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УВОД
Свет ска еко ном ска кри за  ко ја је из би ла у дру гој по ло-

ви ни пр ве де це ни је два де сет пр вог ве ка са мо је још јед ном 
по ка за ла ци ви ли за циј ски кон ти ну и тет кон тро верз но сти тр-
жи шне при вре де од ње ног на стан ка до да нас. Кон тро верз-
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но сти су оста ле исте. Ме ња ли су се са мо по јав ни об ли ци из-
ра жа ва ња тих кон тро верз но сти кроз раз не об ли ке при вред-
них ци клу са и еко ном ских кри за. Без тр жи шне при вре де и 
кон ку рен ци је се не мо же, а исто вре ме но та иста тр жи шна 
при вре да и кон ку рен ци ја иза зи ва ју ци клич на кре та ња у при-
вре ди и еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе. Еко ном ској на у ци 
стал но се при го ва ра за што не мо же да пред ло жи ме ре ко је ће 
да  спре че из би ја ње кри зе. За де вет на е сти век и пр ву по ло-
ви ну два де се тог ве ка, оправ да ње је мо гло да се на ђе. Ме то-
ди и ин стру мен ти еко ном ске на у ке ни су успе ва ли да об ја сне 
ци клич на кре та ња при вре де и из би ја ња ве ли ких еко ном ских 
кри за. Али, шта је у пи та њу са да? Ви ше еко но ми ста је до би-
ло Но бе ло ву на гра ду за фор му ли са ње мно гих, вр ло раз ра-
ђе них и пре ци зних еко но ме триј ских ме то да и мо де ла. Ме-
ђу тим, кри за се опет по ја ви ла. То је са мо још је дан до каз да 
еко но ми ја не мо же да бу де „чи ста еко но ми ја“, ка ко су је зва ли 
пред став ни ци ло зан ске шко ле еко ном ске ми сли, од но сно не 
мо же да бу де ис кљу чи во ег закт на на у ка по угле ду на фи зи ку, 
хе ми ју итд. Еко но ми ја је сте на у ка, али њен ка рак тер, ме тод и 
циљ, за ви се од из ра жа ва ња ин те ре са вла да ју ћих со ци јал них 
гру па. На и ме, о че му се ра ди?

1.Економскилиберализами(нео)класична
теорија

Тр жи шна при вре да и кон ку рен ци ја пред ста вља ју ци-
ви ли за циј ску те ко ви ну. Еко но ми сти ма мо же да се при го-
во ри да раз вој ци ви ли за ци је по сма тра ју кроз еко ном ски 
де тер ми ни зам. Ме ђу тим, оно што не мо же да се спо ри, 
не мо гу се спо ри ти ре чи чу ве ног Ада ма Сми та ко је је 
на пи сао дав не 1776. го ди не у сво јој књи зи „Бо гат ство 
на ро да“.1 У по ме ну тој књи зи Адам Смит ка же:”На ша ве-
че ра не за ви си од до бре во ље ме са ра или пи ва ра, већ 
од њи хо вог во ђе ња ра чу на о соп стве ним ин те ре си ма.” 
Ме сар ће про да ти до бро ме со за ве че ру не што се ра ду-
је ужи ва њу куп ца док за ве че ром је де ње го во ме со, већ 
што же ли и на да се да тај исти ку пац и су тра до ђе код 
ње га по ме со, а не да иде код кон ку рен ци је. Па иако ку-
пац оде код кон ку рен ци је про у ча ва ће за што је оти шао 

1 Smit, A. (1952) Bogatstvonaroda,Zagreb,„Kultura“, str. 58.
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код кон ку рен ци је. Ако кон ку рен ци ја, да на шњом тер ми-
но ло ги јом ре че но, има бо љу тех но ло ги ју, наш ме сар ће 
по ве ћа ти део свог про фи та ко ји ће да уло жи у ку по ви ну 
још бо ље тех но ло ги је за про из вод њу ме са. На пр ви по-
глед ко би по ми слио да на ша ве че ра за ви си од про из во-
ђа ча тех но ло ги је за пре ра ду ме са. Али, не тре ба мно го 
еко ном ске про ниц љи во сти и за кљу чи ти да ће се про из-
во ђа чи тех но ло ги је за пре ра ду ме са утр ки ва ти у уса вр-
ша ва њу сво јих тех но ло шких ре ше ња јер ће ме са ри увек 
ку по ва ти ква ли тет ни ја и но ва тех но ло шка ре ше ња. Да-
кле, тр жи шна при вре да и кон ку рен ци ја су та“не ви дљи ва 
ру ка“ Ада ма Сми та ко ја про из во ђа че кон стант но во де ка 
мак си ми зи ра њу про фи та и као та кви пред ста вља ју спи-
ри тус мо венс раз во ја и уса вр ша ва ња тех но ло ги је. Та ко 
се по чет ком осам на е стог ве ка до шло до ин ду стриј ске 
ре во лу ци је.

До ин ду стриј ске ре во лу ци је до шло је за хва љу ју ћи упо-
тре би ма ши на у про из вод њи. Ма ши не су омо гу ћи ле да до-
та да шња огра ни че на про из вод ња пре ра сте у ма сов ну про из-
вод њу. Нај пре су тех но ло шке ино ва ци је у Ен гле ској убр за ле 
тех ни ку тка ња (1733.). Пред крај осам на е стог ве ка у Ен гле-
ској отво ре но је бли зу 150 фа бри ка тек сти ла. Про на ла зак 
пар не ма ши не (1769) ко ју је раз ра дио и па тен ти рао Џејмс Ват 
ство рио је по гон ску ма ши ну не за ви сну од ге о граф ских и ат-
мос фер ских усло ва. Уз убр за ни успон ма шин ске ин ду стри је 
усле дио је и на пре дак у ме та лур ги ји,  и у раз во ју то пи о ни ца 
гво жђа. То је до ве ло до бр жег раз во ја ру дар ства. Ре во лу ци ју 
у до ме ну по мор ског са о бра ћа ја озна чи ла је из град ња пр вог 
па ро бро да 1807. го ди не. Но ви под стрек на прет ку ин ду стри је 
до не ла је пар на ло ко мо ти ва ко ју је Џорџ Сти вен сон па тен-
ти рао 1814. го ди не. За хва љу ју ћи ве ли ким про на ла сци ма и 
њи хо вој бр зој при ме ни у ин ду стри ји, Ен гле ска је по ста ла 
глав ни про из во ђач ма ши на, тек сти ла, че ли ка, угља и ра зних 
дру гих про из во да. 

За ова ко брз тех но ло шки и при вред ни раз вој еко но-
ми сти ско ро свих та да шњих шко ла и пра ва ца, са не знат ним 
раз ли ка ма2, сма тра ли су да је за слу га при вред ног си сте ма  

2 У суштини током деветнаестог и почетком двадесетог века постављени су 
темељи класичне и неокласичне, односно либералне и неолибералне теорије 
економске мисли.
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еко ном ског ли бе ра ли зма ко ји је ап со лут но до ми ни рао у та-
да шњем при вред ном жи во ту.

Еко ном ски ли бе ра ли зам је мо рао да до би је и сво је те-
о риј ско уте ме ље ње. По шло се су од три основ на те о риј ска 
по сту ла та:

1. При вре да по слу је у усло ви ма пер фект не кон ку рен-
ци је;

2. При вре да по слу је у усло ви ма пу не за по сле но сти;
3. При вре ди ни је по треб на ни ка ква ин тер вен ци ја у 

обла сти еко ном ске по ли ти ке од стра не др жа ве.
Сва ки чо век рас по ла же бар јед ним од фак то ра про-

из вод ње, рад ном сна гом, зе мљом или ка пи та лом и као 
хо мо са пи јенс рас по ло жи ве фак то ре про из вод ње упо-
тре би ће на нај ра ци о нал ни ји на чин ко ји ће му омо гу-
ћи ти мак си ми зи ра ње про фи та. То зна чи да је не мо гу ћа 
по ја ва не за по сле но сти. Ни не рав но те же у ма кро е ко ном-
ским про пор ци ја ма ни су мо гу ће јер ра ци о нал но по на ша ње 
при вред них су бје ка та и пер фект но функ ци о ни са ње роб них 
и фак тор ских тр жи шта сва ку та кву не рав но те жу ауто мат ски 
от кла ња ју. Нео кла сич на те о ри ја оче ку је фор ми ра ње рав но-
те жних це на на роб ним тр жи шти ма и тр жи шти ма фак то ра 
про из вод ње. Ако су ис пу ње ни усло ви пер фект не кон ку рен-
ци је, га ран то ва на је оп шта рав но те жа у при вре ди ко ја не зах-
те ва ин тер вен ци ју еко ном ске по ли ти ке.

Усло ви пер фект не кон ку рен ци је на роб ним тр жи шти-
ма су: хо мо ге ност про из во да, огро ман број про да ва ца и ку па-
ца ко ји не мо гу по је ди нач но да ути чу на це не, ин фор ма ци је 
су пер фект не (сви зна ју све по дат ке о тра же ним и по ну ђе-
ним про из во ди ма), сви има ју јед на ке мо гућ но сти пред ви ђа-
ња та ко да ни ко не мо же да стек не кон ку рент ску пред ност 
на осно ву нат про сеч но до бре ан ти ци па ци је бу дућ но сти. Ула-
зак но вих пред у зе ћа у од ре ђе ну гра ну је сло бо дан и зах те ва 
ни ске тро шко ве. Ни ко не сти че ком пе те тив не пред но сти на 
ба зи тех но ло ги је или бли зи не тр жи шта по што су у нео кла-
сич ном мо де лу тех но ло ги ја и про стор на уда ље ност ег зо ге ни 
фак то ри. Не са мо да су про из во ди хо мо ге ни и де љи ви не го су 
и тро шко ви про из вод ње, од но сно при но си, кон стант ни.

На тр жи шту нов ца и ка пи та ла по сто ји јед на ка ин фор-
ми са ност свих ак те ра и не ма мо рал ног ха зар да. На тр жи шту 
рад не сна ге по сто ји пер фект на кон ку рен ци ја, ни ко не мо же 
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да тра жи и до би је ве ћу пла ту од рав но те жне на тр жи шту 
(ина че оста је не за по слен), рад на сна га је хо мо ге на и пер фект-
но мо бил на (по за ни ма њу и про стор но).

Иако је ова ко по ста вљен те о риј ски мо дел пер фект не 
кон ку рен ци је пред ста вљао иде ал но-тип ски мо дел ко ји је ег-
зи сти рао са мо у уџ бе ни ци ма, он је ипак да вао ка кво – та кво 
те о риј ско об ја шње ње ре ал но сти еко ном ског ли бе ра ли зма де-
вет на е стог ве ка и по чет ка два де се тог ве ка до Пр вог свет ског 
ра та, ре ал но сти у ко јој  ни је по сто ја ла ско ро ни ка ква ин тер-
вен ци ја др жа ве у обла сти еко ном ске по ли ти ке. Ме ђу тим, тр-
ку за мак си ми зи ра њем про фи та и но ва тех но ло шка от кри ћа 
ви ше ни шта ни је мо гло да за у ста ви.

1.Штаседогодило1930.и1931?
 По сле Пр вог свет ског ра та на сту пи ла је „но ва ера“. 

Функ ци је др жа ве у при вре ди би ле су огра ни че не. Сма ње но 
је опо ре зи ва ње и уло га др жа ве сво ди ла се на за шти ту при-
ват не сво ји не. Ви со ка при вред на ак тив ност би ла је ре зул тат 
пре ла ска са рат не на мир но доп ску при вре ду. Ме ђу тим, пред-
став ни ци при ват ног пред у зет ни штва сма тра ли су да је та-
ква при вред на ак тив ност ре зул тат „но ве ере“, тј. вра ћа ња на 
усло ве сло бод не кон ку рен ци је и огра ни че не уло ге др жа ве. 
Њи хо ве оце не де ман то ва ла је Ве ли ка еко ном ска кри за ко ја је 
по че ла 1929. го ди не. 

У раз до бљу од 1923. до 1929. го ди не у САД је про сеч-
на над ни ца ин ду стриј ског рад ни ка по са ту би ла по ве ћа на за 
8%. Исто вре ме но, про фит кор по ра ци ја по рас тао је за 62%, а 
ис пла ће не ди ви ден де за 64%, при оп штем по ра сту на ци о нал-
ног до хот ка од 21%. По ве ћа ни на ци о нал ни до хо дак се не сра-
змер но мно го ко ри стио за при ват ну аку му ла ци ју. По тро шња 
је за о ста ја ла. Због то га је аку му ла ци ја, уме сто у про из вод-
њи, за вр ша ва ла на тр жи шту ак ци ја. По че ла је шпе ку ла тив на 
тр ка на ду ва ва ња вред но сти ак ци ја и ла ког бо га ће ња. Вред-
ност ак ци ја ра сте на свим бер за ма, по себ но на нај ве ћој од 
њих – Њу јор шкој. По сто ја ла је пра ва по ма ма ку па ца за ку по-
ви ну ак ци ја ка ко би се на тај на чин обо га ти ли. Ве ћи на ових 
ку по ви на вр ше на је на кре дит, што зна чи да је ку пац у мо-
мен ту за кљу че ња уго во ра пла ћао са мо део це не за ку пље не 
хар ти је (око 10-15 од сто), а за оста так це не је до би јао кре дит 
од бан ке или бер зан ског тр гов ца, уз исто вре ме но за ла га ње 
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тих хар ти ја за обез бе ђе ње тог кре ди та. У вре ме до спе ло сти 
кре ди та, ако је це на хар ти ја би ла ви ша од ку пов не, ку пац је 
мо гао да те хар ти је про да и вра ти кре дит и уз то за ра ди на 
ра зли ци, а ако је це на би ла ни жа, он да је пре пу штао хар ти је 
за ло го прим цу (кре ди то ру) да их про да и ти ме на ми ри сво-
је по тра жи ва ње. Све ово је узе ло то ли ко ма ха да су ак ци је 
ку по ва не по знат но ви шим це на ма од њи хо ве ствар не вред-
но сти у мо мен ту ку по ви не. Овим су ство ре ни “фи нан сиј ски 
ме ху ри”, од но сно на пра вљен је шпе ку ла тив ни бум на бер зи, 
због ра ста це на ак ци ја услед не ре ал них оче ки ва ња ку па ца 
тих хар ти ја, да ће те хар ти је ка да про да и вра ти кре дит уз то 
да за ра ди на ра зли ци из ме ђу ку пов не и про дај не це не ак ци ја, 
а не због ствар ног про фи та ком па ни ја чи је су то би ле ак ци је.

У пр вој по ло ви ни два де се тих го ди на про шлог ве ка у 
САД, куп ци су за ра ђи ва ли на ра зли ци из ме ђу ку пов не и про-
дај не це не ак ци ја, али не због ви со ких те ку ћих про фи та већ 
због ве ли ких про фи та из Пр вог свет ског ра та. Ка да су по тро-
ше ни про фи ти из Пр вог свет ског ра та а ни су ства ра ни но ви 
јер се ни је ула га ло у но ве ин ве сти ци је већ у штед њу и фи-
нал ну по тро шњу. Та ква ула га ња не са мо што ни су до но си ла 
но ве про фи те већ су ума њи ла и прет ход не про фи те из Пр вог 
свет ског ра та због че га су фир ме од ла зи ле у гу бит ке. 

Све че шћи су би ли слу ча је ви ка да је у вре ме до спе ло-
сти кре ди та про дај на це на ак ци ја би ла ни жа и кре ди тор их 
про да вао по ни жој це ни од ку пов не, да би ко ли ко то ли ко на-
ми рио сво је по тра жи ва ње. Исто вре ме но, због ула га ња ве ли-
ког бро ја ак ци ја, по ве ћа ва ла се но ми нал на вред ност фир ме, 
а по ве ћа ва ли се и гу би ци фир ме. Кад се ово схва ти ло на ста-
ла је пра ва па ни ка ме ђу ак ци о на ри ма и де сио се бер зан ски 
крах. Тр жи ште ак ци ја је до жи ве ло ко лапс. Ти ме је ство рен 
тзв. „цр ни ок то бар” 1929. го ди не. 

Бан ке на сто је да по ми ре су прот ста вље не ин те ре се ште-
ди ша и по зајм љи ва ча. Ште ди ше же ле сло бо дан  при ступ нов-
цу и то за крат ко вре ме. Зај мо да ва лац же ли по ве ре ње: не ће 
да ри зи ку је да му се из не на да за тра жи от пла та. Бан ке обич-
но за до во ља ва ју же ље обе стра не: де по нен ти има ју при ступ 
свом нов цу кад год же ле, а нај ве ћи део нов ца ко ји се по ве ри 
бан ка ма иде у ду го роч не кре ди те. То функ ци о ни ше за то што 
се по ву че ни но вац ма ње-ви ше до пу ња ва но вим де по зи ти ма, 
па су бан ци по треб не са мо скром не ре зер ве нов ца у го то ви ни 
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да би ис пу ни ла да та обе ћа ња. Ме ђу тим, по не кад – че сто са мо 
на осно ву пу ке гла си не –ве ли ки број де по не на та исто вре ме-
но по ку ша ва да по ву че но вац из јед не или ви ше ба на ка. Та ко 
бан ка из ко је де по нен ти хо ће да по ву ку но вац оста је без го-
то вог нов ца ко јим под ми ру је зах те ве и мо же да про пад не чак 
и ако је гла си на би ла ла жна. Да ствар бу де го ра, “ју риш” на 
бан ку мо же да бу де за ра зан. Ако де по нен ти јед не бан ке из гу-
бе но вац, ве ро ват но ће се унер во зи ти и де по нен ти дру ге бан-
ке, што по кре ће лан ча ну ре ак ци ју. А мо же да бу де и ши рих 
еко ном ских по сле ди ца: док пре жи ве ле бан ке по ку ша ва ју да 
при ку пе кеш об у ста вља ју ћи одо бра ва ње кре ди та, на ста је за-
ча ра ни круг у ко ме на ва ле на бан ке иза зи ва ју слом кре дит ног 
тр жи шта, због ко га дру ге фир ме про па да ју, а то опет ства ра 
но ве про бле ме за бан ке и та ко да ље. Ско ро сви уче сни ци тр-
жи шта хар ти ја од вред но сти, укљу чу ју ћи и про фе си о нал не 
(по пут Џо на Рок фе ле ра) и струч ња ке (по пут Ир ви на Фи ше ра, 
чу ве ног про фе со ра еко но ми је на Је лу) пре тр пе ли су огром-
не гу бит ке. Вр ху нац је до стиг нут 1933. го ди не, до ка да су 
кур се ви из гу би ли око 85 од сто сво је вред но сти у од но су на 
по ла зну 1929. го ди ну. Раз би је не су све илу зи је но си ла ца кон-
цеп ци је „но ве ере“. То је оно што се до го ди ло 1930. и 1931. и 
због че га је Ве ли ка де пре си ја би ла дра ма тич на. 

Ве ли ка еко ном ска кри за је уз др ма ла по сто је ћа еко-
ном ска уче ња ко ја су у осно ви по ла зи ла од усло ва пот пу не 
кон ку рен ци је. Ства ра се те о ри ја мо но по ла и не пот пу не кон-
ку рен ци је. Ме ђу тим, ауто ри мо но по ла и не пот пу не кон ку-
рен ци је, Сра фа, Џо а на Ро бин сон, Чем бер лен итд., мо но по-
ле ана ли зи ра ју ис кљу чи во са ста но ви шта про це са раз ме не 
и њи хо ву по ја ву сво де на не са вр ше ност тр жи шта. Они не 
уви ђа ју да „ви дљи во-не ви дљи ва ру ка“ Ада ма Сми та, пре ко 
кон стант не те жње за мак си ми зи ра њем про фи та во ди ка тех-
но ло шком раз во ју и пред ста вља ју ци ви ли за циј ски спи ри тус 
мо венс исто риј ске ну жно сти на ста ја ња мо но по ла и не пот пу-
не кон ку рен ци је као по јав ног об ли ка уну тра шње ло ги ке раз-
во ја та квог на чи на про из вод ње. Ту ну жност уви ђа Џон Мај-
нард Кејнс (John Maynard Keynes, 1883-1946). Он ка же: „Док 
би се, пре ма то ме, про ши ре ња функ ци ја вла де ко ја со бом 
до но си за да так ускла ђи ва ња скло но сти ка по тро шњи с под-
стре ком за ин ве сти ра ње чи ни ли пу бли ци сти де вет на е стог 
ве ка или са вре ме ном аме рич ком фи нан си је ру као стра хо ви-
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та по вре да ин ди ви ду а ли зма, - ја га, на про тив, бра ним и као 
је ди но мо гу ће сред ство да се из бег не уни ште ње по сто је ћих 
при вред них об ли ка у њи хо вој це ли ни и као услов успе шног 
де ло ва ња ини ци ја ти ве по је ди на ца“3. Др жа ва је до би ла ква-
ли та тив но но ву, усме ра ва ју ћу уло гу у на ци о нал ној при вре ди. 
Она по ста је ак ти ван чи ни лац у по кре та њу и одр жа ва њу ре-
про дук ци о них про це са. Еко ном ски ли бе ра ли зам и ли бе рал-
на др жа ва пре ра ста ју у др жав ни ин тер вен ци о ни зам и др жав-
ни ка пи та ли зам.

Ана ли зом раз до бља из ме ђу 1923. и 1929. го ди не, пе ри о-
да пред Ве ли ку еко ном ску кри зу, Кејнс је до шао до за кључ ка 
да у ме ђу соб ном ути ца ју из ме ђу скло но сти ка по тро шњи и 
под сти ца ја за ин ве сти ци је до ла зи до не пот пу ног ко ри шће ња 
аку му ла ци је и опа да ју ћег оби ма спон та ног ин ве сти ра ња. По-
што скло ност к по тро шњи не мо же зна чај но да се из ме ни, за-
ча ра ни круг мо же да се пре ва зи ђе са мо др жав ном ин тер вен-
ци јом, а јав ни из да ци да до пу не не до во љан обим при ват ног 
ин ве сти ра ња и ти ме обез бе де при вре ђи ва ње на ни воу пу ног 
ко ри шће ња про из вод них ка па ци те та. Све ово је ути ца ло да 
пред сед ник Ру звелт у окви ру тзв. по ли ти ке „Но вог до го во ра” 
ини ци ра до но ше ње број них за ко на у Кон гре су, са пре вен тив-
ном и кон трол ном функ ци јом. Реч је чу ве ним за ко ни ма – За-
кон о хар ти ја ма од вред но сти (1933.) и За кон о тр го ви ни хар-
ти ја ма од вред но сти (1934.). 

2.Глобализацијаивеликаекономскакризa
2007.године

“Кључ на реч – гло ба ли за ци ја, је у осно ви не пре ки ну та 
и об на вља ју ћа тен ден ци ја ка пи та ли зма, још од XV ве ка, да 
уста но ви и одр жи сво је го спод ство, да га про стор но про ши ри 
на це ло куп ни свет и да га, на осно ва ма бес ко нач не аку му-
ла ци је ка пи та ла, учи ни ве чи тим. За ‘Ве ли ке хе ге мо не’, то је 
кон ти ну ум бор бе за оп ста нак, ко ји до но си и на уч ни и ху ма-
ни про грес али и хе ге мо ни ју и вла да ви ну мо ћи и си ле. Не ма 
ту мно го но вог за ових пет ве ко ва – од XV ве ка - от ка ко се 
ка пи та ли зам уста но вио и ус по ста вио сво ју гло бал ну до ми на-
ци ју, ко ло ни јал ну или, да нас, пост ко ло ни јал ну”.4 

3 John Maynard Keynes, Општа теорија запослености, камате и новца, 
Београд, “Култура”, 1956, стр. 401.

4 Миомир Јакшић, Глобализацијаиповлачењедржаве, за време глобализације 
Дом културе ‘’Студентски град’’, Београд, 2003. година, стр. 97.
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Да нас мо же да се пи ше о но вом „ба у ку“ ко ји кра јем 
XX ве ка и по чет ком XXI ве ка, кру жи пла не том. То је „ба-
ук“ гло ба ли за ци је. И тај „ба ук“, као и онај о ко ме су пи са ли 
Маркс и Ен гелс, иза зи ва раз ли чи та ре а го ва ња го то во свих 
зна чај ни јих на уч них, идеј них, кул тур них, дру штве них и по-
ли тич ких стру ја ња и кре та ња у Евро пи и све ту.

Гло ба ли за ци ја је дра ма тич но уз др ма ла по сто је ћи ци ви-
ли за циј ски по ре дак. Та реч је дра ма тич но обе ле жи ла дух 
вре ме на на по чет ку но вог ми ле ни ју ма. Гло ба ли за ци ја ни-
ко га не оста вља рав но ду шним. 

Да на шње вре ме сим бо ли зу је реч „гло ба ли за ци ја“. Гло-
ба ли стич ка кре та ња су из у зет но сна жна, пра ве но ву ма пу 
све та и под се ћа ју на кре та ње за хук та ле ма ши не. Ме ђу тим, 
прав ци кре та ња те ма ши не су не пред ви дљи ви као да их од-
ре ђу је не ки не ви дљи ви ре жи сер ко ји ре жи ра ју ћи дра му да-
на шње епо хе ву че мно ге кон це на ших сва ко днев них жи во-
та. Али, и по ред све га то га, од го вор на пи та ње: шта је гло-
ба ли за ци ја, пред ста вља ве ли ку ениг му. Око од го во ра на то 
пи та ње во де се мно ги спо ро ви у ко ји ма до ла зе до из ра жа ја 
ди ја ме трал но су прот на ста но ви шта.

Прет ход но по ме ну те и на ред не по де ле у ве зи са гло ба-
ли за ци јом ве ћи ном су из ра же не у чу ве ној Хел до вој кла си-
фи ка ци ји на “Хи пер гло ба ли сте”, “Скеп ти ке и Тран сфор-
ма ци о ни сте”,5 као и у де ли ма З. Ба у ма на,6 М. Ца стел са,7 У. 
Бец ка,8 и А. Ги ден са.9

На јед ном по лу су они ко ји у њој ви де но ве хо ри зон те 
чо ве чан ства и нај зад про на ђе ни пут у ово зе маљ ски „рај ски 
врт“. Гло ба ли за ци ја је по пут ре ке ко ју ни шта и ни ко не мо же 
да за у ста ви.

„У окви ру са вре ме не ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род-
них еко ном ских од но са, основ ни ме тод и ин стру мент гло ба-
ли за ци је пред ста вља ју спо ра зу ми ко ји су за кљу че ни на Мо-

5 Хелд, Д. Демократија и глобални поредак, Београд, “Филип 
Вишњић”, 1997. стр. 67.

6 Bauman, Z. (1998) Globalization, the Huamn Consequences,New 
York, Columbia University Press; (1999)InSearchofPolitics,Cam-
bridge Polity Press. pp. 265.

7 Castells, M. (2000) EndofMillenium,Oxford, Blackwell, pp. 45.
8 Beck, U. (1999) WorldRiskSociety,Cambridge Polity Press; (2000) 

What is Globalization, Cambridge Polity Press, pp. 89.
9  Giddens, A. (1998) TheThirdWay,Cambridge Polity Press, pp 60. 
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не тар ној и фи нан сиј ској кон фе рен ци ји одр жа ној ју ла 1944. 
го ди не у Бре тон Вуд су.“10

На овој кон фе рен ци ји од лу че но је да се осну ју Ме ђу на-
род ни мо не тар ни фонд и Ме ђу на род на бан ка за об но ву и раз-
вој. Ове две ин сти ту ци је тре ба ло је да обез бе де ме ђу на род ну 
мо не тар ну и фи нан сиј ску са рад њу: пр ва у обла сти ме ђу на-
род них пла ћа ња, а дру га у обла сти сред њо роч ног и ду го роч-
ног фи нан си ра ња. ММФ и Свет ска бан ка су нај ва жни је ин-
сти ту ци је због то га што су  то ком по след ње две де це ни је би ле 
у цен тру ве ли ких еко ном ских зби ва ња у све ту, укљу чу ју ћи 
фи нан сиј ске кри зе и тран зи ци ју ра ни јих со ци ја ли стич ких зе-
ма ља ка тр жи шним еко но ми ја ма. 

Они ко ји су са зва ли кон фе рен ци ју у Бре тон Вуд су, има ли 
су на уму по ме ну ту гло бал ну де пре си ју из три де се тих го ди-
на 20. ве ка. Бри тан ски еко но мист Џон Мај нард Кејнс, ко ји ће 
ка сни је би ти кључ ни уче сник у Бре тон Вуд су, по ну дио је об-
ја шње ње кри зе и од го ва ра ју ћи  ком плет ре це па та за из ла зак из 
ње. По Кеј нсу, од су ство до вољ не агре гат не тра жње об ја шња ва 
узро ке еко ном ског па да. Од го ва ра ју ће ма кро е ко ном ске по ли ти-
ке вла де мо гу да сти му ли шу агре гат не тра жње. У слу ча је ви ма 
ка да се мо не тар на по ли ти ка по ка же као не е фек тив на, вла де се 
осла ња ју на фи скал ну по ли ти ку, пу тем по ве ћа ња свог тро ше-
ња или пу тем сма њи ва ња по ре за.

По сле Ве ли ке еко ном ске кри зе  и по сле Дру гог свет-
ског ра та, Кон грес САД се ста рао да се не по но ве гре шке из 
вре ме на Ве ли ке кри зе. Усво јен је си стем про пи са и га ран ци ја 
ко је су обез бе ди ле за штит ну мре жу за фи нан сиј ски си стем. 
И све је до ста до бро функ ци о ни са ло.

Ален Грин спен, гу вер нер аме рич ке цен трал не бан ке 
(ФЕД) то ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка,  сма трао је 
да је при вре да кроз тех но ло шку ре во лу ци ју (а по го то во раз-
вој Ин тер не та),  за ко ра чи ла у но ву зо ну про дук тив но сти у 
ко јој је мо гу ће из бе ћи ци клич не кри зе.

Сви уоби ча је ни зна ци пре гре ва ња еко но ми је – ве ли-
ки раст це на не крет ни на, бер зан ских ак ци ја, си ро ви на, као 
и огро ман де фи цит те ку ћег би лан са, до би ли су но во об ја-

10 Стојановић. И., (2003), Глобализација и структурне промене у привреди,
у: зборник радова са међународног научног скупа о теми: „Радикалне 
промене у предузећима и привреди у условима глобализације“, Мегатренд 
универзитет примењених наука, Београд, стр. 366.
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шње ње и пре ста ли да се сма тра ју про бле мом. У том и та квом 
“уни вер зу му” на мо не тар ним вла сти ма је да си сте му обез бе-
ђу је до вољ но нов ца, ка ко би кре ди ти не сме та но те кли пре ма 
по тро ша чи ма. У цен тру овог мо де ла је гра ђа нин ко ји се све 
ви ше за ду жу је и све ви ше тро ши. Фи нан сиј ски сек тор је но-
ве иде је до че као ра ши ре них ру ку, па је уз по моћ јеф ти ног 
нов ца још јед ном по ме ре на гра ни ца грам зи во сти – от по че ло 
је одо бра ва ње хи по те кар них кре ди та и кре дит но не спо соб-
ним ду жни ци ма.

Основ но по чет но опре де ље ње ММФ за сни ва ло се на 
са зна њу да тр жи шта че сто не функ ци о ни шу до бро. Ка да тр-
жи шта не функ ци о ни шу до бро то мо же да до ве де до огром не 
не за по сле но сти. ММФ је био осно ван с уве ре њем да је по треб на 
ко лек тив на ак ци ја на гло бал ном ни воу да би се одр жа ла еко-
ном ска ста бил ност. 

То ком го ди на свог по сто ја ња, ММФ се зна чај но про ме-
нио. За сно ван на из вор ном уве ре њу да су тр жи шта че сто ло ше 
функ ци о ни са ла, ММФ се са да из ко ре на про ме нио и уз иде о-
ло шку остра шће ност уз ди же иде ју о тр жи шној пер фект но-
сти. За сно ван и на ве ро ва њу да је по тре бан ме ђу на род ни при-
ти сак на зе мље да во де екс пан зив ни је еко ном ске по ли ти ке, као 
што су по ве ћа ње по тро шње, сма њи ва ње по ре за или сни жа ва-
ње ка мат них сто па, да би се сти му ли са ла при вре да — да нас је 
су прот но. ММФ обез бе ђу је сред ства из сво јих фон до ва са мо 
ако се зе мље ан га жу ју у по ли ти ка ма као што је сма њи ва ње де-
фи ци та, по ве ћа ње по ре за или по ве ћа ње ка мат них сто па, по ли-
ти ка ма ко је во де у ре це си ју.

Нај дра ма тич ни је про ме не у тим ин сти ту ци ја ма де си-
ле су се то ком ра них осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, 
у вре ме ка да су Ро налд Ре ган у САД и Мар га рет Та чер у Ује-
ди ње ном Кра љев ству, про по ве да ли иде о ло ги ју сло бод ног тр-
жи шта. ММФ и Свет ска бан ка су по ста ле но ве ми си о нар ске 
ин сти ту ци је кроз ко је су иде је  и иде о ло ги ја сло бод ног тр жи-
шта и тр жи шног фун да мен та ли зма, на ме та не си ро ма шним зе-
мља ма, а  ко је су нај че шће има ле  ве ли ке по тре бе за зај мо ви ма 
и до на ци ја ма. Ми ни стри фи нан си ја си ро ма шних зе ма ља су 
би ли спрем ни на раз не уступ ке, са мо да до би ју фи нан сиј ска 
сред ства.

Осно ва Bret ton Wo ods плат фор ме би ла је сна га САД 
и њи хов ин те рес у ја ча њу при вре да остат ка све та и њи хо-
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ва иму ни за ци ја у од но су на ко му ни зам, као и да се спу та ва 
Со вјет ски Са вез. Да нас ка да се го во ри о ре фор ми ММФ цен-
трал на уло га САД је су шти на про бле ма. Фи нан сиј ска кри за 
ко ја је по че ла 2007. го ди не, по ка за ла је шта се де ша ва ка да 
га рант фи нан сиј ског си сте ма под лег не сво јој кри зи. Има ју ћи 
у ви ду ова кав ток до га ђа ја ја сно је да ако САД и мо гу да ре ше 
фи нан сиј ску кри зу ко ју су иза зва ли, дру ги ће са ми сно си ти 
ње не по сле ди це. Дав но је је дан аме рич ки ми ни стар фи нан-
си ја ре као: „до лар је на ша ва лу та, а ваш про блем“. Дру ги ма 
не ће би ти ла ко да ре ше фи нан сиј ску кри зу у сво јим при вре-
да ма док њу код се бе не ре ше САД.11

Про ме не то ком ра них осам де се тих го ди на два де се тог ве-
ка, у вре ме ка да су Ро налд Ре ган у САД и Мар га рет Та чер у 
Ује ди ње ном Кра љев ству, про по ве да ли иде о ло ги ју сло бод ног 
тр жи шта, до би ле су сво је те о риј ско, прак тич но па и иде о ло-
шко уте ме ље ње у “Ва шинг тон ском кон сен зу су” ко ји је био 
фор му ли сан 1990. го ди не. У ства ри то је би ло де сет пре по ру-
ка из Ва шинг то на, од ММФ и Свет ске бан ке, ко је су се од но си ле 
на зе мље Ла тин ске Аме ри ке. То су сле де ће пре по ру ке: фи скал на 
ди сци пли на; пре у сме ра ва ње јав них рас хо да; по ре ска ре фор ма; 
ли бе ра ли за ци ја фи нан сиј ских тр жи шта; је дин стве ни де ви зни 
курс утвр ђен на те ме љу кон ку рент ских од но са; спољ но тр-
го вин ска ли бе ра ли за ци ја; отво ре ност пре ма стра ним ула га-
њи ма; при ва ти за ци ја; оп шта де ре гу ла ци ја свих дру штве них 
и др жав них, а по себ но при вред них то ко ва и фи нан сиј ских 
тр жи шта и ја сна вла снич ка пра ва. Нај ва жни је пре по ру ке од-
но си ле су се на фи скал ну и мо не тар ну ди сци пли ну, ли бе ра-
ли за ци ју спољ не тр го ви не и ин ве сти ци ја, и на све о бу хват ну 
при ва ти за ци ју и де ре гу ла ци ју. 

Са др жај и на зив кон цеп та по ста ли су кон тро верз ни. 
John Wil li am son12 ука зу је ка ко ње го ве пре по ру ке ни су са др-
жа ле сло бод но кре та ње ка пи тал них ула га ња, мо не та ри зам, 
“еко но ми ку по ну де”, ми ни мал не по ре зе и кон цепт та ко зва-
не “ми ни мал не др жа ве”. Та ква до пу на кон цеп та раз во ја, пре-
ма Wil li am so nu, по сле ди ца је нео кон зер ва тив них про гра ма 

11 Видети: Оскар Ковач, Узроци и могући концепти решавања светске
финансијске кризе, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/uzroci-i-moguci-
koncepti-resavanja-svetske-finansijske-krize.html

12 Williamson J., TheEconomicOpeningofEasternEurope, Institute for Inter-
national Economics, Washington DC, May 1991
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Мар га рет Та чер и Ро нал да Ре га на. Са дру ге стра не, ма кро е-
ко ном ска ди сци пли на, ста бил ност, при ва ти за ци ја, тр жи шна 
еко но ми ја и сло бод на тр го ви на, пред ста вља ју до дир не еле-
мен те с нео ли бе рал ним еко но ми сти ма оку пље ни ма у дру-
штву Mont Pel le rin и са иде ја ма Мил то на Fri ed man na и Fri e-
dric ha von Hayeka.

Фи скал на стро гост, при ва ти за ци ја и ли бе ра ли за ци ја 
тр жи шта13 пред ста вља ју  три но се ћа “сту ба” Ва шинг тон ског 
кон сен зу са и глав не еко ном ске де тер ми нан те са вре ме не гло-
ба ли за ци је то ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на 20. ве-
ка.

Пре ма Ва шинг тон ском кон сен зу су, раст се оства ру је кроз 
ли бе ра ли за ци ју, од но сно “осло ба ђа ње” тр жи шта. При ва ти за-
ци ја, ли бе ра ли за ци ја и ма кро е ко ном ска ста бил ност тре ба да 
ство ре кли му за при вла че ње ин ве сти ци ја, укљу чу ју ћи и оне 
из ино стран ства. Те ин ве сти ци је ге не ри шу раст. Стра ни би-
знис до но си са со бом тех нич ку екс пер ти зу и при ступ стра-
ним тр жи шти ма, ства ра ју ћи но ве мо гућ но сти за за по шља ва-
ње.

За хва љу ју ћи гло ба ли за ци ји, ко ри сте ћи јеф ти ну рад ну 
сна гу у це лом све ту пре ко мул ти на ци о нал них ком па ни ја и 
јеф ти не си ро ви не, аме рич ка при вре да је оства ри ва ла ви со ке 
про фи те, али исто вре ме но и пре струк ту и ра ла сво ју при вре ду. 
Ин ду стри ју је пре се ли ла у не раз ви је не зе мље са јеф ти ном рад-
ном сна гом и јеф ти ним си ро ви на ма а у САД се раз ви ја ју пре-
те жно услу жне де лат но сти. 

Ви со ки про фи ти као и по сле Пр вог свет ско ра та на шли 
су се на де ре гу ли са ном бан кар ском и фи нан сиј ском тр жи шту. 
На тај на чин пре ма Штрај сле ру14 ство ре на је осно ва са да шње 
кри зе фи нан сиј ских тр жи шта јер од 2000. го ди не у це лом 
све ту ви ше се ште ди не го ин ве сти ра. “Аме рич ке бан ке 65 
до 75 од сто свет ских фи нан сиј ских ви шко ва има ју у фор ми 
штед ње. А шта са том штед њом ра де? Шпе ку ли шу на фи-
нан сиј ским тр жи шти ма, што, из ме ђу оста лог, зна чи тра же ње 

13 Џозеф Е. Стиглиц, Противуречностиглобализације,SBM-x, Београд, 
2004. стр. 170.

14  Ерих Штрајслер, Аустријскиексперт:САДочекује10до15година
стагнације, “Штандард”, Беч 17. 09. 2008. http://www.kim.sr.gov.yu/
cms/item/news/rs.html?view=story&id=6003&sectionId=8
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про фи та на ра чун дру гих, јер се ре ал но ни шта не про из во-
ди”, на гла ша ва Штрај слер.15 

Исто вре мен про блем је зна чај но за о штри ло то што 
упра во нај но ви ја тех но ло шка ре во лу ци ја у обла сти ра чу на-
ра, софт ве ра, или ин тер не та за ин ве сти ци је ни је би ла баш 
пре ви ше зах тев на, а и чи ње ни ца је да се и у ком пју тер ској 
тех но ло ги ји у по след њих 4 до 5 го ди на ни је зна чај ни је на-
пре до ва ло у по гле ду но вих ре ше ња ко ја би на шла при ме ну у 
ма сов ној про из вод њи и про да ји. С дру ге стра не пред ви ђа ња 
аме рич ких фи нан сиј ских ана ли ти ча ра го во ре да је већ до-
шло до па да по тро шач ке по тро шње, и сма њи ва ње бро ја рад-
них ме ста где би кор по ра ци је сма њи ле гу бит ке, што сва ка ко 
про ду бљу је ре це си ју. Да ју се зај мо ви под ло шим усло ви ма и у 
ле то 2007. го ди не, на Вол стри ту је об ја вљен крах аме рич ког 
хи по те кар ног тр жи шта. 

Да кле, шта се за пра во де си ло и на осно ву че га Круг ман 
пра ви па ра ле лу из ме ђу Ве ли ке еко ном ске кри зе 1929. и 1930. 
го ди не са еко ном ском кри зом 2007. и 2008. го ди не? Круг ман 
из вла чи вр ло чврст за кљу чак и кон ста ту је: „... лу до ва ли смо 
као да је 1929. – а са да је до шла 1930. Ак ту ел на фи нан сиј ска 
кри за за пра во је „ап деј то ва на” вер зи ја ју ри ша на бан ке од 
пре три ге не ра ци је.”16  

3.Неокласичнамисао,глобализацијаици
кличнакретањаупривреди

Са да у усло ви ма гло ба ли за ци је за нео кла сич ну те о ри-
ју ја вља ју се но ви и још ве ћи про бле ми. Не ка да шње ма ну-
фак ту ре пре ра сле су у оли го по ле и мо но по ле, пр во у на ци-
о нал ним, а по том по ја вом тран сна ци о нал них ком па ни ја и у 
ме ђу на род ним окви ри ма. Усло ви за пер фект ну кон ку рен ци ју 
по треб ни за функ ци о ни са ње (нео)кла сич ног мо де ла при вре-
де не по сто је. Да кле, у усло ви ма им пер фект не кон ку рен ци је, 
мо но по ла и еко но ми је оби ма, струк ту ра ме ђу на род не раз ме-
не не мо же ви ше да се по сма тра на ни воу на ци о нал них др жа-
ва. Пред у зе ћа има ју мо но пол ску сна гу и сте че не по зи ци је не 
са мо на до ма ћем  већ и гло бал ном тр жи шту. До ми ни ра ју ће 
тр жи шне струк ту ре су оли го пол ске. Про из во ди су ди фе рен-
ци ра ни и хе те ро ге ни, ин фор ма ци је су аси ме трич не, по сто је 

15  Исто.
16  Pol Krugman, TheNewYorkTime, 21. mart 2008
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ин тер не и екс тер не еко но ми је оби ма, ула зак но вих фир ми у 
не ку гра ну је те жак и скуп, од лу ке се до но се у усло ви ма не из-
ве сно сти. Оли го по ли су по ста ли глав ни но си о ци ино ва ци ја. 
Ино ва ци је ства ра ју аси ме трич не ин фор ма ци је ко је су из вор 
мо но пол ског по ло жа ја и мо но пол ске рен те. Свет ска при вре да 
се са да не ши ри ко ло ни јал ним осва ја њи ма не го тран сна ци о-
на ли за ци јом. Са мо по сто ја ње тран сна ци о нал них ком па ни ја 
је до во љан до каз не функ ци о ни са ња нео кла сич ног мо де ла.

Ме ђу тим, иако је на вод ни лек за стаг фла ци ју (оп шта 
де ре гу ла ци ја и ли бе ра ли за ци ја, Ва шинг тон ски кон сен сус 
итд) ко ји је на ђен у окви ру нео кла сич не те о ри је и при ме њен 
то ком “ре гу ла тор них ре фор ми” Мар га рет Та чер и Ра нал да 
Ре га на, до вео до еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе 2007. го ди не, 
нео кла си ча ри  кри зу у ре ал ном и фи нан сиј ском сек то ру уоп-
ште не при зна ју, али и ка да по ста ну бол но очи глед не, од го-
вор нео кла си ча ра је да су оне не из бе жне, па чак и ко ри сне. У 
нео кла сич ној те о ри ји не рав но те же у ма кро е ко ном ским про-
пор ци ја ма на вод но ни су ни мо гу ће јер ра ци о нал но по на ша ње 
при вред них су бје ка та и пер фект но функ ци о ни са ње роб них и 
фак тор ских тр жи шта сва ку та кву не рав но те жу ауто мат ски 
от кла ња ју. Ме ђу тим, не во ља је у то ме што Чо век  ко ји је та-
ко ђе при вред ни су бјект, не мо же као хо мо са пи јенс да се 
по на ша на нај ра ци о нал ни ји на чин ко ји ће му омо гу ћи-
ти мак си ми зи ра ње про фи та у не ра ци о нал ном окру же њу 
им пер фект не кон ку рен ци је ка да пред у зе ћа има ју мо но пол-
ску сна гу и сте че не по зи ци је не са мо на до ма ћем  већ и гло-
бал ном тр жи шту и ка да до ми ни ра ју оли го пол ске тр жи шне 
струк ту ре.

На те о риј ском пла ну рас кид са све ма ње успе шним по-
ку ша ји ма да се нео кла сич на те о ри ја учи ни упо тре бљи вом 
за по че ли су Di xit и Sti glitz17 још 1977. го ди не у ра ду о мо-
но по ли стич кој кон ку рен ци ји и оп ти му му ди вер зи фи ка ци је 
про из во да. Ду го се о њи хо вим те о риј ским ста во ви ма ћу та-
ло. Са мо је Па ул Круг ман18 на тој осно ви још 1979 об ја снио 
фе но ме не агло ме ра ци је и про стор ног раз ме шта ја про из вод-
ње. У ка сни јим ра до ви ма он је об ја снио и по кре тач ке сна ге 

17 Dixit, A.K. and J.E Stiglitz.. “Monopolistic competition and optimum product 
diversity,” American Economic Review 67, 1977, 297-308. 

18 Krugman, P.. Increasing returns, monopolistic competition and international 
trade, Journal of International Economics, 9. 1979,  469-479. 



ИвицаСтојановић ЕКОНОМСКАМИСАОИСВЕТСКА...

96

кон цен тра ци је, од но сно раз ме шта ја про из вод ње у гло бал ним 
раз ме ра ма на ре ла ци ји се вер-југ и њи хо ве про ме не.

Ана ли зи ра ју ћи ста ње у еко ном ској на у ци, по себ но у 
ма кро е ко но ми ји, Круг ман19 је иден ти фи ко вао мно ге ње не 
сла бо сти због ко јих се ак ту ел на фи нан сиј ска кри за у САД и 
у це лом све ту ни је на вре ме пред ви де ла и спре чи ла што и да-
нас о на чи ну ње ног ре ша ва ња у еко ном ској на у ци и по ли ти ци 
по сто је ди ја ме трал но су прот ни ста во ви. Круг ман сма тра да 
ака дем ска еко но ми ја је си сте ме ствар них при вре да за ме ни ла 
са сво јим пре кра сним мо де ли ма за сно ва ним на не по сто је ћој 
еко но ми ји: ра ци о нал ном по на ша њу про из во ђа ча и по тро-
ша ча и пер фект ној кон ку рен ци ји. Ствар је још го ра ка да је 
реч о фи нан сиј ским кри за ма. Ду го вла да ју ћи мо дел (Ca pi tal 
As set Prin cing Mo del, CAPM) не са мо да је пре тен до вао да 
омо гу ћи из бор оп ти мал ног порт фо лиа, не го и да од ре ди це не 
фи нан сиј ских де ри ва та, по тра жи ва ња у од но су на по тра жи-
ва ња. Про блем је, на рав но, у то ме што и ова те о ри ја по ла зи 
од ра ци о нал ног ин ве сти то ра ко ји ра ци о нал но ускла ђу је при-
нос и ри зик и од чвр стог уве ре ња да фи нан сиј ска тр жи шта 
пер фект но функ ци о ни шу, што зна чи да це ну фи нан сиј ске ак-
ти ве не по гре ши во фор ми ра ју на осно ву свих рас по ло жи вих 
ин фор ма ци ја. И у овој обла сти, као и у ре ал ном де лу при-
вре де, ове прет по став ке не по сто је. По себ но Круг ман за ме ра 
што се рав но те жна це на од ре ђе не фи нан сиј ске ак ти ве из во ди 
из од но са са це на ма оста ле фи нан сиј ске ак ти ве без ика кве 
ве зе са ста њем и кре та њи ма у ре ал ном де лу при вре де. Ка-
да све ове прет по став ке ни су ис пу ње не фор ми ра ју се „ба ло-
ни“, на осно ву не ре ал них оче ки ва ња, „на ду ва них“ це на фи-
нан сиј ске ак ти ве чи је пу ца ње озна ча ва по че так фи нан сиј ске 
кри зе. Због ме ђу соб не по ве за но сти фи нан сиј ских тр жи шта 
у све ту, по го то ву ако кри за из би је у зе мљи ре зер вне ва лу те, 
од но сно у САД она се бр зо про ши ру је на чи тав свет.

Закључнаразматрања
Ка да је у пи та њу из ла зак из свет ске еко ном ске и фи-

нан сиј ске кри зе, по сле све га са да би мно ги пред ло жи ли да се 
тре ба вра ти ти Кеј нсо вом др жав ном ин тер вен ци о ни зму. Ме-

19 Krugman, P. “How Did Economists Get it so Wrong?”, The New York 
Times, September 6, 2009. 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.81101

97

ђу тим, свет ска при вре да се са да не ши ри ви ше ко ло ни јал ним 
осва ја њи ма не го тран сна ци о на ли за ци јом по сло ва ња и раз ме-
шта њем про из вод ње тран сна ци о нал них пред у зе ћа. Свет ску 
при вре ду у ко ло ни јал но вре ме кон тро ли са ле су ко ло ни јал не 
си ле а са да тран сна ци о нал не ком па ни је, та ко да Кеј нсов др-
жав ни ин тер вен ци о ни зам на на ци о нал ном ни воу не би мно го 
по мо гао. Не ким зе мља ма мо же да по мог не. Нај бо љи при мер 
је Ки на. Ки на је са чу ва ла свој еко ном ски и мо не тар ни су ве-
ре ни тет.. Има оних ко ји ка жу да је Ки на кри ва за кри зу због 
ве ли ког су фи ци та тр го вин ског би лан са, од но сно де фи ци та 
САД. На ве де на тврд ња је ап со лут но не тач на. Де ин ду стри ја-
ли за ци јом сво је при вре де (аме рич ке тран сна ци о нал них ком-
па ни ја су ди рект ним ин ве сти ци ја ма у не раз ви је не зе мље где 
је јеф ти ни ја рад на сна га и оста ли фак то ри про из вод ње, из ме-
сти ли сво ју ин ду стри ју из САД и сво је ста нов ни штво оста-
ви ли без по сла) САД су са ме то иза зва ле и бу ду ћи да им је 
остао пре те жно сек тор услу га, вр ло им је су жен ма не вар ски 
про стор да при ме ном кла сич них кеј нси јан ских ме ра фи скал-
не и мо не тар не ма кро е ко ном ске по ли ти ке, из ве ду зе мљу из 
кри зе. 

За раз ли ку од САД, оби ла то ко ри сте ћи рад ну сна гу као 
јеф тин фак тор про из вод ње и ино стра ни ка пи тал, ин ве сти-
ра ју ћи у но ве тех но ло ги је, Ки на је са чу ва ла соп стве ни еко-
ном ски и мо не тар ни су ве ре ни тет, и бла го вре ме но пред у зе ла 
кеј нси јан ски про грам сти му ла тив них ме ра ко ји је и у од но су 
на ње ну при вре ду ве ћи од про гра ма би ло ко је зе мље, укљу-
чу ју ћи САД.

На по чет ку кри зе ки не ске по слов не бан ке су зна чај но 
по ја ча ле кре ди ти ра ње пред у зе ћа и ста нов ни штва, за тим је 
по кре нут из у зет но ши рок про грам ин ве сти ра ња у ин фра-
струк ту ру, а по себ но је при ме њен је дан ве о ма ши рок со ци-
јал ни про гра ма са тран сфер ним пла ћа њи ма. Тран сфер ним 
пла ћа њи ма се на не ин фла то ран на чин кре и ра до ма ћа тра жњу 
и одр жа ва раст про из вод ње и за по сле но сти. 

Про грам раз во ја ин фра струк ту ре дао је под сти цај у 
оби му од 2-3% бру то до ма ћег про из во да и ве о ма је до бро ло-
ци ран у обла сти где ће до не ти ви сок при нос. У окви ру со ци-
јал них про гра ма Ки на је про ши ри ла об у хват здрав стве ног 
оси гу ра ња на до да них 400 ми ли о на ста нов ни ка. Тран сфер-
на пла ћа ња при ма 75 ми ли о на љу ди са ни ским при ма њи ма . 
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Пен зи је су по ве ћа не за ви ше стру ко ве ћи про це нат од ин фла-
ци је20. Про це на је да ће због успе ха ових по ли ти ка Ки на ме-
ђу пр вим зе мља ма да пре бро ди по сле ди це еко ном ске кри зе и 
ре це си је у све ту. Ње не бан ке не ма ју кон та ми ни ра ну фи нан-
сиј ску ак ти ву а ње на пред у зе ћа и ње но ста нов ни штво има-
ју вр ло ни ску сто пу за ду же но сти. Док је дуг ста нов ни штва 
у САД 100% го ди шњег бру то до ма ћег про из во да, у Ки ни је 
све га 20%.

Мно ги ауто ри су твр ди ли да се Ки на за ро би ла са ве ли-
ким ре зер ва ма до ла ра ко је су по сле ди це ње ног тр го вин ског 
су фи ци та у од но су на САД. Ме ђу тим Ки на је на шла до бар 
на чин за њи хо во ко ри шће ње. Укуп не стра не ин ве сти ци је у 
све ту 2008. го ди не опа ле су за око 20%, док су ди рект не ин-
ве сти ци је Ки не у ино стран ство удво стру че не21. О че му се 
ра ди? Ки на ин ве сти ра ви шак сво јих до ла ра. Док је про се-
чан из нос ки не ских ин ве сти ци ја у ино стран ство у де це ни ји 
1990-1999. из но сио 2,3 ми ли јар де до ла ра, оне су у 2007. већ 
до сти гле 24,8 ми ли јар ди до ла ра а у 2008. се оце њу је да су до-
сти гле 40,7 ми ли јар ди до ла ра. Чак и не ка ки не ска пред у зе ћа 
пре се ља ва ју сво ја рад но-ин тен зив не про из вод ње у зе мље са 
јеф ти ни јим ло ка ци ја ма као што су Ви јет нам и Афри ка.

По ста вља се пи та ње мо же ли се фи нан сиј ска кри за, 
по чев од ње них узро ка, па и за јед нич ка ре це си ја от кло ни ти 
ме ра ма по је ди нач них зе ма ља или гло бал ни про бле ми тра же 
гло бал на ре ше ња? Тим по во дом ако се ра ди о гло бал ним ре-
ше њи ма, на ме ћу се две вр сте пи та ња. Пр во је: ко ји су бјек ти 
кре и ра ју гло бал на ре ше ња и дру го: ко је еле мен те нео п ход но 
гло бал но ре ше ње мо ра да са др жи?

При од го во ру на прет ход на пи та ња тре ба се под се ти ти 
ра ни јих ана ли за и чи ње ни це да је др жав ни ин тер вен ци о ни-
зам из ву чен из ве ћи не, пре те жно не раз ви је них при вре да, и 
за ви си од ста ња у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма. Са да 
је у пот пу но сти ја сно да су тран сна ци о нал не фир ме до каз 
не функ ци о ни са ња нео кла сич ног мо де ла. Про блем је што у 
свет ској при вре ди не по сто је од го ва ра ју ће сви ма за јед нич ке 

20 Lardy, N.R. “China’s Role in the Origin and Response to the Global Re-
cession,” Speeches,Testimony,Papers, Peterson Institute for International 
Economics 12/ 02/2009.

21 Davies, K. “While global FDI falls, China’s outward FDI doubles,” ColumbiaFDI
perspectives, No. 5, May 26, 2009.
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ин сти ту ци је у ко ји ма би се, у ин те ре су свих, фор му ли са ле 
по ли ти ке и за јед нич ке ин тер вент не ме ре. Ка да уме сто то га 
ин сти ту ци ја ма упра вља ју ма ле гру пе пре те жно нај ра зви-
је ни јих зе ма ља, ко је пред у зи ма ју ме ре не во де ћи ра чу на о 
ефек ти ма тих ме ра на оста ли свет, свет ска кри за не са мо да 
се не ре ша ва већ се и по гор ша ва.

Да кле вра ћа ње Кеј нсо вом др жав ном ин тер вен ци о ни-
зму би ло би са свим ло гич но да у ме ђу вре ме ну у тр ци за мак-
си ми зи ра њем про фи та про це си гло ба ли за ци је ни су знат но 
ума њи ли зна чај на ци о нал них при вре да. На и ме раз ви је не тр-
жи шне при вре де су у на сто ја њу да до ђу до јеф ти ни јих фак то-
ра про из вод ње, ин си сти ра њем на оп штој де ре гу ла ци ји свих 
тр жи шта, фи нан сиј ских тр жи шта и тр жи шта ро ба, тр жи шта 
рад не сна ге, пре ко ди рект них ин ве сти ци ја тран сна ци о нал-
них ком па ни ја у не раз ви је не при вре де, сво је при вре де пре-
те жно де ин ду стри ја ли зо ва ле за др жа ва ју ћи нај ви ше сек тор 
услу га. Исто вре ме но, раз ви је не тр жи шне при вре де су ве ћи-
ном оста ле за тво ре не за при лив ро ба, услу га и рад не сна ге из 
не раз ви је них при вре да. Шта се де си ло? Са де ре гу ли са ним и 
ли бе ра ли зо ва ним тр жи шти ма уз при су ство тран сна ци о нал-
них ком па ни ја, не раз ви је не при вре де су из гу би ле део еко ном-
ског и мо не тар ног су ве ре ни те та, а са мим тим и мо гућ ност да 
ме ра ма др жав ног ин тер вен ци о ни зма у обла сти мо не тар не и 
фи скал не ма кро е ко ном ске по ли ти ке ути чу на из ла зак сво јих 
при вре да из кри зе. Да кле, за ви се од оздра вље ња раз ви је них 
тр жи шних при вре да и то пре све га при вре де САД чи ја ва лу-
та је ре зер вна ва лу та мно гих не раз ви је них при вре да.

На кра ју, мо же ли еко но ми ја као на у ка да бу де „чи ста 
еко но ми ја“?

Ве ћи на еко но ми ста при ме њу је ме то до ло ги је ис тра жи-
ва ња еко но ми је као на у ке, као уна пред де фи ни са ни оквир 
из дру гих на у ка, ве ћи ном из ма те ма ти ке и ста ти сти ке. Ме-
то до ло ги је ис тра жи ва ња се не раз ви ја ју кроз ана ли зу са ме 
еко но ми је као на у ке. Ко ри сте ћи зва нич не по дат ке, би ло за 
из во ђе ње за кљу ча ка, би ло за соп стве не про ра чу не ра зних 
еко ном ских по ка за те ља, еко но ми сти по ста ју „убе ђи ва чи“ ко-
ји ре то рич ки, у за ви сно сти од по тре ба и на ру чи ла ца, убе ђу ју 
циљ не гру пе пу бли ке у ис прав ност од ре ђе них ме ра еко ном-
ске по ли ти ке. За хва љу ју ћи раз во ју тех но ло ги је у мно гим ко-
му ни ка ци о ним сред стви ма на уч но зна ње ви ше ни је сво ји на 
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спе ци фич них на уч них за јед ни ца већ је сво ји на свих за ин те-
ре со ва них.22 Ка да је еко но ми ја у пи та њу та да су сви за ин те-
ре со ва ни. Та за ин те ре со ва ност по себ но до ла зи до из ра жа ја 
у раз до бљи ма еко ном ске кри зе. Ста нов ни штво је за ин те-
ре со ва но јер је за бри ну то због ло ши јег жи вот ног стан дар-
да, гу бље ња по сла и ло ши јег ква ли те та жи во та. Но си о ци 
еко ном ске вла сти и уоп ште јав них функ ци ја, за бри ну ти су 
због очу ва ња вла сти у пр вим на ред ним из бо ри ма. Еко но-
ми сти ко ји се ба ве еко но ми јом као на у ком, на ла зе се из ме-
ђу на ков ња и че ки ћа. За бри ну ти за соп стве ну ег зи стен ци ју, 
че сто баш као пра ви „убе ђи ва чи“, ма ни пу ли шу по да ци ма, 
ма те ма тич ким и ста ти стич ким ме то да ма, да би оправ да ли 
ме ре еко ном ске по ли ти ке ко је спро во де но си о ци еко ном ске 
вла сти, чак и он да ка да је са свим очи глед но да еко ном ско 
ста ње не од го ва ра њи хо вим „убе ђи вач ким“ ста во ви ма.

Еко но ми ја као на у ка не тре ба при вред ни жи вот да 
при ла го ђа ва сво јим мо де ли ма и „убе ђи вач ким“ ста во ви-
ма, већ сво јим еко ном ским ин стру мен ти ма да про у ча ва сам 
при вред ни жи вот. 
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ECONOMICTHOGHTAND
THEGLOBALECONOMICCRISIS

Summary

Methodsandinstrumentsofeconomicsciences fail toex
plaincyclicalmovementoftheeconomytheoutbreakofthegreat
economiccrisis.Waythatishappening?Manyeconomistsrece
ivedtheNobelPrizefortheformulatingofmanypreciseecono
metricsmethodsandmodels.Butthecrisisstillexists.Thatisjust
anotherproofthattheeconomycannotbehowtherepresentati
vesofLozansSchoolcalledher’’pureeconomy’’thatmeansthat
economycannotbeexactsciencemodeledonthephysics,chemi
stry…Economyisasciencewithcharacter,methodsandgoals
thatdependsontheinterestsofrulingsocialgroups.
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