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1. Увод 
 
1.1 Појам, настанак и врсте економске интеграције 

 
 

Економска интеграција се остварује на простору који обухвата територије 
више држава, са циљем да се отклоне препреке при кретању, пре свега, робе, али 
и услуга и фактора производње. 
 

Економске интеграције обично настају на два начина. Први је политичком 
вољом државе која је довољно снажна да такву идеју наметне (нпр. Римско царство, 
или европске колонијалне силе XVIII и XIX века). Други је на бази споразума између 
суверених држава. То је уобичајени начин стварања интеграција у XX веку, и обично 
подразумева неку врсту институционалне форме удруживања. 
 

Постоји неколико типова економских интеграција, при чему свака следећа 
укључује у себе карактеристике оне претходне. Уз то, ефекти стварања једног облика 
интеграције временом се исцрпљују, па тако државе после тога настоје да успоставе 
више облике сарадње. 

Зона слободне трговине се формира у ситуацији када две или више земаља 
пристану на укидање интерних баријера за обављање трговине. У овом случају су све 
царине на међусобну размену укинуте. Земље које потпишу споразум о зони слободне 
трговине одржавају политику независне трговине међу земљама потписницама, при 
чему се поштују и земље које не припадају групацији. 

У односу на увоз из трећих земаља, свака земља задржава сопствени царински 
режим. Систем зоне слободне трговине не подржава увоз из земаља чланица са 
најнижим царинама, који се у суштини своди на претовар робе у остале земље које се 
налазе у тој групацији. Свака држава очекује да ће користи од повећаног обима 
међусобне размене бити бар изједначене са губицима са којима се суочавају поједини 
домаћи произвођачи услед укидања увозне заштите. 

Примери за ово су нпр. Европска економска зона (ЕЕЗ) и Централно-европска 
зона слободне трговине (CEFTA). 

Царинска унија је трговински споразум којим група земаља уводи 
заједничку царинску тарифу у односу на увоз из трећих земаља, при чему се између 
њих одвија слободна трговина. Другим речима, царинска унија = зона слободне 
трговине  заједничка царинска тарифа. 

Заједничко тржиште. У овом случају је, поред слободног кретања робе, 
омогућено и слободно кретање фактора производње – капитала и рада. Наиме, 
уклањањем препрека међусобној трговини до кога долази стварањем царинске уније, 
шири се тржиште за различите производе и услуге. Временом, јавља се настојање 
произвођача да своје комплетно пословање, а не само продају, прошире и на остале 
земље чланице. Јавља се потреба за повећаним инвестирањем, а и ангажовањем радне 
снаге, што ствара притисак да се укину препреке које спречавају њихово слободно 
кретање. Пример је заједничко тржиште Европске Економске Заједнице. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Економска унија. То је заједничко тржиште где се државе чланице договарају и 
хармонизују своје економске политике или чак спроводе јединствену економску 
политику. Због тога се обично прави разлика између делимичне и потпуне економске 
уније (која се још назива и економска и монетарна унија). Код делимичне уније 
чланице се договарају рецимо о политици каматне стопе, девизних курсева, пореској 
хармонизацији итд., док код потпуне уније постоји заједнички новац, заједничка 
централна банка, и влада са наднационалним овлашћењима која спроводи економску 
политику. Пример за економску унију јесте Европска унија. Импулс за стварањем 
економске уније се јавља из следећег разлога. Када је у оквиру заједничког тржишта 
омогућено слободно кретање радне снаге и капитала, природно се јавља потреба за 
координирањем политика везаних за образовање, обуку, пензије, социјалну заштиту, 
каматне стопе, стабилност цена, порезе итд., што води усклађивању економске 
политике и у многим другим областима, а, коначно, и креирању јединствене економске 
политике. 

Политичка унија. Спровођењем јединствене економске политике владе земаља 
чланица доста интензивно сарађују. То временом води сарадњи и у многим другим 
областима, укључујући и одбрамбену и безбедносну политику, а тиме се ствара простор 
и за креирање политичке уније.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Котлица, С.,, Кнежевић, Б., „Економика међународног пословања“, Београд, 2005. стр. 117 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
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--------  CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -------- 
 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/ 
 

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I 
PORUČITE RAD PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE 

OBAVEZNA. 
 

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:  
maturskiradovi.net@gmail.com 

 

 

 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com

