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Не	ко	ли	ко	да	на	пре	ис	те	ка	ро	ка	ко	ји	је	од	ре	дио	ор	га	ни
за	тор	рас	пра	ве	у	Ака	де	ми	ји	еко	ном	ских	на	у	ка	(АЕН)	по	слао	
сам	текст	(Неолиберализам–економсканеефикасностузсо
цијалну неодговорност и моралну неосетљивост),	 а	 за	тим	
сам	 ор	га	ни	за	то	ру	 15.12.2014.	 го	ди	не	 елек	трон	ском	 по	штом	
упу	тио	сле	де	ћи	до	пис:	Данас јепоследњидандаседоста
верадовизанашмартовскискуп,пабихВасзамолиодами
(каоиосталимауторима–позванимучесницима)наредних
данапроследитесвеприспелетекстове.	

Са	че	као	сам	не	ко	ли	ко	да	на	и	он	да	(18.12.2014)	у	те	ле
фон	ском	раз	го	во	ру	од	се	кре	та	ра	Пред	сед	ни	штва	ко	ле	ге	Ми
ли	ја	Ми	ха	и	ло	вић	до	био	ин	фор	ма	ци	ју	да	је,	по	ред	мо	га,	при
спео	са	мо	текст	ко	ле	ге	Не	бој	ша	Ка	ти	ћа,	а	да	ко	ле	га	Љу	бо	мир	
Ма	џар	до	те	ру	је	свој	текст	ко	ји	ће	на	ред	них	да	на	би	ти	го	тов.	
У	уто	рак,	23.12.2014.	го	ди	не	из	АЕН	до	био	сам	(елек	трон	ском	
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по	штом	упу	ће	но	и	оста	лим	 	по	зва	ним	уче	сни	ци	ма	ску	па	у	
АЕН)1	 	три	тек	ста	(Ма	џар,	Ду	ша	нић	и	Ка	тић	–	по	ре	до	сле
ду	при	спе	ћа,	ка	ко	сто	ји	у	про	прат	ном	до	пи	су	ко	ле	ге	Ма	џа	ра,	
пред	сед	ни	ка	АЕН).	Не	ко	ли	ко	са	ти	по	сле	то	га	сти	же	и	пи	смо	
ко	ле	ге	Ка	ти	ћа	(про	сле	ђе	но	ор	га	ни	за	то	ру	и	оста	лим		уче	сни
ци	ма	ску	па),	ко	је	за	слу	жу	је	да	бу	де	пре	не	то	у	це	ли	ни.2

1	 Колико	 сам	 обавештен	 позив	 да	 напишу	 реферате	 и	 учествују	 у	 расправи	
добило	је	(и	сви	су	прихватили)	нас	14	–	по	седам	присталица	и	противника	
неолиберализма.

2	 Поштована	 господо,	 у	 позиву	 за	 научни	 скуп	 Либералне и комунитарне
опције у институционалној изградњи и економској политици,	 фиксирали	
сте	два	датума.	До	30тог	септембар	2014.	године	је	требало	доставити	на
слове	текстова,	а	до	15тог	децембра	је	требало	доставити	радове	за	скуп.	
Имали	сте	и	коректну	идеју	да	све	буде	организовано	тако,	“да	избегнемо	да	
неки	учесници,	у	односу	на	друге,	имају	последњу	реч”.	Претпостављам	да	
је	идеја	била	да	сви	предамо	и	сви	читамо	текстове	у	исто	време.	

	 Данас	сазнајем	да	су	у	року	приспела	само	три	рада,	а	да	је	рок	за	предају	
радова	продужен	до	краја	јануара.	Било	би	за	очекивати	да	аутори	који	нису	
могли	предати	радове	на	време	о	томе	обавесте	организатора,	а	да	органи
затор	о	 томе	обавести	све	учеснике	скупа.	Претпостављам	да	би	логична	
последица	била	да	сви	радови	буду	предати	у	том	новом	року.	Овако,	о	поме
рању	рока	за	предају	рада	сазнајем	тек	пошто	сам	вам	доставио	свој	текст,	а	
недељу	дана	касније	упутио	и	писмо	и	замолио	да	ми	доставите	пријављене	
радове.	То	 је	недопустиво,	то	 је	неколегијално	и	то	 је	одраз	непоштовања	
према	онима	који	су	ваш	скуп	озбиљно	и	одговорно	схватили.	

	 Свој	 текст	 сам	 писао,	 својом	 кривицом,	 у	 великој	 временској	 оскудици	 и	
предао	сам	га	у	року	који	сте	тражили.	Како	то	обично	бива,	зафалила	су	
два	дана	да	текст	поправим	и	стилски	дотерам.	Иако	сам	био	незадовољан	
резултатом,	из	поштовања	према	АЕНу	послао	сам	текст	строго	се	држећи	
рока.	(При	томе,	обзиром	да	ће	скуп	бити	у	марту,	а	да	ћу	ја	у	Србију	доћи	
око	Васкрса,	велика	је	вероватноћа	да	на	скупу	нећу	учествовати,	јер	би	то	
подразумевало	да	се	излажем	додатним	трошковима	путовања.)

	 Када	сам	добио	позив	за	учешће	на	Вашем	скупу,	мој	први	инстинкт	је	био	
да	урадим	исто	што	је	урадио	и	господин	Душанић	–	да	не	прихватим	су
жавање	теме	на	већ	класично	либерално	–	антилиберално	идеолошко	ма
нихејство,	те	да	се	бавим	емпиријом.	(Економска	мисао	и	пракса	су	много	
шири	од	суженог	простора	у	коме	се	домаће	дебате	крећу,	а	емпирија	је	једи
ни	ваљани	тест	исправности	теорија.)	Поново,	из	поштовања	према	органи
затору	и	другим	учесницима	скупа,	одлучио	сам	да	се	строго	држим	теме.	

	 Сада,	читајући	рад	господина	Маџара,	мени	се	учинило	да	тај	рад	није	писан	
за	овај	скуп,	нити	да	је	непосредно	везан	за	тему,	како	је	тема	формулиса
на.	Узгред,	и	уз	дужно	поштовање	према	господину	Маџару,	он	ипак	није	
Крлежа.	Можда	је	боље	да	сачекамо	да	будући	(економски)	Ласић	напише	
анализу	сукоба	на	економској	левици	и	десници.	

	 Надам	се	да	ћете	ово	моје	писмо	разумети	како	сам	га	и	написао,	као	израз	
разочарења	 у	 елементарне	 стандарде	 који	 владају	 на	 српској	 (економској)	
интелектуалној	сцени.

	 Свако	добро,	Небојша	Катић.
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Ко	ле	га	 Ма	џар	 је	 за	 пред	ло	же	ну	 расправу о либерал
нимикомунитарнимопцијамауинституционалнојизград
њииекономскојполитици3	до	ста	вио	не	у	о	би	ча	је	но	оп	ши	ран	
текст4 (Мојобрачунсњима−на	слов	позајмљенодКрлеже). 
По	сле	стр	пљи	вог	чи	та	ња	тек	ста	ко	ле	ге	Ма	џа	ра,остајемуве
ре	ни	ји	да	сам	ис	прав	но	по	сту	пио	не	при	хва	та	ју	ћи	да	бу	дем	
уву	чен	 у	 вир	ту	ел	ну	 рас	пра	ву	 (у	 ко	јој	 ће	мо	 се	 над	ме	та	ти	 у	
мо	де	ли	ра	њу	 ап	стракт	них	кон	струк	ци	ја,	 ко	је	 се	 ем	пи	риј	ски	
не	до	ка	зу	ју,	од	но	сно	не	пот	кре	пљу	ју	чи	ње	ни	ца	ма5	и	где	ће	
сва	ко	твр	ди	ти	да	је	у	пра	ву)не	го	сам	се	опре	де	лио	да	ем	пи
риј	ски	−на	осно	ву	зва	нич	них	ста	ти	стич	ких	по	да	та	ка	−	по

3	 Да	 би	 лакше	 полемисао	 са	 неистомишљеницима	 колега	 Маџар	 у	 старту	
искривљено	 дефинише	 и	 сам	 појам	 комунитаризма,	 па	 тврди	 да	 је	
комунитаризам генерички термин за све поменуте варијанте (као	што	 су	
социјализам,	 националсоцијализам	 или	 фашизам) тоталитаристичког
организовања	(стр.	45).	Међутим,	у	српској	википедији	пише:	комунитаризам	
је	филозофија	или	систем	веровања	који	сматра	да	је	индивидуална	слобода	
могућа	 само	 у	 контексту	 снажне	 и	 уједињене	 заједнице	 и	 да	 се	 она	 може	
обезбедити	 само	 одговорном	 локалном	 влашћу	 која	 влада	 у	 складу	 са	
вредностима	заједнице,	а	у	хрватској	енциклопедији		(што	је	сигурно	колеги	
Маџару	 прихватљивије)	 пише:	 комунитаризам	 (engl. communitarism, od
community<franc.communité<lat.communitas:	заједница),	теоријска	струја	у	
сувременој	социологији	и	политологији	која	заговара	успоставу	демократске	
политике	 заједничкога	 добра	 и	 ублажавање	 и	 надилажење	 превладавајуће	
либералне	политике	индивидуалних	права.

4	 У	тексту		(написаном	на	331	страници)	колега	Маџар	износи		своје	већ	познате	ставо
ве	и	даје,	како	пише,		широку	лепезу	примедби	на	ставове	четворице	угледнијих	
антилиберала	(стр.	238)	где	највише	простора	посвећује	управо	колеги	Катићу	
(24	стране)	и	мени	(25	страна).	У	исто	време,		текстови	колеге	Катића	и	мој	
имају	мање	страна	од	оних	које	колега	Маџар	посвећује	само	изношењу	ши
роке	лепезе	примедби	на	наше	ставове.	Поред	тога,	додатно	ће	нам	посветити	
и	по	три	странице	на	крају	текста	у	поглављу	–	Мој	обрачун	с	њима:	раш
чишћавање	рачуна	као	завршни	потез.

5	 На	првој	расправи	у	АЕН	посвећеној	неолиберализму	(јун	2011)	у	свом	тексту	
сам	скренуо	пажњу	да	неолиберали	немају	навику	да	своје	тезе	поткрепљују	
чињеницама,	те	тада	написао	да	ме	они	подсећају	на	Хегела	(на	кога	се	колега	
Љубомир	Маџар	позива	и	у	свом	раду	–	Авет	неолиберализма,	који	је	написао	
за	овај	скуп	–	па	после	 једне	своје	тврдње,	пише:	но,иХегелбисесаовим
ентузијастичносагласио)када	му	је	указивано	да	су	неке	његове	апстрактне	
теорије	у	стварности	демантоване.	Конкретно,	Хегелова	теорија	(о	броју	пла
нета	који	је	он	„доказао“	својом	филозофском	теоријом)	била	је	у	раскораку	
са	стварношћу	и	на	примедбу	да	чињенице	неумољиво	доказују	како	његове	
тврдње	нису	тачне,	знаменити	филозоф	је	одговорио:	Тим	горе	по	чињенице.
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ка	жем	рас	ко	рак	из	ме	ђу	нео	ли	бе	рал	не	те	о	ри	је	и	ре	зул	та	та	ко	ји	се	
по	сти	жу	у	прак	си	на	ба	зи	еко	ном	ске	по	ли	ти	ке	ко	ја	је	за	сно	ва	на	на	
њој.	На	жа	лост,		у	на	став	ку	ћу	мо	ра	ти	крат	ко	да	ре	а	гу	јем	на	текст	
ко	ле	ге	Ма	џа	ра	и	та	ко,	ипак,	бу	дем	уву	чен	у	вир	ту	ел	ну	рас	пра	ву	
ко	ју	сам	же	лео	да	из	бег	нем.

Вир	ту	ел	на	рас	пра	ва	до	зво	ља	ва	да	се	ба	ви	мо	ин	те	лек
ту	ал	ном	 акро	ба	ти	ком	 где	 је	мо	гу	ће	 сва	шта	 да	 твр	ди	мо,	 па	
чак	че	сто	и	скочимосебиууста.	На	по	чет	ку	основ	ног	тек	ста	
(пр	ва	фу	сно	та)	на	вео	сам	је	дан	та	кав	при	мер	из	тек	ста	ко	ле	ге	
Ма	џа	ра	са	ра	ни	је	рас	пра	ве	у	АЕН,	а	са	да	ћу	то	илу	стро	ва	ти	
и	при	ме	ром	из	ње	го	вог	но	вог	тек	ста.

Пр	во	ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше:	ауторовогтекста(је)усво
јимдавниммладимгодинама бионаистим,иличактврђим,
позицијаманегоданашњиантилиберали,сакојимсеовдепо
лемише,алидајесапротицањемвременаиучењемекономи
јесистематскииконтинуираноеволуираоусмислуприхва
тањалибералногпогледанапривредуидруштвоуцелини. 
Такосеиоформилочврстоуверењеопозитивнојкорелацији
измеђупрофесионалнеекономскекултуреистепенаукоме
сеприхватајуигајелибералнеидеје	(стр.	144145).6 

Не	што	 ка	сни	је	 ко	ле	га	 Ма	џар	 на	во	ди	 ка	ко	 поклони
ци антилиберала радо истичу случајеве неких нобеловаца
и сличних професионалних величина који су (као) промени
листране.Билисунаводновеликипоборницитржишта,а
ондасу,сагледавшисвојуједностраност,начинилистручни
saltomortale,окренулилистипотпуносепребацилинаону
супротну страну,	 те	ис	ти	че	да	тонедоказује ништанего
могућучињеницуданамјеиусветскимразмерамадеостру
кепрофесионално,амождаипсихички,нестабилан.Прави
људи,амождаиправинаучници,бићедасепрепознајупо
томештостабилноостајуприсвојимубеђењимаикадгло

6	 Међутим,	 било	 би	 интересантно	 знати	 када	 је	 колега	 Маџар	 напустио	
позиције	 које	 је	 у	младости	 заступао.Из	његове	 биографије	на	 сајту	Алфа	
универзитета	 (бивши	 Универзитет	 Браћа	 Карић,	 на	 коме	 је	 колега	 Маџар	
био	 ректор)	 сазнајемо	 да	 је	 1988.	 године	 био	 члан	 Комисије	 за	 реформу	
привредног	система	(члан	њеног	координационог	одбора	и	руководилац	групе	
за	планирање),	а	од	19891990.	године	члан	Већа	економских	саветника	при	
Савезном	извршном	већу		(влади)	у	СФРЈ,	те	Савезни	министар	за	привреду	у	
СРЈ	(19921993).	Тада	је	колега	Маџар	већ	био	у	шестој	деценији	живота,	а	то	
би	се	тешко	могло	назвати	младим	годинама	–	како	пише	колега	Маџар.
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балниидругиекономскитрендовиузмутоккојије(задати
период)поискуственупроверутихуверењанеповољан	(стр.	
151152).	

Ко	ли	ко	 овај	 оп	ши	ран	 текст	 има	 до	дир	них	 та	ча	ка	 са	 ре	ал
но	шћу	од	лич	но	илу	стру	је	и	мо	то	(епи	граф)	ра	да	(Људиоскудног
знањаникаданећебитизалибералносхватањесвета, јер
утаквомсветусепролазипорезултатима,анепремади
пломи, припадности клану или  послушности	 –	 Ми	ро	слав	
Про	ко	пи	је	вић)		за	ко	ји	се	ко	ле	га	Ма	џар	опре	де	лио	сма	тра	ју	ћи	да	
са	жи	ма	су	шти	ну	оно	га	што	је	ста	ло	на	331	стра	ну	тек	ста,		и	у	ко	ме	
се,	ка	ко	сам	твр	ди,		јаснооцртавајугубитнициусветукојиби
биоустројеннаначелималиберализма;изцитатасетако
ђејасновидизаштоћепротивсветаструктурираногуду
хулиберализмабитимногинашисавременици,укључујућии
онесакојиматакожустрополемишемо	(стр.	214).

Оста	ви	мо	 са	да	 по	 стра	ни	 ма	нир	 на	 ко	ји	 на	ше	 ко	ле	ге	
нео	ли	бе	ра	ли	во	де	по	ле	ми	ку	(ко	не	ми	сли	као	они	ауто	мат	ски	
су	људиоскудногзнања)и	по	гле	дај	мо	на	кон	крет	ном	при	ме
ру	нас	че	тво	ри	це	–	ко	ле	ге	Ка	ти	ћа	и	ме	не	(са	јед	не	стра	не),	те	
на	ших	опо	не	на	та	(нео)ли	бе	ра	ла	ко	ле	га	Ма	џа	ра	и	Про	ко	пи	је
ви	ћа	(са	дру	ге	стра	не)	–	ко	ли	ко	су	њи	хо	ве	тврд	ње	ар	гу	мен	то
ва	не	и	има	ју	до	дир	них	та	ча	ка	са	ре	ал	но	шћу.	

Би	ће	да	су	они,	а	не	ми	са	ку	пи	ли	мно	го	ви	ше	ди	пло	ма	
(уз	то	и	сер	ти	фи	ка	та	са	кур	се	ве	при	обу	ка	ма	у	ино	стран	ству),	
они	а	не	ми	при	па	да	ју	и	на	ла	зе	се	на	че	лу	ра	зних	удру	же	ња,	
те	на	ро	чи	то	моћ	них	и	ути	цај	них	не	вла	ди	них	ор	га	ни	за	ци	ја,	
они	а	не	ми	би	ли	су	у	са	вет	нич	ким	и	ми	ни	стар	ским	ка	би	не
ти	ма	(у	овом	али	и	у	ХХ	ве	ку),7	они	(и	при	пад	ни	ци	њи	хо	вог	
иде	о	ло	шког	кла	на)	а	не	ми	ура	ди	ли	су	про	грам	еко	ном	ских	
ре	фор	ми	(ко	ји	је	био	при	хва	ћен	од	но	вих	вла	сти	по	сле	пе	то	ок	то
бар	ског	пре	вра	та	–	2000.	го	ди	не)8		и	од	та	да	до	да	нас	се	на	ла	зе	на	

7	 Само	од	17	иницијалних	чланова	Г	17,	половина	економиста	из	Србије	је	за
узимала	 важне	министарске	положаје.	Подсетимо	 се	 ко	 је	 чинио	ову	 групу	
експерата	 (како	су	се	и	сами	називали)	из	Србије,	Црне	Горе	и	дијаспоре	–	
Љубомир	Маџар,	Млађан	Динкић,	Веселин	Вукотић,	Михаил	Арандаренко,	
Стојан	Бабић,	Жељко	Богетић,	Бојан	Димитријевић,	Петар	Ивановић,	Милан	
Ковачевић,	 Јелица	 Минић,	 Бранко	 Милановић,	 Милић	 Миловановић,	 Ми
хаило	Николић,	 Јован	Ранковић,	Душко	Шушњар,	Душан	Вујовић	и	Бошко	
Живковић.	

8	 Видети	књигу:	Група	аутора	–	Г	17,	Програм	радикалних	економских	реформи	у	СР	
Југославији,	Радио					Б	92,	Београд,	1997.	
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кључ	ним	еко	ном	ским	ме	сти	ма	у	вла	сти	(у	то	вре	ме	до	ла	зи	и	до	
убр	за	ног	уру	ша	ва	ња	срп	ске	при	вре	де	и	др	жа	ве).9 

С	дру	ге	стра	не,	би	ће	да	су	не	ки	од	нас	а	не	они	због	(не)
по	слу	шно	сти	би	ли	за	тва	ра	ни	и	из	ба	ци	ва	ни	са	по	сла,	али	и	
би	ли	спрем	ни	да	се	до	ка	зу	ју	и	у	свету којије устројенна
начелималиберализмаи	та	мо	би	ли	до	бит	ни	ци	(и	то	ве	ли	ки,	
чак	и	по	ме	ри	ли	ма	ко	ја	ва	же	у	томсвету),	а	не	губитници.

Нео	ли	бе	ра	ли	те	шко	мо	гу	да	схва	те	да	по	сто	је	и	љу	ди	
ко	ји	 се	 не	 ру	ко	во	де,	 пр	вен	стве	но,	 се	бич	ним	 лич	ним	 ин	те
ре	си	ма	 не	го	 прет	по	ста	вља	ју	 оп	ште	 до	бро	 лич	ној	 ко	ри	сти,	
те	мо	гу	да	по	диг	ну	глас	про	тив	устројстаосвета	ко	ји	им	
од	го	ва	ра	и	у	ко	ме	су	они	до	бит	ни	ци,	а	не	губитници.	Но	во		
устројстаосвета	ко	ји	за	го	ва	ра	ју	нео	ли	бе	ра	ли	(и	ко	је	све	ви
ше	спро	во	де	у	жи	вот)	ме	ни	лич	но	од	го	ва	ра,	али	сам	про	тив	
ње	га	јер	оно	по	ред	уског	кру	га	до	бит	ни	ка	(ко	јем	и	сам	при	па
дам),	у	исто	времe,	огром	ну	ве	ћи	ну	љу	ди	чи	ни	гу	бит	ни	ци	ма	
(ме	ђу	ко	ји	ма	и	мо	је	ро	ђа	ке,	ку	мо	ве,	при	ја	те	ље,	ком	ши	је),	и	то	
гу	бит	ни	ци	ма	ко	ји	ма	је	угро	жен	оп	ста	нак	и	ко	ји	су	до	ве	де	ни	
до	оча	ја	и	без	на	ђа.	

То	ни	је	при	хва	тљи	во	не	 са	мо	са	мо	рал	ног	не	го	ни	са	
еко	ном	ског	ста	но	ви	шта.	При	ве	ћој	не	јед	на	ко	сти	у	рас	по	де	ли	
и	кон	цен	тра	ци	ји	бо	гат	ства	у	уском	кру	гу	љу	ди,	ма	ња	је	тра
жња	за	ро	бом	и	услу	га	ма,	што	не	ми	нов	но	во	ди	успо	ра	ва	њу	

9	 Неколико	 дана	 после	 петооктобарског	 преврата	 (2000)	 написао	 сам	 и	 објавио	
ауторске	 публицистичке	 текстове	 („Рецепт	 за	 колонијалне	 земље“,	 Данас,	
30.10.2000,	те	„Да	ли	су	нам	потребне	радикалне	 економске	 реформе“,	Данас,	
08.11.2000)	 критички	интониране	према	економском	програму	нових	власти	
–	Програм	радикалних	 економских	реформи	у	СРЈ	–	написан	од	 аутора	Г	 17,	
те	два	опширна	стручна	економска	текста	на	исту	тему	који	су	објављени	
у	 угледном	 	 економском	 часопису	 Финансије	 –	 јануарскофебруарски	 и	
мартовскоаприлски	двоброји	из	2001.	године.	

	 Три	година	после	колега	Маџар	ће	на	саветовању	Научног	друштва	еконо
миста	покушати	да	објасни	и	оправда	своје	и	одсуство	критике	наше	еко
номске	академске	јавности	(видети	у	часопису:	Економски	анали,	12/03):	У
последњих пар година, од октобарског преврата2000. наовамо, критика
јенекакозамрла.Тоједобримделомиразумљиво.Читавихдесетгодина
смоприжељкивалирадикалнеполитичкеидруштвенепроменеизазивали
демократскеснагеукојимајеиширајавноствиделачиниоцецивилизацијс
кееманципације.Најзадседогодиоитајдугоижељночеканиполитички
преокрет;последњастваркојасеутаквомсплетуоколностимоглајавити
каоидејаипоривјестенекаквакритикаонихукојесмогодинамаполагали
свенаде.
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сто	пе	при	вред	ног	ра	ста	и	за	по	шља	ва	ња.10	Ка	да	не	јед	на	ко	сти	
до	стиг	ну	кри	тич	не	тач	ке,	до	ла	зи	и	до	озбиљ	них	еко	ном	ских	
кри	за	и	ни	је	слу	чај	но	да	је	у	го	ди	на	ма	пред	из	би	ја	ње	ве	ли
ких	кри	за	(1928.	и	2008.	–	пр	во	у	САД,	а	он	да	се	ши	ри	ла	и	на	
оста	ли	свет)	јед	на	че	твр	ти	на	укуп	ног	до	хот	ка	САД	од	ла	зи	ла	
у	ру	ке	са	мо	1%	нај	бо	га	ти	јих.	

***

Пр	во	је	ко	ле	га	Ма	џар	дао	широкулепезупримедбина
ставовечетворицеугледнијихантилиберала,а	за	тим	у	по
гла	вљу	(Мојобрачунсњима:рашчишћавањерачунакаоза
вршнипотез)	обра	зла	же	че	ти	ри	круп	не	ства	ри	 где	по	сто	ји	
не	сла	га	ња	из	ме	ђу	нас	дво	ји	це.	Пре	не	го	се	освр	нем	на	сва	ку	
од	те	че	ти	ри	круп	на	не	сла	га	ња	же	лим	да	ис	так	нем	да	са	ко
ле	гом	Ма	џа	рем	ни	је	ла	ко	по	ле	ми	са	ти	јер	он	не	кри	ти	ку	је	мо
је	ста	во	ве	не	го	соп	стве	не	им	пре	си	је	о	њи	ма.	Кре	ни	мо	ре	дом.

Прво неслагање.	 Ко	ле	га	Ма	џар	 (стр.	 324)	 пи	ше:	Прва
пријатељскараспраукојуморамдасеупустимодносисена
његово(Душанићево)уверењеивишекратноизнесенутврд
њудапривреде (мањевише) свих земаљарастуобимоми,
истовременоимождајошивише,усложености(тојепо
стулатпротивкоганемамштадаприметим),алиидана
поредосатимбрзорастепотребазадржавниминтервен
ционизмом(ато јеисказкомесеоштросупротстављам).
Из начина на који онформулише свој закључак о растућој
потребизадржавноминтервенцијом(Душанић2013,фусно
та31)јаснопроизлазидаонмислинауправљањеиконтролу
огромнихсистема,наначиненакојивелике(а,уосталом,и
мале)компанијепотребујууправљање(management)иразвој
ноусмеравање.Блоковилитературекојасеможесматрати
истинскинаучномсадржеригорознедоказеједнепоставке
којајетачносупротнаодоногаштотврдиДушанић.Најпо
узданијиинајекономичнијиначинразјашњавањаоветврдње
је позивањенамонументалнодело једнакомонументалног
ствараоцаХајека.Основнаидејајеједноставнаиакоједо
казсложенији.

10	 О	томе	детаљније	у	књизи:	Јован	Б.	Душанић,	Економија	постмодерне,	Бео
град,	2014.	
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Мо	ја	фу	сно	та	на	 ко	ју	 се	по	зи	ва	 ко	ле	га	Ма	џар11	 гла	си: 
Кадаговоримоооптималномбалансуизмеђутржиштаи
државе у регулисању и усмеравању привредних кретања и
развојатреба имати у виду да он није непромењен и није
истиусвимвременима,ауистомвременуразличит је за
појединеземље.Поправилу,какопривредниживотпоста
јесложенијиулогадржавепостајезначајнија.Уданашњим
условима то условљава веома брзи процеси глобализације,
забрињавајућиеколошкипроблеми,економијомкојајесвеви
шезаснованананаучнимистраживањима,алииглобална
економскакриза.

Коментар. Чи	та	ју	ћи	ову	пријатељскураспру,	ка	ко	је	на
зи	ва	ко	ле	га	Ма	џар,	као	да	чи	там	„нео	бо	ри	ве	до	ка	зе“	из	зва
нич	ног	ко	му	ни	стич	ког	до	ку	мен	та	(другарскогвијећа)	од	пре	
три	де	це	ни	је	на	осно	ву	ко	јих	сам	„стр	пан“	у	за	твор,	а	за	тим	и	
из	ба	чен	са	по	сла	на	Еко	ном	ском	фа	кул	те	ту	у	Ба	ња	лу	ци.	

Ко	ле	га	Ма	џар	и	не	по	ку	ша	ва	да	оспо	ри	мој	став	 због	
че	га,	поправилу,какопривредниживотпостајесложенији
улогадржавепостајезначајнија,не	гослич	но	не	ка	да	ко	му
ни	стич	ким	 „нео	бо	ри	вим	 до	ка	зи	ма“	 (врло вјероватно, да је
ЈованДушанићуразговорупојединеизјавесаопштаваота
кодасунекомодслушалацаостављалепризвукдасерадио
дјеловањусапозицијакојесустранетемељнимопределењи
манашегдруштва,изчегасеизвлачизакључак...)	са	да	ко	ле	га	
Ма	џар	пи	ше:	изначинанакојионформулишесвојзакључак
... јаснопроизлазидаонмисли...	Ма	да	то	из	мо	га	тек	ста	не	
про	из	ла	зи,	по	го	то	во	не	ја	сно.	

Ко	ле	га	Ма	џар	 за	тим	 сво	ју	 прет	по	став	ку	 о	 то	ме	шта
произлазидајамислим	узи	ма	као	мо	ју	тврдњу	и	бе	за	пе	ла
ци	о	но	кон	ста	ту	је	да		блоковилитературекојасеможесма
тратиистинскинаучномсадржеригорознедоказеједнепо
ставкекојајетачносупротнаодоногаштотврдиДушанић. 
Ра	ди	се	на	и	ме	о	истом	ти	пу	ри	го	ро	зно	сти	до	ка	за	као	и	код	
ко	му	ни	ста	ка	да	су	твр	ди	ли	дајеСлужбадржавнебезбјед
ности,пратећидјеловањеЈованаДушанићаод1979до1985.
годиненаписалаИнформацију,којауказујенањеговодјело
вањесапозицијасрпскогнационализмаиграђанскедеснице.
ДругарсковијећеполазиодтогадајеИнформацијатачна.	

11	 Јован	 Б.	 Душанић,	 „Доларска	 алхемија	 и	 прокажена	 држава“, часопис	
Економског	факултета	у	Београду	–	Економске	идеје	и	прака,	бр.	910/13.
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Као	не	ка	да	у	слу	ча	ју	ко	му	ни	ста	са	да	 	нео	ли	бе	ра	ли	ма	
мо	ра	мо	да	по	ве	ру	је	мо	да	су	њи	хо	ве	тврд	ње	тач	не	–	без	до	ка
зи	ва	ња	по	ком	кри	те	ри	ју	му	су	ти	до	ка	зи	ри	го	ро	зни	и	из	но
ше	ња	ем	пи	риј	ских	до	ка	за	те	ри	го	ро	зно	сти	–	са	мо	због	то	га	
што	нео	ли	бе	ра	ли	са	да	(као	не	ка	да	Слу	жба	др	жав	не	без	бед
но	сти)	та	ко	твр	де.	Са	ми	их	пи	шу	и	о	њи	ма	по	том	су	де	као	
ри	го	ро	зним.12

Другонеслагање.Ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше	(стр.	325):	Друга
крупнастваркојаморадасепокренесаДушанићем јесте
његоватврдњада једоларприхваћенкаомеђународна ва
лутасиломитакорећибруталномпринудом(2013,с.13141,
нарочитос.132).Тојепосвепогрешноилишенобилокакве
логичкеоснове.Једноставнајеистинаданикаквавалутане
можедабуденаметнутанадругебилокаквомсилом.

По	гле	дај	мо	шта	тач	но	пи	ше	у	мо	ме	тек	сту:	Из(Другог
светског)ратасуСАДизашлекаохегемонистичкасиланавој
ном,политичкомиекономскомпољуибилеустањудаодлу
чујућеутичунакреирањепослератногустројствасветапрема
сопствениминтересима... Наконференцијиуамеричкомместу
БретонВудс1944.године,донетајеодлукаооснивањуММФаи
Међународнебанкезаобновуиразвој.Америчканационалнанов
чанајединица,долар,постаојесветскиновац,аАмеричкацен
тралнабанка гарантовалајеконвертибилностдолараузлато. 

Ко	мен	тар.	И	ов	де	исти	ма	нир	во	ђе	ња	по	ле	ми	ке.	На	мо	је	под	се	ћа
ње	да	су	САД	из	Дру	гог	свет	ског	ра	та		изашлекаохегемонистичка
силанавојном,политичкомиекономскомпољуибилеустању
даодлучујућеутичунакреирањепослератногустројствасвета,
ко	ле	га	Ма	џар	ис	чи	та	ва	као	мо	ју	тврдњудаједоларприхваћен
каомеђународнавалутасиломитакорећибруталномпри
нудом,тре	ти	ра	ју	ћи	топосвепогрешноилишенобилокакве
логичкеоснове.

12	 Подсетио	 бих	 колегу	 Маџара	 на	 Вагнеров	 закон	 (који	 је	 формулисао	
познати	њемачки	економиста	Адолф	Вагнер	–	AdolphWagner	–	18351917)	о	
дугорочном	расту	 државних	 расхода	 који	 је	 проузрокован	 како	 економским	
(научнотехнички	прогрес	и	као	последица	тога	повећано	државно	издвајање	
за	 научна	 истраживања	 итд.)	 разлозима,	 тако	 и	 социјалнополитичким	
(пензионо	осигурање	и	помоћ	становништву	због	елементарних	катастрофа	
итд)	 и	 историјским	 (државе	 прибегавају	 дефицитном	 финансирању	 и	
задужују	се	те	долази	до	пораста	расхода	којим	се	сервисира	државни	дуг	итд)	
разлозима.	Историјско	искуство		показује	да	се	у	дужем	временском	периоду,	
овај	 закон	 потврђује,	 мада	 у	 краћим	 временским	 периодима	 јавни	 расходи	
могу	да	стагнирају	и	чак	да	се	смањују.
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За	раз	ли	ку	од	дру	гих	ве	ли	ких	и	моћ	них	др	жа	ва	 	ко	је	
су	из	Дру	гог	свет	ског	ра	та	иза	шле	као	по	ра	же	не	и	ра	зо	ре	не	
(Не	мач	ка,	Ја	пан)	или	еко	ном	ски	ис	цр	пље	не	(СССР,	В.	Бри	та
ни	ја,	Фран	цу	ска)	је	ди	но	су	САД	крај	ра	та	до	че	ка	ле	са	знат	но	
оја	ча	ном	еко	но	ми	јом13	и	као	је	ди	на	ну	кле	ар	на	вој	на	си	ла.	У	
та	квој	 си	ту	а	ци	ји	САД	ни	су	ни	мо	ра	ле	 да	 при	бе	га	ва	ју	 бру
тал	ној	при	ну	ди	(јер	су	сви	би	ли	све	сни	ње	не	мо	ћи)	да	би	у	
Бре	тон	Вуд	су	ње	на	на	ци	о	нал	на	нов	ча	на	је	ди	ни	ца	–	до	лар	био	
уста	но	вљен	и	као	свет	ска	ва	лу	та.	То	је	учи	ње	но	упр	кос	нео
др	жи	во	сти	бре	тон	вуд	ског	ре	ше	ња	(по	ко	ме	ће	аме	рич	ки	до
лар	би	ти	свет	ска	ва	лу	та,	а	у	исто	вре	ме	ће	САД	га	ран	то	ва	ти	
кон	вер	ти	бил	ност	 до	ла	ра	 за	 зла	то).14	Про	тив	 та	квог	 ре	ше	ња	
је	био	и	Кејнз	(пред	во	дио	де	ле	га	ци	ју	В.	Бри	та	ни	је	у	Бре	тон
вуд	су)	 ко	ји	 је	 пред	ла	гао	 уво	ђе	ње	 но	ва	 је	дин	стве	на	 свет	ска	
ва	лу	та	–	банкор,	а	СССР	је	од	био	да	ра	ти	фи	ку	је	до	ку	мен	те	
Бре	тон	вуд	ске	кон	фе	рен	ци	је.

Трећенеслагање.Ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше	(стр.	325):	Даље
велико подручје неслагања (међу многима!) између профе

13	 САД	су	једина	земља	која	је	из	Другог	светског	рата	изашла	са	снажном,	чак	
и	унапређеном	економијом.	Удео	САД	у	светској	индустријској	производњи	
је	 1947.	 године	 износио	 62%,	 у	 односу	 на	 42%	 из	 1938.	 док	 су	 у	 укупном	
извозу	 капиталистичких	 земаља	 САД	 оствариле раст са 14% (у 1938) на
32,5%.Националнидруштвенипроизвод јепорастаоготово2,5пута,док је
60милионаљуди1948.ималопосао,уодносуна47милионаизпредратне,
1939.године.	(А.	Милошевић	и	Д.	Живојиновић,	Ми	у	долар	(не)	верујемо	–	
последице	смањења	глобалне	улоге	долара	по	укупну	моћ	САД	–	http://www.
fpn.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/5)

14	 То	је	такозвана	Трифиновадилема	(TriffinDilemma)	–	названа	по	белгијском	
економисти	и	професору	на	Универзитету	Јејл,	Роберту	Трифину	(19111993).	
С	 једна	 стране,	 емисија	 долара	 треба	 да	 има	 златно	покриће	 и	 омогућава	
несметану	 конвертибилност	 долара	 у	 злато,	 а	 са	 друге	 стране	 емисија	
долара	мора	да	буде	довољна	да	се	обезбеди	све	већу	међународну	трговину,	
без	 обзира	 да	 ли	 емитовани	 долари	 имају	 златно	 покриће.	 Претерана	
емисија	долара	(без	златног	покрића)	подрива	поверење	у	долар	и	он	губи	на	
вредности.	

	 На	крају	су	САД	1971.	године	једностране	укинуле	конвертибилност	долара	
у	злато.	Непосредно	пре	тога	за	 један	амерички	долар	се	добијало	око	4,3	
швајцарска	франка	или	око	360	 јапанских	 јена,	а	данас	се	за	долар	добија	
0,87	швајцарских	франка,	те	око	115	 јапанских	 јена.	Од	тога	што	 је	долар	
светска	валута	САД	имају	огромне	користи	и	не	морају	да	брину	о	дуго
рочно	значајном	паду	вредности	долара,	огромном	буџетском	дефициту	и	
дефициту	 текућег	 биланса.	 За	 разлику	од	других	држава,	 ту	привилегију	
(управо	захваљујући	чињеници	да	је	долар	светска	резервна	валута)	имају	
само	САД.	О	томе	сам	детаљно	писао	у	књизи	Доларска	алхемија	и	казино	
економија	(2009).
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сораДушанића(2013,сс.14754)именејестетумачењеки
неског развојног чуда.Он је убеђен да јето чудо изазвано
активностимадржаве.	У	на	став	ку	тек	ста	ко	ле	га	Ма	џар	из
но	си	сво	је	об	ја	шње	ње	кинескогразвојногчуда:	Кинајеосло
бодиласвојнарод,можесерећинатаковеличанственначин
даможеда се окарактерише као нечувен и невиђен. То је
кључнаставкауновијојкинескојисторијибезкојечудоне
можедасеобјасни.

На	 стра	ни	149	мо	га	 тек	ста	пи	ше:	Свеове земље	 (ко	је	
су	у	ду	гом	пе	ри	о	ду	има	ле	из	у	зет	но	ви	со	ке	сто	пе	при	вред	ног	
ра	ста	 –	 Ки	на,	 Ја	пан,	 Ју	жна	Ко	ре	ја,	 Тај	ван,	Хонг	конг,	 Син
га	пур...) при модернизацији својих привреда примењивале
сутакозваниазијскимодел,акомесунарочитосвојствени
следећифактори:стратегијаразвојазасновананаизвозно
оријентисанојиндустријскојполитици,изузетновисокниво
штедњеиинвестирања,тепоетапностипрагматичност
уреформисањупривреде.Поредтога,свењихкарактерише
сличантрадиционалнисистемвредностииодсустводемо
кратије.

Ко	мен	тар.	Ов	де	ко	ле	га	Ма	џар	не	до	во	ди	у	пи	та	ње	мо	је	об	ја	шње
ње	ази	јат	ског	мо	де	ла	мо	дер	ни	за	ци	је	ко	ји	 је	у	прак	си	по	ка	зао	од	лич	не	
ре	зул	та	те.	Чи	ње	ни	ца	 да	 је	мо	дер	ни	за	ци	ја	 ових	 зе	ма	ља	ди	ри	го	ва	на	 од	
стра	не	др	жа	ве	не	зна	чи	не	га	ци	ју	тр	жи	шта,	не	го	ње	го	ву	афир	ма	ци	ју	уз	
по	моћ	сна	жне	др	жав	не	раз	вој	не	по	ли	ти	ке.

За	тим,	ко	ле	га	Ма	џар	пи	ше	(стр.	326):	Душанићјеоду
шевљен кинеским вредносним опредељењима и њима при
писује великидеоразвојног успеха (2013, с. 151).Иовдеон,
једноставноречено,греши.Његовогледиште јеодвећуско
да бимогао ваљано да разуме значај вредности. Говорећи
ентузијастичноокинескимплеменитимдруштвенимвред
ностима...Душанићевпогледјеопетпревишеузак–изгледа
дајетогенеричкакарактеристикааналитичараизтабора
антилиберала–онзаборављастраховитесвирепостиизвр
шенетокомВеликогскоканапредитокомКултурнереволу
ције,кадсумилиониневинихизгубилиживоте;итојебило
учињеноодстранеистог (поДушанићуплеменитог)кине
скогнарода.

Обра	зла	жу	ћи	пр	во	основ	не	ка	рак	те	ри	сти	ке	та	ко	зва	ног	
азиј	ског	мо	де	ла	 раз	во	ја,	 освр	нуо	 сам	 се	и	на	њи	хов	 тра	ди
ци	о	нал	ни	си	стем	вред	но	сти.		По	гле	дај	мо	део	тек	ста	из	ко	га	
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је	 ко	ле	га	Ма	џар	 за	кљу	чио	да	 сам одушевљени	да	 го	во	рим
ентузијастично	о	ки	не	ским	племенитим	дру	штве	ним	вред
но	сти	ма.	Поредтогаштосусвеисточноазијскеземљеима
лесличнустратегијуекономскогразвоја,брзомпривредном
успонупогодоваојеињиховтрадиционалнисистемвредно
стичији се корени налазе у конфучијанству, а кога карак
теришетрудољубивост,штедљивост,правичност,спрем
ностнажртвовање,анарочитоизраженколективизами
хијерархијска структура друштва где постоји приоритет
општихнадиндивидуалниминтересима.Колективнасвест
о националном интересу и колективна спремност нажр
твовање за његово остварење супротстављени су запад
ном (протестантском) систему вредности у основу кога
јепремисаонеприкосновенимправимачовекакојанемогу
бити отуђена од појединца ни под којим условима, чак ни
заостваривање билокаквихвишихопштихинтереса,на
пример дугорочно одрживог високог привредног раста и
животногстандарда,тесоцијалнестабилности.Изприо
ритетаопштихнадиндивидуалниминтересимапроистиче
и принцип компромиса (неопходан како би се достигли ви
шиопштициљеви),толерантностпремаразнимоблицима
друштвеногуређења,уважавањеалтернатива,потребаза
експерименталисањем, схватањеда заопстанакиопшти
напредак(нације,цивилизације)нетребаробоватибилоко
јимидеолошким„измима“.

Ко	мен	тар.	На	во	де	ћи	 сми	ре	но	 и	 ра	ци	о	нал	но	 тра	ди	ци	о	нал	ни	 си
стем	вред	но	сти	азиј	ских	зе	ма	ља	ко	је	су	има	ле	успе	шну	стра	те	ги	ју	раз
во	ја,	ко	ле	га	Ма	џар	твр	ди	да	самодушевљени	да	го	во	риментузи
јастично	о	ки	не	ским	племенитим друштвенимвредности
ма,	те	да	за	бо	ра	вљам	страховитесвирепостиизвршенето
комВеликогскоканапредитокомКултурнереволуције,кад
сумилиониневинихизгубилиживоте;итојебилоучињено
одстранеистог(поДушанићуплеменитог)кинескогнарода.

Шта	на	ово	ре	ћи?	Ка	да	бих	по	ле	ми	сао	на	на	чин	ка	ко	
то	чи	ни	ко	ле	га	Ма	џар	ре	као	бих	ка	ко	је	он	одушевљени	да	
го	во	риентузијастично	о	аме	рич	ким	племенитим	дру	штве
ним	вред	но	сти	ма,	те	да	за	бо	ра	вља	страховитесвирепости
извршененадИндијанцимаицрнцима,кадсумилиониневи
нихизгубилиживоте;итојебилоучињеноодстранеистог
(поМаџаруплеменитог)америчкогнарода.	Али	ка	кве	то	ве
зе	има	са	еко	ном	ским	успо	ном	Ки	не	или	САД?
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Четврто неслагање.	 	И	 на	 кра	ју,	 ко	ле	га	Ма	џар	 пи	ше	
(стр.	326):	Самопарречиовојсцизакојусамтокомнеких15
годинадоказиваодабитребалодасераспустиидефини
тивноуклонинаорганизованихуманначин.Иуовојствари
Душанићделислабостииневичносттаборакомеприпада...
ИзгледадајепрофесорДушанићспремандагабранидомаћа
армија;каоу једномпопуларномвицу,мојставједамене
брани–хвалалепо.Кадбиседекларисалакаоземљабезар
мије,Србијабизадобилапоприличанпрестижимеђународ
нопризнање.СанеоспоривомдуховитошћуДушанићцити
растарународнупословицу:оникојинехранесвојувојску,
хранићетуђу;мојодговорје:акониједнаодњих–нашаили
туђа–нијеодбилокаквекористи,ниједнанетребадабуде
нихрањена.

Ко	мен	тар:	No	com	ment!	Ов	де	је	све	ја	сно	и	сва	ки	до	дат	ни	ко
мен	тар	је	су	ви	шан,	а	ве	ро	ват	но	бих	због	ње	га	био	од	нео	ли	бе	ра	ла	по
но	во	про	гла	шен	политичкинекоректним,	као	што	су	ме	у	сво	је	вре	ме	
ко	му	ни	сти	про	гла	си	ли	моралнополитичкинеподобним.15

На	кра	ју,	же	лео	бих	да	ис	так	нем	да	сам	за	хва	лан	ко	ле	ги	Ма
џа	ру	на	ја	сно	из	не	том	ста	ву	(у	ње	го	вом	ра	ду)	да	еко	ном	ска	
кри	за	ипак	по	сто	ји	го	ди	на	ма,	још	увек	тра	је	и	не	на	зи	ре	јој	
се	 крај16	 (компоновани су и примењени познати пакети од

15	 Уместо	коментара	само	неколико	здраворазумских	питања.	Која	се	то	неоли
берална		држава	(САД,	Велика	Британија...),	одрекла	војске?	Како	то	да	САД,	
које	проповедају	и	другима	намећу	неолиберализам,	има	највећи	(незабеле
жен	до	сада	у	светској	историји)	војни	буџет	–	већи	од	војних	буџета	свих	
осталих	 земаља	 узетих	 заједно?	 По	 којим	 је	 то	 неолибералним	 аксиомима	
могуће	да	Пентагон	(новцем	из	државног	буџета)	буде	највећи	послодавац	на	
свету?	

16	 На	једној	од	наших	расправа	у	АЕН	(јун	2011)	на	моју	констатацију	да	је	вре
ме	најбољи	судија,	а	пракса	најбољи	верификатор	исправности	различитих	те
оријских	ставова,	те	чињеницу	да	је	данас	историјска	пракса	(колапс	постсо
цијалистичких	привреда	које	су	се	у	вођењу	економске	политике	придржавале	
Вашингтонског	консензуса,	а	потом	и	светска	економска	криза)	ставила	тачку	
на	теоријске	спорове	о	неолиберализму,	одговор	је	био	да	су	неке	од	постсо
цијалистичких	земаља	имале	само	мале	пролазне	потешкоће	и	да	се	брзо	опо
рављају	(колега	Борис	Беговић),данема	говора	о	било	каквој,	а	поготово	не	о	
великој	светској	економској	кризи,	него	се	ту	ради	о	уобичајеној	рецесији	(ко
лега	Бошко	Мијатовић),тедајетобезначајна	епизода	које	се	за	годинудве	
нећемо	ни	сећати	(као	фијаска	који	смо	имали	с	набавком	вакцина	за	свињски	
грип	–	како	је	то	лепо	илустровала	колегиница	Даница	Поповић).	Поред	тога,	
колегиница	Поповић	је	тада	нагласила	како	су	економија	и	социјална	одговор
ност	неспојиви,	те	да	економија	не	познаје	категорије	правичности	и	морала.	
(http://www.nspm.rs/ekonomskapolitika/neprolaznavremenasamojedneknjige.
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по78 хиљадамилијардидолара,аочекиванакраткорочна
и брза побољшања су изостала, док за дужу перспективу
нидоданданасније јаснодали је,узсватадопинговања
привреде, осигуран поуздан излазак из кризе − стр.	 98),	 те	
да	нео	ли	бе	ра	ли	зам	ипак	по	сто	ји17	 (на	во	де	ћи	и	раз	ло	ге	 због	
че	га	тре	ба	даселиберализамусвојимсавременимобогаће
нимверзијаманазовенеолиберализмом −стр.	146).	На	дам	се	
да	због	то	га	не	ће	има	ти	не	при	јат	но	сти	од	стра	не	соп	стве	ног	
иде	о	ло	шког	кла	на,	пре	све	га,	са	рад	ни	ка	широкоафирмиса
ног(ка	ко	то	твр	ди	ко	ле	га	Ма	џар)	истраживачкогЦентра за
либералнодемократскестудије–	ко	ле	ги	ни	це	Да	ни	це	По	по
вић,	те	ко	ле	га	Бо	шка	Ми	ја	то	ви	ћа	и	Бо	ри	са	Бе	го	ви	ћа	(сви	су	
та	ко	ђе	по	зва	ни	на	мар	тов	ску	рас	пра	ву	у	АЕН,	али	још	ни	су	
до	ста	ви	ли	сво	је	тек	сто	ве).

***

Ис	ти	чу	ћи	да	сам	му	заистадрагпријатељ	(стр.	278)	и	
да	ме	доживљавакаодрагуимногостранопозитивнулич
ност	(стр.	228),	ко	ле	га	Ма	џар	са	пра	вом	кон	ста	ту	је:	сакарак
теристикамакојенаспрофесионалнодефинишуиразграни
чавају,насдвојицасмотоликоудаљенидаприпадамораз
личитимгалаксијама(стр.202),те	кадјевећречоукусима,
проф. Душанићија„галактички“смоудаљени	 (стр.	224).	
Ов	де	сам	у	пот	пу	но	сти	са	гла	сан	са	ко	ле	гом	Ма	џа	рем.	Про
фе	си	о	нал	на	раз	ли	ка	ме	ђу	на	ма	је	ло	гич	на	има	ју	ћи	у	ви	ду	да	
ми	раз	ли	чи	то	схва	та	мо	ди	сци	пли	ну	ко	јом	се	ба	ви	мо	–	еко	но
ми	ју	–	ја	у	ње	ном	из	вор	ном	зна	че	њу,	а	ко	ле	га	Ма	џар	(и	оста
ли	нео	ли	бе	ра	ли)	под	еко	но	ми	јом	под	ра	зу	ме	ва	ју	оно	што	је	у	
су	шти	ни	хре	ма	ти	сти	ка.			

Под	се	ти	мо	се	да	је	на	зив	економијау	на	уч	ну	упо	тре
бу	увео	Ксе	но	фонт	 (430–354	го	ди	не	п.н.е),	а	ко	ји	у	пре	во	ду	

html?alphabet=l)
17	 Колега	Бошко	Мијатовић	ће	на	расправи	у	АЕН	(видети:	Зборник:	Глобална	

криза	и	економска	наука,	март	2012)	бити	изричит:	Да	изнесем	своје	мишљење	
о	теми	скупа:	неолиберализам	не	постоји.	Ради	се	о	појму,	односно	етикети,	
коју	су	смислили	противници	либерализма.	Он	се	користи	као	дисквалифика
ција	коју	противници	либерализма	упућују	не	само	радикалним	либералима,	
већ	и	свим	осталима,	наглашавајући	да	под	удар	оптужбе	о	неолиберализму	не	
потпадају	данас	само	либерали,	већ	комплетна	доминантна	струја	политичког	
и	економског	мишљења	у	свету.
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с	грч	ког	(oikos	–	ку	ћа,		nomos–	за	кон)	зна	чи	упра	вља	ње	до
ма	ћин	ством.	Ари	сто	тел	(384–322	го	ди	не	п.	н.	е.)	је	на	пра	вио	
ја	сну	по	де	лу		из	ме	ђу	еко	но	ми	је	и	хре	ма	ти	сти	ке	(chrema	–	но
вац,	има	ње,	ствар,	nomos–	за	кон)	ко	ја	у	пре	во	ду	с	грч	ког	зна
чи	упра	вља	ње	нов	цем,	тач	ни	је	ве	шти	на	сти	ца	ња	бо	гат	ства.	
Уво	ђе	њем	но	вог	тер	ми	на	Ари	сто	тел	је	же	лео	да	из	вр	ши	раз
гра	ни	че	ње	не	ких	ви	до	ва	де	лат	но	сти	ко	ји	се	прин	ци	пи	јал	но	
раз	ли	ку	ју	од	еко	но	ми	је.

Еко	но	ми	ја	 пред	ста	вља	 де	лат	ност	 ко	ја	 је	 по	ве	за	на	 са	
ства	ра	њем	–	про	из	вод	њом	бо	гат	ства	(ро	бе	и	услу	га)	усме	ре
на	на	за	до	во	ља	ва	ње	жи	вот	но	нео	п	ход	них	људ	ских	по	тре	ба	–	
и	ори	јен	ти	са	на	на	оп	ште	дру	штве	но	ко	ри	сна	ре	ше	ња	у	ин	те
ре	су	ве	ћи	не	гра	ђа	на.	С	дру	ге	стра	не,	хре	ма	ти	сти	ка	је	по	ве	за
на	с	пре	ра	спо	де	лом	бо	гат	ства	с	ци	љем	кор	по	ра	тив	нолич	ног	
бо	га	ће	ња	уже	гру	пе	гра	ђа	на	и	она	се	у	древ	ним	вре	ме	ни	ма	
на	зи	ва	ла	ли	хвар	ство,	то	јест	зе	ле	на	штво.	Ари	сто	тел	је	ис	ти
цао	да	за	љу	де	ко	ји	су	по	шли	пу	тем	хре	ма	ти	сти	ке	згр	та	ње	
бо	гат	ства	по	ста	је	бес	ко	нач	но	и	ту	не	по	сто	је	ни	ка	кве	гра	ни
це.	Он	је	у	скло	но	сти	не	ких	љу	ди	ка	згр	та	њу	бо	гат	ства	ви	део	
ре	ал	ну	опа	сност	за	дру	штво	и	упо	зо	ра	вао	да	хре	ма	ти	сти	ка	
мо	же	до	ве	сти	до	му	та	ци	је	це	лог	дру	штва.

На	жа	лост,	до	те	му	та	ци	је	је	до	шло.	Ма	да	је	и	у	ан	тич
ко	вре	ме	по	ред	еко	но	ми	је	(ре	ал	на	при	вред	на	де	лат	ност),	по
сто	ја	ла	и	хре	ма	ти	сти	ка	(шпе	ку	ла	тив	на	де	лат	ност	ко	ја	је	би	ла	
спо	ре	дан	и	бе	зна	ча	јан	део	при	вре	де),	вре	ме	ном	се	шпе	ку	ла
тив	ност	пре	тво	ри	ла	из	пе	ри	фер	не	у	основ	ну	ка	рак	те	ри	сти	ку	
тр	жи	шта.18	Да	нас	има	мо	(пре	све	га,	у	нај	ра	зви	је	ни	јим	зе	мља
ма	За	па	да)	мо	дел	шпе	ку	ла	тив	ног	или	ка	зи	но	ка	пи	та	ли	зма	у	
ко	јем	до	ла	зи	до	све	ве	ће	до	ми	на	ци	је	шпе	ку	ла	тив	не	 (вир	ту
ел	не)	 над	 ре	ал	ном	 при	вре	дом.	 Са	да	 фак	тич	ки	 по	сто	је	 две	
па	ра	лел	не	при	вре	де,	јед	на	–	ре	ал	на	ко	ја	ства	ра	про	из	во	де	и	
услу	ге	 и	 дру	га	 –	 вир	ту	ел	на	 ко	ја	 ствара	 но	вац	 бер	зан	ским	
шпе	ку	ла	ци	ја	ма.19

18	 Џ.	М.	Кејнз	је	(у	књизи:	Општа	теорија	запослености,	камате	и	новца)	упозо
равао	да	шпекулације	не	подразумевају	нужно	велику	штету	ако	су	споредан	
и	безначајан	део	привредне	активности	(ако	остану	мехурићи	на	постојаном	
потоку	предузетништва),	али	су	веома	штетне	када	су	предоминантне	(када	
подузетништво	постаје	мехурић	у	вртлогу	шпекулација).	

19	 Видети	детаљније	у	књизи:	Јован	Б.	Душанић,	Економија	постмодерне,	Бео
град,	2014.
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Ме	ђу	тим,	вир	ту	ел	на	не	мо	же	да	по	сто	ји	без	ре	ал	не	при
вре	де,	јер	она	од	ње	жи	ви,	од	но	сно	на	њој	упра	во	и	па	ра	зи
ти	ра.	Ула	га	ња	у	вир	ту	ал	ну	при	вре	ду	ни	су	и	не	мо	гу	да	бу	ду	
мо	то	ри	ра	ста	и	не	обез	бе	ђу	ју	ста	би	лан	и	ду	го	роч	но	одр	жив	
еко	ном	ски	раст	јер	се	у	њој	не	ства	ра	но	ва	не	го	иси	са	ва	вред
но	сти	из	ре	ал	не	при	вре	де.	Та	ко	бо	га	ти	фи	нан	сиј	ским	шпе	ку
ла	ци	ја	ма	успе	ва	ју	да	за	се	бе	при	гра	бе	ве	ћи	део	на	ци	о	нал	ног	
ко	ла	ча,	иако	се	тим	шпе	ку	ла	ци	ја	ма	исто	вре	ме	но	не	уве	ћа	ва	
тај	ко	лач.

Да	нас	jе	и	те	о	риј	ски	мајнстрим	ка	да	се	го	во	ри	о	са	вре
ме	ној	еко	но	ми	ји	у	су	шти	ни	хре	ма	ти	сти	ка,	а	не	еко	но	ми	ја	у	
ње	ном	из	вор	ном	зна	че	њу.	Ари	сто	тел	је	у	свом	по	зна	том	де
лу	Политика	пи	сао	да	се	хре	ма	ти	сти	ка	че	сто	прихватакао
економијаалионатонијејерјехрематистикаусмеренана
експлоатацијуизањурадилихварствокојеје,изпознатих
разлога,одвратно.	За	еко	но	ми	ју	је	ве	о	ма	ва	жан	мо	рал	ко	ји	
вла	да	у	дру	штву.	

По	што	су	нам	по	ла	зне	по	зи	ци	је	„галактички“удаљене,	
ка	ко	то	пи	ше	ко	ле	га	Ма	џар,	он	да	је	ло	гич	но	да	су	нам	та	кви	
и	уку	си.	Та	ко	на	при	мер,	ко	ле	ги	Ма	џа	ру	(ча	со	пис	Економске
идејеипрака	број	910/13,	стра	на	22)	не	ма	ни	шта	про	тив	што	
су	примањапојединацаубанкама(важиизадругефинан
сијскеинституцијекаоштосуфондови,осигуравајућеком
паније,ревизорскекуће...)басносовновелика	јер	су	она	неми
новнаиготовоочигледнапоследица	чи	ње	ни	це	да	добрубан
кунечинесвизапосленинегоњенонајужеуправљачкојезгро,
честоједанјединичовек.Пословниуспех,паисамопстанак
банкезависидословноодтогадалићемоћидаседочепаи
задржитаквеврхунскекадрове,течаробњакефинансијских
операцијаиврлокрупнихпратећихтрансакција.

Ме	ђу	тим, чаробњаци финансијских операција	 има	ју	
басносовна примања,	 чак	 и	 ка	да	 из	о	ста	је	пословни успех	 и	
банканеопстане.	LehmanBrothersје	бан	кро	ти	ра	ла	2008.	го
ди	не,	а	Ри	чард	Фулд	–	пр	ви	чо	век	ове	бан	ке,	за	ра	дио	је	500	
ми	ли	о	на	до	ла	ра	(ори	јен	та	ци	је	ра	ди	–	то	ли	ко	из	но	си	уку	пан	
го	ди	шњи	вој	ни	бу	џет	Ср	би	је)	у	2007.	го	ди	ни	ко	ја	је	прет	хо
ди	ла	кра	ху	LehmanBrothers.

За	раз	ли	ку	од	ко	ле	ге	Ма	џа	ра,	сма	трам	да	ве	ли	ке	не	јед
на	ко	сти	у	рас	по	де	ли,	те	ве	ли	ке	кон	цен	тра	ци	је	бо	гат	ства	код	
уског	сло	ја	љу	ди	(у	основ	ном	тек	сту	–	фу	сно	та	12	–	сам	већ	
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на	во	дио	 по	да	так	 да	 85	 нај	бо	га	ти	јих	љу	ди	 на	 све	ту	 по	се	ду
је	бо	гат	ства	јед	на	ко	оном	ко	је	има	и	3,5	ми	ли	јар	де	нај	си	ро
ма	шни	јих	љу	ди	–	ви	ше	од	по	ло	ви	не	свет	ског	ста	нов	ни	штва)	
ни	су	 –	 не	 са	мо	мо	рал	но	 не	го	 и	 еко	ном	ски	 –	 при	хва	тљи	ви,	
јер	не	ма	ду	го	роч	но	одр	жи	вог	ста	бил	ног	раз	во	ја	дру	штва	у	
ко	јем	пре	о	вла	ђу	ју	за	ко	ни	ко	ји	ни	су	за	сно	ва	ни	на	мо	ра	лу.	То	
се	од	но	си	и	на	еко	ном	ске	за	ко	не	ко	ји,	на	при	мер,	омо	гу	ћа	ва
ју	енорм	но	бо	га	ће	ње	уског	кру	га	нај	бо	га	ти	јих	и	исто	вре	ме	но	
бе	ду	ма	се	љу	ди	ко	ји	жи	ве	у	усло	ви	ма	не	до	стој	них	чо	ве	ка.20 

Ко	ле	гу	Ма	џа	ра	по	зна	јем	још	од	мо	јих	сту	дент	ских	да
на	 (по	чет	ком	70их	 го	ди	на	ХХ	ве	ка)	 ка	да	 је	 он	био	до	цент	
на	 Еко	ном	ском	фа	кул	те	ту	 у	 Бе	о	гра	ду	 и	 пре	да	вао	 нам	 (ма
кро	е	ко	ном	ско)	пла	ни	ра	ње.	Од	та	да	це	ним	ње	го	ву	еру	ди	ци
ју	и	по	све	ће	ност	по	слу.	Ка	сни	је	смо	се	на	ра	зним	струч	ним	
ску	по	ви	ма	и	бли	же	упо	зна	ли	и	из	ме	ђу	нас	је	увек	по	сто	јао	
јед	на	ле	па	људ	ска	ко	му	ни	ка	ци	ја,	ма	да	нам	се	про	фе	си	о	нал	ни	
по	гле	ди	 су	штин	ски	 раз	ли	ку	ју.	 Са	 ве	ли	ким	 ин	те	ре	со	ва	њем	
чи	там		ње	го	ве	тек	сто	ве	у	ко	ји	ма	се	мо	же	на	ћи	до	ста	јед	но
став	них	и	до	па	дљи	вим	иде	ја.	Ме	ђу	тим,	про	блем	је	нај	че	шће	
у	то	ме	што,	ка	ко	то	пи	ше	ко	ле	га	Ма	џар,	по	зи	ва	ју	ћи	намону
менталнодело једнакомонументалногствараоцаХајека:21

20	 Раније	сам	већ	писао:	Мислимдајенашапрофесионална,алипресвегаиљуд
скаобавезаданазлоинеправдунепристајемоисњимасенемиримо,теда	
их	непрестаноразоткривамоијавноогољавамо.Противзлаинеправдетреба
себорити,незатодабисеонипобедили(увекћеихбити,увећојилимањој
мери)него,пресвега,збогтогадаонинебипобедиличовекаунама.	(Видети	
предговор	у	књизи:	Јован	Б.	Душанић,	Критика	неолиберализма	и	транзиције,	
Загреб,	2013)

21 Последњих	 деценија	 наши	 мејнстрим	 економисти	 –	 неолиберали	 стално	
се	 позивају	 на	 монументална	 дела	 два	 монументална	 ствараоца	 –	 Карла	
Попера	и	Фридриха	Хајека.	Када	сам	био	студент	и	нешто	касније	тадашњи	
мејнстрим	економисти	–	комунисти	су	се	такође	позивали	на	монументална	
дела	 два	 монументална	 ствараоца	 –	 Карла	 Маркса	 и	 Фридриха	 Енгелса.	
Тако	да	је	ево	већ	седам	деценија	наши	мејнстрим	економисти	имају	своја	
два	 идола	Карла	 и	Фридриха	 (раније	Маркса	 и	 Енгелса,	 а	 сада	Попера	 и	
Хајека)	у	чијим		монументалним		делима	налазе	беспоговорне	одговоре	на	
сва	питања	(или	како	пише	колега	Маџар	–	најпоузданије	и	најекономичније	
начине	разјашњавања)	и	сви	ми	који	њихова	идеје	доводимо	у	сумњу	смо	
људи	оскудног	знања.	Узгред,	подсетимо	се	да	је	Карл	Попер	у	младости	био	
комуниста.

	 На	нашим	ранијим	расправама	у	АЕН	(2012)	рекао	сам	(тада	другим	пово
дом	и	из	сасвим	других	разлога)	да	 је	неолиберализам,	пре	свега	идеоло
гија,	као	што	је	то	био	и	комунизам.	Због	тога	не	треба	да	нас	чуди	да	су	
многи	 садашњи	најватренији	 неолиберали	 бивши	 комунисти	 или	њихови	
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основна идеја је једноставна иако је доказ сложенији –	 и	
до	дао	бих,	по	пра	ви	лу,	не	мо	гућ	 јер	та	кве	иде	је	су	плод	ап
стракт	них	кон	струк	ци	ја	ко	је	има	ју	ма	ло	за	јед	нич	ког	са	ре	ал
ним	ста	њем	ства	ри	(за	сни	ва	ју	се	на	по	жељ	ним	прет	по	став
ка	ма,	а	не	ствар	ним	чи	ње	ни	ца	ма).

Ми	слим	да	смо	у	до	са	да	шњим	рас	пра	ва	ма	ко	ле	га	Ма
џар	и	ја	ја	сно	из	ло	жи	ли	сво	је	по	зи	ци	је,	оста	ли	при	њи	ма,	а	
вре	ме	(и	мо	жда	не	ки	бу	ду	ћи	објек	тив	ни	кри	ти	ча	ри)	ће	про
су	ђи	ва	ти	ко	је	од	нас	био	у	пра	ву.	

***

Сре	ди	ном	2015.	го	ди	не,	ако	Бог	да,	пу	ним	65	го	ди	на	и	
по	сле	ове	рас	пра	ве	пла	ни	рам	да	пре	ста	нем	са	ак	тив	ним	уче
шћем	 на	 на	шим	 тра	ди	ци	о	нал	ним	 рас	пра	ва	ма	 у	Ака	де	ми	ји	
еко	ном	ских	 на	у	ка	 и	 На	уч	ном	 дру	штву	 еко	но	ми	ста.	Же	лео	
бих	да	се	ин	тен	зив	ни	је	по	све	тим	за	вр	шет	ку	књи	ге	(ни	је	ве
за	на	за	еко	но	ми	ју)	ко	ју	сам	ра	ни	је	за	по	чео,	а	ко	ја	ће	из	и	ски
ва	ти	ви	ше	го	ди	шњи	рад.	

У	 по	след	њем	 до	пи	су	 (23.12.2014)	 ко	ле	га	Ма	џар	 нас	 је	
оба	ве	стио	ка	ко	је	по	стиг	нут	до	го	вор	да	на	ши	ра	до	ви	(са	ове	
рас	пра	ве)	бу	ду	об	ја	вље	ни	у	спе	ци	јал	ном	бро	ју	ча	со	пи	са	Еко
ном	ског	фа	кул	те	та	у	Бе	о	гра	ду	–	Економскеидејеипракса,
те	оче	ку	јем	да	овај	мој	рад	бу	де	об	ја	вљен	у	це	ли	ни		–	основ
ни	текст	(ко	ји	сам	до	ста	вио	на	вре	ме	у	де	цем	бру)	и	овај	пос
тскрипт	(до	пи	сан	у	про	ду	же	ном	ро	ку	ко	ји	је	на	кнад	но	од
ре	ђен).	

биолошки	потомци	који	су	једноставно	само	језик	једноумља	прекодирали	
са	комунистичких	на	неолибералне	догме.	Тако	су	ме	комунисти	(пре	три	
деценије)	званично	оптужили	да	сам	десничар	и	да	сам	против	комунизма	и	
самоуправљања,	а	на	расправи	у	АЕН	(Зборник:	Глобална	криза	и	економ
ска	наука,	март	2012),	те	у	полемици	са	мном	у	суботњем	Културном	додатку	
листа	Политика	(августсептембар	2012),	моје	колеге	неолиберали	тврде	да	
сам	левичар	и	да	сам	против	капитализма	и	глобализације.

 Овај	рад	 је	примљен	16.	фебруара	2015.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	
састанку	редакције	28.	априла	2015.	године.
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