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 После економског отварања крајем седамдесетих, Кина је постала идеално тржиште за
америчке корпорације које су остваривале енормне профите. Привредни раст
најмногољудније земље осамдесетих и деведесетих, чија се економија током тих година
осмостручила, тада није посматран као изазов доминацији Вашингтона који је управо у
то време био на врхунцу моћи.

  

Међутим, аналитичари а затим и америчка политичка елита, суочени са државним
руководством у Пекингу које није било склоно да се уклапа у вашингтонске визије у
погледу тога шта је слободна и фер трговина или какав би политички систем земље
требало да буде, почињу да показују знаке „забринутости" за будући развој Кине. Ипак,
огромна зарада бројних западних корпорација, односно њихови снажни лобији, омогући
су да се питање ризика који успон Пекинга носи за доминацију Вашингтона не
актуелизује у мери да утиче на креирање политике у Белој Кући. Велика рецесија
2008-2009, односно проактивна фискална политика Пекинга која је смањила терет кризе
за Запад, додатно је ублажила критичке тонове у вези са третманом страних компанија
у Кини или питање Ујгура.

  
  

Ипак, огромна зарада бројних западних корпорација, односно њихови снажни лобији,
омогући су да се питање ризика који успон Пекинга носи за доминацију Вашингтона не
актуелизује у мери да утиче на креирање политике у Белој Кући

    

Ипак, с почетком друге деценије овог века западни медији, политиколози, активисти за
људска права и политичке елите почињу да показују све снажније знаке незадовољства
економским и политичким развојем у Кини. Иако се инсистира на формалним замеркама
у погледу стања политичких слобода и људских права (посебно у Синкјангу) или
кинеских трговинских ограничења и субвенција државним предузећима који нарушавају
правила конкуренције, кључни разлог повећаног притиска на Пекинг је сасвим други.
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Наиме, спознаја деривирана из екстраполације тренда дотадашњег економског раста
(који, почевши од 1980, просечно годишње износи невероватних 9%, што је створило у
историји цивилизације невиђену економско-социјалну трансформацију за друштво те
величине), да би Кина релативно брзо могла да постане водећи глобални актер,
укључила је аларме у Вашингтону.

  

  

Прослава 100. годишњице оснивања Комунистичке партије Кине, у Пекингу, 1. јула 2021.

  

Бројни теоретичари међународних односа, од Пола Кенедија до Џона Миршајмера,
упозоравали су да се економска моћ временом по правилу претвара у војну доминацију.
Вашингтонске елите, као и Запад посматран у целини, навикли су на свет у коме владају
правила базично скројена по њиховој мери, или која се не морају стриктно поштовати ако
су у колизији са њиховим интересима. Последично, помисао да би моћ да се одређују
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глобални приоритети могла бити драматично редукована, односно да би неко изван
„изабраног круга" могао у извесној мери да одлучује у доменима који би могли да утичу
на начин живота привилегованих елита на Западу, постала је онеспокојавајућа.

  
  

Подржаваоци ове политике веровали су да ће амерички притисак снажно успорити
кинеску извозну машину, док ће „reshoring" (повратак радних места у САД) додатно
ослабити кинеску индустријску базу

    

Повезано с тим, долази до интернационализације и „медијске обраде" многих питања
везаних за методе којима се постиже економски раст у Кини, док су људска права, и
посебно положај мањима у тој земљи, све чешће постајала тема у западној штампи. 

  

Успоравање раста Кине 

  

Долазак Доналда Трампа на власт у САД 2016. године само је оголио ствари. Ускоро,
јула 2018, Трамп је објавио трговински рат Кини, у почетку се надајући да ће
форсирањем Пекинга да смањи трговински суфицит побољшати америчке економске
перформансе. Подржаваоци ове политике веровали су да ће амерички притисак снажно
успорити кинеску извозну машину, док ће „reshoring" (повратак радних места у САД)
додатно ослабити кинеску индустријску базу.

  

Бајден је практично наставио политику свог претходника, али уз координиран приступ
са ЕУ и англосаксонским државама. Истина, питања трговинског дефицита (који се
упркос свему повећавао, јер је исти последица мањка штедње у САД) стављена су у
други план, прешавши на наметања ограничења Пекинга да увози америчку високу
технологију.
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  Амерички председник џо Бајден на виртуелном састанку са кинеским председникомСијем Ђинпингом, 15. новембра 2021.    Да ли је Вашингтон коначно нашао Ахилову пету Пекинга или су се основни генераторидеценијски снажног раста Кине делимично исцрпели, за сада није јасно. Али низекономских података указује да се земља суочава са снажним успоравањем раста,превасходно услед кризе тржишта некретнина и локдауна великих индустријских итранспортних центара    Да ли је Вашингтон коначно нашао Ахилову пету Пекинга или су се основни генераторидеценијски снажног раста Кине делимично исцрпели, за сада није јасно. Али низекономских података указује да се земља суочава са снажним успоравањем раста,превасходно услед кризе тржишта некретнина и локдауна великих индустријских итранспортних центара. Све ово изазива проблеме у ланцу снабдевања на глобалномнивоу, што повратно негативно утиче на индустријску активност у земљи. Повезано стим, кинеска централна банка је неочекивано средином августа, по други пут у 2022,снизила каматне стопе, након што су економски подаци указали на нове проблемепривреде.  Ове године очекује се да Кина забележи повећање производње од тек 3%, док  прогнозе за 2023.од око 5% нису много боље. То је за привреду навикнуту на знатно више стопе растаразочаравајуће, и поред тога што ће економија главног конкурента, САД, ове годинебити у стагнацији, слично као и европска.   Добрим делом повезано с претходне године уведеним драстичним повећањемограничења за задуживање грађевинских корпорација, продаја некретнина у Кини је ујулу 2022. пала је за чак 29% међугодишње, док је обим започетих грађевинских радовамањи за невероватних 45%. Падају и цене некретнина, што је веома неуобичајено заземљу где су цене станова биле у деценијски дугом буму. На годишњем нивоу, у августу2022. цене некретнина у 70 великих и средњих градова пале су за 1,3%. С тим повезано,можда и није велико изненађење да Кина има преко 50 милиона празних станова имилионе незавршених зграда услед банкротстава великих грађевинарских компанија.
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  Градилиште у Пекингу  Све ово представља велики проблем, будући да се чак 30% кинеског БДП генерише изсектора некретнина, двоструко више него у САД (крах на том тржишту послао је свет укризу 2008-09). Према аналитичарима Citigroup Inc. финансијска зараза се толикопроширила на сектор некретнина да су чак и грађевинске фирме подржане од странедржаве изложене ризику од раста неплаћања обавеза. Наиме, у првој половини 2022.тешко наплативи зајмови су порасли са 24,3% укупних кредита за некретнине на крају2021. на 29,1%. Оно што је посебно онеспокојавајуће јесте да се то углавном можеприписати инвеститорима које контролише кинеска влада.  У првих осам месеци 2022. Кина се суочава и са практичном стагнацијом малопродаје(пораст од тек 0,5%), као и релативно спорим повећањем индустријске производње(3,6%). Незапосленост младих (15-24 године) порасла је на рекордних 19,9%.    Када је реч о дугорочним (структурним) изазовима за раст с којима се Кина суочава, тосу, пре свега, неповољна демографија и низак поврат на улагања након година брзогразвоја инфраструктуре    Додатно, и поред отварања многих морских лука после локдауна, међународни прометсе не враћа на пређашњи ниво. Поред тога, постоје јасни знаци да инвеститори,корпорације и квалификовани радници губе поверење у Кину, те су мултинационалнекомпаније попут Applea почеле да селе своју производњу у југоисточну Азију.  Када је реч о дугорочним (структурним) изазовима за раст с којима се Кина суочава, тосу, пре свега, неповољна демографија и низак поврат на улагања након година брзогразвоја инфраструктуре.   Објективне околности  Драматично успоравање економских активности Кине последица је и објективнихоколности. Спор опоравак међународних ланаца снадбевања, и тиме индустријскепроизводње у Кини, повезан је са ратом у Украјини али и с пандемијом. Суша праћенанезапамћеним врућинама такође је фактор који је негативно утицао на кинески БДП, докје слабија екстерна тражња последица лоших перформанси западних економија.
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  Теретни бродови у кинеској луци Женђијанг  Локдаун великих градова у Кини јесте одлука кинеског руководства, али изнуђена, као иодсуство експанзивније монетарне политике. С тим повезано, очекује се да ће сеНародна банка Кине до првог квартала 2023. суздржавати од даљег монетарногпопуштања, посебно због депресијације јуана.  Слабљење ренмимбија према долару (за скоро 8% међугодишње 20. септембра 2022), ипоред напора кинеске централне банке да тај тренд ублажи, носи са собом вишенегативних него позитивних последица. С тим је делимично повезано и опадањедевизних резерви, иако су оне, са преко три хиљаде милијарди долара (махом узападним обвезницама, акцијама и банкарским депозитима), и даље убедљиво највећена свету.

  Пад јуана према долару у последњих 12 месеци  Последично, водећи кинески берзански индекс, CSI 300, опао је за чак 18,4%међугодишње закључно са 20. септембром 2022, преко два пута више од америчког„Даун Џонса" (DJIA) или водећег паневропског индекса EuroFirst 300 у истом периоду.
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  Међугодишњи пад водећег индекса кинеске берзе  Кључни кинески сектори су у ризику да изгубе уговоре у САД, будући да су, одбиотехнологије до електричних возила, акције водећих кинеских произвођача у паду каопоследица све интензивнијх америчких напора да обезбеде домаће (или „пријатељске")ланце снабдевања.

  Међугодишњи пад водећег индекса америчке берзе „Даун Џонса“  Дакле, иако је глобална економија од почетка пандемије постала зависнија од Кине (којаје од великих привреда остварила највећи кумулативни раст током 2020-2021), негативнагеополитичка клима ипак има већи утицај, посебно након погоршања односа са САДповезаног с посетом Тајпеху председнице америчког Конгреса Ненси Пелоси. Јасно је даће политика Вашингтона, која безбедносне националне циљеве ставља испредекономског резона, напоре кинеских компанија да преко ценовне конкуренције задржезападна тржишта чинити све тежим.  Потези Беле куће којима се Кини све интензивније блокира приступ high-techтехнологијама, све више погађају кинеске корпорације. Индикативно је да и кинески ITстручњаци очекују да ће развој домаћег сектора вештачке интелигенције бити значајноуспорен у наредних неколико година услед нових америчких забрана на извоз опреме зачипове, упркос томе што ће кинески IT гиганти повећати трошкове на истраживање иразвој (R&D) како би направили  сопствене AI чипове , за шта ће им требати најмањепола деценије.   Оно што је за Вашингтон пожељно јесте Пекинг који би се понашао слично Токију, који сенакон пораза 1945. никада није одлучније успротивио Америци. Индикативно је како суСједињене Државе притисцима на Јапан у одређеним моментима драстично мењалеекономску политику те земље. Најпознатији је пример „Плаза споразума", потписаногсептембра 1985. у Њујорку, којим су министри финансија Француске, Западне Немачке,Јапана, Британије и САД-а, драстично девалвирајући долар у односу на јен и главнеевропске валуте, довели до тога да Јапан претрпи неколико „изгубљених деценија"након тога. Наиме, вештачки јачајући јен, тај договор је драстично редуковаоконкурентност јапанске привреде, те су компаније из те земље почеле да исељавајупроизводњу у САД и другде.
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  Фабрика "Хуавеија" у Чангџоу    Иако Вашингтон није у могућности да употреби сличан притисак против Кине, чијеруководство контролише своју валуту и платни биланс и добро разуме шта се тададесило Јапану, америчка администрација налази друга оружја за оне који се усуде даоспоре америчку надмоћ    Иако Вашингтон није у могућности да употреби сличан притисак против Кине, чијеруководство контролише своју валуту и платни биланс и добро разуме шта се тададесило Јапану, америчка администрација налази друга оружја за оне који се усуде даоспоре америчку надмоћ. Под маском заштите „економске сигурности" (друго име запротекционизам), САД и Запад генерално, активно раде на подстицању повраткаамеричке производње кући. То имплицира да ће, због политичке сврсисходности,трговинске везе и производни ланци снабдевања који су еволуирали у складу сазахтевима ефикасне међународне производње и дистрибуције, бити пред великимизазовом.  Избегавање изолације    Кинези извесно не седе скрштених руку. Напори да се домаћа високотехнолошка базаунапреди већ дају одређене резултате, попут иницијалних успеха у производњи чиповаод 7 нанометара. Поред тога, спроводи се стратегија „дуалне циркулације" која се сводина јачање потенцијала домаће тражње.  Пут кинеског председника у Самарканд средином септембра 2022. може се посматратии као стратешки потез за слабљење америчког „окруживања" земље преко ширењаШангајске организације за сарадњу (ШОС). Сусрет лидера Кине, Русије, Индије ицентралноазијских република у Самарканду извесно је приближио чланице ШОС-а унешто што може личити на нови хладноратовски блок. Истина, фокус је био наенергетској сарадњи, будући да Пекинг намерава да повећа увоз нафте и гаса из Иранаи Русије, који су под санкцијама Запада, а има индиција да је постигнут споразум оизградњи гасовода „Снага Сибира 2", по капацитету нешто већег од „Северног тока".Слично ШОС-у, Кина покушава да и преко БРИКС-а повећа свој утицај.  

  Индијски премијер Нарендра Моди, председник Казахстана Касим-Џомарт Токајев,председник Киргизије Садир Јапаров, председник Кине Си Ђинпинг, председникУзбекистана Шавкат Мирзијојев, руски председник Владимир Путин, председникТаџикистана Емомали Рахмон и пакистански премијер Шахбаз Шариф на 22. самитуШангајске организације за сарадњу у Самарканду, 16. септембра 2022.  Поред тога, Пекинг коришћењем своје економске снаге успева да упосли своје раднике,односно индустријску базу, и тиме повећа извоз. Индикативне су активности кинескихинтернационалних банака (AIIB, BRICS Development Bank), које обилно кредитирајуземље које се одлуче да ангажују кинеске фирме на изградњи инфраструктуре илифабричких постројења. „Пут свиле", 900 хиљада милијарди долара вредан пројекат,начин је којим Кина покушава да укључи превасходно земље Трећег света у своју орбиту.  Пекинг је веома активан у напорима да спречи деглобализацију, упркос активностимаВашингтона усмереним на „раздвајање" (decoupling). На пример, упркос томе што је унедавном  Блумберговом извештају  наведено да компаније из иностранства „истичупланове" за премештање производње из Кине, због разлога попут рестриктивних мераповодом корона вируса, подаци из различитих извора показују да је ситуација далекосложенија. Наиме, Кина је током претходне година имала скоро 60 великихино-пројеката у производном сектору, остваривши 2021. прилив ино-капитала вредан164 милијарде долара, чиме је постављен нови рекорд. У извештају истраживачкеорганизације Rhodium Group наводи се да неколико великих корпорација из Европе,посебно из Немачке, заправо „удвостручавају своје напоре" у погледу улагања у Кину.  Додатно, Пекинг већ дуже од деценије ради на интернационализацији своје монете.Корак у том правцу је недавни договор Гаспрома и CNPC-а да са долара пређу наплаћање гаса у рубљама и јуанима.  
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  Кинески председник Си Ђинпинг, руски председник Владимир Путин и председникУзбекистана Шавкат Мирзијојев на самиту Шангајске организације за сарадњу уСамарканду, 16. септембра 2022.  Поглед на долар као оружје САД снажно је ојачан од рата у Украјини и пратећихсанкција, које су, као и ембарго Ирану 2018, укључивале забрану коришћења долара. Наруку кинеској монети иде и најава Москве с почетка септембра да се разматра куповина70 милијарди америчких долара у јуанима и другим „пријатељским" валутама како би сеспречио даљи раст рубље. Додатно, највеће руске банке (Сбербанк, ВТБ) продубиле сусвоје везе са кинеским валутним и финансијским системом.    Планови за раздвајање   Decoupling, раздвајање економија САД и Кине, добио је нови моментум срединомсептембра када је Бајден издао извршну наредбу којом је Комитету за страна улагањанаредио да појача контролу прекограничних послова у осетљивим областима као што сувештачка интелигенција, квантно рачунарство и биотехнологија. То је последицарастућих напора Беле куће да одвоји своје ланце снабдевања и финансијска тржиштаод кинеског утицаја, пошто су тензије између две државе достигле забрињавајући ниво,посебно око Тајвана. Недавно је сенатски комитет за спољне послове одобрио нацртзакона којим би се Тајпеху обезбедила директна војна помоћ од 6,5 милијарди долара.  Како пише  Financial Times , САД тек треба да развију детаљан акциони план заекономске последице могућег сукоба око Тајвана и(ли) наставак раздвајања две највећесветске привреде. Није јасно како би САД и савезници задовољили потражњу зачиповима ако би Кина извршила инвазију на Тајван, а исти случај је и са критичниммедикаментима или кључним минералима.
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  Тајванске заставе над Тајпејом на Дан државноси Тајвана, 7. октобра 2021.    Оно што је извесно јесте да Вашингтон има иницијалне планове да искључи кинескеланце снабдевања и креира нова тржишта, што није неизводљиво будући да су САД увласништву већине врхунских технологија, укључујући и оне за прављење чипова    Оно што је извесно јесте да Вашингтон има иницијалне планове да искључи кинескеланце снабдевања и креира нова тржишта, што није неизводљиво будући да су САД увласништву већине врхунских технологија, укључујући и оне за прављење чипова.Индикативно је усвајање закона почетком августа (тзв. „CHIPS Law"),  који подстичекомпаније да успоставе фабрике чипова у САД уместо у Кини, као и да се формира „Чип4", тзв. „чип алијанса" у Азији, која подразумева и отказивање пословних партнерставаса Кином.  Додатно, Вашингтон је недавно забранио извоз опреме за полупроводнике у Кину одстране врхунских произвођача Nvidia и AMD. Најважније, Бајден је 9. септембрапотписао закон којим се предвиђа 54 милијарде долара субвенција и пореских олакшицаамеричким произвођачима чипова у наредних пет година.  И земље Европске уније полако следе курс САД. Немачко министарство економијеразматра смањење подршке (државне инвестиције и извозне гаранције) за компанијекоје послују у Кини. Ипак, упркос томе европски гиганти као што су немачки БАСФ ишвајцарски АББ покрећу велике нове фабрике у Кини, док француски Ербас „краде"кинески тржишни удео од Боинга, пркосећи на тај начин decouplingu.
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  Заставе Кине и ЕУ испред Европске привредне коморе у Пекингу  Суочена са могућом несташицом „нафте 21. века" - чипова - Кина мобилише националнересурсе за постизање продора у основним технологијама, углавном у развоју чипова,софтвера и индустријских материјала. Јасно је да Пекинг више не може да рачуна самона тржишне механизме за напредак у технологији полупроводника. Наиме, док приватниинвеститори често дају предност профиту уместо технолошким резултатима, Кина јеспремна да усмери јавне ресурсе ка критичним технологијама. Будући да су већкоришћене државне инвестиције да се пробију технолошка уска грла у ваздухопловствуи другим стратешким секторима, неопходно искуство за то постоји.   Растући ризик од „врућег рата"     Неспремност Запада да прихвати веће учешће Кине и других земаља у развоју, сходноњиховој привредној моћи, у управљању глобалном економијом, последица је проценеводећих центара моћи да би већа инволвираност Пекинга, Москве, Делхија и другихнезападних престоница отежала и успорила одлучивање, и што је најважније, донешенеодлуке учиниле мање бенефицијарним за Запад.    Пошто Пентагон процењује да је Кина способна да блокира Тајван, Вашингтон разматраопције за пакет санкција како би одвратио Пекинг од инвазије, а ЕУ је под дипломатскимпритиском да учини исто. Кинески лидери схватају да ће војне сукобе можда бити тешкоизбећи ако се жели уједињење. Стога продори у домаћој технологији, како би се ојачаланационална безбедност, постају приоритет, а с тим је повезана изграња „тврђаве Кине",која подразумева самодовољност у технологији, енергетици, производњи хране ифинансијама.  Неспремност Запада да прихвати веће учешће Кине и других земаља у развоју, сходноњиховој привредној моћи, у управљању глобалном економијом, последица је проценеводећих центара моћи да би већа инволвираност Пекинга, Москве, Делхија и другихнезападних престоница отежала и успорила одлучивање, и што је најважније, донешенеодлуке учиниле мање бенефицијарним за Запад.  Имајући у виду технолошку и војну супремацију САД и савезника, процена је да седанашњи глобални систем може још дуго одржати уз евентуално маргиналне уступке.Моралну основу за своје понашање Вашингтон налази и у бројним примерима „нефер"трговинске праксе путем којих је Кина, на пример, дошла до доминације у светскојпроизводњи челика или соларних ћелија.  Повезани са намером да се ојача глобална позиција Беле куће јесу и покушаји да сеодређене земље минимално инволвирају у западне структуре како би се осујетилоњихово груписање са Кином и Русијом. На пример, постоје знаци да Индија, која је већпартнер САД, Аустралије и Јапана у QUAD-у, ради на decoupling-у од Кине, што је деоинцијативе да се уз помоћ инвестиција из западних земаља изгради индустријска базаИндије као алтернатива кинеској.
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  Аустралијски премијер Ентони Албанез, председник САД Џо Бајден, јапански премијерФумио Кишида и индијски премијер Нарендра Моди на самиту QUAD-a у Токију, 24. маја2022.    Имајући у виду неспремност две стране да краткорочно поднесу огромне трошковепоследичног разбијања глобалних ланаца снадбевања, веома је могуће да обемаземљама одговара да барем што више одложе оно што им се чини неизбежним    Неспремност Запада да глобално управљање праведније распореди има негативнереперкусије за већи део светске популације. На пример, ако дође до reshoring-а,инфлација ће, услед неадекватне алокације ресурса, тј. виших трошкова, неизбежнопостати укорењенији и дуготрајнији феномен, будући да ће прекиди у ланцу снабдевањаодражавати промене у основним трговинским и економским структурама, а непривремене застоје, попут оних изазваних пандемијом или ратом у Украјини.  То ће, услед убрзане инфлације на глобалном нивоу, условити знатно више трошковепроизводње и последично успоравање раста стандарда најсиромашнијих слојевастановништва. С тим повезано, питања од највећег глобалног интереса биће све вишепотискивана. Тако ће за планету изазов много значајнији од оних валутних, трговинских,економско-безбедносних - борба против климатских промена - бити све више у другомплану.  И Кина и САД (и ЕУ) разумеју да би много изгубиле ако би се трговина и токовикапитала раздвојили. Међутим, безбедносни императиви практично гурају две највећеглобалне силе ка економском раздвајању. Имајући у виду неспремност две стране дакраткорочно поднесу огромне трошкове последичног разбијања глобалних ланацаснадбевања, веома је могуће да обема земљама одговара да барем што више одложеоно што им се чини неизбежним.     (РТС)
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