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Овог лета најмногољуднија земља претекла је на листи експортера и Немачку,
а до 2017. престићи ће и Америку на списку највећих и најјачих економија

  

За неколико година Кина ће постати највећа светска економија. До тог циља
та најмногољуднија земља света пролази кроз поједине етапе и полако руши
до јуче незамисливе границе.

  

Кина је у 2007. претекла САД у робном извозу и постала други светски
експортер.

  

Била је одмах иза неприкосновене Немачке. Прошле године се, међутим,
сасвим примакла Немачкој забележивши само 2,5 одсто мању вредност
извоза, да би у раздобљу јануар–јул ове године постала водећи светски
извозник претекавши и Немачку, каже за наш лист др Мирослав Здравковић,
уредник сајта економија.орг.

  

Да кинеска економија граби крупним корацима ка лидерској позицији
сведоче и подаци ММФ-а. Кинеска економија је 1980, мерено куповном снагом
валута а не текућим курсевима, чинила свега 8,9 одсто америчке. Већ 1990.
достиже 15,7, у 2000. је на 30,6, а прошле године се примакла на 55,5 процената.
Ове, 2009, процењује се да ће бити 60,8, а не тако далеке 2014. и свих 85,3 одсто.
Екстраполацијом стопа раста из година које претходе долазимо, како тврди
Здравковић, до податка да ће у 2017. години Кина постати највећа светска
економија.

  

Према ранијим статистичким подацима ММФ-а, требало је да већ 2009. Кина
постане највећа економија, али је њено учешће оборено на основу
истраживања Светске банке о куповној снази домаћих валута у 2005. По том
истраживању, утврђено је да је кинески ниво цена за око 40 одсто већи у
односу на раније процене и сходно томе је смањен њен удео у светској
економији у саопштењу за април 2008. године.
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– Да ли је до тога дошло пуким статистичким и методолошким променама или
зато што се некоме ти подаци нису допали, у овом часу није много важно. То чак
ни Кинезима не смета много. Они, дугорочно, знају куда иду. Наша је невоља
што ми од њих ништа нисмо научили, а камоли поставили темеље извозне и
развојне стратегије, него се и даље батргамо у немоћи шта странцима да
продамо – наглашава наш саговорник и додаје да ни ово затишје у светској
економији нисмо искористили за нове технологије и извозне послове.

  

Удео Кине у светској економији повећан је са два одсто 1980. на 11,4 процената
у 2008. Здравковић очекује да ће 2014. достићи 15,5 одсто. Удео САД је у светском
експорту пао са 22,4 у 1980. години на 20,7 одсто прошле године. Очекује се да
ће у 2014. године бити 18,4 процента.

  

Када се посматра стандард грађана мерен куповном снагом валута, просечан
Кинез је 1980. године био 50 пута сиромашнији од просечног Американца (не
рачунајући расподелу богатства и прихода унутар земаља). Тај јаз је 1990.
сведен 29, а у 2008. на осам пута. Процене за 2014. кажу да ће просечан Кинез
бити пет пута сиромашнији од Американца.

  

У односу на просечног грађанина Србије, просечан Кинез је 2000. био
сиромашнији 58, у прошлој години 45, а у 2014. очекује се да ће бити
сиромашнији за свега 26 процената. А ми, каже, на крају Здравковић, и даље
причамо о Европи без алтернативе и некаквом стратешком партнерству с
Кином. Домети те и такве политике, истиче, сасвим се другачије виде када се
ставе у контекст хладних бројки, које ни по чему нису охрабрујуће за нас и нашу
економију.

  

(Политика)
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