише: Економска историја учи да су се развили само народи који су имали своју државу. Управоданас је постало актуелно пророчко упозорење Николаја Ј. Даниљевског: Народи који изгубе независност, осуђени су да своје трајање наставе - уколико физичкипреживе - као "етнички материјал" за друге народе.У највећој опасности од такве судбине је управо наш народ. Зато је питање органскезаштите нашег друштва и привреде од судбоносне важности.   Иначе, од када постоји држава, неспорно је да је њен главни посао економски. У погледуулоге државе економска историја оставља нам следеће поруке:  а) Ни једно друштво се није економски развило пре него што је добило суверену државу.   б) Увођењем заштите домаћег тржишта од спољне конкуренције Александар Хамилтон јепостао праотац индустијализације САД. То је у Немачкој постао његов најпознатијиследбеник, Фридрих Лист, који се сматра утемељивачем протекционизма.   в) Сем Велике Британије, која је колевка индустријализације, ни у једној другој земљииндустрија није заснована без интервенције државе. У Француској за то је заслужнаКоблерова управа. У Немачкој и Јапану индустријализацију је још непосреднијезасновала држава. И у другим "успешним причама", као што су Јужна Кореја и Кина, сунове потврде те поуке економске историје. У овим земљама држава је «наклоњенатржишту» (market friendly). Другим речима, интервенција државе је «тржишно усмерена».  г) Ни облик владавине ни природа политичког режима нису одлучујући у погледууспешности интервенције државе у привреди.      [2]  Професор Универзитета у Кембриџу, Ха-Џун Чанг (у књизи: Лоши Самарићани: Мит ослободној трговини и тајна историја капитализма) подсећа на ситуацију у Јужној Кореји пре почетка импресивног привредног раста: 1961. године, осам година по завршетку братоубилачког рата са Северном Корејом,годишњи приход Јужне Кореје био је 82 долара по становнику. Просечни Корејацзарађивао је упола мање од просечног становника Гане (179 долара). Половинајужнокорејске индустрије и преко 75 одсто њене железничке мреже били су уништени урату. Интерни извештај УСАИД-а из 50-их година прогласио је Кореју за ’рупу без дна’...Кореја,једно од најсиромашнијих места на свету, била је жалосна земља у којој сам се родио 7.октобра 1963. године. Током мог живота percapitaприход у Кореји порастао је око 14 пута, мерено куповном моћи становника. ВеликојБританији требало је више од два века (између касног XVIIIвека и данас) а Сједињеним Државама око век и по (између 1860-их и данас) да постигну исти  резултат..       [3]  Ха-Џун Чанг истиче како неолиберални естаблишмент жели да поверујемо да јеКореја, током својих чудесних година између 60-их и 80-их, спроводила неолибералнуразвојну стратегију. Стварност је, међутим, сасвим другачија. Кореја је, заправо, токомових деценија гајила неколико нових индустрија које је влада одабрала у консултацији сприватним сектором, кроз царинску заштиту, субвенције и друге облике владинеподршке, све док те индустрије нису ’порасле’ довољно да издрже међународну конкуренцију. Влада је била власник свих банака,тако да је могла да управља животном течношћу бизниса – кредитима. Корејскоекономско чудо било је резултат паметне и прагматичне мешавине тржишних подстрекаи државног управљања. Иако је тржиште схватила озбиљно, корејска стратегијапрепознала је да закони тржишта често морају да буду исправљани државниминтервенцијама.       [4]  Кина је 1986. године законски обавезно образовање продужила са пет на деветгодина.      [5]  Професор на Универзитету у Чикагу, Рагхурам Раџан (у књизи: Fault Lines) пишекако је његово доста опсежно истраживање, на примеру великог броја земаља у развоју,показало да економије ових земаља бележе високе стопе раста када своје инвестицијефинансира сопственом штедњом. И обратно, што се инвестиције више финансирају изстраних извора све је спорији њихов економски раст. Професор Р. Раџан закључује дасу брзи и одрживи раст имале само оне земље у развоју које нису имале значајнијестране инвестиције.      [6]  Средином 1996. године председнику Борису Јелцину познати амерички (нобеловци Кенет Ероу, Василиј Леонтијев, Лоренц Клајн, Роберт Солоуи Џејмс Тобин,те светски познати економисти – професори Мајкл Интрилигејтори Маршал Поумер) и руски (академици Леонид Абалкин, Олег Богомолов, Станислав Шаталин, Валериј Макаров, Јуриј Јеременкои Дмитриј Лавов) економисти су упутили заједнички документ у коме предлажу измену курса дотадашњеекономске политике, а у коме између осталог пише да уколикоипостојитајнатржишнепривреде, онасененалазиуприватнојсвојининегоуконкуренцији. У документу такође пише да дотадашња политика немешања државе, која је део шок терапије није била оправдана, те да једна од последица повлачења државе из привредног живота јесте прелаз не ка тржишној, негока криминалној привреди. Користећи немешање владе, криминалниелементи су попунили вакуум.(Интегрални текст објављен је и у књизи: О.Т. Богомолов, Моялетопись переходного времени, 2000)      [7]  При томе Кина не прави разлику да ли се ради о државним или приватнимпредузећима. Тако субвенције из државног буџета добија енергетика (у државномвласништву) али и пољопривреда (у приватном власништву).      [8]  Колега Благоје Бабић пише (у тексту: Економско стање и перспективе Србије) да јестановништво показало високу спремност да подноси жртве која је била праћенаобавезом државе да обезбеди правично учешће свих у плодовима обнове. Управо јеправедност у расподели обезбеђивало пристајање становништва на жртве и отудаполитички и социјални мир погодан за економски развој.      [9] Азијски систем вредности у коме постоји приоритет општих над индивидуалниминтересима био је универзални принцип целог човечанства све до појавепротестантизма у XVI века. Сетимо се само Библије: колико је народа Мојсије жртвоваоу име општег циља – довести свој народ у обећану земљу и од њихстворити моћан и многобројан народ.      [10]  Управо та толерантност изазива симпатије многих земаља и често сепротивпоставља америчкој искључивости и агресивности која свет дели на наше и туђе. Кина, за разлику од САД, се не меша у послове других држава, не намеће им својсистем вредности и не учи их како треба (морају) да живе. Кина не уводи санкције иембарга против других земаља, сматрајући их неумесним у принципу.      [11]  Пренебрегавала се чињеница да је Кина стара цивилизација која је углавном (семпоследњих пар столећа) била и најмоћнија држава света, те једна од малобројних старихцивилизација која није прекинула везу са својим древним коренима. Поштовање премапрецима обезбедило је непрекидност традиције и сачувало огромно писмено наследство.Древни писани документи бележе историју земље за последњих пет хиљада година.Кинези су сачували своје писмо (са скоро 50.000 знакова) јер нису желели да обесценесвоје огромно писмено наслеђе.      [12]  Они који су дуже боравили у Кини видели су како и њихова телевизија (уместоразних ријалити програма и филмова препуних патологија разних врста) углавном имаобразовне и васпитне садржаје где се становништво стално подсећа на древну и славнуисторију; приказују се савремена достигнућа у различитим областима науке, културе,економије; величају се рад и традиционалне моралне вредности и људима објашњава дасе само тако може допринети просперитету свога народа и обезбедити сопственоблагостање. Кинези већ деценијама могу да виде како сваке године живе много бољенего претходне и уверени су да ће следеће живети боље него ове и да је само питањедана када ће њихова земља постати најмоћнија држава у свету, како је то и била урелативно дугом периоду људске историје.      [13]  О догађајима на Тргу небеског мира 1989. године (такозваном «масакру наТјенанмену »)деценијама је створена пропагандна слика како су бездушни кинески војници на Тргухладнокрвно масакрирали мирне продемократски настројене демонстранте. Недавносмо могли да прочитамо да дипломатске депеше из Амбасаде САД у Кини показују да током протеста на ТргуТјенанмен 1989. кинески војници нису пуцали на демонстранте, што делимично потврђујеверзију догађаја кинеских власти(према писању Дејли Телеграфа– видети: http:// www.naslovi.net/tema/278157).      [14]  Русију из тог времена Запад је хвалио како брзо успешно напредује ка тржишнојекономији и дивио се њеном брзом прихватању демократије (чак и када су тенковиуведени у центар Москве и из њих пуцано по Парламенту), а за време Владимира Путина(који је земљу одвео са ивице амбиса, повратио национално достојанство руском народуи поштовање и уважавање у огромном делу света, те Русију учинио економски иполитички стабилном и јаком) Запад има само замерке.      [15]  Дејвид Харви (у књизи: Кратка историја неолиберализма) пише: Оно што се можерећи са сигурношћу, јесте да је Кина, не прихватајући пут «шок терапије» који јеподразумевао инстант приватизацију, а коју су касније ММФ, Светска банка и«Вашингтонски консензус» утрапили Русији и Централној Европи, успела да отклонимогућност избијања економске катастрофе које су спопале те земље. Преузимајући својвластити необични пут према «социјализму са конеским карактеристикама», она је успелада изгради форму државно манипулисане тржишне економије која је дала спектакуларанпривредни раст (крећући се у просеку око 10% годишње) и растући животни стандард зазначајан део становништва... Кључне одлуке ратификоване на конгресима партијепостављају платформу за сваки корак на реформском путу... Баријере подигнуте даспрече међународне портфељ инвестиције делотворно ограничавају моћ међународногфинансијског капитала широм кинеске државе. Невољност да се дозволи било какваформа финансијске интермедијације (попут берзи и тржишта капитала) осим државнихбанака лишава капитал једног од његових кључних оружја vis-a-visдржавне моћи.      [16]  Док је тада у (демократској) Русији БДП преполовљен у исто време(недемократска) Кина је удвостручила БДП.      [17]  У своме тексту посвећеном Кини, колега Љ. Маџар на почетку пише: Користим овуприлику да изразим своју велику захвалност свом пријатељу и ученику – толикодавнашњем да ми из ове перспективе тај детерминатив изгледа помало смешан – дрБошку Мијатовићу који ми је, добро знајући шта ме инспирише, електронском поштомпослао Хуангову изванредну књигу. Он и професор Борис Беговић, дотурајући ми великеколичине литературе, заслужни су (и одговорни!) за много тога што сам научио, па ионога што сам објавио. Иако би др Мијатовић вероватно пристао да сноси и деоодговорности за моје грешке, морам да нагласим да је одговорност за све што у овомтексту не ваља искључиво моја.  
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