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Шта се дешава онда када се по
каже да je предс тава о управљи
вос ти економс ког развоја само
једна вел ик а илузија? Онда када
дугот рајн и раст пос ледњих деце
нија заврш и у вел иком слом у и
ери економс ке деп рес ије? Позна
ти немачк и професор финанс ија
и аутор Макс Оте сиг уран је да је
одговор на ова питања само један:
слом дол ази. Тако се и зове најпо
знат ија књига овога професора
са Универзитета у Вормсу, која
је убрзо по свом изл ас ку добил а
веома оштре крит ике, како пози
тивне тако и негат ивне. Његова
књига је безкомп ром ис на отп у
жба прот ив владајућег већ инс ког
миш љења економс ког еснафа, као
и хитно упозорење: важ није је не
го икада пре да се предузму нео
пходне мере – пре него што буде
прек ас но и пре него што нас заде
си најављен и слом.
Када се његова књига појавил а
пре три год ине и када нико није
ни пом иш љао на било как ву кри
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зу, професор Оте је био прећу
тан и понек ада исмеван од стране
стручне јавнос ти у Немачкој. У
међувремен у је његова књига по
стал а апсолутн и бест-селер у Не
мачкој, продат у више од 300.000
примерак а у 15 издања, а Макс
Оте је проглашен за најбољег бер
занс ког менаџера за 2009. год ин у.
Убрзо пос ле изл ас ка измењеног и
доп уњеног уздања у Немачкој, ова
књига се појавил а и на српс ком је
зик у под нас ловом Слом долази и
у издању издавачке куће Романов
из Бања Луке. Српс ко издање је
доп уњено и спец ијалн им предго
вором професора Отеа за српс ко
издање, у коме се он обраћа на
шим читаоц има.
Тврдње Макса Отеа су упра
во суп ротне дом инантн им ми
шљењима о управљању новчаном
масом као кључном фактору за
конт ролу инфлац ије и остал их
економс ких фактора. „Управо то
управљање новчан им масама не
може!“ – јасан је Оте. То је због
тога што новац штампан у цен
тралн им банк ама пре свега тече
„у све шпек ул ат ивн ије инвес ти
ције“. И онда у неком трен утк у
„маса дугова мора да се слом и под
својом сопс твеном теж ином“. Ау
тор даље нас тавља: „У складу са
свим оним што ми каж у подац и,
светс ка економс ка криза веома је
вероватна у наредн их пет год и
на. Глобал изац ија је сама по себи
створил а један вел ик и економс ки
мех ур који мора или одједном да
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се расп рс не, или да лаган ије буде
сам у себе усисан.“ (стр. 23) По
след ице су јас не - пон иштавање
и обезвређивање имовине, уру
шавање економ ије и нас танак ере
дефлац ије, држ авн и банкрот и,
монетарне реформе, нагом ил ава
ње дугова.
Професор Оте своју анал изу
поч иње од прегледа нес табилног
светс ког финанс ијс ког сис тема,
који је по њем у „у међувремен у
пос тао једна комп ликована кул а
од карата, где дугови и при најбо
љој вољи не мог у да буду исп лаће
ни,“ и где је „само год ине 2005. во
лумен финанс ијс ких деривата био
већ и за пет пута од укупног свет
ског друштвеног производа“. (стр.
24) У анал изи преп уној детаљн их
податак а из прес тиж них финан
сијс ких инс тит уц ија, влад ин их
стат ис тичк их прегледа и студ и
ја економс ких инс тит ута, аутор
нам предс тавља крит ично стање
кључн их пок азатеља економс ког
стања држ ава на западу, поп ут по
казатеља индус тријс ке производ
ње, порас та реа лног БНП-а, стопе
штедње и стопе задуженос ти, сто
пе незапос ленос ти и друг их. Али
како је мог уће да је Запад дошао
до тога да пос тоји овол ик а кол и
чина нагом ил ан их дугова и так ва
поремећеност унут раш ње еко
номс ке структ уре?
Макс Оте нам у даљим редо
вима даје одговоре на ово цен
трално питање, подсећајућ и нас
на основн у економс ку истин у –
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економ ија је вештина управљања
огран ичен им рес урс има у свет у
потенц ијално неог ран ичен их по
треба. Слом долази нас поново
подсећа на прост али скоро забо
рављен акс иом економс ког живо
та – да би се пот рош ило мора и да
се зарад и. Како то уче клас иц и по
лит ичке економ ије, само она ко
лич ина реа лно створеног виш ка
вреднос ти, сач увана кроз објек
тивн у штедњу, може се корис тит и
за кред ит ирање развоја, повећа
ну пот рош њу или инвес тирање.
Све остало је варљив ход по жиц и
финансијскe стабилнос ти, и сва
ког трена прет и суновратом у по
нор несолвентнос ти и крах а наду
ваног мех ура привредне експан
зије. Како нас аутор арг ументова
но обавештава, Запад (на челу са
САД) се, како је 20. век прол азио,
све више удаљавао од ове основ
не економс ке прем исе. Све ви
ше су основн и пос тул ат и здравог
економс ког развоја - штедње као
основе инвес тиц ије и пот рош ње
као трошења уштеђеног виш ка
вреднос ти - бил и деформ исан и
учењима по којима се може тро
шит и више вреднос ти од оне која
се произвел а и уштедел а. Иако је
тих тенденц ија било и ран ије, нај
кас није од Кејнза у економс ку на
ук у увук ло се миш љење по коме се
може пот рош ит и више него што
се произвело и уштедело. Аутор
нам објаш њава овај мех ан изам.
Ако су вам пот ребе веће од распо
лож ивог и уштеђеног виш ка вред
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нос ти, то није ник ак ав проблем
– пот ребно је само изм ис лит и
додатн у „вредност“, тј. оно што ће
бит и прих ваћено као вредност од
стране свих. Ако немате 100 дол а
ра, онда их једнос тавно одштам
пајте, те сетом најразлич ит ијих
инс трумената прис иле, убеђива
ња, ман ип ул ац ије, економс ког и
пол ит ичког монопол а, али и поде
ле дел а кол ача, обезбед ите да сви
прис тан у на то да ваш у безвредн у
новачн иц у прих вате као еквива
лент вреднос ти од 100 дол ара. Да
би нам историјс ки предс тавио
развој овог мех ан изма, професор
Оте нам у поглављу „Центар који
се мења“ (стр. 50) даје сажет пре
глед кретања економс ке и финан
сијс ке моћ и запад их држ ава, са
фок усом на Сјед ињене Држ аве.
Пос ле Другог светс ког рата Сје
дињене Држ аве су биле неп ри
кос новен и светс ки хегемон у ка
питал ис тичком делу света. Аме
ричк а извозна снага и пос тепена
изг радња слободног трговинс ког
сис тема су бил и добродош ли, јер
су зем љама разорен им ратом тре
бале америчке робе. САД су ове
испоруке финанс ирале дел им ич
но и кроз кред ите, што је знач ило
углавом следећ и модел пос лова
ња: САД су позајмљивале дол аре
друг им држ авама, да би њихови
увозниц и могли да плате робе из
Сјед ињен их држ ава. Тиме је у оп
тицају било све више и више дол а
ра, а Сјед ињене Држ аве су тиме
стварале бесп латан вишак вред
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ности, и истовремено подс тицале
развој своје индус трије и произ
водње. Ипак, кол ико год експан
зија америчке економ ије бил а
вел ик а, и кол ико год се чин ило
да су мог ућнос ти повећања до
ларс ке масе као извора стварања
додатног виш ка вреднос ти неп ре
суш не, оне нис у могле да покрију
галоп ирајуће пот ребе и изазове
пред које су САД биле стављене.
Хладн и рат је поп римао свој нај
већ и интензитет и САД су почеле
да троше много више рес урса за
одржање глобалног утицаја и за
пречавање СССР-а од онога што
су могле да сак упе. Прит ис нуте
са једне стране пот ребом одрж а
ња позиц ије супер-силе и лидера
слободног света, а са друге стра
не стратеш ким опредељењем
ка неп рес таном повећању инду
стријс ке производње и стандарда
становн иштва, САД су све мање
могле да подносе терет импери
јалн их обавеза. „У шездесет им
год инама динам ик а је почел а да
се окреће. Сјед ињене Држ аве су
биле дубоко уплетене у Вијетнам
ски рат. Од 1958. до 1971. год ине
створиле су спољно-трговинс ки
дефиц ит од укупно 58 мил ијард и
дол ара.“ (стр. 60) Како нас аутор
даље обавештава, 1971. год ине
покривеност дол ара златом спу
стил а се на крит ичн их 22%. Нап у
штањем златног стандарда 1973.
отворена је пандорина кут ија, и
само је било питање дана када ће
сил а основн их економс ких зако
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нитос ти на дневн и ред пос тавит и
ваљаност поверења у снаг у аме
ричке економ ије и дол ара.
Чис то економс ки пос мат ра
јућ и, одрж ање америчке импе
рије пос ле Другог светс ког рата
је било немог уће, јер им је за то
било пот ребно више рес урса не
го што су их оне имале. Да би се
ово схват ило, није пот ребно неко
спектак ул арно знање из економ и
је или пол ит ике, него обичан кал
кул атор – САД трош и више него
што произведе (стр. 52). Светс ки
сис тем је динам ичан и зас нива
се на прос тој рач ун иц и: за свак у
пол ит ик у пот ребна су средс тва.
САД нема на распол агању беско
начно много средс тава, него су им
рес урс и огран ичен и. Глобална
пол ит ик а се одвија у свет у веома
лим ит иран их мог ућнос ти, где се
дом инац ија и развој зас нива на
неп рес таном трошењу мање ре
сурса од онога што се добије као
резултат. Овде сада дол азимо до
кључне ствари – САД, као није
дан хегемон до сада, нис у хтеле
да се одрекн у свога дом инантног
полож аја, него су почеле да сми
шљају нач ине како да обезебеде
додатна и недос тајућа средс тва
владавине, тј. како да на вештач
ки нач ин обезбеде додатн и вишак
вреднос ти, који ће да упот ребе у
циљу одрж ања пос тигн уте моћ и.
Између осталог, и то је оно што
нам професор Оте детаљно обја
шњава, САД су изл аз пот раж иле
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у финанс ијс ком сектору, пре све
га у пол ит иц и јефт иног новца,
упумпавања огромн их кол ич ина
новца у економ ију и повећања по
траж ње, те повећању задуж ивања
код куће и у инос транс тву, како
америчке држ аве, тако и америч
ких компан ија и приватн их док а
ћинстава. Овак ва монетарна по
лит ик а без упоришта у стварној
вреднос ти уштеђеног базирал а
се на поверењу у дол ар – прет
поставц и да су САД у мог ућно
сти да за свак и исп лаћен и дол ар
плате реа лн у вредност. Пошто је
нап уштен златн и стандард и по
што више нико није веровао да ће
САД за дол арс ке банкноте да ис
плате златне полуге, дол ар је везан
за снаг у америчке економ ије. Ово
је још варљивији и нес табилн ији
фактор и зас нива се на поверењу
оних који поседују дол арс ке банк
ноте да ће у момент у када одлуче
да их упот ребе за њих моћ и да до
бију еквивалент вреднос ти који
је на банкнот и нап исан. Дак ле,
поверење да ће за свак у банкнот у
од 100 дол ара моћ и да куп и роба и
услуга у реа лној вреднос ти од 100
дол ара. Али, пошто је америчк а
економ ија све више слабил а, сла
било је и поверење у дол ар. Ипак,
САД нис у желеле да прих вате
реа лн у економс ку позиц ију, већ
су желеле да и даље живе изнад
својих мог ућнос ти, те поред бес
платног штампање дол ара, кре
дит ирања извоза и финанс ирање
дефиц ита, акценат су све више
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стављале и на смањење каматне
стопе FED-а и вештачко упумпа
вање лик виднос ти у сис тем, зарад
вештачког повећања траж ње и
повећања БНП-а. Главн и циљ ове
монетарне пол ит ике је неп рес та
но повећање БНП-а, да би његов
реа лн и раст био брж и од рас та
кред итне суме. Крајем Хладног
рата у дух у фук ујамс ког тријмфа
лизма чин ило се да је овај модел
осиг урао потп ун у победу – на
ступ иле су „урнебес не деведесе
те“. Ипак, за пром иш љене пос ма
траче финанс ијс ког и економс ког
развоја у САД, међу којима је био
професор Оте – тадаш њи докто
рант на Принс тон Универзиите
ту и кас нији професор на Универ
зитет у Бос тон, ствари су изгледа
ле сас вим другач ије. Каматна сто
па FED-а спус тил а се близу нуле,
покривеност дол ара златом пал а
је на 1,8 % а америчк и дугови су
екслод ирал и – почел а је пос лед
ња хис терична фаза развоја аме
ричког финанс ијс ког трж ишта и
страховито надувавање шпек ул а
тивн их мех ура од сап ун ице.
Због овога су Сјед ињене Аме
ричке Држ аве и даље могле да
живе изнад мог ућнос ти, како др
жава, тако и грађан и, а САД су
пос тале „империја дугова“, како
је назива аутор, са 40.000 мил и
јард и дол ара (невероватн их 443%
БНП-а). Спирал а дуж ничке еко
ном ије почел а је да се врт и стра
ховитом брзином. „Нема сумње
да је америчк а економ ија завис на
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од стварања дугова као што је сва
ки наркоман завис тан од узимања
дрога.“ (стр. 76) Држ ава је град ил а
огромн у арм ију и освајал а тачке
моћ и по целој планет и, а грађа
ни су живел и америчк и сан до
својих крајњих гран ица. Пот ро
шачк а економ ија и “American way
of life” добил и су своју симбол ич
ку предс таву у чувеној речен иц и
Гувернера Федералн их резерви у
Дал ас у Роберта Мек Тира: „Само
нас пустите да се ухват имо рук у
по рук у и куп имо себи по један
SUV.“ (стр. 91). Или једнос тавн ије
речено – заборавимо на старе ду
гове, отиђимо до најближе банке
и задуж имо се још више. Задуж и
мо се данас, није битно ко ће те ду
гове враћат и сут ра.
Упркос огромној самоу ве
рености Америк анаца, овак ав
развој није могао трајат и вечно.
Иако је америчк а економ ија већ
најк ас није од шездесет их год ина
постајал а све мање конк урент
на у глобалној трговинс кој аре
ни, ова неконк урентност је пос ле
краја Хладног рата поч ињал а да
буде драмат ична. Америчк и про
извод и су пос тајал и све нек вал и
тетн ији и све скуп љи у поређењу
са европс ком и азијс ком конк у
ренц ијом. САД су, да би очувале
дотадаш њи ниво нап ретк а, по
сезале за све комп ликован ијим и
шпек ул ат ивн ијим финанс ијс ким
методама – појавило се „финан иј
ско оружје за масовно уништење“
(Бафет 99), поп ут високо ризич
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них деривата, фјучерса, хеџ-сред
става итд. У деведесет им су шпе
кул ац ије екслод ирале и финанс иј
ски мех ур се надувао до нес луће
них гран ица.
Оно што је књиг у Слом дола
зи учин ило тако примећеном, је
сте чињен ица да је професор Оте
веома прец изно описао овај раз
вој те предвидео да ће овом шпе
кул ац ијс ком тал ас у доћ и крај или
кроз слом трж ишта некретн ина,
или слом поверења у дол ар, и то
крајем 2006. год ине, дале, пре него
што се слом трж ишта некретн ина
дес ио. Ако се нешто битно не про
мен и, спрема се слом целог фи
нанс ијс ког и економс ког сис тема
САД, тј. свођење економс ке моћ и
САД на њене реа лне основе. Ни
шта мање, ништа више, по миш ље
њу професора из Вормса. САД са
овак вом продукт ивнош ћу не мог у
да издрже конк уренц ију глобал
ног трж ишта, а пре свега Кине и
Далеког Исток а. Пошто не мог у
да издрже конк уренц ију, повере
ње у дол ар драмат ично опада. А
пошто поверење у дол ар опада,
САД и приватна америчк а дома
ћинс тва су све мање у мог ућнос ти
да се изнова задуж ују. Пос мат ра
но са економс ке тачке глед ишта,
пред Америк анц има пос тоје са
мо две мог ућнос ти: или да врате
дугове, сведу примања на реа лне
основе и драс тично смање стан
дард становн иштва, не би ли тако
пос тал и продукт ивн и и трж иш но
конк урентн и на глобалном план у,
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или да изврше значајн у девалва
цију дол ара. Обе мог ућнос ти би
знач иле суштинс ко редефин иса
ње улоге САД у свет у и окретање
на главу целог светс ког поретк а и
свега што ми о светс кој пол ит и
ци данас знамо. Иста судбина се
нал ази и пред Јапаном и Европ
ском унијом, с обзиром да су они
прош ли истим стазама пог реш не
кензијанс ке финанс ијс ке пол ит и
ке, што Оте размат ра у два следе
ћа поглавља ове надас ве интере
сантне књиге (стр. 142 и 159).
Књига Слом долази није књи
га о почец има западног (америч
ког) шпек ул ат ивног кап итал изма,
него о његовом крају. Ова књига
која је пред нама ослик ава по
следњу драмат ичн у фазу развоја
западног финанс ијс ког и економ
ског сис тема као увода у потенц и
јално траг ично време слома свет
ског економс ког сис тема, који ће,
ако услед и, имат и турбулентне
пос лед ице по цел и међународн и
пол ит ичк и и безбедонос ни си
стем. Слом долази се чита у јед
ном дах у. Иако аутор књиге бара
та суштинс ким финанс ијс ким ка
тегоријалн им апаратом и бави се
утемељен им финанс ијс ким ана
лизама, књига одаје утисак ана
лизе која намерно није рас ветли
ла све аспекте ове проблемат ике.
Читал ац неп рес тано има утисак
да је профеоро Оте многе зак ључ
ке свес но и са циљем сакрио од
читал ачке публике, те да је потп у
но циљано дозирао дубин у своје
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анал изе и снаг у арг ументац ије.
Аутор је овом књигом пос тавио
дијагнозу болес ти западног фи
нанс ијс ког сис тема, али је, чин и
се потп уно пром иш љено, одус тао
од давања јас них и нед вос мис ле
них прогноза око исхода болес ти.
Мајс торс ки вешто, али и на поп у
ларан и веома разум љив нач ин,
професор је пред читаоца пос та
вио анал изу трен утног стања за
падног, али и укупног светс ког
економс ког сис тема, али је читао
цу оставио да сам умес то њега до
несе лог ичне и нед вос мис лене за
кључке о даљем развоју догађаја.
Ова утисак, али и кас нији интер
вјуи и текс тови професора Отеа,
наводе на пом исао да нас његово
кап итално дело на ову тем у тек
очек ује, и то оно које ће се бавит и
будућ им пос лед ицама овак ве фи
нанс ијс ке пол ит ике. У Немачкој
се недавно појавил а његова нова
књига под нас ловом Слом инфо
мрација (Der Informationscrash),
која ослик ава аспект мед ијс ких
ман ип ул ац ија који су створил и
клим у хис теричног рас ипн и
штва и задуж ивања без кочн ица.
Очек ујемо да ће нас професор
Оте ускоро изненад ит и и трећом
књигом у низу, која ће се бавит и
глобалн им имп лик ац ијама слома
пос тојећег модел а „англосаксон
ског хипер-кап итал изма“, те тиме
заокруж ит и ову трилог ију која је
почел а са надас ве зан им љивим
делом Слом долази.
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