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Историчари могу почети да гледају на март 2015. као тренутак када је кинеска
дипломатија постала зрела. После неколико година покушаја Пекинга да се убеде
западне земље да се придруже Азијској инфраструктурно инвестиционој банци (АИИБ [
1]
), та банка ће ускоро почети да ради, односно да реализује милијарде долара кредита за
финансирање путева, лука, водоснабдевања (и канализације), те телеком пројеката на
територији целе Азије. Наиме, упркос снажном лобирању САД против, знатан број
европских савезника САД (Британија, Француска, Немачка, Италија), те Јужна Кореја, а
вероватно и Аустралија, су постали су-оснивачи нове, Кином предвођене, банке.

  

АИИБ се може посматрати и као начин на који Кина планира да рециклира огромне
доларске девизне резерве. [2]  Кина ће вероватно имати неки облик вета у новој банци, с
обзиром да ће бити главни акционар, и извесно ће користити АИИБ као средство
економске дипломатије и спољне политике. Банка ће суптилно проширити утицај Кине
"на рачун САД", које су доминирале међународним економским системом од краја Другог
светског рата. [3]

  

Тзв. Bretton-Voods институције, Међународни монетарни фонд (ММФ) и Светска банка
(SB; World Bank), и делимично Светска трговинска организација, одражавају светски
економски поредак у коме доминирају САД. Упркос омекшавању тзв. Вашингтонског
консензуса и чињенице да су у ММФ и СБ сада много више утицајни кадрови из земаља
у развоју - ЗУР (нпр. скоро половина запослених у ММФ су из ЗУР) ова институције су и
даље већински (оправдано) перципиране као продужетак америчког економског и
геополитичког утицаја.
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САД тврде да ће нова банка имати мање скрупулозан начин кредитирања и еколошке
стандарде од ривалских институција као што су СБ и ММФ. Американци су наводно
забринути да нова банка неће радити по "највишим светским стандардима" за
управљање или позајмљивање.По САД, АИИБ је дизајниран да пројектује кинески утицај
широм Азије, а најмогољуднија земља има историју пружања међународних кредита које
су, наводно, ‘нетранспарентни и немарни по питању заштите животне средине’. [4]

  

  

Оснивање АИИБ је делом последица тога што је Конгрес у више наврата "блокирао
напоре да се ублажи доминација бретонвудских институција блиских Вашингтону.
Неспремност да се подрже реформе квота у ММФ смањила је кредибилитет САД према
савезницима. Предлог да се Кини да више утицаја у ММФ, где Пекинг има тек 4%
гласачких права наспрам 17% америчких, редовно је пропадао. Републиканци су такође
оборили предлоге Демократа да се повећа финансирање САД за СБ и ММФ,
остављајући ове институције недовољно капитализованим за захтеве са којима се
суочавају. [5]

  

Почетак рада АИИБ је у интересу Кине као нове регионалне силе. Међутим, овај потез,
иако проширује простор за мултилатерализам, повећава мугућност креирања два блока
економског утицаја у Азији: један на челу са Кином, а други који воде САД и Јапан (који
поред осталог, имају кључан утицај у Азијској банци за развој-АДБ). Свакако, оснивање
АИИБ намеће питање ко ће у будућности постављати правила у домену међународних
економских односа.
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  Спор око АИИБ је део онога што САД види као део ширег стратешког такмичења саКином у тежњи за контролом организација које успостављају правила за међународнуекономију. Почетак реализације пројекта развојне банке БРИЦС (Неw ДевелопментБанк), на самиту у Форталези (Бразил) јула 2014, додатно усложњава међународнуфинансијску конфигурацију и јача улогу, ових пет земаља, а пре свега Кине, опет науштрб Запада, односно САД. У напору да одбрани моћ ММФ и СБ, САД, поред осталог,преговара о транс-пацифичком партнерству, трговинском споразуму са Јапаном и десетдругих азијско-пацифичких економија, зони слободне трговине која искључује Кину.   Анализа односа САД према Светској банци   Карактер односа између САД и главних мултилатералних организација је суштинскаодлика савремених међународних односа. Анализа понашања САД према широкомспектру значајних међународних институција (укључујући ОУН, Групу Светске банке [6] ,ММФ, Светску трговинску организацију, НАТО, Организацију америчких држава), као иутицај САД на капацитатитвност ових организација да испуне циљеве САД, предмет јебројних научних радова. [7]  У студији Ngaire-Woods (2003) описује се изузетан утицај САД на СБ и ММФ. Постојиформални канали утицаја (нпр. САД је главни финансијски контрибутор), тенеформална пракса и конвенције које су настале током времена, с тим да сунеформални механизми утицаја често важнији од формалних. По аутору, без обзира натежину америчког утицаја, било би нетачно да сматрати СБ и ММФ као пукеинструменте америчке политике, те да је преостали кредибилитет и легитимитет ове двеинституције управо у способности да створе делимичну политичку дистанцу у односу наСАД. [8]  Генерално, САД посматрају све мултилатералне организације, укључујући и СБ, каоинструмент своје спољне политике, односно као средство за постизање америчкихциљева. Ипак, за разлику од ММФ, чије је оснивање било резултат интензивнихпреговора између САД и Британије, СБ је у великој мери америчка креација (улогу САДје признао и Кејнс у свом уводном излагању на Бретонвудској конференцији [9] ).  

  СБ се од оснивања налазила под чврстом контролом америчке администрације, која јепреговарала са владама других великих капиталистичких земаља око политика којетреба следити у оквиру СБ (ради ефикасног остваривања америчке моћи увек требанаћи саговорнике у другим владама које деле идеолошке предиспозиције САД). Каданије био постизан консензус са главним партнерима (од краја 1950-их то су Јапан,Немачка, Велика Британија и Француска) САД су наметале своје ставове. Односи субили понекад напети између америчке владе и председника СБ и (или) његовогменаџмента у ширем смислу. Нпр. у раним 1970-их појавило се неслагање измеђуизвршне власти у САД и руководства СБ. [10] Такође, треба узети у обзир да поделавласти на извршну и Конгрес понекад ограничава утицај САД.  Иако је СБ систематски била предмет САД утицаја, ипак је она уживала одређену меруаутономије. СБ поседује своју сопствену логику која понекад долази у сукоб санепосредним интересима САД. Ипак, аутономија СБ је била веома ограничена иамеричка влада је наметала своју вољу по свим питањима која је сматрала важним.Такође, морају се узети у обзир блиске везе између пословног света САД (великикапитал) и СБ. Наиме, бретонвудске институције су врло брзо, од 1947, дошле поддвоструки надзор америчког Трезора и Вол стрита. Индикативно је да је од десетпредседника СБ (1946-2015), седам дошло директно из пословног света.  САД је највећи акционар и најутицајнија чланица СБ. Евентуална подршка САД,притисак или критика СБ имају централно место за развој СБ и еволуцију њенихполитика, програма и пракси. [11]  Индикативно је да топ менаџмент СБ троши многовише времена у састанцима и консалтингу са САД него са било којом другом државомчланицом. САД одлучује и о начину одобравања кредита. САД су често нестрпљиве сапроцесима консензуса на којима мултилатерална сарадња почива.[12]  

Оригинални циљ СБ био је да помогне послератној обнови Европе и Јапана, да би се од1970-их прешло на финансирање инвестиција широм ЗУР. Њен фокус на економскеполитике зајмопримаца проширен је брзо и контроверзно током 1980-их. Од ЗУР јетражено "структурно прилагођавање" мерама као што су либерализација трговине,приватизација индустрије и укидање контроле цена хране и горива. Већи део тихзахтева за дерегулацију дошао је из САД, које су, посебно током Хладног рата, билесклоне да ‘извозе амерички модел капитализма’. Међутим, током председавањаинвестиционог банкара Џејмса Волфенсона, Аустралијанца, 1995-2005, банка је кренулапутем да постане и развојна агенција која се бави здравственим, образовним, као ипитањем корупције и заштите животне средине. Пошто су тада Кина и Индија добилевећи приступ приватном капиталу, СБ се концентрисала на најсиромашније земље.Интелектуално неубедљиве битке око либерализације и смањења сиромаштва уступилесу место мање идеолошком, а више еклектичном, приступу који укључује тестирањеефеката промена у здравственој или образовној политици.  Иако су САД наставиле да поставаљају председника, институција се суочавала саопадајућом улогом у ширењу америчког утицаја. Током 2014. САД Конгрес је чакпланирао да смањи амерички допринос за СБ.  Снага утицаја САД у Светској банци по виђењу америчке администрације   Индикативан је извештај америчког министарства финансија из 1982: "САД игразначајну улогу у обликовању структуре и мисије СБ дуж западних, тржишнооријентисаних линија. Одбор директора, на челу са високо котираним америчкимекспертима, доминира управљањем добро квалификованим стручним кадром. Значајниактери, менаџмент, главни донатори и главни примаоци кредита препознају САД каоглавни глас у СБ. Они знају из претходних искустава да смо способни и вољни дапостигнемо задате циљеве са финансијском и политичком моћи коју имамо нарасполагању." [13]  Према Walden Bello, у једном од докумената Трезора прецизира се да ‘у проучавању 14најзначајнијих питања која су подстакла дебату у СБ, почев од блокирања статуспосматрача за Палестинску ослободилачку организацију до заустављања помоћи СБ заВијетнам и Авганистан, САД биле у стању да наметне свој став као политику СБ у 12случајева.’ [14]  У још једном извештају америчког трезора се наглашава: "У целини, политика и програмаГрупе Светске банке су у складу са америчким интересима. Међународни карактер СБ,њене корпоративне структуре, јачина тима за управљање, и пондерисана структурагласања СБ су обезбедили широку конзистентност између њење политике и праксе идугорочних економских и политичких циљева САД.’ [15]  На другом месту у истом извештају, се наводи: "Промовисањем економског и друштвеногразвоја у Трећем свету, неговањем тржишно оријентисаних економских политика, иочувањем репутације непристрасности и стручности, Група Светске банке је подстаклаЗУР да још више учествују у међународном систему на основу либерализације трговине итокова капитала. То значи ширење могућности за амерички извоз, инвестиције ифинансије’. [16]  "СБ обезбеђује доминантан део својих средстава за подршку специфичниминвестиционим пројектима за ЗУР које имају средњи ниво приихода. То су углавномдржаве (као што су Филипини, Египат, Пакистан, Турска, Мароко, Тунис, Аргентина,Индонезија и Бразил) које су стратешки и економски важне за САД (1988) ". [17]  
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Кетрин Гвин (Catherine Gwin) направила је процену шта су банка и њене активностидонели САД између 1947. и 1992. Морају се разликовати два доприноса: прво, приходпримљен од стране америчких грађана који поседују обвезнице које издаје банка (топредставља 20,2 милијарди долара у наведеном периоду); друго, пословни расходи СБна територији САД (ово представља 11 милијарди долара за исти период). Следеће,мора се пре свега водити рачуна о мултипликативним ефектима америчких инвестицијау СБ и Међународну асоцијацију за развој (ИДА). Од стварања СБ, САД су остварилесамо минималан трошак: 1,85 милијарди долара, док је СБ одобрила кредите у укупномизносу од 218,21 милијарду долара (ово је више него сто пута већи износ). Ови кредитису генерисали велике поруџбине за америчке фирме. У случају ИДА, САД су ималенешто већи трошак него за СБ: 18 милијарди долара за финансирање ИДА кредита уизносу од 71 милијарди. [18]  Генерално, блиска веза успостављена између политичке моћи САД, пословних кругова ипредседника и менаџмента СБ учинила је ову институцију промотором интереса САД. [19]  Утицај САД на Светску банку у погледу секторских кредита  Од 1970-их САД систематски користи свој утицај у покушају да убеде СБ да неодобравају кредите који би омогућили производњу робе која ће конкурише америчкимпроизводима. Тако се САД редовно противе кредитирању производње палминог уља [20] ,агрума и шећера. САД 1987. ‘присиљавају’ СБ да драстично смањи кредите заиндустрију челика у Индији и Пакистану. Две године раније САД су се успешноуспротивиле инвестиционом пројекту Међународне финансијске корпорације (ИФЦ, којиприпада Групи Светске банке) у бразилској индустрији челика, а нешто касније и давањукредита који је требало да подржи реструктурирање индустрије челика у Мексику.Такође, САД су претиле коришћењем вета ради спречавања кредитирања кинескеиндустрије челика у 1980-им. САД су такође блокирале кредит ИФЦ за рударскекомпаније које су ектрактовале руду гвожђа у Бразилу. Слична акција била је и у везиинвестиција од стране ИФЦ у чилеанској индустрији бакра. Поред тога, САД је активноутицала на СБ по питању политике према нафтном сектору тако што су подржавалекредите за ектракцију нафте, али не и за њену прераду.[21]  

  На крају, индикативно је недавно обраћање секретара америчког трезора, Џека Леуа,који указује Конгресу на значај ММФ и СБ за САД у контексту економског и политичкогутицаја широм света. По њему: ‘За сваки долар које САД дају ММФ-у, додатна четиридолара стигну од других чланица. У 2010. 188 држава чланица усвојило је пакетреформи који би дистрибуирао утицај равномерније, уз задржавање под ефективномконтролом Вашингтона пакета акција који би значио вето (удео САД би минимално пао,са 16.75% на 16,5%), те би Американци и даље имали кључну улогу. Кроз ММФ САДутиче на одлуке како да се потроши новац других људи, а тако ММФ појачава утицајВашингтона…Договор о реформи ММФ је близу бесплатног ручка за Американце…Безкључног утицаја у ММФ дошло би до губитка америчког утицаја и способности да сеобликују међународне норме и праксе’. [22]  Отпор земаља у развоју доминацији САД  Земље у развоју су незадовољне праксом позајмљивања СБ, која даје Западу контролунад политиком те институције, која је несразмерно велика с обзиром на њихове новчанеконтрибуције. Индикативно је да се велики део вишка из комерцијалних кредита који битребало да иде земљама средњег дохотка враћа натраг у СБ како би се дали ’лоw-цост’кредити најсиромашнијим земљама. У суштини, на овај начин СБ финансира део оногашто би требало да буду легитимне донаторске обавезе. [23]  За групу Светске банке најефикаснији одговор на кризу постојања је проширењекредитирања. Међутим, ЗУР све чешће траже кредите на другим местима. СБ једеценијама финансирала хидро и термо електране у ЗУР, и захтевала приватизацију идерегулацију од дужника у замену за кредите. Међутим, данас је та улога оспоренауслед раста приватног тржишта капитала и веће моћи и богатства земаља које су некадузимале кредите од СБ (као што су Индија и Кина), остављајући ову институцију у светежој ситуацији да нађе своју сврху постојања. Многе ЗУР потенцарију да јеједноставније и брже да се укључе у регионалну развојну институцију или да позајме одКине (чије је позајмљивање земљама средњих прихода премашило позајмице СБ) негоод СБ.  У протеклој деценији, бум у ЗУР створио је огромну потражњу за термоелектранама,путевима, лукама, железницама. И док су многима непознате организације, попут Corporación Andina de Fomento(ЦАФ), рапидно повећавале инфраструктурно кредитирање, високо котиранеинституције, укључујући СБ, под интензивним надзором својих богатих националнихакционара а и од оних наклоњених екологији, борили су се за финансирање све мањегдела потреба ЗУР.[24]Нпр. ЦАФ, развојна банкарска институција 18 држава региона Јужне и СредњеАмерике, пласирала је више средстава у инфраструктуру Латинске Америке него СБ иИнтерамеричка развојна банка заједно. Једноставно, ЦАФ је позајмљивао јефтино насветским тржиштима капитала ‘удруживањем’ ризика чланица.  
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  ЗУР су коначно почеле да се организују у оквиру СБ и ММФ како би се променилањихова политика. Један од знакова тог отпора је то што је председник СБ именоваопанел за процену индекса ‘Doing Business’ (по коме неупоредиво боље услове запословање има Македонија него Кина, која је забележила највећу и најдужу економскуекспанзију у историји цивилизације). Ова индекс услова за пословање је промовисан узснажну подршку Бушове администрације кроз допринос методологији и финансирање изУСАИД-а, те политичке и финансијске подршке САД. Кина је само једна од многихземаља која је критиковала индекс унутар СБ, а већ раније опозиција индексу дошла изБразила, Аргентине, Индије и других ЗУР.  Опозиција ЗУР није чудна јер су две институције под контролом Вашингтона, а многењихове политике су се показале као штетне за ЗУР. Али за разлику од Светскетрговинске организације, где ЗУР формирају блокове и релативно успешно се боре засвоје интересе (због тога и финализовање нове ‘Доха рунде’ трговинских преговоратраје дуже од деценије), светска већина је углавном остала немоћна да спречи богатеземље да доминирају над ММФ и СБ. Током протекле деценије ММФ је лишен доброгдела моћи у ЗУР, те је Вашингтон такође изгубио своју најважнију арену за утицај нањихове политике. Земље са средњим дохотком Азије, већем делу Латинске Америке,Русија и друге државе су успеле у наподу да не морају да поново позајмљују новац одММФ. Како је СБ вршила велики део свог утицаја преко ММФ-а, овај аранжман је тимезнатно ослабљен. Бретонвудски близанци су ипак задржали снажан утицај усиромашнијим ЗУР. [25]  „Случај“ Југославија од 1948.  Док је СБ углавном креирана да обезбеди реконструкцију порушених земаља послеДругог светског рата, САД су радије покренуле Маршалов план на сопственуиницијативу, јер је на тај начин потпуно могле да контролише пословање и дају донацијепо свом нахођењу. Иако је, у ствари, играла маргиналну улогу у обнови, ипак СБреализују одређене кредите европским земљама, почевши од првих у својој историји: 250милиона долара за Француску у мају 1947, али тек после избацивања францускеКомунистичке партије из владе. У 1947. САД је успешно интервенисала у циљуспречавања давање зајма Пољској и Чехословачкој јер су владе тих земаља укључивалекомунисте.  Од почетка рада политика СБ је одређена контекстом Хладног рата и америчкихинтереса у том погледу. САД су дуго биле преокупиране антикомунизмом, а промена урелативне америчке моћи може објаснити велики део еволуције у односима САД са СБ упоследњих пола века. Наиме, дужничке кризе 1980-их и колапс комунизма у ИсточнојЕвропи довео је до нове интерпретације интереса САД у СБ.  

  Преко СБ САД је остваривала свој утицај у разним земљама, поред осталог и уЈугославији (а и у бројним другим државама попут Чилеа, Вијетнама, Никарагве подСандинистима). У циљу подршке дистанцирању Југославије од Совјетског Савеза,америчка влада подстиче СБ да одобри кредит Југославији крајем 1940-их. Првобитно јевлада САД преферирала да кредитира Југославију преко СБ, а не преко директнебилатералне помоћи из страха да ће тај потез бити критикован у Конгресу од странебројних посланика који су се противили било каквој подршци једном комунистичкомрежиму. Џорџ Кенан је препоручио 'дискретну и скромну подршку' од стране Запада,плашећи се совјетске реакције, и свестан нерасположења у Конгресу. Сматрао је да јеСБ одговарајући инструмент за такву улогу. Прва мисија СБ стиже у Београд 1949. апредседник Јуџин Блек лично је преговарао са Брозом. [26]  Већ 1949. постоји мисија СБу Београду под вођством Драгослава Аврамовића, економисте који је касније постаовисоки функционер СБ у Вашингтону.  
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  Међутим, од тог састанка ништа посебно није било јер је Блек на том састанку са Брозомрекао: "не више од 12 милиона долара укупно". У тој суми је кредит за дрвну индустрију,од скромних 2,7 милиона долара, који је враћен већ 1951. Блацк је видео у датој уситуацији прилику да веже политичке интересе земаља Западне Европе у подржавањуБроза са њиховим економским интересима за наставак трговинских односа.Једноставно, Блек је потенцирао да уколико западноевропске земље не дозволекоришћење од стране СБ дела њиховог уложеног (оснивачког) капитала од 18% [27](или пак дозволе СБ да позајми на њиховим тржиштима одређени износ), неће битимогуће да СБ обезбеди кредит за Југославију. Председник СБ је био свестан вероватнихнежељених ефеката на тржишту капитала у Њујорку, које је било неспремно дапозајмљује Југославији, а то је утицало на одлуку СБ.[28]Наиме, СБ је одбијала да организује кредитне механизме тражећи, председник Блацквише пута експлицитно, да Југославија реши питање дугова по предратним обвезницама.Увидевши то, југословенски Комитет за спољну трговину даје упуства делегацијиЈугославије која је новембра 1958. отишла у Вашингтон да, између осталог, "испитамогућности и услове активирања веза са СБ, а у правцу омогућавања да се, у крајњојлинији, добију зајмови. Посебну пажњу обраћена је на став и захтев СБ у односу напроблематику предратних дугова. Југославија то решава са француским портерима тек1958. а са америчким 1961/62. и све до тада није користила већа средства СБ.  Дакле, СБ није била носилац америчког утицаја у Југославији у том периоду, иако је топровобитно била намера САД. Југославија није добијала кредите СБ (осим оног за дрвнуиндустрију, те нешто касније још два кредита, 1951. од 28 милиона долара и 1953. од 30милиона долара, уз америчко "посредовање" па се у Југославији воде као америчкафинансијска подршка), али је добијала велику директну америчку помоћ са одобрењимаамеричког конгреса. Током 1951. Југославија је постигла договоре са Американцима,Британцима и Французима око трилатералног финансирања, које је трајало до 1955.Американци развијају читаве програме донација: 1954 (Фоод фор Пеаце) и 1958(Девелопмент Лоан Фундс), које Југославија обилато користи и који су, до појавеУСА-ида (1961), основа америчке помоћи Југославији.  

  Током 60-их конгрес је повремено кочио помоћ Југославији (због подршке СФРЈ Куби иВијетнаму), али је администрација САД често налазила механизам да заобиђе овеблокаде, све до 1968. када се програм помоћи официјелно завршио, јер сепретпостављало да је СФРЈ решила проблем мањка хране. Ови пројекти су поамеричким законима били сваке године одобравани у Конгресу, па и помоћ Југославији.Иако је увек било трзавица, све до почетка 60-их није било већих блокада. [29]  Иначе, послератна Југославија је учествовала на Медународној монетарној ифинансијској конференцији јула 1944. у Бретон-Вудсу, поставши члан-оснивач СБ (иММФ-а). Наша земља је у раздобљу од 1947. до 1991. добила 90 кредита у износу од окошест милијарди долара, што је компаративно посматрано велики износ и директнапоследица америчке хладноратовске логике да се Југославија што више удаљи од СССР.СБ је у целом послератном периоду била најзначајнији инострани кредитор развојнихпројеката у нашој земљи. Поред тога, Југославија је учешћем на међународнимлицитацијама у ЗУР такође користила средства ове банке којима се финансирајупројекти ЗУР. Један од већих кредита, од 70 милиона долара, који је добила СФРЈ биоје намењен железници 1964. [30] У 1983. СФРЈ је добила први (тзв. САЛ) зајам заструктурно прилагођавање (финансирање развојних пројеката у земљи). Највећи бројкредита коришћен је у саобраћају и агрокомплексу, којима су припали и највећи износи,а следе енергетика и индустрија.  Обнова сарадње и проблем слабе реализације пројеката у Србији  Након искључења фебруара 1993. по сређивању односа са ММФ, наша земља севратила у СБ наследивши чланство СФРЈ 8. маја 2001. Важна одлука Одбора извршнихдиректора истог датума је признавање нашој земљи "посебног статуса" како би могла дакористи средства Међународне асоцијације за развој( ИДА) под повлашћеним условима. [31]Група Светске банке одобрила је СРЈ донацију у 2001. од 30 милиона долара за разнепрограме, а потом је уследио трогодишњи кредит од 540 милиона долара, првенственоради отплате ранијих дугова.[32]  Закључно са почетком 2015. СБ је обезбедила финансирање више од 40 пројеката уразним секторима. Почетна алокација од 600 милиона долара повећана је за додатних300 милиона у новембру 2009. на захтев Владе Србије чиме се хтело помоћи земљи дапокрије своје краткорочне и средњорочне потребе за финансијским средствима. Вишезајмова било је усмерено за подршку финализацији приватизације, јачању бизнисокружења, продубљивању финансијског сектора, заштите банкарског сектора (укупночак 650 милиона долара). Поред тога два пројекта од 200 милиона долара били суусмерена на побољшање система јавног управљања, односно унапређења располагањајавним расходима и социјалним трансферима.  

  Од поновног успостављања односа са СБ она је у Србији, поред обезбеђивањаконсалтинга, финансирала више десетина пројеката вредних преко две милијардедолара, укључујући и буџетску подршку. Септембра 2014. портфолио СБ у Србијисастојао се од шест активних инвестиционих пројеката у укупном износу од 799,65милиона долара. Томе треба додати три нова пројекта који су одобрени, али су начекању (од укупно 340 милиона долара) те два ‘Труст Фундс-а’ у износу од 20,66милиона долара. [33]  На крају 2014. државни дуг Србије према СБ износио је 1866милиона долара, а према ИДА, која даје најповољније зајмове (испод тржишнихкритеријума) 597 милиона долара. [34]  Перформансе портфолија Србије су мешовите, а крајем 2014. консолидовани рациоисплате (реализација пројеката на терену) износио је скромних 24,1%. Разлози значајногодлагања отпочињања пројеката су недостаци код припреме пројеката (недостајуфизибилити студије) као и тешкоће око међу-агенцијске координације као и сарадњеизмеђу министарстава у комплекснијим пројектима. [35]  Нпр. значајно кашњење узаврштеку ауто-пута на Коридору 10 (према бугарској и македонској граници) последицаје слабих потенцијала да се испуне сложене процедуре СБ ради повлачења средстава. Ускладу са проценом Фискалног савета, од 3754 милиона евра неповучених кредитадобар део отпада на одобрене зајмове СБ, посебно у области путева (257 милиона евра),али и осталих пројеката (преко 150 милиона евра).[36]  Од 2001. инвестиције Међународне финансијске корпорације (ИФЦ) у Србији су билераспоређене у 54 пројекта по разним секторима. [37] ИФЦ улагања у Србију на дан 30.јуна 2014. су била 683,3 милиона долара. Иначе, од краја 2013. сви ИДА-финансиранипројекти у Србији су затворени.  Поред проблема са испуњавањем процедура за повлачења већ одобрених средстава(због чега се плаћају и пенали), од великог је значаја како паметно изабрати пројектеСБ. С једне стране, велики број пројеката уситнио би њихову појединачну вредност. Тодаље значи да ће се значајна средства употребити за консултанте који ће нас учити штада радимо са тим парама (то готово увек иде у пакету са оваквим кредитима), а за самуреализацију неће остати пуно. [38]  На листи приоритетних сектора свакако треба да сенађе и подршка малим и средњим предузећима и регионалном развоју.[39]Веома важно је и финансирање пројекта у области образовања, науке и иновација.Поред тога, Србија мора кандидовати код СБ пројекте за побољшање енергетскеефикасности.[40]  Генерално, кредити СБ намењени Србији највећим делом су усмерени каинфраструктурним пројектима, који имаљу врло ниске стопе приноса (то значи да сеуложени капитал врло споро ‘враћа’, а често одржавање пројеката, као што је нпр.случај код ниско-фреквентних ауто-путева више кошта него што је зарада од путарина).Зајмови за пројекте у прерађивачкој индустрији су врло ретки, а без улагања у туобласт, која нуди веће стопе приноса и по природи посла извозно је оријентисана (јерпрактично ниједна компанија из прерађичке индустрије не може опстати ако планирасамо пласман на српско трижите), нема услова за одржив развој земље. Камате СБ сурелативно повољне у односу на комерцијалне услове, и углавном износе 1,5%-2%годишње. Међутим, проблем су сложене тендерске процедуре, које практично избацујудомаћа предузећа из конкуренције, јер су захтеви попут висине капитала компанијетакви да најчешће ниједно предузеће које послује у Србији не може да их испуни. Сдруге стране, компаније са Запада лако испуњавају дате критеријуме, али збогснижавања својих трошкова ангажују српске фирме као подизвођаче. Када се поредезајмове СБ са кредитима за инфраструктуру који су последњих година добијени од Кине(и Азербејџана) услови су врло слични када су у питању и трошкови кредита и када је упитању проценат ангажмана домаћих предузећа. Наиме, док СБ формално не одређујеко ће бити извођач а на крају то скоро увек испадне компанија са Запада, ове две земљесу у старту тражиле да њихове корпорације буду носиоци пројекта, а да српске фирмеучествују до 50%. И камате су сличне. Нпр. кинески кредит за ТЕ Костолац Б, добијенпочетком 2015, има рок отплате 20 година, седам година грејс периода и фикснукаматну стопу од 2,5%.  
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Америчка доминација међународним финансијским институцијама - пример Светске банке и осврт на "наш“ случај

Пише: Горан Николић
понедељак, 20 април 2015 22:43

  Индикативна је намена кредита који је Србија добила од СБ почетком 2015. Наиме,марта ове године СБ је одобрила Србији зајам од 100 милиона долара (за буџет) каоподршку структурним реформама, као први од два који подржавају владине напоререформисања државних и друштвених предузећа. Циљ је ‘решавање’ питања 514друштвених предузећа који се налазе у портфолију Агенције за приватизацију, и топутем приватизације и продаје њихове имовине заинтересованим инвеститорима иликроз стечај. Зајмом ће се финансирати отпремнине, као и реформе Националне службезапошљавања како би се омогућила боља помоћ радницима који добију отказ да нађунови посао.  Проблематика избора новог шефа СБ као индикатор дивергентних интересаЗапада и ЗУР  Борба која је почела ради замене шефа СБ одражава компликације у свету где се властнад институција глобалног управљања помера од развијених земаља ка брзо-растућимземљама у развоју. Нигеријац Нгози Окоњо-Иwеалаи Колумбијац Јосé Антонио Оцампосу кандидати у складу са старим традицијама САД, нешто слично као што је пре двегодине био Јим Yонг Ким, још увекпрви човек СБ. Оно што је јасно је би да нови председник требало да акционарима СБ, са различитиминтересима, понуди нови упешан мандат за СБ. Ако то не успе, ЗУР ће све вишетражити средства и подршку која им је потребна од других институција, те ће релативнизначај СБ и даље опадати. У сваком случају. биће потребан јак председник који може дапомири дивергентне интересе и позиционира СБ у новим условима, када ЗУР шаљу досада највећи изазов.  Аутор је виши научни сарадник Института за европске студије      [1] Asian Infrastructure Investment Bank.      [2]  Креирање АИИБ је одговор на велике потребе за финансирања инфраструктуре уАзије, које се процењују на око 8000 милијарди долара у другој деценији 21. века.      [3]  US warns of loss of influence over China bank. Shawn Donnan and Geoff Dyer inWashington, FT 17 III 2015. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/71e33aea-ccaf-11e4-b94f-00144feab7de.  html#axzz3VgWB8C32      [4]  China's latest power play comes at the expense of America. The Week March 28, 2015  http://theweek.com/articles/546475/chinas-latest-power-play-comes-expense-america      [5]  Демократски конгресмени су неуспешно упозоравали да ако САД жели да сачувалидерску улогу у ММФ и СБ, битно је да се предложене реформе одобре, јер ће упротивном доћи до слабљења америчког утицаја, тј. способности да се обликујумеђународне норме и праксе.      [6]  Група Светска банка (Group World Bank) са седиштем у Вашингтону се састоји од петинституција:  1. МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (International Bank for Reconstructionand Development - IBRD), скраћено “Светска банка” 2. МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈАЗА РАЗВОЈ (ИДА) 3. МЕЂУНАРОДНА ФИНАНСИЈСКА КОРПОРАЦИЈА (ИФЦ) 4.МУЛТИЛАТЕРАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ГАРАНТОВАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА (МИГА) 5.МЕЂУНАРОДНИ ЦЕНТАР ЗА РЕШАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРОВА (ИЦСИД).      [7]  Видети нпр. студију:’US Hegemony and International Organizations: The United Statesand Multilateral Institutions’. Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane, and Michael Mastanduno.Oxford Scholarship Online, 2003.www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0199261431.001.0001/acprof-9780199261437      [8]  Ngaire Woods, The United States and the International Financial Institutions: Power andInfluence Within the World Bank and the IMF  (Oxford University Press2003).      [9]  Catherine Gwin, in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank,Its First Half Century, Vol. 2, p. 196      [10]  Наиме, Роберт Макнамара (Robert McNamara), председник СБ од 1968, био је удиректној вези са Демократском странком, а на власт је 1969. дошао РепубликанацНиксон. Нпр. администрација САД је 1971. наредила извршним директорима којипредстављају САД да гласају против кредита који је СБ одлучила да одобри Гвајани.Потом је влада САД осујетила иницијативу McNamare за стварање новог развојногфинансијског фонда који је био финансиран петро-доларима. Циљ САД је био дапрекине монопол ОПЕЦ-а. ‘Офанзиву’ против Макнамаре водио је државни секретарХенри Кисинџер. Односи су побољшани са доласком новог Демократе у Белу кућуКартера, али када је Републиканац Реган у јануару 1981. предложио драстичносмањење мултилатералне помоћи, па према томе и допринос САД у ИДА (у користбилатералне помоћи САД), Макнамара је практично морао да оде.  These facts are related by Catherine Gwin in KAPUR, Devesh, LEWIS, John P., WEBB,Richard. 1997. The World Bank, Its Firsst Half Century, volume 2, p. 213      [11]  Catherine Gwin, “U.S. relations with the World Bank, 1945-1992”, in Kapur, Devesh,Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, p. 195      [12]  Catherine Gwin, in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The WorldBank, Its First Half Century, Vol. 2, p. 248. p. 197, 195.      [13]  Department of the Treasury, Assessment of US participation in Multilateral DevelopmentBanks in the 1980s, Washington DC, 1982, chapter 3, quoted by Walden Bello, 2002,Deglobalization. Ideas for a new world economy, Zedbooks, London - New York, p 59-60      [14]  Bello, Walden. 2002. Deglobalization. Ideas for a new world economy, Zedbooks, London- New York, p. 60      [15]  Department of the Treasury, United States Participation in Multilateral DevelopmentBanks, 1982, p. 59. (quoted by Catherine Gwin, op. cit. p. 270)      [16]  Department of the Treasury, United States Participation in Multilateral DevelopmentBanks, 1982, pp. 48, 52 (quoted by Catherine Gwin, op. cit. p. 271)      [17]  Letter from President Ronald Reagan to Representative Robert Michel, 10 June 1988, p.1. (quoted by C. Gwin, op. cit. p. 271)      [18]  Catherine Gwin, in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The WorldBank, Its First Half Century, Volume 2, op. cit. p. 271-272      [19]  Domination of the United States on the World Bank. 1 September 2014 by Eric Toussaint.Series : Bretton Woods, the World Bank and the IMF : 70th anniversary (Part 7).  http://cadtm.org/domination-of-the-united-states-on      [20]  Catherine Gwin, “U.S. relations with the World Bank, 1945-1992”, in Kapur, Devesh,Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2, op. cit.p. 223-224 and 259-263.      [21]  Ипак, било је доста случајева када су се амерички интереси поклопили саинтересима других сила. Примери су став СБ у вези Асуанске бране, грађевинскогпројекта Насера у Египту, те у Ираку након инвазије 2003.      [22]  Keep IMF and World Bank instruments of US policy, Treasury chief urges Congress.March 17, 2015. http://rt.com/usa/241681-treasury-chief-imf-reform/      [23]  World Bank: An exercise of influence. By Alan Beattie  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/15b9d4d8-7ca6-11e1-8a27-00144feab49a.  html#axzz3VgWB8C32      [24]  Треба напоменути да су се ЗУР жалиле да богате земље лимитирају делокругпословања банке, и то сложеним и скупим ограничењима. У 2010, на пример, СБ јеодобрила кредит од више од три милијарде долара за електране на угаљ који је тражиоЕСКОМ, државна компанија Јужне Африке. Финансирање је одобрено од странеизвршног одбора банке, где су све ЗУР гласале ЗА, али се трио богатих земаља: САД,Британија и Холандија, успешно успротивио потенцирајући жаштиту животне средине.      [25]  Иронично, велика већина кредита ММФ-а су дате европским чланицама, али туММФ није главни доносилац одлука.  IMF and World Bank are losing clout in developing countries. Mark Weisbrot. 21 May 2014.http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/31/imf-world-bank-lose-influence-developing          [26]  Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First HalfCentury, volume 1, pp. 103      [27]  18% ‘субсцриптионс’ је просто механизам финансирања пројеката Светске банкепреко држава чланица које морају да одобре сваки посебан пројекат.      [28] Edward S. Mason and Robert E. Asher, The World Bank since Bretton-Woods, BrookingsInstitution Press, 1973, p. 112.      [29]  Игрутиновић Милан, 2015. Докторски рад у припреми: Југословенско-америчкиекономски односи 1954-68. Филозофски факултет, Одељење за Историју, Београд.      [30]http://www.nytimes.com/1964/12/12/world-bank-lends-70-million-to-yugoslavia-for-rail-system.html?_r=0      [31]  Трошкови на зајмове ИДА износе око један проценат годишње, с поцеком од 10 ироком врацања од три деценије. Још важније је то што је стицањем "ИДА статуса" нашаземља стекла услове да се користи "напуљском конвенцијом", то јест да јој се као једнојод најсиромашнијих земаља може отписати до 67% дуга, али не рачунајуци обавезедругим бретонвудским институцијама, које се не могу отписивати.       [32]  Кредит је дат под најповољнијим условима (услови ИДА) уз трошкове кредита од0,75% без камате, уз почек од 10 година и отплату у 25-годишњем периоду.      [33] Pored ostalih, tu su sledeći projekti:   Floods Emergency Recovery Project  (300 miliona dolara, od oktobra 2014),  Deposit Insurance Strengthening Project  (200 miliona dolara, od februara 2014),  CORRIDOR X HIGHWAY PROJECT  (388 miliona dolara, od jula 2009),  Bor Regional Development Project  (43 miliona dolara, od juna 2007).      [34] www.javnidug.gov.rs/upload/Stanje%20i%20struktura/Stanje%20i%  20struktura%20-%20SRB%20LATINICA.pdf      [35]  Поред ИДА/ИБРД портфолиа, постоји Multi-Donor Trust Fund za reformu pravosuđa uiznosu od 10,1 miliona dolara, te Serbia Innovation Project који финансира ЕУ преко ИПА уизносу од 10,56 милиона долара.  http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/  Serbia-Snapshot.pdf      [36]  ОЦЕНА ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 2015 – 2017 И ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈАЗА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ. Фискални савет, 11.2.2015.      [37]  ИФЦ ради са клијентима из приватног сектора, владе и цивилног друштва с циљемда прималац кредита има бенефит од глобалне експертизе, саветодавних услуга иинвестиционих пројеката. Приоритети ИФЦ у Србији уклјучују у агробизнис, превентивеу погледу климатских промена, побољшање инвестиционе климе.      [38]  На крају, то би значило да се ништа системски и кључно неће променити тако малимпројектима. Зато треба оптирати три до пет стратешки важних програма који би сефинансирали из ових средстава.      [39]  Главни циљеви би били: подршка бољем приступу финансирања МСП, развојзнања, вештина и иновативности МСП, подршка започињању посла, тј. финансирањестарт-уп програма, те отклањање неравномерног регионалног развоја.      [40]  То може значајно може да допринесе убрзаном расту у наредним годинама јер јепотрошња примарне енергије по јединици БДП до четири пута већа него у ЕУ.    
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