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СлободанКомазец

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,
КРИЗАИНЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ

Сажетак

У ра ду се ис тра жу је са вре ме на и да нас до ми нант на 
еко ном ска те о ри ја и по ли ти ка у об ли ку нео ли бе ра ли за ма 
и тр жи шног фун да мен та ли зма. Нео ли бе рал ни кон цепт се 
ста вља на су прот др жав ном еко ном ском ин тер вен ци о ни зму 
(и ње го вим основ ним ме ха ни зми ма ре гу ли са ња при вре де). 
Иза то га сле ди ис тра жи ва ње про це са гло ба ли за ци је, ли
бе ра ли за ци је, де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је – као основ них 
сту бо ва ши ре ња дог ме нео ли бе ра ли зма. По себ но се ука зу је 
да тр жи ште ни је је дин ствен ме ха ни зам и да се са сто ји из 
број них тр жи шта и угра ђе них не рав но те жа на њи ма. Ан
ти ин фла ци о на (ста би ли за ци о на) по ли ти ка у скло пу нео ли
бе ра ли зма на су прот раз вој ној ма кро е ко ном ској по ли ти ци, је 
по себ но ак ту ел но под руч је у су ко бу мо не та ри зма (као осно ве 
ли бе ра ли зма) и кеј нзи ја ни зма (као осно ве др жав ног ин тер
вен ци о ни зма). Ов де се по себ но ис тра жу је од нос др жа ве и 
при ват ног ка пи та ла, де ло ва ње др жа ве у при вре ди, др жа ва 
бла го ста ња, про фит на сто па и фи нан сиј ски ка пи тал. Иза 
то га сле ди из у ча ва ње нео ли бе рал не еко но ми је и “шок те ра
пи ја”. У по себ ном де лу се ис тра жу је ути цај ли бе ра ли зма и 
мо не та ри зма на раз вој не раз ви је них при вре да. У за вр шном 
де лу се ука зу је на крах нео ли бе рал ног мо де ла раз во ја и ан ти
ра звој не ма кро е ко ном ске по ли ти ке ко ји ре дов но “про из во де” 
кри зу раз во ја и за по сле но сти.
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Кључ не ре чи: ли бе ра ли зам, тр жи ште, др жав ни ин тер вен
ци о ни зам, ин фла ци ја, раз вој, не за по сле ност, 
кри за, ста би ли за ци ја, мо де ли раз во ја, крах нео
ли бе ра ли зма.

Ли бе рал на те о ри ја тр жи шта  
и са вре ме на др жа ва

Неолиберализамитржишнифундаментализамјеиде
ологијанаметнутанеразвијенима,докихразвијенедржаве,
којеихпропагирају,уосновинепримењују.најбољидоказ
затоједржавноспасавањенајвећихбанака,осигуравајућих
друштава,берзиивеликихкорпорацијауновојфинансијској
кризиназападу.

Идеологија тржишног друштва или тржишнифунда
ментализамполазиоддвепретпоставке,којимаседанасеко
номистинерадосупротстављају:

1)Тржиштекао„невидљиварука“(изкласичнееконо
мије)прекотржишнеконкуренцијеиодносимапонудеитра
жње омогућава најефикаснију алокацију производнихфак
тора,односнонајвећуефикасностипрофитабилност,1

2)Тржишнимеханизамомогућаваостваривање„соци
јалногоптимума“,штопредстављаиполазнуосновуслобод
ногделовањапојединца(либералнииндивидуализам).

Либерализам захтева следеће:  1)Смањење  пореске
стопекрупномкапиталу,2)Потпунослободнутрговину,3)
Масовнаибрзаприватизација,4)Кресањејавнепотрошње
исмањењемешањадржавеупривреду,5)Дерегулисанафи
нансијскаидругатржишта,6)Смањењесоцијалнихрасхода.

Неолибералнадоктрина је,дакле,противмешањадр
жавеупривреду, јерће„природнизакониекономијепоно
вопронаћиравнотежу,тећестопаинфлацијекојувидикао
обликекономскегрозниценекомчаролијомдоживетипад“.
Погрешноуцелини.Радисеоофанзивиинаметању„модер
ног“,одсвихконтролаослобођеног,неокласичногкапитали
змаучијојосновијемонетаризам.„Противимсесвакојвла
динојекономскојинтервенцији“(М.Фридман).

1 Саморегулишућетржиштесесматраневидљивомрукомкојаспонтаноствара
ред у економским и друштвеним односима. (Видети шире: Ерик Рејнерт:
Спонтанихаос,Чигоја,Београд,2010,стр.172.
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Изкејнзијанскетеоријеимакроекономскеполитикепо
знато је дадржавау тешкој економској рецесијимора тра
житиновац(чакиемисиони)какобиподстаклаекономију.
Неолибералиимонетаристизаговарајувладинустрогосту
порастуценаусредрецесије.Тојепутусмишљеноизазвану
рецесијуикризу.

Тржишна догма и либерализам иду „руку под руку“.
Државниекономскиинтервенционизамјенепотребан,доксе
улогадржавеињенајавнапотрошњатребајусталносмањи
вати.

Тржиште је, познато је, од велике економске кризе и
развојемдржавнеинтервенције,билонужноограниченодр
жавом.Најпре јетоукласичнојекономијиитржиштубило
сведенонаулогу„ноћногчувара“,очувањемира,пореткаи
борбупротивмонопола.Акаснијесеразвијадржавниинтер
венционизам у склопу макроекономске политике државе и
„коректоратржишнестихије“,односноактивностиимерау
отклањањукриза(кејнзијанизам)укојекапиталистичкапри
вредапериодичноулази.2

Дакле,либералносхватањедржавеитржиштазаснива
сенауверењудаће тржиштеизвршитинајбољуалокацију
производнихфактора.

Слободноформиранетржишнеценесамесуустањуда
доведубрзодоуспостављањаиодржавањатржишнеравно
теже.Тржишнимеханизамјеустањудаосигураследећеци
љевеуразвоју:

а) Сталнуравнотежусвихсектора(структурну)иукупну
(глобалну)–равнотежуупривреди,

б) Сталнуипунузапосленост,
в) Оптималанекономскираст.
Класичнилиберализамчистетржишнеекономијени

каданијефункционисаоучистомобиму,чакипренастанка
кејнзијанскеполитике.

Новијасхватања,везаназакејнзијанскуинеокејнзијан
скутеорију,тражесталноприсустводржавнеинтервенције
на тржишту. Тржишни аутоматизам редовно води у кризу,
депресију,нестабилностинезапосленост,такодадржавамо
радаинтервенишеуотклањањутихнеравнотежа.Тржиште

2 Очитојето,какосепоказалоупракси,неолибералнаутопија,гдећетржиште
решитисвенаоптималномнивоу.
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самопосебинедаједовољнеиправеинформације,такода
одлукесубјекатанатржиштунисуувекоптималнеиеконом
скирационалне,збогчегаидржавниинтервенционизампо
стајеобјективнонужан.

Радисеонизупрограмакојичинесаставнидеоинтер
венциједржавеупривредниифинансијскисектор,безчега
привреда заснована на класичној економској теорији и ли
бералномтржиштунебинашлаизлазизкризе,односноре
довнобиулазилаупознатепериодичнекризеилирецесијеу
развоју.

Економскефункције савремене државемогу се свести
натриподручја:

1)Стабилизационафункција,којаусебиукључујеиод
говарајућемереразвојнеиструктурнеполитике,

2)Редистрибуционуфункцију,којаукључујеподручје
расподелеипрерасподеледоходака(буџетскомполитиком).
Овафункцијаукључујеиодређенусоцијалнуфункцијудр
жавеуциљу“праведније”расподеленационалногдохотка.

3) Алокациона функција којом држава усмерава при
вредне, раднеифинансијскересурсеуодређене гранеили
подручјаукојеновацикапиталлогикомчистихтржишних
односанебиишао.Диспропорцијеуразвојубинасталекао
неминовностаутоматскогделовањатржишта,докбимноге
стратешкегранеодвиталногинтересазадруштвоинацио
налнуекономију(збогнижепрофитабилностиулагања)зао
стајалеуразвоју.Државапреузимабригудаихподржиод
ређениммерама,инструментимаилидиректнимулагањима.

Државниинтервенционизамуекономијисадржицели
спектармераиинструмената заусмеравањеиподржавање
економског раста и социјалне стратегије. Држава, између
осталогделујенаследећимправцима:

1) Планираекономскиразвој,3
2) Усмераваинвестиције,

3 ЏефриСакскао једанодконфеја (узМилтонаФридмана)сматрада“влада
морадаимастратегијуразвоја, атоСрбијинедостаје“. „Многисекторине
могудасеразвијајусамонаприватнимосновама.Већинисекторасузаразвој
потребнедржавнеинвестиције–инфраструктура,обученирадници,извозна
тржишта, привлачење нових инвестиција. То не може да буде препуштено
тржишту, већ тражи озбиљну државну стратегију“. (J. Saks, у интервјуу
НИНу27.04.2014).
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3) Штити домаћу производњу путем разних мера за
штитнеекономскеполитике(савременипротекцио
низам),

4) Одлучујућеделујеуполитициобразовања,
5) Стимулишеиусмераватехнолошкиразвој,
6) Државаобезбеђујефункционисањавеликихсистема

(транспорт,енергетика,саобраћај,комуникације),
7) Водимакроекономску, развојну  стабилизациону,фи

нансијскуиспољнотрговинскуполитику,
8) Примењујебројнемереуциљурегулацијеинвести

ција, контроле и политике цена, фискалних и мо
нетарнихподстицаја (каматна стопа, девизни курс,
кредитибанака,примарнаемисија,финансијскотр
жиште),

9) Државаконтролишеиограничаваолигополскеимо
нополскеструктуре,

10)Држава контролише и усмерава формирање нових
фирми,улагањауновеинвестиције,апрекојавних
предузећа директно интервенише у област произ
водње,увоза,инвестиција,развоја,

11)Држава директно утиче на трансформацију при
вреднеструктуре.

Савременидржавниинтервенционизамсамоделом„об
нова,реформе,развој“уновоиндустријализованимпривре
дамакрајемдеведесетихгодина,ослоњеннанеокејнзијанску
теорију,допринеојебрзомекономскомразвојуовихпривре
да(Ј.Кореја,Тајван,Сингапур,Хонгконг,односно„петти
грића“).Тосутзв.новоиндустријализованеземље.Моделна
стојидаизгради„вођено“иконтролисано(анепотпуносло
бодно)тржиште,атозначисоцијалнаирегулисанапривреда
(поузорунанемачкојапанскимоделкапитализма).Уовим
привреднадржавајевршилаизбориподстицалаприоритет
неиндустријскесекторе,креиралаиспроводилаодговарају
ћу (себиподешену)извозну,финансијску,монетарну,инве
стициону, стабилизациону и технолошку политику. Режим
спољнетрговине,девизнихкурсева,коришћењаиностраних
кредита,биојевисококонтролисаницентралновођен.Во
ђенајеполитикасупституцијеувозаиснажнестимулације
извоза.Увозјестрогоконтролисаниврлоселективан,аде
визнаконтролаврлочврста.Банкарски(националноочуван)
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системјепутемкредитнеикаматнеполитикекориштенкао
главнаполугадржавнестимулацијеједнихидестимулације
другихсекторауциљуреструктурисањапривреде.

Овајмодел јеомогућиоовимпривредамаимпозантну
динамикуекономскограста(сведо1998.годинекадајепод
притискомнапуштен).Појединеновоиндустријализованезе
мљесусеврлобрзоприближилевисокоразвијенимпривре
дама,дабинапритисакММФнапустилеовајврлоефикасан
моделразвоја.НажалостидржавеЕУсуприхватилетржи
шнифундаментализамизСАД,узкризукојасепродубљује
исвечешћесоцијалнепотресеиогромнасоцијалнараслоја
вања.4

Гло ба ли за ци ја, ли бе ра ли за ци ја,  
де ре гу ла ци ја  и при ва ти за ци ја

Новарелигијасвемогућегнеолиберализмаиглобализа
цијеполазиодставадаће„новикапитализам“донетибогат
ствосвима.Ортодокснинеолиберализам јепродукткрајње
идеолошкепристрасностиразвијенихкапиталистичкихдр
жава,пресвегаСАД.

Модел „чисте тржишне економије“ америчког типа
капитализма у последњој фази развоја задоминирао је на
супрот јапанским моделом „доживотне запослености“ и
европскоммоделу„социјалногпартнерства“илисоцијално
тржишнепривреде.Јапанскимоделјеупериоду1950–2000.
омогућиостопурастаод5,2%,аевропскимоделсоцијалног
партнерствауистомпериоду3,4%,докјеуСАДтоизносило
свега1,7%.Долазидопревластипарадигме„чистетржишне
привреде“ и монетаризам. Ту је велику улогу одиграо Ва
шингтонскидоговор,којијестворионовуплатформунеоли
берализма(ММФ,СветскабанкаиТрезорСАД),алииСТО
–Светскатрговинскаорганизацијаподдиректнимутицајем
моћникаиносилацасветскогфинансијскогкапиталаигрупе
најразвијенијихдржаваусвету(Г–8).

Процесглобализацијепреконаглелиберализацијетр
говинских и финансијских токова, дерегулација, привати

4 ОвепроблемеуЕУширесморазрадилиустудијидрС.Комазец:Економија
страха инеизвесности (Криза Европске уније и еврозоне), Београд,Asterix,
2013.
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зација,узстабилизационии„структурнипрограмприлаго
ђавања“ММФ,разорилајенаведенимодел,којијеомогући
овакаввисокпривреднираст.

Моделдржавногинтервенционизма„обновареформе
развој“уважавалогикутржишта,али једржаваотклањала
недостатке тржишта. Она је интервенисала када тржиште
нијемоглодаосигураоптималнуалокацијуресурса,подсти
цала јеизвозни сектор,истраживањаиразвој, образовање,
запошљавањеидр.

Узроци садашњих криза у готово свим државама у
транзицијису:

1) Спољноекономска либерализација и дерегулација
финансијскогсистема,5

2) Одсуствоконтролеинадзорацентралнихбанакау
погледузадуживањауиностранствуиконтролена
ционалногбанкарства,

3) Нереални,обичнопрецењени,девизникурс,
4) Великакраткорочназадуженост(унутрашњаиекс

терна),
5) Дефицитиплатногбилансаиогромнидефицитијав

ногсектора,
6) Либерализацијасвихтржиштаипроцесакримина

лизациједруштва,
7) Губитак кредибилитета државе и институција си

стема,
8) Потпуналиберализацијатоковакапиталаигубитак

контролекапитала,
9) Слаба и недовољна контрола банкарског сектора и

берзанскогпословања.
Класичнетеоријеспонтаногразвоја,сталнеравнотеже

ипунезапослености,односнонепотребностимешањадржа
веупривредниживотпоновосуоживелеуобликунеолибе
рализмаитржишногаутоматизма(фундаментализма).Вели

5 Либерализацијом спољне трговине и смањењем царинске заштите отворен
је пут за нагли прилив иностране јефтиније и квалитетне робе. Због пада
националнепроизводњеипонудедомаћеробе,узпорастнезапосленостии
домаће тражње, отварање иностраних банака или продаја домаћих банака
иностраном капиталу – отворило је простор за прилив страног капитала
и повећање куповне моћи преко кредитирања сектора становништва за
куповинуиностранеробе.Вештачкиизазванихкоњунктураи „стабилност“
изведенисугушењемнационалнепроизводњеипорастомнезапослености.
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комекономскомкризом(1929–33),срушенјеимитидогма
о спонтанитету и пуној запослености, на чему израста све
развијенијидржавниинтервенционизамкејнзијанскогтипа.
ДанасјеосновнистубекономијаЕУнеприкосновенитржи
шнилиберализам.6

Стални раст државне интервенције до сада највећим
деломсеостварујекрозрастјавногдуга,субвенцијама,вој
ним наруџбинама, национализацијом, одржавањем „нерен
табилнихсегмената“системауподржавањупрофита,каои
низомдругихмонетарнихифискалнихекономскихмера.

Сверазвијенијијавнидугкојичестопрелазиивисину
бруто домаћег производа, а и свеширамеђународна пове
заностукретањуробе,радаикапитала,доводедопревази
лажењакејнзијанскетеориједетерминисаностинационалног
дохотка,допуњенидомаћимимеђународнимдугом,доксе
финансијскитоковинеодвијајувишеподдоминантнимде
ловањемзаконавредностииличистотржишнихзаконавећ
мањеиливишеразвијенимјавнимсекторомимонополском
структуром,финансијскимфиктивнимкапиталом,усавре
менојпривреди.Тајсекторзахватаод35–62%националног
дохотка,аукључујућиијавнидуг,ондачестоиизнадвисине
брутодомаћегпроизвода.

Државни расходи и приходи постају функција флук
туисањаекономскеактивности.Фискалниимонетарнисег
ментсистемакаоцелинаследеразвојпојединихекономских
активностииразличитеманифестацијепроизводње,распо
делеипотрошње.Тимеисавременибуџетибуџетскаполи
тикапостају готовоосновниинструментстабилизационеи
социјалнеполитике.Фискалнаполитикасепретвараизсамо
допунског,корективногфактораразвојапривреде,уоснов
ноподручјепрекокојегседелујенаекспанзијуистабилност
привреде. Стратегија глобалне економске политике бројим
интервенциониммеханизмимадржаве(јавнирадови,расхо
ди,национализација, државнапартиципација,извозиувоз

6 Модел стабилизације и реструктуризације који нуди ММФ неки аутори
су назвали „велики прасак“ либерализације и дерегулације.Магична снага
деловањатржиштанаразвојистабилизацијусуосновамонетаризма.ММФ
прокламује политику смањења дефицита буџета, чак и буџетски суфицит,
повећање,порезаиповећањекаматнихстопа,смањење јавнеотрошњешто
свеводипадањупривреднеактивности.
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капитала,кредитнаполитика,субвенције,међудржавникре
дити, набавке државе и стварање резерви, царине, девизна
политикаидр.)углавномјеоријентисананапостизањуданас
најтежихпроблема насталих из набујалих противречности
савременог капитализма (незапосленост, инфлација, депре
сивнастањациклуса,монетарнаифинансијскакриза,криза
наберзамаитешкоћеурепродукцијикапиталаидр.).Међу
тим,тимтрансакцијамадржавајеушлаусвесегментепри
вреднофинансијскогисоцијалногсистема.Прерасподелама
укористнајамнинаиплатакрозсоцијалнуфункцијуибригу
за запосленост,буџетскаполитика је захватилавеликидео
бруто домаћег производа и „непродуктивно“ га користила,
чиме јеугрозиласамуосновукапитализма–профит.Ефи
касностпривредејеопадала,каоипрофитнамасаиштедња,
инвестицијесуслабиле,привредасвечешћеулазиу„реце
сију“.Настајепериод„реганомике“и„тачеризма“,новикон
зерватизамукористкрупногфинансијскогкапитала,алина
штетурадникаинајамнина.Тојепознатаконцепција„еконо
микепонуде“.Најамнинесеобарају,државасепотискујеиз
привреде,интервенцијадржавеслаби,докјачаулогатржи
штаипонудеиштедњенасупротфункцијитражње.

Долази у ствари до спреге државе и капитала и оли
гопола на националном и међународном плану. Социјална
функција и издаци државе се смањују, а брига за незапо
сленост препушта тржишту све до „природне“ стопе неза
послености. Сукоб интереса рада, капитала и државе око
прерасподеленационалногдохотка је заоштрендокрајњих
граница–наштету запослених,незапосленихииздржава
них делова становништва. Неолиберализам и аутоматизам
тржиштаотваранеслућенемогућностиновихпрерасподела
и„легалне“пљачкерадникаинеразвијенихпривреда.7

Тржиштејеусистемуизгубило,чакиповећинигра
ђанскихекономиста(пресвегаподутицајемстарихпротив
речности савременог капиталистичког друштва), способ
ностида аутоматскирегулишеробноновчане токове, да је

7 Фундаменталистичка слободна тржишта и нови конзервативизам довео је
до отварања привреде у свету за продор капитала из развијених западних
држава.Државесенапокорносттерајушоком.Неолиберализамједругоиме
занеоколонијализамимасовнуексплоатацију.
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место верификације вредности и механизам координације
активности.

Развојемкапитализма,односносњеговимпостепеним
преласкомудругуипоследњуфазу,уфазумонополистичког
капитализмаилиимперијализма,долазедопуногизражаја
свепротивречностикојеиначепратеовајсистемпроизвод
њеирасподеледруштвеногпроизвода.Свечешћедолазии
допојавакризаидепресија,дохиперпродукцијеразнихвр
старобе,високеинфлације,дефицитабуџета,високепореске
пресије,домасовненезапослености,штопроузрокујевели
кеиготовонепремостиветешкоћеупроцесурепродукције
укупногдруштвеногкапитала.

„Теоријапонуде“насталакаопоследицамонетаризмаи
либерализма,полазећиодтогастава,објективнопостајеза
ступникинтересамонополистичкогкапиталаузсасвимиз
веснуреприватизацијујавногсектораупривреди.Ова,очито
конзервативнатеорија,залажесезамаксималноограничава
њеправарадникаисмањивањењиховогуделаурасподели
националногдохотка,узадекватанпорастучешћапрофитаи
приватногкапитала.Тојеималозапоследицудасутрошко
вирада (платеинајамнине) запоследњихдвадесет година
смањилеучешћеубрутодомаћемпроизводузаоко15%ито
кодсвихразвијенихдржавакапитализма.

У савременим државномонополистичком капитализму
данасготовоништанијеосталоодуобичајеногсхватањатра
диционално слободног тржишта.Њега највећим делом регу
лишудржаве,с једнестранеимонополистичкеорганизације
сдругестране.Производњаипонудаготовосурегулисане,а
ценесумалогдеодразсамоигрепонудеипотражње,доксу
трошковирепродукцијесвевишеподутицајемтрансфернихи
другихрасходадржаве,односнорегулативнеполитикеразвоја
ирасподеле.Данасдржавнирасходиучествујуубрутодома
ћемпроизводувећинеразвијенихземаљаод3559%,докрегу
лисањеприватнеи јавнетражњепостајесаставнидеоразви
јенихмераантицикличнеекономскеполитике.Истинаједаје
дошлодонегацијеаутоматизматржишнепривредеузистовре
менуафирмацијудржавногинтервенционизма,односноразво
јамонополистичкогкапитализманепотпуне(дириговане)кон
куренције.
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Др жа ва, са вре ме но тр жи ште  
и нео ли бе ра ли зам

„Извући људе из сирома
штва и укључити их у мо
дерну економију  је добро
за економију, земљу и дру
штво“. (КарлосСлимХелу,
најбогатијичовекнасветуу
2011.години).

Државнаинтервенцијаупривредијенужностуоткла
њањуслабоститржишногмеханизма,којибисједнестране
привредумогаоодвестиувисокуинфлацијуипретерануко
њунктуру,асадругеувећукризуинезапосленост.Аутома
тизмаипотпунослободно(либералног)тржиштавишенема,
посебноизразлогаштосенасвимтржиштимајављајупри
вреднисубјекти,државаистановништво,алииснажниме
ђународнимонополииолигополи.8

Државни интервенционизам настао ширењем кејнзи
јанске доктрине антицикличног и антикризног деловања
државе (ради отклањања слабости тржишногмеханизма и
слабостистихијскогпонашањаприватногкапитала)водили
супорастујавнихрасходадржаве.Стављањемподдржавну
контролусвихвиталнихсегменатапривреде,социјалногси
стема,сигурности,подстицањаприватногпредузетништва,
прерасподеледоходакаиосновнихмерамакроекономскепо
литике,те„пословногокружења“укојемпривреднисубјек

8 Тржиште није јединственмеханизам. Као да се заборавља да постоје врло
сложена и бројна тржишта као: тржиште роба, тржиште услуга, тржиште
новца, тржиште капитала, девизно тржиште, информационо тржиште,
међународно тржиште, тржиште радне снаге и др. Свако од наведених
тржиштасастојисеодвећегбројаужих(специфичних)тржишта.Такосенпр.
тржиште роба састојииз тржишта робаширокепотрошње, инвестиционих
добара,увознеробе,извознеробе,контролисанихцена,слободнихцена.На
сличан начин се разлаже и тржиште новца и тржиште капитала. Веома су
бројнаиразноврснањиховамеђусобнаделовања,којачестонемајудиректне
везе са основним “производима“ и њиховом понудом и тражњом на тим
тржиштима.Неравнотежанаједномтржиштупреносисенадругатржишта,
јерсуекономскиифинансијскисистеморганскиповезанииусловљени.Тосе
посебноодносинаспекулативнатржишта(хартијеодвредностиификтивни
капиталкојиданасдоминира).
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ти треба самостално да се понашају, везано је за све бржи
апсолутниирелативнирастдржавнихприходаирасхода.

Сталниисвевећипритисакјавнепотрошњеипореских
издвајањадоводедоотпорадаљемраступорезаупривреди,
алиипретераномукупномзахватањудржавеидржавној„не
привреднојинерационалнојпотрошњи“какоточестоистиче.
Истовременосејављаикритикадржавнерегулативнефунк
ције(потребазасоцијалнеиздатке,регионалниразвој,зашти
туоколинеидр),јертосмањујеефикасносткапитала,доводи
до опадањапродуктивности рада и општег пада профитне
стопеимасепрофита.

Сада се захтева ограничавање јавног сектора, снижа
вање пореза бизнису и  смањење регулативне економске
функције државе, што треба да осигура шири простор за
приватникапиталиприватнуиницијативуи већипрофит.
Дакле, штедњом из нове кризе, али којом штедњом? Овај
„нови конзервативизам“, како се обично назива, нарастао
каоотпордаљемширењудржавеблагостањаи „економије
благостања“значиоштросупротстављањекејнзијанскојеко
номскојдоктринидефицитногбуџетскогфинансирања–која
фискалнимподстицајима,јавнимрасходимаиекспанзивном
монетарномполитикомтребадаоживипривреднуактивност
испречиулазакпривредеуфазурецесије.Тајмонетаризам
„економије понуде“9 и „рационалних очекивања“, као нова
доктрина,требалоједанаправизаокретуекономскојмисли
истратегијиодјавногкаприватномсектору,одјавногнепро
изводносоцијалног ка приватнопрофитном систему. Она,
уоснови,значиповратакнеокласичнојтеоријииполитици,
повратак „магичној снази тржишта“, слободној приватној
иницијативи,„економскојдинамиципроизвођача“,алиифи
лозофијирационалногпонашањапојединацаи„инхерентној
стабилностиприватногсектора“(Фридман).Државатребада
смањисвојерасходеиограничисвојемешањеупривреду.То
ћеуместоњечинитиодносипонудеи тражњеиприватни

9 Концепцију „економије понуде“ и тачеризма и реганомике, шире смо
истражили у студији др С. Комазец: Неолиберализам, приватизација и
финансијскикапитал,Чигоја,Београд,2014.Озбиљнуанализукризаиуспона
монетаризма налазимо у радуХ.Магдоф П.Свии: „Криза кејнзијанизма и
успонмонетаризма“,Марксизамусвету,бр.78,1988,стр.3041иД.Смит:
„Успонипадмонетаризма“,исто,стр.81.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 1/2015, год. XI vol. 22 стр. 11-45

23

капиталподмотивомпрофита.Данашњимнеолибералним
владама је највеће светогрђе заговарати економскипротек
ционизамиевентуални„економскипатриотизам“.

Магична снага тржишта је у потпуном раскораку са
стварним односима у економијама развијених капитали
стичкихдржава.Вишеидеолошкоинсистирањенаслободи
тржишниходносапраћеноје,свевише,ограниченимдело
вањем тржишта, врло развијеним проетекционизмом раз
вијених, манипулацијом понудом и тражњом од монопола
идржаве,огромнимсубвенцијамаизвозницима,што јепо
себно изражено у међународним економским односима и
интернационализацији капитала и корпорација. Мултина
ционалне компаније селе производњу и улажу капитал та
могдесусировине,енергетика,јевтинараднаснага,велика
порескаослобађањаистимулацијеи сл.Натајначинпре
стаједаделујеаутоматизамдомаћегтржиштаииграпонуде
итражње.Тосеодносиинадржавнуинтервенцијуурегу
лисањуцена,стимулацијама,субвенцијама,обавезномотку
пу,робнимрезервамаисл.Слободанприступтржиштима,
отворенавратазаиностраноприватноинвестирање,слобо
даприватнепредузимљивости,пропагирајусебашзатода
бисетимеомогућилиекономскиифинансијскијачимсна
гама и земљама доминација над слабијим и зато зависним
земљама.Тоједоктриналажноглиберализмакојиосигура
вафинансијскиитехнолошкинеоколонијализамразвијених
држава.Финансијскикапитал(најчешћефиктивногоблика,
бездодирасанационалнимдохотком)освајасветскатржи
шта,делујунаинвестицијеиструктуруразвојадржаваукоје
одлази.Оплодњакапиталајеодвојенаодреалнеекономије.
Финансијскаекономијаиспекулативникапиталдоминирају.
Профитнастопајенеколикопутавишафинансијскојсфериу
односунареалнусферу.

Ан ти ин фла ци о на по ли ти ка на су прот  
раз вој ној ма кро е ко ном ској по ли ти ци

Фридмановатеоријакризесадржиусебиследећефак
торе: клизне каматне стопе, дерегулацију цена, слободна
спољнатрговина,слободнотржиште,реалнапонудановцаи
др.Такавсистемјеподложанкризи.
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Веровалоседаћелиберализацијакапиталаифинансиј
скихтржиштадовестидобржегпривреднограста.Нажалост
тојесамоузроковало,продубилоипроширилофинансијску
кризу.

Уборбипротивинфлацијекаоосновногпроблемапри
вреда, економска теорија данас препоручује високу камат
нустопу,штодоводидодаљњегобарањапрофитнестопеи
инвестирања,чимесеиекономскакризанастојиублажити
илиодгодитимонетарном експанзијом.Тиме је умонетар
нисистемуграђенасупротностциљеваиефекатаовихмера.
Инфлационе тенденције су инхерентне савременом високо
концентрисаномкапитализму,којесвојимделовањемнапре
расподелудохоткадоводедорелативногобарањанајамнина
удохотку,оноштокапиталнијеуспеваодаучинипритиском
нарадничкесиндикате.Тимесестварадодатнипросторза
акумулацијукапиталаирастпрофитнемасе.Савременаин
флацијаукапитализмујетимесвесноизазвана,тојепроиз
веденаинфлацијаодстранедржавеикрупногкапитала.

Држава данас нежели да испусти кредит и новац из
руку,управљањимакаоснажномполугомуразвоју,алии
изразлогадасеспречипонављањевеликихломоваукредит
номсистему,банкротствабанакаирастројствафинансијског
системауцелини(поучениискуствимаизвеликеекономске
кризе).Подсетимосесамонајновијихдогађајаококризехи
потекарногтржиштауСАДиприхватањацентралнебанке
САД(ФЕДа)даинтервенишесоко700милијардидоларада
спасавахипотекарнебанке,финансијскатржишта,корпора
цијезанекретнинеиопштуликвидностпривредеибанкар
скогсектора.10Унареднимгодинаматакваинтервенција је
достигла24билионадолара.

Дакле,бројниминтервенциониммеханизмимадржаве
(војна економија, јавни радови, национализација, партици
пација, увоз и извоз капитала, кредитна политика, камата,
међудржавникредити,набавкедржавеистварањерезерви,
царине,девизнаполитикаидр.)настоједасереше,илиубла
женараслепротивречностисавременогкапитализма(криза,
незапосленост, инфлација, депресивна стања циклуса, мо

10 Неолиберални приступ финансијском тржишту нема смисла ако су
финансијскатржиштаибанкарскопословањенерегулисани–онићередовно
произвестикризу.
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нетарна криза, репродукција капитала, финансијске кризе
исл.).Тоизосновамењаодносеифакторерастакапитали
стичкихпривреда.

Садасепредекономскутеоријууистраживањусавре
меногкапитализмаоправданопостављајуследећапитања:

1)Однос државе и приватног капитала у формирању
укупнефункцијепотрошње,инвестицијаиштедње,

2)Деловањедржавенапонашањецелокупнепривреде,
насупротранијемдоминантномделовањуприватногкапита
ла,

3)Основаност теорије недовољне потрошње каофак
торакризаусавременомкапитализму,собзиромнаредов
новисокупотрошњукојаданассталнопратиразвојкапита
лизма,посебнопрековрлоразвијеногкредитногмеханизма
(експанзијакредитастановништву,јевтинихкредитапреду
зећима),односнопотрошњенаувозукапиталаидугу,

4)Деловањевисокихсоцијалнихивојнихрасхода,уз
формирањеиструктуруукупнефункцијепотрошње,посеб
ноуформирањуробнихикуповнихфондова(понудеитра
жњенатржишту),

5)Дали је капиталистичкадржавауспеладугорочно
даовладавећимбројемконтрафакторакојиделујунасупрот
цикличномкретањупривредестенденцијомпадапрофитне
стопе,6)Далијепрофитнастопаусвимсекторимаосновни
мотивпонашања,илипостојеидругимотивипосебноукор
поративномивисокомонополизованомкапитализму,

7)Штаседогађасапрофитномстопом,неисказивањем
стварних резултата пословања, профита и рентабилности
укупног капитала у условима интернационализације капи
тала (повезане са избегавањемплаћањапореза у земљиод
странеприватногкорпоративногкапитала),

8)Данаснетребадасесузбијадефлација,већхронична
инфлација,алинидасепосебностимулишетражњадабисе
приватникапиталохрабриозаинвестиције.Тојеускопове
занос„илузијомновца“,кадајеновацдуго,алинеумерено,
коришћенкаосредствозаоживљавањетражње,што једо
велодосвевећеграздвајањареалногиноминалногдохотка.
Масановцасебрзоисталноповећава,ањеговосвођењена
нормалан,нижиниво,редовноизостаје.Истотако,коришће
њеновцазафинансирањедржавногбуџетауглавномкасније
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сенијесмањивао(отплатамаигашењемновцаидугова).То
једоводилодосталнограстадугова,емисијеновца,камата
најавнидугипоновноновеемисијеновца.Сталнаинфлаци
јапраћенановомемисијомводивисокојтражњиуодносуна
понуду.Решавањепривреднихпроблемаикризноинфлатор
ногмеханизмаданассесвевишетражиурегулисањупону
де,(производње,привреднограстаиштедње),анерегулиса
њуглобалнетражње,посебноизтражњејавногсектора.

Економскимеханизамзаснованнапринципимакејнзи
јанскетеоријеифинансијскеполитикесвевишесепреусме
раванадруштвенеинвестицијепрекостимулисањадржав
нихинвестицијаунаукуитехнологију,образовање,припре
муипреусмеравањезапослености.

Нео ли бе рал на еко но ми ја и „шок те ра пи ја“  
у кри зом при ти сну тој при вре ди

Релевантностмонетаризмаилиберализмаупривреди
погођенојдубокомикомплексномекономскосоцијалном(и
развојном)кризом,досадајејаснапосвојим„резултатима“,
посебно у нашој привреди, али и у другим „привредама у
транзицији“.

Кризасепродубљује,незапосленостсеповећава,про
изводњаконстантноопада,социјалнораслојавањедруштва
јесвевеће(оформљенајеврлобогатамањина,ускислојод
58%становништва,узнајвећидеоосиромашеногстановни
штва).11

Социјалнаинфраструктурасеизосновамења,алиуз
сталнослабљењеидробљењерадничкихсиндиката(прего
варачкаснагасиндикатасталнослаби).

Могућностизапошљавањасусвемање,обзиромдаин
вестиције нису оживеле, уз истовремени брз технолошки
развој који тражи све мање рада. Неликвидност привреде
подстакнута рестриктивном монетарном политиком стаби
лизацијејеизузетноизражена,аценановцаикредитависо
ка.Уекстернојекономијидолазидоенормнограстадефици
татрговинскогиплатногбиланса,домаћетржиштејепре
плављеностраномјевтинијомиквалитетнијомробом.узсве

11 Економски експеримент неолиберализма на подручју развоја националних
економија–свеосенафатаморгану.
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бржи раст иностране задужености и обавеза из екстерних
дугова.Стварасевисокозависанразвојослоњеннастрани
капитал.Буџетскидефицитиматенденцијуда„експлодира“
идасесвевишеослањанакредитепословнихбанакауру
камастраногкапитала,аукрајњемслучајунаувозкапитала
зафинансирање не само дефицита буџета, већ и буџетних
расходаумаси.

Кризностањеекономијетражиодговорнапитање:мо
желисе (икако)изфазекризека економскомразвоју?Да
лиидаљезадржатиконцепцијулибералномонетаристичког
типаисаветеиностранихстручњака(представникасветског
финансијског капитала, ММФ, Светске банке, Светске тр
говинскеорганизације(СТО)ипредставникаЕУ)?Далисе
можеод„дивљегкапитализма“каорганизованомсоцијално
тржишномсистему (као,уосталом,системукога једосада
ималапривредаЕвропскеуније).

Централнебанкеистичукаопримарнициљмонетарне
политике „борбу против инфлације“, уз коришћење високе
референтнекамате,азатимрестриктивнаполитикеновцаи
кредита,„чврст“ипрецењенкурсдомаћегновца,политика
уравнотеженогбуџетаидр.штојесвесаставнидеомонета
ризмаданас.Рестрикцијаисмањењејавнихрасхода(посебно
социјалног и трансферног карактера), праћени дерегулаци
јомивисокомлиберализацијом,рушилисуједансоцијални
системиравнотежуудруштву,аослободилипросторзади
вљачки пљачкашки систем капитализма првобитне акуму
лацијекапитала.

Можелисепоћиалтернативнимпутемутранзицијии
изласкуизкомплекснекризе?Какооживетидомаћефакторе
развојаипокренутидинамичанидугорочноодрживопти
маланрас?

Убежањуодвулгарногмарксизмаипотпунеетатиза
цијепривреде,социјалноуравнотеженог,алиинеефикасног
привредногсистема,руководствадржаваипривредаутран
зицији су кренула у обнову старог капитализма, али сада
вулгарног типа, турбо капитализма заснованог на пљачка
шком односу према друштвеном капиталу и поништавању
праварадничкекласе.Далијеформиранкомплексанмодел
развоја и привредног система? Да ли изабрани модел еко
номскеполитике(поштосеомоделупривредногсистемане
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можеговорити)заснованнанаглојлиберализацијисвихтр
жишта(чакитржиштакапитала)имонетаристичкојдогми,
одговараједнојмалојпривредиитонедовољноразвијеној,са
око4.300евраперцапита?

Међутим,државесенапокорностстраномкапиталуи
интересимауправотерајушоктерапијом.Тонијешоктера
пија,већшокинфекција,претходноанестезиранеекономи
је.Многиауторисматрајудајетооперацијабезанестезије
(„болнереформе“).

Монетаристички и тржишни фундаментализам у не
развијенојпривредиукојојјемонетизацијаниска,недостатак
текућегновцаикапиталазаразвој(штедње)такоизраженда
представља прави тектонски поремећај, уз готово потпуну
зависностсекторапредузећаодкредитабанакаивисокеза
дуженостипремабанкамауземљиииностранству,алииме
ђусобно,уззастарелутехнологију,нискокоришћењекапаци
тета,високупорескупресијуидр.правајеомчазаопоравак
иразвој.Тонијесамошокпривреди,већомчаразвоја.Неки
ауторисутоназвали„походнеобузданогкапитализма“.Дру
гисутоназвали„неоконзервативни(Фридмановски)модел
капитализмакатастрофе“(НоамиКлајн).

Многе познате економскешколенуде низ другачијих
решењауправозаовакавтиппривреда.Данаведемонајва
жније:

1. Кејнзијанизам,доказанпрекоЊудила(„Новогдого
вора“),

2. Неокласичнатеорија (синтеза)и„државаблагоста
ња“,

3. Моделсоцијалнотржишнепривреде(западноевроп
скимоделкапитализма),

4. Посткејнзијанскутеоријуимакроекономскуполити
ку,

5. Интервенционистичка политика у развијенимпри
вредама(историјскашкола),

6. Институционализамињеговмоделтрансформације
друштвенихинституција,

7. Моделпостепенетрансформацијеједногудругиси
стем(тојепознататеоријаконвергенције).

Од свих модела ишкола изабран је у низу држава у
транзицији(далисамосталноилипонаговорусаветникаса
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запада?) модел грубог монетаризма, модел „чистог“ тржи
шногдруштваитоталне(брзе)приватизацијепомоћупосре
довањадржавеутомпроцесу,алиибрзаивеликалиберали
зацијаунутрашњегтржиштаиспољнотрговинскиходноса,
чакикапиталнихтрансакција,штојепогубнозапривредуу
развоју.Тоје,узпогрешанизбор,истовременоивеликишок
(„шоктерапија“)засваку,посебнослаборазвијенупривре
ду–изложенуразарајућемделовањуиностраногкапиталаи
увознеробенадомаћупроизводњу.

Виделисмонештораниједајелиберализамимонета
ризамнастојаодадржавноили„друштвеновласништво“ка
данасбрзоипосвакуценупретвориуприватноузмодел
либералне(чисте)тржишнеекономије.12

Прескоченјеметодпостепенетрансформацијеусистем
мешовитепривредеукојојфункционишуразличитиоблици
власништва,укључујући„радничкоакционарство“иупра
вљањеупредузећимадосадашњегдруштвеногвласништва.13

НиуразвијенимпривредамаЕУнедоминира систем
чистетржишнеекономијеилиберализам,већмешовитапри
вредаиврлоснажандржавниекономскиинтервенционизам
(монетарна, фискална, спољнотрговинска сфера, заштитна
политика, односи у расподели, директнаподстицајна и со
цијалнадржавнаинтервенцијаизбуџетаидр.).14Упривреди
Србијеузнеолиберализамигрубуверзијумонетаризмадо
минираиадхоцволунтаристичкиинтервенционизам.15

12 СадасеуФранцускојидругимдржавамаЕУ,јављаекономскипатриотизам,јер
сенедозвољавадастранекомпанијепреузмуконтролунаддомаћимфирмама
у сектору енергетике, водоснабдевања, транспорта, телекомуникација или
здравства,безпосебнедозволедржаве,којаимаправовета. (видетидекрет
француског министра за привредни опоравак Арноа Монтенбурга). При
томесезаговарасопственипривредниразвој–активирајућидомаћефакторе
развоја.

13 Детаљноразрађеноупројектуподнасловом„Програможивљавањапривредног
раста с новим управљањем капиталом уз друштвени препород“, аутор др С.
Комазец,Београд1993,стр.121.

14 Дасеподсетимо,уЕУјеодређенокакваможебитинајвишакаматнастопа,колика
максималнастопаинфлације,коликидефицитбуџетаубрутодомаћемпроизводу,
максималан јавни дуг у бруто производу, усклађеност фискалног терета и
конвергенција фискалних система, јединствен новац, регулисана економија –
дакле,готовосвифакторииполугеразвоја.Гдејетулиберализам,гдетржишни
фундаментализам, дерегулација, дефискализација и сл. Не постоје, осим као
препоруказадругеземљевановегрупације.

15 Основне претпоставке неомонетаризма у привреди су следеће: 1) Слободна
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Каоиунизу„другихземаљаутранзицији“владасеосла
њанадржавнупринуду,узфинансијскупомоћизиностран
ства(донације,кредит,дознакепомоћи),штоводидужничкој
економији.16

ДужничкизависнепривредеодММФисветскогкапита
ладоведенесуустагнацијуподизговором„привреднестаби
лизације“и„реструктурисања“.Очитоједајемоделрестрик
тивне монетарне политике (и нови монетаризам) у највећем
бројупривредадовеодостагнације,кризе,неликвидности,со
цијалнограслојавањадруштва,алинерешавајупроблемераз
војаинезапослености,односнобуџетскогдефицитаиплатно
билансногдефицита.

Оваконцепцијајеотвореноисамногохвалоспеваподр
жанасаветимастручњакаММФсањиховиммонетаристичким
идејама.Изосталисуекономскииразвојнистимуланси,осло
нацнадомаћересурсе,системскарегулација,домаћанаукаи
алтернативне економске доктрине, управљање предузећима
одстранезапослених17иповратакбанкарскогсектораизруку
страногкапиталаунационалнобанкарство,узвисокупруден
ционуконтролуцентралнебанке.Тако јеиГринспенпоново
„открио“Шумпетераињегову„теоријупроизводногкредита“
уњеговојтеоријипривредногразвоја.

конкуренцијаислободнатржишта;2)Осцилацијеценауобаправца,могућности
свихсубјекатадабирајуобликеукојимаћедржатисвојадобра–усклопуфункције
тражњеновцаизоветеорије;3)Развијенофинансијскотржиште;4)Сигурност
улагања; 5) Реалне цене свих облика имовине; 6)Новац је најважнијифактор
развојаистабилизације;7)Политикависокекаматнестопеи„скупогновца“;8)
Политикауравнотеженогбуџета;9)Политикауравнотеженогплатногбиланса;
10)Рестриктивнамонетарнаполитикауциљуостваривањастабилностипривреде
(инфлација јеискључивомонетарнипоремећај); 11)Флуктуирајући (слободан)
девизни курс; 12) Смањивање пореског терета крупном  – предузетничком
капиталу;13)Приватизацијаодмахилиштопре, безобзиранауслове,што је
познатокао„шоктерапија“.

16 Шируразрадупроцесаимеханизмастварањадужничкеекономиједалисмоу
студијидрС.Комазец:Лавиринтидужничкеекономије,Логос,Сплит,1998.и
Кризадуговаиразвојнадрама,Београд,Чигоја,2012.

17 Овај концепт радничког акционарства широко и комплетно је разрађен у
студијидрСлободанаКомазеца:Политикастабилизацијеипривреднираст,
Слобода,Београд,2002,стр.1–110.
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Тр жи шни фун да мен та ли зам18 и ли бе ра ли зам 
 по лу ге у ру ка ма  фи нан сиј ског ка пи та ла  

и екс пло а та ци је

Тржишни фундаментализам и концепт „структурних
реформи“Светскебанке,односно„структурноприлагођава
ње“ММФ–довелисудопродубљавањакризеразвојаина
гомилавањадугованеразвијенихземаља,доксусоцијални,
здравственииобразовнисистемдоведенидораспада.Потвр
ђујесепознатистав„штедњомдобеде“.

НекритичкиприхваћениконцептмонетаризмаММФи
неолиберализамсаЗапада,којимје„стабилизован“монетар
нисектор(стабилностценаидевизногкурса),алибезстаби
лизацијеиоживљавањареалногсектора,доксесанацијаи
рестаурацијабанакасвеланамасовнуликвидацијудомаћих
банака(грешкапоновљенаиздругихдржаваутранзицији),
узувођењестранихбанака.„Стабилностмонетарногсекто
ра(цене,девизникурс)јевеликаилузијакојајепроизведена
вештомманипулацијоммонетарнимагрегатимаизадужива
њемуиностранству“19

Економски раст, пораст запослености, већа социјална
равнотежаиуравнотеженостплатногбиланса,потиснутису
укористстабилизацијемонетарногсектора.Међутим,висока
јеинеприхватљивасоцијалнаценаиразвојнисломпривредеу
остваривањуовестабилизације.

Даљепровођењеоваквеполитикенеможедовестидопо
растапроизводње,запосленостииодрживогекономскограста
(већим делом заснованог на активираним домаћимфактори
мараста).ТакојеекономистаФришпредлагаодасеоставепо
странифинансијеитрговина,асвемереусмеренапроизводњу.

Квантитативнатеоријановцаинањојзаснованамонета
ристичкадоктрина(Фридман)виделисмо,нијетеоријапроиз
водњенитеоријановчаногдохотка,нитеоријацена,већјето
теоријатражњеновцаукљученаутеоријукапитала.Тосејасно
видиизфункцијетражњеновца.Монетаризамјеусмеренпре

18 Тржишнифундаменталистиникаданисуценилидржавнеинституцијекојесу
потребнедабиекономијауспешнопословала.

19 ВидетиотомеширеустудијидрС.Комазец:Кризадуговаиразвојнадрама.



СлободанКомазец НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ,...

32

свегапротивинфлацијеибависеодносимапонудеитражње
новцаиновчаногкапитала.

Монетаризам се не бави активном политиком развоја
реалног сектора, запосленошћу, екстерном економијом, бан
карствомисл.светоостављаспонтаномделовањутржишног
механизам.Стогауместоискључивогпрограмастабилизације
ценаидевизногкурса,20приоритеттребазаменитинапрвоме
стоставитипорастпроизводњеизапослености,узстављање
уњиховуфункцијудефицитаплатногбилансаибуџетскогде
фицита(наравноимонетарну,кредитнуикаматнуполитику).21

Монетарнаполитикатребалабиуовојфазикризедабуде
релативноекспанзивна,алиузконтролумонетарнихификсних
токова.Безтогапретидабудеискључивопроинфлаторна.

Доњаграницадаљеприменемонетаризмаодређенаје
стрпљењемивољомстановништвадатрпиинетрпимасов
нунезапосленостидуготрајнуекономскукризу.

Економији више одговара неокејнзијанска доктрина
којакомбинујеитржишнуидржавнурегулацију.Потпуно
слободног тржишта данаснема у свету.22У време рецесије
користи се широки арсенал мера стимулативне фискалне,
монетарнеи спољнотрговинскеполитике, уфазиинфлаци
јерестриктивнаполитикауоватриподручја.Новикејнзи
јанскимоделмакроекономскеполитикетребадаомогућиуз
већеделовањетржишта(неаутоматизам)ибројнефункције
„државе благостања“. Јер, циљ економског развоја није са
морастпроизводњеибрутодомаћегпроизвода,већизапо
сленостивећесоцијалнеједнакости(праведнијиекономски
развојихуманиједруштво).Наравно,изнаведеногследии

20 „Узфлуктуирајућидевизникурсмогућајерелативноекспанзивнамонетарна
политика,збогчегабивалутаблагослабила,штобипомоглоизвозу.

21 Горњаграницаоваквогмонетаризма,виделисмо,одређенајемогућношћудаљег
задуживањадржавеуиностранствуивисиномдевизнихрезервикојесуовде
кључневаријаблеукреирањуновчанемасе(М1).

22 Најновијом финансијском кризом узрокованом на хипотекарном тржишту и
кредитимаипоновнообраћањедржавиза„спас“банакаивеликихкорпорација
којесу неконтролисанодавалехипотекарнекредите,коначнојесрушенмити
догма о спонтанитету развоја, „неутралној“ држави, рационалном понашању
потрошачаиприватногсектора(предузећаибанака)подискључивиммотивом
профита,алиипунојзапосленостикојуостварујетржишнимеханизам.Привреда
САДпретрпелајегубитакод1.000милијардидолара,аВ.Британијапреко600
милијардифунти(Видетистудију:дрСлободанКомазец:Глобалнафинансијска
кризаиекономскакризауСрбији,Астерикс,Београд,2010.).
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монетарнастабилност–којакаотрајнијициљможебитиса
моизведенаизквалитетногидугорочногбрзогекономског
развоја.23

Ли бе ра ли зам, мо не та ри зам  
и не раз ви је не при вре де

Монетаристички модел и класични либерализам на
метнутинеразвијенимпривредамаводепродубљавањукри
зе,високојнезапослености,општојнеликвидностиинепла
ћањуузблокирањесвихинтернихфактораразвоја.Полити
кависокекаматеонемогућаваекономскираст,идеукорист
финансијском,анепроизводномкапиталу.Прерасподелесе
одвијајуукористфинансијскогспекулативногкапитала.

Неомонетаристичка концепција либералног капита
лизма постала је доминантна основа савремених макрое
кономскихполитика развијенихпривреда.Монетаризам са
познатимелементима(понудановца,нискаинфлација,висо
кареалнакамата,прецењенидевизникурс24,реалнакамата,
реални курс, тражњановца и др.) постаје, нажалост, прео
влађујућапарадигмаинеразвијенихпривреда–сапотпуно
различитомструктуромпривредеидруштва.

Неолиберализам је „отворио“ националне привреде,
учинио их рањивим и незаштићеним за продор западног
капитала и невиђену експлоатацију реалних добара преко
виртуелног капитала и долара као националног и светског
новца,безбилокаквереалнеосновеипокрића.Безвредним
папиромкуповалосепосветусведочегаседође,водесера
тов,финансирасемодерноискупонаоружавање,ломе„не
послушне“инепоћуднедржавеусклопуглобализацијекао

23 ДрСлободанКомазец:Политикастабилизацијеипривреднираст,изд.Слобода,
Београд,1992.иНеолиберализам,приватизацијаифинансијскикапитал,Чигоја,
Београд,2004.

24 Вођењеполитикепрецењеногкурсаиизборстабилногкурсакаоприоритет
монетарне политике, уз наглу либерализацију њиховог трговинског
финансијкогтржишта,домаћегтржишта,деструктивнуприватизацију,води
великимдиспропорцијамауразвоју,гашењудомаћепроизводње,„пуњењу“
домаћегтржиштаиностраномјевтиномиквалитетнијомробом,аличестои
дампингробом(доксенеосвојитржиште),ниједобра,то јечакпогрешна
иопаснастратегијаизаспектадугорочногсамосталногиодрживогразвоја.
ММФпритоме,приморавадржаведа„притегнукаиш“,штоводиимплозију
тражњеиразвоја.
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светскогпроцеса.Уосновирадисеостварању“„перифер
них“државаипривредауинтересукрупногзападногфинан
сијскогкапитала.

Међународнимонетарнифонд,Светскабанкаи свет
ски кредитори (носиоци понуде светског капитала) препо
ручују дужницима са високом инфлацијом рецептуру ста
билизационе политике дефлаторног карактера. Инфлација
требадасемонетарногушииограничава,каодајеинфла
цијадоминантномонетарнипоремећајпривреднеравнотеже
(безделовањанаублажавањепритискатрошкова,штојоју
стваричиниоснову).Редуковањебуџетскогдефицитапреко
напуштањасубвенционисањацена,извозаикамата,праће
ниоштромрестриктивноммонетарномполитикомистина,
имајукласичнедефлаторнеефекте(ограничавањеекспанзије
новца), алидоводедоистовременограста трошковапосло
вања. Тражење остваривања реалне камате, реалног курса
националногновца,реалнихдоходакаидр.утемељенојена
макроекономској политици развијених земаља.Макроеко
номскаполитикастабилизацијеовихземаљаспроводисеу
сасвим другом амбијенту (развијено „отворено тржиште“,
висока ефикасност и осетљивост капитала на промене ка
мате,отворенапривреда,финансијскадисциплина,развијен
банкарскиимонетарнисистем,високрасположивидоходак
иштедња,еластичностпотрошње,развијениоблициимови
неукојимаседржидоходакпривреднихидругихсубјеката,
алиидржавеидр.),штосвенепостојиунеразвијенимзе
мљама.

Политика ограничавања потрошње и контрола моне
тарнемасе,сасвимоправданеуразвијенимпривредама,те
шкосуприхватљивеуземљамауразвојуизследећихразло
га: (1)Висинаиструктурапотрошњесунискииврлонее
ластични(елементарнеживотнепотребе),(2)Привредаових
земаља је слабо монетизована, што у недостатку властите
акумулацијеиодливакапитала,остављајединипросторза
додатнобанкарскофинансирањеразвоја.Ортодокснастаби
лизационаполитикакојасепроводирестрикцијомтражњеи
потрошње,политиком„реалних“факторапроизводњеипре
цењеног курсанационалне валутенастоји се бројнимпри
тисциманаметнутиземљамауразвоју.Основнопитањепри
ограничавању потрошње јесте: који то облик потрошње у
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формирањуукупнетражњетребаконтролисатииогранича
вати:личну,инвестициону,јавнуилиизвозноувозну.

Дали јемогућеидаљеограничаватиличнупотрошњу
(Цм)икојихслојева,можелисетолинеарночинитиусоцијал
ноизразитораслојеномдруштвуилијемогућеограничавати
инвестицијекојесуидаљегенераторразвоја(мадасуусвим
земљамауразвојудрастичноопалеубрутодомаћемпроизво
ду,каоуосталомиунашојпривреди).

Очитоједасеууспостављенимодносимаможегово
ритисамоуограничавањујавне(буџетске)потрошње,којаје
углавномнепроизводнаи„нерационална“уовимземљама.
Каконепостојеједнакостиинвестицијаиштедње,финансиј
скотржиштејеупонудисиромашно,раст„додатне“штедње
тешкосеможеоствариватидодатномкомпресијомосталих
обликапотрошње,посебноличнеиинвестиционе.Прито
месеморапоставитиипитање:како јемогућебрзострук
турноприлагођавањеовихпривредабезновихинвестиција
идодатнеакумулације.Стогајепритисакнаувозкапитала
изиностранстваинарастањеспољногдугапосталоготово
неконтролисанпроцес(узправуексплозијудугаибуџетског
дефицита).

„Сведотледоксекамате,ценеикурсевимогуератично
колебати,структурнииодносиекономије–расподелаприхо
данакласе,учешћедржавеудруштвеномпроизводу,продук
тивнострада,интензитеткапиталаитехнолошкаспособност
могусемењатисамотешкоисмногосукоба.Прилагођава
њеструктурнихреалниходносамонетарнимтенденцијама
рестрикцијеуоваквомслучајуимакарактершока.Држава
задуженеземљеизгубилајесвојсуверенитетпривреднопо
литичкогинтервенисања.“25

„Дефлациона политика стабилизације (монетарне и
фискалнеполитике)настојиредуковањемагрегатнетражње
(штедњом)даспроведеодговарајућедезинфлационепроце
се.Међутим,уколикојеипостојалаинфлацијатражњеона
се брзо претвара у инфлацију трошкова. Монетаристичка
и кејнзијанска теорија, откривајући ригидност цена и тро
шкова (нееластичност наниже) ради спречавања већих не
гативних ефеката рецесионог карактера – пад производње,

25 Олтфатер,ЕлмарКуртХибнер:„Међународнакризазадужености–неуспех
једногмоделаразвоја“,Марксизамусвету,бр.12,1986,стр.18.
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дохотка,запослености,инвестиција–препоручујупостепен
(градуелистички)приступ,анешоктерапију.“26Тоје,уосно
ви, супротстављање неокласичној стандарадној економији,
јерсавременакризајеоткрилаколикоданашњадоминантна
економскатеоријаиполитикагреше.

„Државаморасамабринутиосвомразвојуиморасхва
титиданемаразвојакојиседешавасампосеби,или,какосе
то„научно“каже,снагомтржишта.Развојсеморапланира
ти,њимесеморауправљати,морапостојатијаснастратегија.
Заразвојсупотребнедомаћебанке,укључујућииразвојне
банке,потребнојестимулисањедомаћештедњеиинвести
цијанисупотребникешкредитиистимулисањеприватне
потрошњеувознеробе.Сабанкарскимсистемомустраним
рукама,саенормнимкаматама,самонетарнимсистемомко
јивишеводирачунаоинтересимабанкарскогсекторанегоо
интересимаразвојаземље,економијаћеунајбољемслучају
таворити.Коначноиможданајважније,Србијаморапронаћи
начиндабарекономскусферупрофесионализујеидеполити
зује.Безтога,никаквогозбиљногекономскогпомаканеможе
бити“.(НебојшаКатићу„Политици“,Београд,27.02.2010).

Крах нео ли бе рал ног мо де ла раз во ја  
и ан ти ра звој не ма кро е ко ном ске по ли ти ке

Монетаризамјеоснованакојојизрастаекономскапо
литикаусмеренанагушењеисиромашењепривреде.Моне
таризамирестриктивнамонетарнаполитиканисудоброиза
бранпутоздрављењапривредеиизлазакизкризе.

Садакадасенеолибералнимоделкапитализмасломио
уновојсветскојфинансијскојкризиикадасетражиновимо
дел„капитализмасахуманимликом“,кадајемоделспекула
тивнеекономијепоказаосвесвојенаказнестранеуразарању

26 Теорија супермонетаризма, односно теорија „рационалних очекивања“
(Сарџент, Волис, Лукас и др.) сматра да се процес  стабилизације може
остваритиукраткомпериодубезрецесије,алиуусловимакадасвипривредни
субјектиимајуповерењаудржавнемереистабилизационуполитику(Видети
шире: Др М. Ћировић: Монетарна економија, Београд, 1987, стр. 227).
Дезинфлацијаседакле,можеспроводитисужавањеммонетарнограста,што
доводи до обарања стопе инфлације, али без снижавања стопе привредног
раста.
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реалнеекономије,постојећезапосленостииставиознакпи
тањанакапитализамкаосистемубесомучнојтрцизапро
фитом,тражесеноварешењазаизлазакизекономскекризе.
Далисурешењамогућанастаримстубовимакапитализмаи
спекулативногкапитал?

Неолиберализамјеполитичкиекспериментнеолибера
ла,којисвимпривредамаусветунудеследећиунифициран
програм:

1) Дерегулација привредних и финансијских токова,
односнолибералноипотпунослободнотржиште,

2) Дефискализација богатих (капиталистичких) слоје
ваипрерасподелабогатстваукористкапитала,

3) Антисиндикалнарепресија,
4) Редистрибуцијабогатстваукористбогатихслојева,

наштетумилионазапослених,
5) Масовнаибрзаприватизацијапривредеијавногсек

тора.27
Неолиберални максимализам наступа с низом ради

калнихмераидр.„Радисеокохерентноммилитарномкор
пусукојижелидапроменисветамбицијомнеолиберализма
планетарних структурних трансформација.28 Највећи број
привреда у свету је постао „лабораторија за неолибералне
експерименте“.29Развијасеправи„антисоцијалникрсташки
рат“,разарањесоцијалнедржавеукористпрофитаиуског
слојаносилацакрупногфинансијскогкапитала.30

Неолибералниекстремизам,каоопштиисиломнамет
нути економски „покрет“ у свету, приоритете усмерава на
сузбијањеинфлације.Дезинфлацијатребадаосигурауслове
заузлетпрофитаиекономскираст,доксеполитикаициљ
пунезапосленостипотпунозапостављају.

27 ЏозефШтиглиц:Супротностиглобализације,превод,Београд,2002,стр.220.
28 Странекорпорацијесупокуповаледомаћапредузећаврлојевтино(потцењене

вредности), као и домаће банке. Без домаћих банака и банкарског кредита
у функцији развоја нема развоја. Пери Андерсен: „Историја и поруке
неолиберализма–изградња једносмерногпута“,Економика,Београд,бр.4,
2004,стр.191192.

29 Неолиберализам, као антитеза државним интервенционистима, није довео
до новог успона привреда зрелог капитализма (развијене привреде), док
растпрофитнестопениједовеодооживљавањареалнихинвестиција,доксу
финансијскеинвестициједоживелеправуексплозију.

30 ПериАндерсен:„Историјаипорукенеолиберализма–изградњаједносмерног
пута“,Економика,Београд,бр.4,2004,стр.191192.
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Неолибералнициљ је „ревитализација развијених ка
питалистичких привреда и повратак стабилних и високих
стопараста“Штасеустварикријеизатогациља?

Порастстопеимасепрофитанијепокренуопроизвод
неинвестиције.ОвастопаупривредамаОЕЦДушездесетим
годинамајеизносила5,5%,седамдесетим3,6%иосамдесе
тим2,9%дабиидаљепадала.Порастпрофитнестопеније
довеодорастапроизводнихинвестицијазбогдерегулације
финансијскихтржишта–слободногкретањакапитала,ма
совне продаје и куповине хартија од вредности, стварања
новихфинансијскихинструмената(деривата)исл.Спекул
тативне инвестиције постале су профитабилније од произ
водних. „Рентијерски, паразитски карактер капитализма је
појачан.“Финансијскоучешћедржавеудруштвеномпроиз
водуипоредтежњи,нијесмањено(безобзиранаредукцију
социјалнихдавања).Тојерезултатпорастатрошковазане
запосленост,алиивеликирастбројапензионера,причемује
јавнидугдоживеоалармантнеразмере.31

Хегемонијанеолиберализмакаоидеологијеуовојфа
зиразвојанијепраћенаразнимверзијамаовогпрограма,већ
унифициранимприступом.Тријумфнеолибералне идеоло
гијеиортодоксије32уразвијенимпривредама,наметнутјеи
неразвијеним „привредамау транзицији“ (бивше социјали
стичкеземље).Учемујета„привлачност“неолиберализма,
кадасесводинаследеће:

1) Кочењеиконтроламонетарнеемисије–рестриктив
намонетарнаполитика,

2) Дизањекаматнестопеиценекапитала,узпадреалних
најамнинаињиховогучешћаубрутодомаћемпроиз
воду,

3) Велико снижењепорезананајвишедохотке (богатим
слојевимадруштва,носиоцимакапитала),

31 Дефлационистичка политика, растурање јавних служби и државних
регулативних функција, велики процеси неконтролисане и криминалне
приватизације, уз развој капиталистичког сектора повезаног са мафијом,
социјално раслојавање – сигуран је пут у неоколонијални однос многих
држава.

32 „ДруштвоМонПелерин“(ФонХајек,Л.Мизес,М.Фридман,В.Липман,Карл
Попер,В.Репке,Л.Робинс)идр.јепривременотријумфовалозахваљујући
конзервативнимвладамаузападнимразвијенимпривредама,алиикрупном
финансијскомибанкарскомкапиталу.
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4) Укидањеконтроленадфинансијскимтоковимаитржи
штукапитала,

5) Повећањестопеибројанезапослених,
6) Гушењештрајковаиограничавањемоћисиндиката,
7) Антисиндикалнозаконодавство,
8) Редукцијасоцијалнихдавања,
9) Доминацијаприватнесвојинеухијерархијидругихоб

ликасвојине,
10)Приватизација(брзаисвеопшта)каонаметнутпроцесу

свимземљамаидр.33

Свевишесепостављаживотнопитањенајвећегброја
привредаусветукакосесупротставитинеолибералнојдог
миистратегијииочуватисопственипутразвоја.

Многедржавеутранзицијиплашећиседанеотерају
странеинвеститореслушајусаветеММФиСветскебанкеи
даљеводепроцесптиватизације,смањујупотрошњу,посеб
нојавногсектора(социјалнадавања)иуводефлексибилиза
цију тржишта рада (флексибилно радно време, посао, пла
ћања,пријеми,отпуштања),штосесадајављаиуСрбијии
другимдржавамарегиона.

МногепривредесупримењујућирецептеММФине
контролисанудерегулацију, приватизацију, отворену (неза
штићену)привредуидр.доживелидебаклпривредеидру
штва,сауласкомуновиекономскофинансијскиколонијални
положај(преманосиоцимасветскогфинансијскогкапитала).
То су редовне импликације монетаристичке контроверзе у
свимпривредамакојесујебезпоговорноследилесаизрази
токризнодефлаторнимкарактеромделовања.34Зарнијене
давнопредседникФЕДаГринспенизјавио:„Некаробабуде
домаћа,кадајеторазумноимогуће,апресвеганекабанкар
скисекторусвемубитномбуденационалан“.Враћањенаци
оналногбанкарстваморабитиполакоипажљиво.

33Енормнивојнирасходи,огромнијавнидуговиисталнибуџетскидефицит,све
већи дефицит платног биланса, „валутно ратовање“ и сл.многе економисте
наводи на закључак да се у ствари ради о милитаристичком дирижизму
упакованом у неолиберализам – који скида сваку заштитну политику
неразвијеномсвету,чинећиихпотпуноотворенимзапродоридеструктивно
деловањесветскихмоћникаифинансијскогкапитала.

34 Шире о томе у књизиНаомиКлајн:Доктринашока, превод, Загреб, 2010.
Бројнедржавеусветусудоживелесломприменомнеолибералнестратегије.
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Прихватање примитивног и суровог облика деструк
тивногкапитализмасвепривредеувлачиусведубљукризу.
Настаојеинаметнутјерегресивникапитализам,којиводиу
свеопштихаос,деструкцијуисуноврат.

Неолибералниимонетаристичкимоделразвојаиста
билизацијеунашоји светскојпривредидоживео јепотпу
нислом.Привредаидруштвосеналазеудубокојвишегоди
шњојфинансијскојиреалној (идругојкомплексној)кризи,
независно од глобалнефинансијске кризе.Криза се проду
бљујеизаоштрава,посебноусферинезапослености,неста
билностиидефицитаусвиммакроекономскимодносима.35

Имаауторакојиспомињањедржавекаовласникаили
организаторасистемаиполитикеразвојаизазивагнушање,
јерпоњима„државаниједобарпредузетник,слабоуправља
капиталом,неефикаснаје“исл.Таквисезалажузапотпуну
приватизацијуипротеривањедржавеизекономије.Морам
посебноданагласимдасутоидајепредставницинеолибе
ралне догме који и поред свих катастрофалних резултата
проведенеприватизације, либерализације, децентрализаци
је,дефискализацијеимонетаризма–којимимстојиуоснови,
даље заговарају овај концепт.Лекције неолибералне догме
изгледанисудовољноизучили,адржавномонополистички
капитализамданасиекономскиифинансијскиимперијали
зампреманеразвијенимпривредамаиневиде.

За кључ на раз ма тра ња

Доктрина и офанзива неолиберализма и тржишног
фундаментализмасунасценисавременеекономије,мадаје
доживеопотпунисломусвимсегментима.

Прихваћени (илинаметнути)моделпривреднограста
јепогрешан,уништавапривредуиствараогромнунезапо
сленост, води до деструкције производње, уз огроман раст
непроизводне партијске бирократије. Све полуге развоја и
социјалнеполитикепреузимајуносиоцистраногидомаћег

35 Веома су поучни следећи радови који на то јасно указују: Рејнерт Ерик:
Спонтани хаос, Чигоја, Београд, 2010, Рејнерт; Ерик: Глобална економија,
Чигоја,2006.;НаомиКлајн:Доктринашока,Загреб2010.;Штиглиц,Џозеф:
Супротностиглобализације,превод(2002);Штиглиц,Џозеф.:Слободанпад,
Београд,2002.
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финансијског капитала. Стратешки општи државни инте
реси су потиснути од стране сепаратистичких и ускостра
начких интереса. Развој је постављен на основне „полуге“
неолиберализма: приватизација (брза, општа и неконтро
лисана) у основи погрешна и антиразвојна, либерализаци
јасвитржишта(посебнотржиштакапитала,увоза,новцаи
робних тржишта), децентрализација и дефискализација (са
смањеном развојном улогом државе, али уз процес опште
децентрализације и регионализације); равнотежа буџета и
платнобилансниходноса.Тржишнифундаментализамјекао
филозофијазадоминирао,уздоминантанослонацнаувозка
питала(задуживањеуиностранству)и„увозразвоја“.Ствара
семодел„зависногразвоја“,„надзиранеекономије“одстране
финансијскогкапиталаразвијених(ињиховихинституција),
атојесигуранпутупродубљавањеипродужавањекризедо
економскекатастрофе.

Неолибералнедогмате,којесусенаметнуледруштву,
недозвољавајуекономијуопштегблагостањаидржавебла
гостања.Сиромаштвосеповећава,вршивеликораслојавање
друштва,сталнијерастмасовненезапослености,драстичан
падбројастановника,енормнозадуживањеуиностранству,
одузимањевласничкихправаиекономскосоцијалнесигур
ности.36Нарастапроблемисплатапензија,социјалнихуслуга,
разарањесистемаобразовања,културеиздравогначинажи
вотаикомуникација.Тојеуосновирушилачкикапитализам
потчињавањаизависности(експлоатације)Експериментиса
шоктерапијомдоводедосвеширихмеђусобнихконфликата,
отуђености,криминала,корупције даклетрауматичнеси
туацијекојепостајусвакодневница.Тимесебришусвепер
спективе боље сутрашњице. Цветање ендемске корупције
рушисвестубовеправнедржавеисоцијалнеполитике.

Улогадржавеупривреди(неопходнаидаљеусвимзе
мљама)„замењенајемантром(светомформулом)слободног
тржишта“.Управојепотребанрадикалнодругачијиприступ
економскомразвојуистабилизацијипривреда,сапреноше
њем тежишта на економски раст (без чега нема ни трајне

36 НаметањеновогЗаконаорадууциљу“усклађивања”саЕУ, самодокраја
открива овај сукоб интереса рада и финансијског капитала. Нажалост, уз
посредничкуулогудржавакојесусеставиленастранукрупногкапиталаи
напустилеконцепт“државеблагостања”илисоцијалнедржаве.
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стабилизацијепривреде).Либерализацијанијепраћенаобе
ћаним растом, већ повећаном бедом и незапосленошћу, уз
општиосећајнесигурности.Заогроманбројљудитозначи
сиромаштво,азаземљеполитичкиисоцијалнихаос.Соци
јалнаинфраструктурасерушиусвакојдржавиподналетом
неолиберализма.Раслојавањедобијаневиђенеразмере.

Светоуказујенатешкепроблемескојимасесуочавају
свепривредеутранзицији,којесуредомушлеукризуразво
ја,дасеморапронаћиновипословниразвојнимодел.37

Изборстратегијеразвојанарестрикцијамапотрошње,
неселективнојрестрикцијиновца,обарањуинвестиција,ли
квидацијамапредузећа,избацивање„технолошкихвишкова“
запослениизприватизованихилиликвидиранихпредузећа,
узнетоодливкапитала,сматрамо,стратегијајепродубљава
њакризе,анеразвоја.

Монетарном и фискалном политиком (њиховим број
ниммерама)требаснажноподстакнутипроизводњу,посебно
припремузаизвозиизвоз(уосталомнеидесвапроизводња
наизвоз,већњенмањидео,осталајезадомаћетржиште).

Наравно,проблемјештаизвозитииподкојимуслови
ма.ТојепотпунодругачијаконцепцијаодпрепорукаММФ
–тогзаговорникаинтересакрупногфинансијскогкапитала.
Свеземљекојесудоследнопроводилењеговепрепоруке(у
погледумонетарнеполитике,камате,курса,буџетскеиплат
нобиланснеполитике)доживелесуколапспроизводње,ви
сокунезапосленост,оштрудефлацију,високекамате,узве
штачкустабилностценаидевизногкурса.Тонеможебити
основнициљмакроекономскеполитике,посебноуједнојне
развијенојикризомсломљенојпривреди.Тај„универзални
лек“ММФунајвећембројуземаљајеправи„отровразвоја“.

37 ТакавмоделзаједнупривредуукризиразрадилисмоупројектудрСлободан
Комазец: Стратегија и модел динамичног економског раста и социјалне
равнотеже (Нови концепт и политика динамичког развоја са друштвеним
препродом),Београд,2001.
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Slo bo dan Ko ma zec

NEO LI BE RA LISM, CRI SIS  
AND NEOCO LO NI A LISM

Resume

This pa per exa mi nes the con tem po rary and to dayʹs do mi
nant eco no mic the ory and po licy in the form of neoli be ra lism 
and mar ket fun da men ta lism. The neo li be ral con cept is pla ced 
op po si te the sta te eco no mic in ter ven ti o nism (and its ba sic mec
ha nisms re gu la ting the eco nomy). Next, a study of the pro cess of 
glo ba li za tion, li be ra li za tion, de re gu la tion and pri va ti za tion  as 
the main pil lars of the spread of neo li be ral dog ma. In par ti cu lar, 
it in di ca tes that the mar ket is not a sin gle mec ha nism, and it is 
com po sed of a num ber of mar ket im ba lan ce and em bed ded the
rein. An tiin fla tion (sta bi li za tion) po licy wit hin neo li be ra lism as 
op po sed to de ve lop ment of mac ro e co no mic po licy, is espe ci ally 
im por tant in the area of con flict of mo ne a trism (as the ba sis of 
li be ra lism) and Keyne si a nism (as the ba sis of sta te in ter ven tion). 
He re spe ci fi cally in ve sti ga tes the re la ti on ship bet we en the sta te  
and pri va te ca pi tal, sta te ac tion in the eco nomy, the wel fa re sta te, 
the ra te of pro fit and fi nan cial ca pi tal. next, a study of neo li be ral 
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eco no mics and the «shock the rapy». In a spe cial sec tion ex plo res 
the im pact of li be ra lism and mo ne ta rism in the de ve lop ment of 
un der de ve lo ped eco no mi es. In the fi nal part po ints to the co lap se 
of the neo li be ral mo del of de ve lop ment and an tide ve lop ment of 
mac ro e co no mic po licy re gu larly «pro ducts» cri sis of growth and 
em ployment.
Keywords: li be ra lism, mar ket, sta te in ter ven ti o nism, in fla tion, 

de ve lop ment, unem ployment, cri sis sta bi li za tion, 
de ve lop ment mo dels, fa i lu re of neo li be ra lism. 

 Овајрадјепримљен20.фебруара2015.годинеаприхваћензаштампуна
састанкуредакције28.априла2015.године.
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