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У овом раду описаћемо модел развоја Азијских тигрова. Епитет «тигрови» је 

постао врло популаран у економској литератури за описивање брзорастућих и 

напредних привреда. Данас се у групу Азијских тигрова убрајају економије Хонг Конга, 

Индонезије, Јужне Кореје, Малезије, Сингапура, Тајвана и Вијетнама, али ми смо се 

одлучили за истраживање економија «оригиналних» Азијских тигрова. У оригиналне 

Азијске тигрове убрајају се економије Јужне Кореје, Хонг Конга, Сингапура и Тајвана. 

 

У првом делу рада указаћемо на заједничке, економске, карактеристике ових 

земаља, а затим ћемо описати модел развоја за сваку од ових земаља посебно. При 

опису ћемо се осврнути на кретања макроекономских показатеља од 60-их година 20. 

века до данас. Исто тако ћемо истакнути неке од посебности ових економија, као што 

су велики конгломерати у Јужној Кореји или недостатак радне снаге у Сингапуру. 

 

Заједничка карактеристика Азијских тигрова јесте оскудност природних ресурса и мала 

домаћа тржишта. Ове карактеристике су усмериле развој привреда у правцу 

фаворизовања трговине и извозно орјентисане индустрије. Азијски тигрови су познати 

произвођачи електронике, телекомуникационе опреме, аутомобила, бродова, текстила и 

др. У последње време долази до брзог развоја сектора услуга, нарочито банкарства и 

грађевинарства. 

О високом степену развијености говори модерна саобраћајна, телекомуникациона и 

стамбена инфраструктура. Медицинске услуге доступне су свим грађанима, а 

писменост је већа од 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОЈАМ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 



Азијски тигрови као модел развоја националне економије 

 

 4 

 

 

 

Појам економског развоја дефинишемо као дугорочни процес одрживог пораста 

производње и дохотка праћен структурним побољшавањем при њиховом стварању и 

расподели чији је циљ, дугорочно повећавање могућности задовољавања укупних 

потреба те заједнице или државе тј. непрекидан пораст животног стандарда, 

финансијске самосталности и политичких слобода народа. Проучавање економске 

теорије постало је посебно значајно у доба када су се десила два значајна економска и 

политичка догађаја. 

Први је била Велика економска криза која се десила 30-тих година прошлог века чији је 

значај посебно погодио САД. У то време су се тражила разумна решења и истраживања 

крупних проблема који су се испољили у функционисању тадашњих капиталистичких 

привреда. 

Друга се десила након завршетка другог светског рата, а односила се посебно на 

економску и политичку ситуацију у свету. У том периоду је дошло до политичког 

осамостаљивања великог броја земаља које су из услова крајње неразвијености 

покушавале наћи што краћи пут до властитог економског развоја. 

 

Проучавање проблематике економског развоја је пролазило кроз неколико фаза које 

изражавају постепени напредак и проширивање теоретских ставова. 

У раној фази, проучавања економске проблематике су изражена у концепт економског 

развоја (economic growth) који подразумева повећање количине произведених добара и 

услуга или стварног дохотка, у укупном износу и по становнику, у одређеним 

заједницама у одређеном временском периоду. Динамика економског раста се мери на 

два начина: повећањем реалног друштвеног периода или повећањем реалног 

националног дохотка. 

То се изражава процентом годишњег просечног повећања
1
. 

 

Економски раст се може остваривати на два начина: 

 повећаном количином употребљених фактора- инпута; 

 истом количином употребљених фактора- инпута али растућом ефикасношћу 

њихове употребе. 

 

С обзиром да је овај концепт усмерен и фокусиран само на повећање репродукције тј. 

на квантитативно повећање економске активности, он увелико занемарује један од 

најзначајних и најбитиних фактора репродукције, а то је човек. Тиме се  губи из вида да 

је циљ сваке економске активности задовољавање потреба управо овог фактора и развој 

свих његових потенцијала.  

 

                                                           
1
 Др Едвард Јакопин, "Политика и методи регионалног развоја", Економски факултет Београд 2007.год. , 

Београд стр. 74. 
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Посматрајући тај недостатак концепта економског раста, који није обезбеђивао праћење 

и остваривање низа врло значајних економских циљева (учшеће што већег броја 

становника заједнице у задовољавању материјалних, културних и многих других 

потреба), постепено је расла спознаја о другом концепту званом концепт економског 

развоја (economic development). Овај концепт је садржавао и концепт економског раста 

а и низ других карактеристика економског развоја, као што су: сложене трансформације 

у структури привређивања, промене које имају значај за инпуте и њихово ушешће у 

порасту укупног оутпута, степен задовољавања различитих људских потреба, почев од 

оних најбитнијих тј. егзистенционалних па до оних које подстичу креативност човека, 

дају самопоуздање човеку... 

 

Овај концепт подразумева: 

 пораст материјалне производње и услуга, као и раст реалног друштвеног 

производа и националног дохотка; 

 промене до којих долази под дејством научног и техничког прогреса; 

 стварање услова за свестрани развој личности. 

 

Посебно се наглашава разумевање економског развоја као одвијање следећа три 

процеса: 

 нормативног процеса – усмерење ка реализацији одређених опредељених   

циљева; 

 мултидимензионалног процеса - повезивања низа становишта посматрања 

живота и потреба појединаца и заједница; 

 конзистентног процеса - потребе усклађивања различитих циљева које је 

развојем потребно остваривати. 

 

70-тих година прошлог века настао је до тзв. индекс квалитета живота ПОЛИ ИНДЕКС 

као показатеља којим се мери степен задовољавања основних потреба становништва, а 

који се изражавају у три показатеља
2
: 

1. очекиваног трајања живота; 

2. стопе дечијег морталитета; 

3. стопе писмености. 

 

На основу анализе ових показатеља можемо доћи до података оцене економског развоја 

неке заједнице или државе. 

 

Почетком 90-тих година настаје концепт одрживог хуманог развоја (economic 

development). У овом концепту су експлоатација ресурса, смер инвестирања, 

технолошки развој усклађене са циљем задовољавања садашњих и будућих потреба 

појединаца и заједнице. 

Циљ одрживог- хуманог развоја: 

 економски: раст, ефикасност, стабилност; 

                                                           
2
 Др Жарко Ристић “Економија капитала и финансирање развоја” Чачак 2006.год. стр. 142. 
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 социјални: једнакост, културни идентитет; 

 еколошки: здрава околина, рационална употреба ресурса који се могу обновити. 

 

Да би се ови циљеви могли остварити потребан је политички, друштвени, производни, 

технолошки и административни систем.  

Афирмација овог концепта довела је до нових показатеља: пр. Индекс благостања, 

индекс људске слободе. 

 

Међу многобројним показатељима најчешће је у употреби индекс хуманог развоја 

(human development indeks) који је прихваћен на нивоу Уједињених нација као 

најпогодније мерило животног стандарда становништва. За израчунавање овог 

индикатора се користе четири показатеља
3
:  

1. очекивани животни век, 

2. стопа писмености одраслих, 

3. просечне године школовања, 

4. друштвени производ по становнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПШТЕ ОДЛИКЕ МОДЕЛА РАЗВОЈА 

АЗИЈСКИХ ТИГРОВА 

                                                           
3
 Др Едвард Јакопин, "Политика и методи регионалног развоја", Економски факултет Београд, 2007.год. 

Београд стр. 77. 
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Откако је почело озбиљно проучавање економског развоја завршетком Другог светског 

рата, економисти и носиоци економске политике су расправљали о прикладној улози 

државе у земљама у развоју. Источна Азија је забележила невероватан успех високог и 

одрживог економског раста. Од 1965. до 1990. године, њене 23 земље су расле брже 

него и једна друга регија у свету. Већина тог успеха приписује се земљама које ћу 

проучавати у склопу овог рада, а то су: Јужна Кореја, Хонг Конг, Сингапур и Тајван.. 

Земље у источној Азији садрже широк распон оквира привредне политике: од готово 

потпуно тржишно оријентираног Хонг Конга па до високо селективне политике у 

Јужној Кореји. Коегзистенција активне државне политике у привреди и брзог раста у 

тим земљама је поставила контроверзно питање везно за значајност државе, приватног 

сектора и тржишта. У већини тих земаља, у једном или другом облику, влада 

интервенише систематично и кроз различите канале како би управљала развојем, и у 

одређеним случајевима, специфичним индустријама. Интервенише се кроз различите 

облике: повољни и селективни кредити, ниске каматне стопе на депозите и 

плафонирање каматних стопа на узимање зајмова, заштита домаће индустрије, 

финансијска подршка државним банкама, потпомагање извозним предузећима и сл. 

Такве стратегије селективне промоције су биле блиско повезане с високим стопама 

приватних инвестиција и високих стопа раста продуктивности
4
. 

 

Термин „Четири азијска тигра" се односи на економије Републике Кореје, Сингапура, 

Хонг Конга и Тајвана. Ове земље се у литератури још називају и „Четири мала азијска 

змаја". Азијски тигрови су познати по високим стопама раста и брзој 

индустријализацији од 60-их година века. Смештени су на југоистоку Азије и 

захваљујући повољном географском положају дошло је до развоја трговине и 

омогућено је лако прибављање природних ресурса којима су ове земље сиромашне. 

 

Земље брзо растућих азијских тигрова, су врло диверсифициране па се разликују у 

количини националних ресурса, популацији, култури и економској политици. Који је 

разлог да су те земље груписане заједно и одвојене од осталих земаља у развоју? 

Доживеле су брз и одржив раст у раздобљу од 1960. до 1990. године што је врло 

неуобичајено за земље у развоју. Наиме, већина земаља у развоју се константно сусрећу 

с рецесијама и кризама у привреди, али не и земље источне азије. Такође, то је подручје 

које је постигло најбоље резултате на свету везане за сузбијање сиромаштва и 

смањивање неједнакости везане за висину животног стандарда међу својим 

становништвом. 

 3.1. Разлози успеха земаља 
 

 

                                                           
4
 Др Бранислав Неранџић, Светска финансијско-привредна криза, Београд 2009.год. стр. 234. 
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Четири основна разлога којима се објашњава огроман успех азијских тигрова су: 

■ макроекономска стабилност која се очитава преко буџетског дефицита, страног 

дуга и девизног курса; 

■ широко распрострањена образовна стратегија; 

■ подстицање извоза; 

■ индустријска политика. 

 

 

3.1.1. Макроекономска стабилност 

 

 

Макроекономска стабилност проучаваће се преко три показатеља који се односе на 

буџетски дефицит, страни дуг земаља и кретање девизног курса. Та три показатеља у 

најкраћим цртама дају личне обрисе макроекономске стабилности поједине земље
5
. 

 

Ако посматрамо Табелу 1. видећемо да је дефицит буџета као постотак БДП-а у 

одабраним земљама источне азије различит. Најнижи је на примеру Јужне Кореје где 

износи тек 1,89% што је ниже чак и од просечне висине дефицита у земљама ОЕЦД-а 

где износи 2,82%. У Малезији и Тајланду ситуација је другачија. 

 
Табела 1. Дефицит буџета као постотак БДП-а у одабраним земљама 

 

Земља-регија Буџетски дефицит као 

постотак БДП-а, 1980-

1989 

Поредак међу 40 земаља у 

развоју (1. највећи дефицит) 

БРАЕ   

Ј. Кореја 1,89 34 

Малезија 10,80 6 

Тајланд 5,8 23 
   

Просек, 40 земаља у развоју 6,39 _ 

Просек, ОЕЦД земље 2,82 - 
   

ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ   

Аргентина 9,62 - 

Бразил 4,02 - 

Мексико 6,73 - 

Филипини 4,4 - 

Извор: Easterly i Rodrigez te Scimidt-Hebbel, 1993. 

 

Као што можемо приметити тамо дефицити износе 10,8% односно 5,8% што је више од 

просека ОЕЦД-а и донекле на висини осталих земаља у развоју. Предност Малезије и 

Тајланда у односу на остале земље у развоју у другим регијама лежи у томе што оне 

немају проблема с финансирањем тога дефицита.  

Разлог томе лежи у три кључна фактора. Први је тај што је високи и одрживи 

економски раст отворио могућност задуживања у иностранству без опасности од 

инфлације која је постојала у осталим земљама. Други је разлог висок ниво штедње која 

                                                           
5
 Др Жарко Ристић “Економија капитала и финансирање развоја”, Чачак 2006.год. стр. 150. 
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је постојала у тим земљама и која је одлазила у домаће финансијске системе, а не у 

реалну имовину као што је био случај у Латинској Америци. Трећи разлог је што је 

почетни ниво спољњег дуга у односу на БДП био низак па је спољно задуживање било 

могуће кад је било потребно. Све су то разлози који су омогућили, иако наочиглед 

високе нивое дефицита, нормално функционирање финансијског система и висок ниво 

ликвидности. 

 

У табели 2. можемо посматрати други битан фактор макроекономске стабилности, а то 

је спољни дуг. Без обзира на то што је спољни дуг појединих земаља источне азије чак 

и већи од просека осталих регија у свету (осим Субсахарске Африке), кад га коригујемо 

за велики извоз који земље остварују, он испада пуно мањи. 

 
Таела 2. Спољни дуг одабраних земаља и регија 1991. године 

 
Земља-регија Удео спољњег дуга 

према БНП-у 1991. 

Удео спољњег дуга према извозу 

добара и услуга 1991. 
   

Индонезија 66,4 225,6 

Ј. Кореја 15 45,2 

Малезија 47,6 54,2 

Тајланд 39 94,8 
   

ЈУЖНА АЗИЈА 29,6 293,3 

СУБ-САХАРСКА 

АФРИКА 

106,1 340,8 

ЛАТИНСКА 

АМЕРИКА И КАРИБИ 

37,4 268 

Извор: Светска банка 

 

Другим речима, земље источне азије се морају пуно мање бринути због висине свог 

спољњег дуга јер знају да ће га моћи покрити великом количином извоза коју остварују. 

Кад бисмо гледали само удео спољњег у БНП-у, дошли бисмо до погрешних закључака 

према којима бисмо земље источне азије могли стрпати у кош с осталим земљама у 

развоју. Тек кад посматрамо висину извоза које те земље остварују биће нам јасно да су 

у пуно бољем положају од остатка земаља у развоју које су на далеко нижем нивоу 

извоза од њих. 

 

На графикону 3. можемо посматрати трећи битан фактор макроекономске стабилности, 

а то је девизни курс. Као што је видљиво, земље источне азије имају пуно стабилнији 

курс у посматраном раздобљу од Аргентине, Мексика и Перуа. Кроз читаво раздобље 

курс је готово на непромењеној висини док су у упоредним земљама приметне знатне 

флуктуације. Из тога се извлачи закључак да су и каматне стопе у земљама источне 

азије биле далеко стабилније што ствара врло плодно тло за инвестиције и 

предузетничке активности. 

 
 

 

 

Графикон 1. Реални девизни курс у одабраним земљама (1980=100) 
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Извор: Светска банка 

 

 

3.1.2. Широко распрострањена образовна стратегија 

 

 

Уопштено важи да уколико земља има виши доходак пер капита виша ће бити и стопа 

укључености деце у образовни систем. За подручје источне Азије та је стопа била 

знатно виша кад се гледа релативно у односу на висину дохотка пер капита. У Хонг 

Конгу, Сингапуру, Јужној Кореји и Тајвану је већ 1965. године постигнута универзална 

обухваћеност деце примарним образовањем, док је у Индонезији која има огромно 

становништво, та обухваћеност износила 70%. До 1987. године систем је постигао 

сјајне резултате и на подручју секундарног нивоа образовања. Индонезија је постигла 

обухваћеност од 46%, Јужна Кореја од 88%, док је једино Тајланд био на нешто нижем 

нивоу од 28%
6
. 

 

                                                           
6
 Др Едвард Јакопин, "Политика и методи регионалног развоја", Економски факултет Београд, 2007.год. 

Београд, стр. 79. 
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Већи удели националног дохотка намењени образовању не могу потпуно објаснити 

велику акумулацију људског капитала у земљама источне Азије. И у 1960. и у 1989. 

години јавна потрошња намењена образовању као постотак БНП-а није била знатно 

виша у источној Азији него у осталим деловима света као што је видљиво у табели 4. 

 
Табела 3. Потрошња на образовање као постотак БНП-а 

 

Земља-Регија 1960. 1989. 

БРАЕ   

Хонг Конг - 2,8 

Јужна Кореја 2,0 3,6 

Сингапур 2,8 3,4 

Малезија 2,9 5,6 

Тајланд 2,3 3,2 

Индонезија 2,5 0,9 

Просек 2,5 3,7 
   

ОСТАЛИ   

Бразил 1,9 3,7 

Пакистан 1,1 2,6 
   

СЛАБИЈЕ РАЗВИЈЕНИ 1,3 3,1 

СУБ-САХАРСКА 

АФРИКА 

2,4 4,1 

Извор: Развојни програм Уједињених нација(УН) 

 

 

Разлог због којег су земље источне азије постигле толико боље резултате у образовању 

од осталих регија је алокација издатака за образовање између примарног и високог 

образовања. Оне су далеко већи удео издатака улагале у примарно образовање и на тај 

начин постигле ефект да је већина деце стекла основне вештине које су им потребне за 

обављање послова потребних у привреди, а у исто време и потребно предзнање за даље 

школовање. Улагање у високо образовање у земљама где већина становништва не зна 

ни писати није превише мудар потез и то су земље источне Азије приметиле. Тек након 

што је већина становништва стекла основно образовање имало је смисла повећати 

улагања у више и високо образовање. 

 

 

3.1.3 Подстицање извоза 

 

 

Политику коју су земље спроводиле везано за извоз најбоље ћемо уочити уколико 

посматрамо табели 5. Видимо да су земље источне азије повећале свој удео у укупном 

светском извозу са 8% 1965. године на преко 18% у 1990. години. Ако пак посматрамо 

извоз у оквиру земаља у развоју видимо да су ту повећале свој увоз са 12,2% у 1965. до 

чак 56,3% извоза у 1990. то је значајан показатељ напора које су земље уложиле у 

подстицање извоза јер видимо да је више од половине извоза свих земаља у развоју 

управо њихов.  
 

Табела 4. Ширење извоза у одабраним азијским привредама 
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 Удео у светском извозу Удео у извозу развијених 

земаља 
Земља-Регија 1965 1980 1990 1965 1980 1990 

Укупан извоз       

Јапан 5,0 7,0 9,0 - - - 

Цетири тигра* 1,5 3,8 6,7 6,0 13,3 33,9 

ЈИ Азија** 1,5 2,2 2,4 6,2 7,8 12,4 

БРАЕ укупно 8,0 13,0 18,1 12,2 21,1 56,3 

Све земље у 

развоју 

24,2 28,7 19,8 100 100 100 

Свет 100 100 100 - - - 

Извор: UN Trade systems 

 

Унутар те групе земаља највећи раст извоза доживела су четири азијска тигра чији је 

извоз 1990. године у укупном извозу света односно земаља у развоју износио 6,7% 

односно 33,9%. 
 

 

3.1.4. Индустријска политика 

 

 

Интервенције у индустријској политици, које се често користе инструментима 

трговинске политике, су мотивисане веровањем да усмеравање индустрије према 

новијим и модернијим секторима повећава вероватности постизања економије обима 

која произлази из тих сектора кроз учење. Индустријска се политика може дефинисати 

као напор владе да промени индустријску структуру ка промовисању раста утемељеног 

на продуктивности. Такав раст темељен на продуктивности може произаћи из учења, 

технолошких иновација или побољшаних метода производње и управљања у 

индустрији. 

 

Све земље источне азије, осим Хонг Конга, су формирале индустријску политику како 

је горе наведено. Јапан и Јужна Кореја имају најсистематичнији сет мера и политика 

усмерених промени индустријске структуре.
7
 Тајван такође улаже знатне напоре ка 

подстицању индустрије која омогућује највише стопе поврата. Индустрија у Сингапуру 

је била темељена на побољшању технолошке инфраструктуре преко директних страних 

инвестиција, док су у Индонезији, Малезији и Тајланду користили мере индустријске 

политике које су биле пуно мање систематичне и пуно више препуштене тржишту. Оно 

што је на крају битно нагласити јесте да су све готово све земље оријентисале ка 

индустријама темељеним на високим технологијама које су биле усмерене на извоз и 

управо је то један од кључних фактора успеха тих земаља. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Др Едвард Јакопин, "Политика и методи регионалног развоја", Економски факултет Београд, 2007.год. 

Београд, стр. 89. 
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4. ПОЈЕДИНАЧАН ПРИКАЗ МОДЕЛА РАЗВОЈА 

«АЗИЈСКИХ ТИГРОВА» 
 

 

 

 

4.1. Економија Хонг Конга 
 

 

 

          Хонг Конг на основу свог географског положаја и његових трговинских 

могућности доводи до тога да богатством генерише средства. Управо због свог 

географског положаја представља једну од водећих лука пре него је постао британска 

колонија 1841. године. Постао је центар складиштења и дистрибутивни центар Велике 

Бритање у јужној Кини.1. јула 1997. Кина је наставила суверену власт у Хонг Конгу 

чиме је окончано више од 150 година колонијалне власти. Данас је Хонг Конг под 

управом Кине, под политиком „једна земља, два система“. Додељен му је релативно 

висок степен аутономије: нпр. он задржава свој правни систем, валуту, обичаје, 

трговачка преговарачка права, имиграционе законе. Друга предност Хонг Конга јесу 

људски ресурси. У 2007. број становника је износио 7.013.832. Извршене су многе 

реформе образовања, што показује податак да више од 90% деце има средње 

образовање.  

 

Оно што је занимљиво јесу разлике између богатих и сиромашних, на основу Гини 

коефицијента уочавамо да ће богатство проширити јаз у Хонг Конгу кроз нови 

милениум. 2006-е у Хонг Конгу измерено је 53.3 % што значи да је разлика између 

богатих и сиромашних већа него у Кини. Многи тајкуни у Хонг Конгу се такође 

противе општем бирачком праву, јер велики број сиромашних би гласао за онога ко 

обећава скупе социјалне програме
8
.  

 

Док је био британска колонија, као главна политика Хонг Конга је била позитиван 

неинтервенционизам. Хонг Конг модел је дозвољавао флексибилност и уређење било 

које индустрије за кратко време. Привреда Хонг Конга је трансформисана и 

прилагођена за различите периоде времена. Пре рата., Хонг Конг је био трговачка лука 

по величини 4. у свету. Привреда се базирала на међународној трговини. У периоду од 

1950.-1970. производња је представљала највећи удео у економији, производња 

текстилом. Пословне услуге су биле малопродаја, спољна трговина, хотели и 

ресторани, представљао је по величини други сектор који је захтевао финансирање. 

1980.-1990. у финансијске услуге се укључују некретнине, осигурање, банкарство и 

представљао је навећи сектор 1980. године. После изручења 1997. привреда је вођена од 

стране сектора пословних и финансијских услуга који представља половину 

економских активности. Хонг Конг има мало обрадиве површине и неколико 

природних ресурса унутар својих граница, а увози већину хране и сировина.   

 

                                                           
8
 Др Бранислав Неранџић,Светска финансијско-привредна криза,Београд 2009.год. стр. 240. 
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Хонг Конг у свету се налази на 11. месту као један од највећих трговинских центара 

света, а укупна вредност прекорачује БДП.
9
 Од 2006-е 144 земље одржавају своје 

конзулате у Хонг Конгу, више него било који други град у свету. Након великог слома, 

који је проузроковала Азијска финансијска криза из 1997., економија Хонг Конга је 

била на великом одскоку. Раст БДП у 1999. је био 4%, у 2004. и 2005. БДП је порастао 

са 7.1% на 8.5%.  У 2008. БДП је износио $ 215.6 милијарди, а у 2009. $ 208.8 

милијарди, што показује пад од 3.15 % у односу на 2008. . БДП пер капита у 2008. је 

износио око $30.840.  

 
Табела 5.  Раст Хонг Конга од 60-тих до данас 

 
Извор: World economic database 

 

Стопа инфлације  у 2007. је износила 2.2%, у 2008. расте за 2% у односу на 2007., у 

2009. бележи раст од 4.3% у односу на 2008. тренутно стопа инфлације бележи благи 

пад од 0.3 %. Стопа незапослености у 2007. је износила 4.9%, у 2008. 4%, 2009. 4.1 %. У 

2007. години учешће мушкараца у радној снази је 71.2%.   

По старосној структури подаци за 2007. говоре: 

• Од 15-24 године 42.4%; 

• Од 25-44 године 85.5%; 

• Од 45-64 године 64.6%; 

• Од 65 и више година 5.3 %. 

 

Јавне финансије Хонг Конга за 2008. показују да је јавни дуг износио 14.5% БДП-а, 

приходи чине $36.62 милијарде, трошкови $38.89 милијарде. Хонг Конг може се 

похвалити богатом понудом индустријских производа, захваљујући развијеном 

индустијском сектору у области текстила, одеће, туризму, банкарству, бродарству, 

електроници, пластици, играчкама, сатовима и сл. Инвестиције од 2004.-2010. опадају, 

                                                           
9
 Др Жарко Ристић “Економија капитала и финансирање развоја”,  Чачак  2006.год. стр. 162. 
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расле су до 2005. и почиње пад од 1.79% у односу на 2004., у 2006. пада за 8.37%, у 

2007. расте за 1.44%, и даље падају у 2008. за 3.79%, у 2009. за 2.96%.  

 

 
Графикон 2. Инвестиције 

 

 
 Извор: World economic database 

 

Највише се инвестира у фабрике, машине, опрему, сировине и сл. Што се тиче увоза и 

извоза Хонг Конг у 2008. бележи извоз у износу $ 365.2 милијарди, а увоз $ 387.9 

милијарди. Главни партнери за извоз су Народна Република Кина (48.7%), САД 

(13.7%), Јапан (4.5%). Главни партнери за увоз су Народна Република Кина (46.3%), 

Јапан (10%), Сингапур (6.8%), САД (4.9%), Јужна Кореја (4.2%). 

 

Светске организације којих је Хонг Конг члан су: WТО (1995.), ИМФ-а, АПЕЦ-а од 

1991. 
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4.2. Економија Тајвана 

 

 

 

 Током Хладног рата Тајван је забележио снажнији привредни развој него 

Народна Република Кина па је представљао пример победе капитализма над 

комунизмом. Владе ових азијских тигрова спроводиле су агресивну аграрну реформу и 

много улагале у здравство и основно образовање. Развијале су своју привреду на 

извозу, а истовремено наметале висока трговинска ограничења  да би заштитиле 

властите индустрије од конкуренције.
10

 Кроз деценије напорног рада, Тајван се 

трансформисао из неразвијених пољопривредних острва до економске моћи која је 

водећи произвођач робе високе технологије.  

 

У 1960-их, страна улагања на Тајвану помогло је увођењу радно-интензивне 

технологије на острво, а Тајван је постао главни извозник тих производа. 1980-их улаже 

се у развој све софистициранијих, капитално интензивних технологија за извоз и према 

развоју сектора услуга. У исто време, уважавање Новог Тајван долара (НТД), диже 

трошкове радне снаге и повећање еколошке свести због развоја високих технологија на 

Тајвану. Тајван се трансформисао од примаоца америчке помоћи 1950-их и раних 1960-

их на помоћ донатора и великих страних инвеститора, нарочито у Азији. Тајван је сада 

поверилац економије, држи 4. по величини место залиха девизних резерви ($ 332 

милијарде долара до сепртембра 2009.) у свету. Иако је уживао одржив економски раст, 

пуну запосленост и ниску инфлацију много година, у 2001. Тајван се придружио 

другим регионалним економијама у првој рецесији од 1949. Од 2002.-2007. привреда 

Тајвана расте у распону од 3.5%-6.2% годишње. 

 
Графикон 3. Стопа раста 

 

 
 Извор: World economic database 

                                                           
10

 Др Бранислав Неранџић,Светска финансијско-привредна криза, Београд 2009.год. стр. 249. 
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Реални БДП после раста од 5.7% у 2007., порастао 0.06% у 2008. Званична прогноза 

предвиђа пад од 4.04% у 2009., привреда почиње да се опоравља па се предвиђа раст 

БДП-а од 3%-4% у 2010.. Спољна трговина је мотор брзог развоја Тајвана последњих 50 

година. Економија је и даље извозно орјентисана, тако да зависи од отвореног режима 

светске трговине и остаје рањива на промене у светској економији. Укупна вредност 

промета је повећана више од пет пута током 1960-их, скоро десет пута  1970-их, 

удвостручила 1980-их, а скоро удвостручен поново 1990-их. У првој половини ове 

деценије извоз је порастао 60%. Састав извозних производа је промењен од претежно 

пољопривредних производа на индустријску робу (сада 98%).  

 

Електронски сектор је најважнији извозни сектор Тајвана, и то је највећи прималац 

америчких инвестиција. Тајван је постао члан СТО, као посебне царинске територије у 

јануару 2002. Тајванске фирме су највећи светски добављачи рачунарских монитора и 

лидер у производњи рачунара, иако се сада многе од ових монтажа дешавају у 

иностранству, углавном у Кини. Производња текстила и одеће се наставља. Полако 

прелази у иностранство на јефтиније локације, али је и даје велики индустријски сектор 

и запошљава око 200.000 људи.  

 

У увозу доминирају сировине и капитална добра, која чине више од 90% од укупног 

броја. Тајван увози угаљ, нафту и гас да задовољи већину својих енергетских потреба. 

Осврћући се на велика улагања Тајвана у Кини, заменила је САД као највећи 

трговински партнер Тајвана у 2003. У 2008. години Кина чини више од 26% од укупне 

трговине Тајвана и скоро 40% њеног извоза. Јапан је Тајвану други највећи трговински 

партнер са 13% укупне трговине, укључујући 19% тајванског увоза. САД је Тајвану 

трећи по величини трговински партнер узимајући 12% укупне трговине, а Тајван је 

САД-у 11. по величини трговински партнер. Увоз из САД-а се састоји углавном из 

пољопривредних производа и индустријских сировина, као и машина и опреме. САД, 

Хонг Конг, Кина и Јапан чине 58% извоза на Тајвану, а САД, Јапан и Кина чине 44% 

увоза на Тајвану. Иако је само једна четвртина од површине земљишта Тајвана 

обрадиво, пољопривреда се интензивно негује, са неким областима погодним за две па 

чак и три културе годишње. Пољопривреда чини 1.7% БДП-а Тајвана. Главне културе 

су пиринач, шећерна трска, воће и поврће. Тајван увози велике количине пшенице, 

кукуруза, соје углавном из САД-а. Живина и производња свињског меса су у сектору 

сточарства, па се пажња поклања увозу кукуруза и соје. Тајван захтева више од 30% 

увоза пољопривредних и прехрамбених производа из САД-а. Он је извозник 

пољопривредних добара као што су смрзнута риба, аквакултуре, конзервисано и 

смрзнуто поврће, морски производи и сл.  

 

У будућем развоју Тајван ће се ослањати на даљу трансформацију високе технологије и 

сервисно орјентисане економије и резбарења својих ниша у глобалном ланцу 

економије. Тајванске фирме су уложиле у Кину око $75.6 милијарду до 2008., што је 

више од половине акција страних директних инвестиција Тајвана. Процењује се да 

више од миллион људи Тајвана живи у Кини, а више од 70.000 тајванских компанија 

послује тамо. Тајванске фирме све више делују као центар управљања који шаље налоге 

за производњу на Тајвану, или Југоисточној Азији, а затим извозе у САД и друга 

тржишта. БДП у 2008. је $ 392 милијарде, реална годишња стопа раста у 2008. 0.12%. 

БДП по глави становника у 2008. је био  $17.116. Стопа незапослености у 2009. је била 

5.75%. Оно шта је интересантно јесте  да услуге чине 73.17% БДП-а на Тајвану. 
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4.3. Економија Сингапура 
 

 

 

 Економија Сингапура је високо развијена капиталистичка мешовита економија. 

Иако је интервенција државе сведена на минимум Сингапур има отворено пословно 

окружење, стабилне цене и један од највиших пер капита бруто домаћих производа. 

 

Извоз, поготово у електроници и хемикалијама, и услуге пружају главни извор прихода 

за привреду, који Сингапуру омогућава куповину природних ресурса и сировина којих 

нема.  Сингапур са својим стратешким лукама такође парира суседима. 14.фебруара 

2007 године влада Сингапура је објавила привредни раст за целу 2006.-у годину који 

износи 7.9% и већи је од првобитно очекиваног који је 7.7%. 

  
Табела 6. Продуктивност и курс долара 

 
Извор: World economic database 

 

 

Држава промовише високе уштеде и улагања кроз пензиону обавезну штедњу - шема 

позната као Central Provident Fund,чији делови буџета одлазе на образовање и 

технологију где има тренутну стопу 20% у односу на 2001. када је потрошња у САД 

била 4%. Након одвајања од Малезије 1965., Сингапур је суочен са недостатком 

физичких ресурса и малим домаћим тржиштем. 

  

Привредна стратегија Сингапура је постигла велики усех, раст реалне производње, од 

8% од 1960.-1999. Након финансијске кризе, стопа раста је била 5.4% а након тога 9.9% 

у 2000. Економија се проширила за 2.2% следеће године и 1.1% 2001. Велики промет се 

догодио 2004. када је стопа раста износила 8.3%. У 2005. привредни раст износио је 

6.4% и 7.9% у 2006  Укупна трговина Сингапура у 2000. години износила је 373 

милијарде $, што представља пораст од 21% у односу на 1999. Упркос малој величини, 

Сингапур је на 15. месту као највећи трговински партнер САД. У 2000. увоз је био 135 
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милијарди $, а извоз 138 милијарди $. Малезија је главни извор увоза Сингапуру, као и 

његово највеће извозно тржиште, упија 18% извоза Сингапура, као и САД. 

  

Сингапур је главни извор нафтних деривата, хране, пића, хемијске (текстилне) одеће, 

електронике, телекомуникационих апарата, саобраћајне опреме. Више од 1500 САД 

компанија раде у Сингапуру. Држава охрабрује предузећа да инвестирају у Сингапур, 

чије су укупне директне инвестиције у иностранству достигле 39 милијарди $ до краја 

1998. Кина је убедљиво на првом месту, чије рачуноводство је 14% од укупних улагања 

у иностранство, Малезија 10%, Хонг Конг 8.9%, Индонезија 8% и САД 4%. 

  

У 2000. Сингапур је имао радну снагу од 2.2 милиона. Уживао је готово пуну 

запосленост дуго време. Стопа незапослености је износила 4% до краја 2001. 2.4% 

почетком године. Она је у 2006.износила 2.7%, а најнижа у последње четири године,са 

2.3 милиона људи којих је било запослено. 

 

У 2000. постојало је 600 000 страних радника у Сингапуру, који су чинили 27% укупне 

радне снаге. 
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4.4. Економија Јужне Кореје 
 

 

 

 Економија Републике Кореје је једна од јако развијених милијардерских 

економија света која заузима 4. место у Азији по свом развоју и 13. на свету. Она се 

сматра једном од најуспешнијих економија, која одржава двоцифрен привредни раст 

деценијама и расте брже од било које економије 20.века. 

  

Данас је Република Кореја једна од најјачих економија која достиже ниво Запано 

Европских економија. Класификована као високо-природна економија од стране 

Светске банке, и као напредна економија од стране ММФ-а и ЦИЕ. Главни град Сеул,је 

велики глобални град и један од водећих међународних финансијких средишта Азије 

који се убраја у 10 светских финансијских комерцијалних градова. 

 

Изузетно развијен образовни систем и високо квалификовани и мотивисани запослени, 

основни су фактори који омогућавају овој економији да буде највиша на свету научне 

писмености. Упркос недостатку природних ресурса, економија Републике Кореје је 

већа него све развијене економије заједно: Швајцараска, Норвешка, Пољска, Данска, 

Финска,.. Она је једна од тзв.Г20 великих економија и до 2004., већа је била од Бразила, 

Русије, Индије,.... 

  

Република Кореја има више девизних резерви од  САД, ВБ, Канаде, Аустралије. Она је 

глобални лидер технологије који држи више патената него заједно САД, Немачка, 

Француска,... Република Кореја је један од највећих светских бродоградитеља, која 

гради бродове више него у комбинацији аутпута САД, ЕУ, Јапан. Такође производи 

више челика него ВБ, Француска, Канада...и више аутомобила него ВБ, Француска. 

 
Табела 7.  ГДП Републике Кореје 

 
Извор: www.wikipedia.org 
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Република Кореја је извезла више робе и услуга широм  света него цео јужноамерички 

континент и централна Азија заједно. Познати су многи глобални јужнокорејански 

конгломерати као: Самсунг, Хјyндаи- КИА, ЛГ, СК.  

 

У 2007. приход је био већи него нпр. од водећих мултинационалних компанија: Apple, 

BMW, Coca-Cola, Ferrari, Google, Intel, L’oreal, McDonalds, Nike, Sony, Microsoft, 

Starbucks i Walt Disney. Упркос високо развијеном положају, Република Кореја 

наставља да буде једна од светских најбрже развијених економија имајући највиши 

ГДП, извоз и стопе раста индустријске прозиводње у свету, одржавање нивоа 

незапослености међу великим економијама
11

. 

 

Упркос што постиже потпуно развијене позиције, 1990. очекивало се да ће се 

привредни развој знатно разликовати од претходних деценија у два подручја: веће 

ослањање на домаће изворе и већи нагласак на капитал у односу на дуг. Почетком 1960. 

инострани кредит коришћен је за финансирање развоја али је износ спољног дуга 

смањен од средине 1980. Према Економско-Социјалном развојном плану (1987.-1991.) 

просечна годишња стопа раста од 8 % је била очекивана заједно са 5 милијарди $ кроз 

1991. 

  

Домаћа штедња је била јако ниска пре ’90.-их и еквивалентана за мање од 2% ГНП-а од 

1960- 1962. Стопа штедње је скочила за 10% између 1970-1972 када су банке почеле 

давање депозита од 20% или више на штедњу на књижицу. Стопа уштеде повећала се за 

16.8% ГНП-а у 1975. и 28% у 1979. , али је привремено смањен на 20.8% у 1980. због 

пораста цена нафте. 

  

Кроз 1980.те финансијски сектор, диверсификација прозиводима и услугама и остале 

структурне промене доводе до либерализације економске политике. Нови облик 

комерцијалног папира издала је у апоенима од минимално 10 милиона, у односу на 

претходни који је био 1 милион минимално. Новчани депозит банака 1980. почеле су да 

нуде сличне рачуне назване houshold money. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 
Основне карактеристика Азијских тигрова су:  

 Развијена економија са високим БДП пер капита; 

 Висок Human Development Индекс; 

 Орјентација на извоз у развијене земље;  

 Квалитетна радна снага; 

 Заштита домаћег тржишта високим царинама и другим протекционистичким 

мерама; 

 Висока стопа штедње; 

 Виско ниво трезорних обвезница САД-а;  

 Одржавање двоцифрених стопа привредног раста деценијама. 

 

Азијски тигрови стварају БДП већи од 2 билиона УСД и да су јединствена земља били 

би осма најразвијенија привреда света. Занимљиво је споменути да Азијски тигрови 

стварају нешто мање од 50% БДП Кине са популацијом величине 6% популације Кине. 

 

Анализа је потврдила закључак да поседовање природних ресурса од стране појединих 

земаља не представља одлучујући чинилац њиховог привредног раста. Такве земље 

обично извозе индустријске производе, а увозе неопходне сировине. Јапан и група 

земаља “азијских тигрова" (Хонконг. Кореја, Тајван и Сингапур) пример су таквог 

модела развоја. 

 

Новија истраживања привредног развоја у вези са квантификацијом доприноса фактора 

привредном расту нешто су различита. Основна идеја нових прилаза састоји се у ставу 

да инвестиције, независно од тога да ли су изражене у машинама или у људима, доводе 

до позитивних екстерних ефеката. Пример ових позитивних екстерних ефеката је 

трансфер технологије и знања радника које користе нову технологију. Једна фирма 

стиче ново искуство, а друга лоцирана у близини може искористити екстерне ефекте од 

употребе таквог знања.  
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