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КОРПОРАТИВНИКАПИТАЛИЗАМ,КРАЈЈЕД
НЕДОКТРИНЕ–АПСТРАКЦИОНИЗАМИЛИ

КРЕАТИВНАДЕСТРУКЦИЈА
Сажетак

Капитализамкаоуређењесвојуегзистенцијалнуфунк
цију започиње напуштањем феудалног уређења, од
средине16.века.Прошаојекрозтрифазе:трговачки
капитализам(XVIIiXVIIвек),индустријскикапита
лизам(XIXиXXвек)икорпоративниилитранснаци
онални капитализам.Након индустријске револуције
развојнипуткапитализмаулазиуфазуакцелерације.
Убрзавасепроизводњаистопараста,алиипромет
нафазаизраженакрозпотрошњу.Натајначиндола
зидоубрзањарепродуктивногциклуса,којикапитал
делинановчаниипредузетнички.Натај начин,на
глашавасеулогафинансијскогтржишта,хартијаод
вредностииберзе.Уфазииндустријализације запо
чињепроцесотуђењарадникаодефекатауложеног
рада,управокрозмашинечијијеонкреатор,ивласни
каодсопственогкапитала.Фромистичедауправоу
капиталистичкомначинупроизводње,доминирајупо
јединачнициљеви(радник,менаџер,власник),идасе
уњемуонизовузаконитржишта,аусвакомдругом
ималиби синонимуанархији.Таквоотуђењедоводи
допотпунереификацијечовекаиапстраховањачове
канесамооддругихвећиодсамогсебе.Човекпостаје
пројекцијаирационалног зависникаодматеријализо
ванеформедухазваненовац.Гигантскекорпорације,
географскиифункционалнораспрострањене,еталон
сукорпоративногкапитализма.Настраникапитала
долазидостепенаотуђењаусмислуњеговихулогаи
начинукоришћења.Високстепен кредитногфинан
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сирањаобезбеђујезависностодфинансијскихтржи
шта,паиповећавамогућностпојавеекономскихкри
за.Усвомеволутивномразвојукапитализма,носиоци
привреднеделатностисупостајалисвесложенијии
гломазнији,пајеисистемотуђењапостајаосвеиз
раженији  код свих субјеката (радник–менаџер–вла
сник).Такође,јављаседилемадалипостојиграница
производњеипотрошњеилињиховакорелацијаусло
вљавабесконачноповећањепретеранихшпекулација,
штоиубрзавапроцесепротивречностииизазивања
економских криза светских размера и ствара прет
поставкеиелементекапиталистичкогнихилизма.У
томсмислу,отвараседилемадаизборнећебитииз
међукорпорацијаињиховихконкурената,већуначину
изборауправцупобољшањасоцијалнихиекономских
резултата агрегата крупних корпорација. Са једне
стране отварају се новеформе етичких иморалних
норми,алиипоставкановихвредности,манифесто
вана кроз разне видове реформи у системима дру
штва.Радкаопокретачпроизводниходноса,могуће
јепосматратинесамосааспектапродуктивности,
већ и етичких иморалних принципа.Односно, дана
шњадешавањауказујунапроблемизналажењатрај
ногрешењаувидуновеетичкедоктрине,којазасвој
циљимапреиспитивањеобјективнихдометаиисто
ријских ограничења капиталистичког начина произ
водње.Утомпоимањунормиивредности„капита
лизамједесвојудецу“.
Кључнеречи:капитализам,реификација,криза,оту
ђење,апстракционизам,берза,тржиште

РЕИФИКАЦИЈОМДОАПСТРАКЦИОНИЗМА 
РАЗВОЈНИМПУТЕМКАПИТАЛИЗМА 

–уводненапомене

Kа пи та ли зам по сво јој су шти ни до во ди до кон цен тра ци је ка пи-
та ла, за по шља ва ња и мо ћи. Са дру ге стра не, на гла ша ва моћ 

кон ку рен ци је и мо но по ла. Ре зул тат ових прет по став ки био је ства-
ра ње ве ли ких кор по ра ци ја ко је су те жи ле вер ти кал ним и хо ри зон-
тал ним ин те гра ци ја ма у сми слу кон тро ли са ња тр жи шта, кон ку ре-
на та, али и об ли ко ва ња уку са по тро ша ча. Ме ђу тим, не ус кла ђе ност 
ми кро и ма кро еко ном ског си сте ма ка да је у пи та њу си стем пла-
ни ра ња, усло вља ва ле су по ја ве свет ских кри за 30-тих , 70-тих и 
80-тих го ди на, па и да нас. 
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По сма тра ју ћи ево лу тив ни раз вој ка пи та ли зма, уоча ва мо да је 
ње го ва увод на фа за би ла трговачкикапитализами тра ја ла је све 
до ра ног XVI II ве ка. Мла дим на ци о нал ним др жа ва ма од го ва ра ло је 
пру жи ти мо но по ли стич ку за шти ту тр го вач ким ком па ни ја ма. Раз-
во јем ин ду стри је и про на ла ском пар не ма ши не, прет ход ну фа зу 
ка пи та ли зма за ме но је индустријскикапитализам. У фа зи кон ку-
рент но сти „ка да јед но пред у зе ће ра сте у од но су пре ма од ре ђе ној 
ин ду стри ји до сти же сте пен на ко јем да ља екс пан зи ја у скло пу те 
ин ду стри је сма њу је ефи ка сност по сло ва ња. Та да је при си ље но иза-
ћи из те ин ду стри је и раз вр ста ти про из вод њу гран ски и ге о граф-
ски.“1) Прет ход на тврд ња не дво сми сле но ука зу је да у раз ви је ном 
ка пи та ли зму основ ни при вред ни су бје кат је су ве ли ке кор по ра ци је 
са мул ти на ци о нал ним пре фик сом и кон гло ме рат ском де лат но шћу. 
Иако на пр ви по глед, уло га др жа ве ни је до ми нант на, она у сва ком 
слу ча ју је сте стра те шка и парт нер ска за ве ли ке кор по ра ци је. Др-
жа ва сво јим ин стру мен ти ма убр за ва тех но ло шки на пре дак, об ли-
ку је рад ну сна гу кроз обра зов ни си стем, ин ве сти ра у ам би јент и 
ин фра струк ту ру и пре у зи ма у том сми слу ри зи ке, суб вен ци о ни ше 
не рен та бил не  ин ду стри је и сл.2) Да кле, пре по зна је мо фа зу раз во ја 
ко ју еко но ми сти зо ву др жав но – мо но пол ски ка пи та ли зам.

Ме ђу тим, ова кав убр зан раз вој ка пи та ли зма уз по моћ др жа-
ве, отво рио је по ље ин тер на ци о на ли за ци је еко но ми је, што из и ску-
је по тре бу пла ни ра ња на ме ђу на род ној осно ви, а што пре ва зи ла зи 
окви ре на ци о нал них др жа ва. Ре ше ње се про на шло упра во у мул ти-
на ци о нал ним и тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма ко је су пре ла зи ле 
окви ре др жа ва, па се мо же го во ри ти о транснационалномкапита
лизму.

Са ве ли ким кор по ра ци ја ма до шло је до ве ли ких про ме на и 
на стра ни рад ни сна ге. Апа рат кор по ра ци је је гло ма зан и са јед не 
стра не има ве ли ки број за по сле них, кон гло ме рат ску струк ту ру, ве-
ли ко тр жи ште и ви ше од јед ног вла сни ка ка пи та ла. Цен тра ли зам се 
за ме њу је де цен тра ли змом, до ла зи до све ве ћег оту ђе ња на стра ни 
рад ник - вла сник ка пи та ла, тр жи шта по ста ју ве ли ка и не по зна та.

Карл Маркс на во ди да је обра зо ва ње ак ци о нар ских дру шта ва:3) 
1)  Hor vat Bran ko, ThePoliticalEconomyofSocialism,M.E. SHar pe, INC. Ar monk, New York 

1982, пре вод Гло бус, За греб, стр. 28. 
2)  Ibid, стр. 30.
3)  Карл Маркс, Капитал–IIIтом , Про све та –,БИГЗ, Бе о град, 1979, стр. 1504.
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● „огромноувећањеразмерапроизводњеипредузећакојасуза
појединачнекапиталебиланемогућауистимахдржавна
предузећапостајудруштвена;

● Капитал, којипосебипочиванадруштвеномначинупро
изводњеипретпостављадруштвенуконцентрацију сред
ставазапроизводњуираднихснага,добијаовдедиректно
обликдруштвеногкапиталаусупротностисаприватним
капиталом и његова предузећа иступају као друштвена
предузећа у супротности према приватним предузећима.
Тојеукидањекапиталакаоприватнесвојинеуграницама
самогкапиталистичкогначинапроизводње;

● Претварањестварноактивногкапиталистеупростогди
ригента,управитељатуђегкапитала,авласникакапитала
упростевласнике,простеновчанекапиталисте.Чакика
дадивидендекојеонивукуукључујукаматуипредузетнич
ку добит тј. целокупни профит (јер плата диригентова
јестеилитребадабудесамонајамнинаједневрстеквали
фикованограда,чијасеценарегулишенатржиштурада
каоиценасвакогдругограда),вучесеовајцелокупнипро
фитјошсамоуобликукамате,тј.пуканаградазасвојину
накапитал.Такосепрофитпредстављакаопростопри
свајањетуђегвишкарада.Уакционарскомдруштвуфунк
цијајерастављенаодсвојиненакапитал,паједаклеирад
потпунорастављенодсредствазапроизводњуинавишак
рада. Овај резултат највишег развитка капиталистичке
производњепредстављанужнупролазнутачкузапоновно
претварањекапитала у својинупроизвођача, алине више
приватну,већкаонепосреднудруштвенусвојину.“

Све нас ово на во ди на за кљу чак да ка пи та ли зам у свом са вре-
ме ном об ли ку кор по ра тив ног ка пи та ли зма отва ра про блем оту ђе-
ња и про цес кван ти фи ка ци је и ап страк ци о ни зма.

Свет ска еко ном ска кри за у 21. ве ку, до не ла је и отво ри ла ве ли-
ки број де ба та на те му раз вој не ета пе ка пи та ли зма и ди ле му да ли 
је она ево лу тив ни крај  нео ли бе ра ли зма ко ји у сво јој су шти ни за-
сту па те зу сло бод ног тр жи шта („la is sez – fa i re“) и ко ји је зре ла фа за 
ево лу тив ног раз до бља ка пи та ли зма? Пи та ње ко је ства ра по чет ну 
прет по став ку у ис тра жи вач ком ра ду је сте да ли је ка пи та ли зам са 
по чет ном иде јом Ада ма Сми та (1723-1790) о ка пи та ли стич ком мо-
де лу да је бо гат ство на ци је, на сто ја ње сва ког по је дин ца у оства ри-
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ва њу и за до во ље њу соп стве них ин те ре са, па на тај на чин слу жи и 
дру штве ним и јав ним ин те ре си ма, у пот пу ној ли бе ра ли за ци ји тр-
жи шта до ве ло до оту ђе ња тог по је дин ца и пре ва зи шло бив ство ва-
ње јед не иде је зва не нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, ба зи ра не на са мо-
ре гу ла ци ји тр жи шта. Уко ли ко по сма тра мо узро ке по ме ну те кри зе, 
ја сни су ути ца ји бер зан ских шпе ку ла на та, па то отва ра но во по ље 
ис тра жи ва ња, да ли еко но ми ја за сно ва на на иде ја ма стро гог ре гу-
ли са ња, пре све га, фи нан сиј ског сек то ра и ин ве сти ци ја од стра не 
др жа ве, кре и ра ам би јент но вог мо де ла еко ном ске док три не? Дру-
га прет по став ка, по но во отва ра пи та ња еко но ми је Кар ла Марк са 
(1818-1883), ко ји на гла ша ва кон тра дик тор но сти раз во ја про из вод-
них сна га и тех но ло ги је у прав цу ху ма ни јег дру штве ног ста ди ју-
ма, а са дру ге стра не при сва ја ња ви шка вред но сти ис кљу чи во од 
стра не при ват них вла сни ка ка пи та ла, што  до во ди до кла сног ра-
сло ја ва ња и ства ра нео др жи вост иде је да љег раз во ја ка пи та ли зма. 

Та ко ђе, по но во се на гла ша ва ути цај и по тре ба др жав ног ин-
тер вен ци о ни зма иде је еко но ми сте Мај нар да Кеј нза (1883–1946), 
ко ји је сво ју док три ну из ла ска из еко ном ске кри зе за сно вао на 
прин ци пи ма фи нан си ра ња јав них про је ка та, ко ји ће сти му ли са ти 
по тра жњу и за по шља ва ње. 

Осим Сми та, осно ве ка пи та ли стич ког уре ђе ња по ста ви ли су 
и Деј вид Ри кар до (1772-1823) кроз те зу да над ни це по кри ва ју са-
мо ми ни мум по тре ба рад ни ка и Жан Бап тист Сеј (1767-1832) кроз 
за кон о ауто мат ском ус по ста вља њу и одр жа ва њу ма кро е ко ном ске 
рав но те же тј. сва ка по ну да ства ра сво ју тра жњу4). 

Ка пи та ли зам је по стао до ми нан тан у XVII и XVI II ве ку. Иако 
је про шао кроз раз ли чи те фа зе раз во ја у том раз до бљу, ди фе рен ци-
ра ле су се не ке за јед нич ке ка рак те ри сти ке: 5)

● „Постојањеполитичкииправнослободнихљуди;
● Чињеницадаслободниљуди(раднициинамештеници)про
дајусвојураднуснагувласникукапиталанатржиштурад
неснагенаосновууговора;

● Постојањетржиштакаомеханизмапомоћукогасеодређу
јуценеирегулишеразменадруштвенихпроизвода;

4)  Me sa rić Mi lan, «Du go roč na neo dr ži vost tr ži šnog fun da men sta li zma i neo li be ral nog ka pi ta-
li zma»,Ekonomskipregled, Za greb, 87 (9-10), 2006.

5)  Фром Ерих, Здраводруштво, Рад, Бе о град, 1980, стр. 99.
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● Свакаиндивидуарадисациљемостваривањапрофита,али
ћепомоћуопштеконкурентскеборбе свиизвући користи
одтога.“

У ка пи та ли зму у XVII и XVI II ве ку ин ду стри ја и тех ни ка су 
би ле на ни ском сте пе ну раз во ја, а људ ска ак тив ност за сно ва на на 
нор ма ма и мо ра лу сред њо ве ков не кул ту ре. Оно што се да нас сма-
тра кон ку рент но шћу и тр жи шним по зи ци о ни ра њем, та да је би-
ло не мо рал но и не е тич ки (нпр. оте ти му ште ри ју дру гом тр гов цу 
услед ни жих це на).

Да кле, на осно ву по ме ну тих раз ма тра ња о ка пи та ли зму до ла-
зи мо до за кључ ка да су у дру штву до ми ни ра ле две прет по став ке. 
Јед на је иде о ло шка фи ло зо фи ја са ана ли зом по је дин ца и ње го вом 
по зи ци јом у дру штву, а дру га је тех но ло ги ја и ин ду стри ја са ње ним 
до при но сом убр за ном раз во ју дру штва. Јед на по сма тра ира ци о нал-
ну стра ну дру штва, док дру га по сма тра ра ци о нал ну стра ну дру-
штва. У јед ној се кри је не га тив на ка рак те ри сти ка ка пи та ли стич ког 
мо де ла, а у дру гој по зи тив на. Још је Фран сис Бе кон (1561–1626) 
сма трао да је уло га чо ве ка у дру штву не да спо зна за ко не при ро де, 
већ да овла да њо ме, а Ре не Де карт (1596-1650) го во рио о по тре-
би за не ма ри ва ња ира ци о нал ног. Оба фи ло зо фа у из ве сном сми слу 
прет по ста вља ју и фи ло зоф ске те ме ље ка пи та ли стич ког уре ђе ња. 
Нај ве ћи кри ти чар ова квог уре ђе ња био је Карл Маркс. 

ОТУЂЕЊЕ–АПСТРАКЦИОНИЗАМ–РЕИФИКАЦИЈА

Ево лу тив ни раз вој ка пи та ли за ма не ми нов но ука зу је на ње гов 
ути цај на раз вој лич но сти.  Ова по ја ва има ди рект ни и ин ди рект ни 
ути цај, ме ђу тим, без об зи ра на сна гу ути ца ја, еви дент но је при су-
тан про цес оту ђе ња, од но сно у про це су тро ше ња чо ве ко ве енер-
ги је фо ку си ра ју ћи се на ве ћи про дук тив ни на пор у ка пи та ли зму 
се ства ра про из вод и ре зул та ти на по ра ко ји се оту ђу ју, па се на 
тај на чин вр ши и ин ди рек тан ути цај соп стве ног оту ђе ња. Ин ду-
стриј ска ре во лу ци ја је ди рект но ути ца ла на чо ве ка као ства ра о ца, а 
ин ди рект но на чо ве ка као би ће. Ма ши на је сте би ла ре зул тат чо ве-
ко вог ра да, али се исто вре ме но ста ви ла се из над ње га и угро жа ва ла 
ње гов рад. 

Ме ђу тим, оту ђе ње у ка пи та ли зму се  не ја вља, са мо на стра-
ни рад ни ка, већ и на стра ни ме на џе ра и вла сни ка. Раз ло ге мо же мо 
тра жи ти у дру штве ним си ла ма ка пи та ли стич ког на чи на про из вод-
ње, ко је деј ству ју по прин ци пу не ја сно сти и ано ним но сти, јер сва-
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ки  су бјект кре и ра прин цип бор бе на тр жи шту у ко јем за до во ља ва 
ис кљу чи во по је ди нач не (чи тај соп стве не) по тре бе.  Фром на гла-
ша ва, да би у сва ком дру гом дру штве ном уре ђе њу то би ло на зва но 
анар хи јом, а са мо се у ка пи та ли зму зо ве ’’економскизакониупра
вљањатржиштем’’. Раз вој ка пи та ли зма на гла ша ва овај прин цип, 
и оно што је уоч љи во да он по ста је до ми нан тан у пе ри о ди ма еко-
ном ских кри за. 

По Фро му, у ка пи та ли зму је по твр ђен прин цип ус по ста вља ња 
по ли тич ких сло бо да, на су прот цен трал ном пла ни ра њу и пу ту по-
тен ци јал ној кон тро ли,  али са дру ге стра не оту ђе ње ко је иза зи ва 
ка пи та ли зам  ма ни фе сту је се и кроз за ко не ко је по је ди нац ства ра, 
али не кон тро ли ше, од ба цу ју ћи на тај на чин од го вор ност бу дућ но-
сти и ства ра ју ћи ги гант ске др жа ве и еко ном ске си сте ме ко ји ма је 
те шко упра вља ти.6)

Ова ко по и ма но оту ђе ње, не са мо да уда ља ва чо ве ка од дру гог 
чо ве ка, већ га ап стра ху је и од са мог се бе. Идо ло по клон ство је раз-
ви је но кроз фор му ка пи та ла и нов ца и све дру го по ста је ап страк-
ци о ни зам. По је ди нац и се бе и дру ге по сма тра кроз до стиг ну ћа у 
нов цу. Да кле, чо век  по ста је про јек ци ја ира ци о нал ног за ви сни ка 
од ма те ри ја ли зо ва не фор ме ду ха зва не но вац.  

Рад ник у та квом си сте му по ста је као ма ши на ко ју је он ство-
рио, па оту да и за кљу чак Ђи ле спи ја, ко ји ка же: „Уиндустријипо
јединацпостајеекономскиатомкојииграпремамелодијиатом
скогуправљања.Вашеместојеуправоовде,вићетеседетиовако,
ваше руке ће се кретати x сантиметара у правцу y радијуса, а
времекретањабићеxминута.Радпостајесвевишепонављанаи
несвеснаделатност,јерпланери,микропокретачиинаучнаорга
низацијасвевишеодузимајурадникуњеговоправодамислиида
сеслободнокреће.Оспоравасеживот;спречавасепотребадасе
контролише,спречавасестваралаштво,знатижељаинезависна
мисао,арезултат,неминовнорезултаттогајебекствоилибор
барадника,апатијаилидеструктивност,психичкарегресија!“7)!

Ме на џер упра вља ка пи та лом ко ји је не ко дру ги уло жио, да кле 
при нос ка пи та ла је оту ђен од ње га. Та ко ђе, у ме на џер ским струк-
ту ра ма све је ви ше на гла ше но упра вља ње љу ди ма, у од но су на 
упра вља ње тех но ло шким про це си ма (из гле да да кли ца ду ха још 
увек бив ству је). При мер оту ђе ња ме на џе ра Фром ви ди у ње го вој 
лич ној бор би са „безличнимгигантимаконкурентскихпредузећа,
6)  Ерих Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 1980, стр.,143-146.
7)  J.J. Gil le spie, FreeExpressioninIndustry,The Pi lot Press Ltd., Lon don, 1948.
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светским тржиштима, гигантским синдикатима, гигантским
потрошачима…“ По ње му све је то са вр шен ми ље за ства ра ње 
кру тих би ро крат ских струк ту ра „упра вља ча“. Ту оту ђе ње пре ра ста 
у ап страк ци о ни зам, јер је од нос би ро кра та пот пу но оту ђен од по је-
ди на ца, а без лич ност из ра же на кроз ве ли чи ну ор га ни за ци је.

Упра во та ве ли чи на, по Пи те ру Дра ке ру  пред ста вља оту ђе ње 
са мог вла сни ка кор по ра ци је. По ње му оту ђе ње вла сни ка од рад-
ни ка, ме на џе ра, па и са ме кор по ра ци је ве ри фи ко ва но је кроз вла-
сни штво над „пар че том хар ти је“ зва ном ак ци ја, а ко ја пред ста вља 
вар љи ву ко ли чи ну нов ца.8) Да кле вла сник ка пи та ла је оту ђен кроз 
ви ше фор ми: по стао је па сив ни вла сник хар ти је од вред но сти оту-
ђен од ди рект ног упра вља ња, ње го во ин ди ви ду ал но бо гат ство че-
сто је усло вље но ак тив но шћу по је ди на ца ко ји упра вља ју ње го вим 
и ту ђим кор по ра ци ја ма, што на во ди на за кљу чак да су вла сни штво, 
моћ и од го вор ност оту ђе не од вла сни ка, а у ру ка ма ствар них упра-
вља ча (управ них од бо ра и ме на џе ра).

Осим на су бјек те кре а то ра и вла сни ка ка пи та ла,  оту ђе ње се 
ја вља и на стра ни по тро ша ча, јер об ли ку је њи хо ве ста во ве: „кад
бихимаоноваца,могаобихдакупимизврснуслику,…небимибио
потребаннапордабихнештостекао,…могудауништимкњигу
илисликукојесамкупио…“ Да кле оту ђу је се на чин при ба вља ња 
од на чин упо тре бе.

Ме ђу тим, упра во ова кви про це си оту ђе ња и ап страк ци је из гра-
ди ће си стем дру штве не ре и фи ка ци је ко ји ће до ве сти до пот пу ног 
опред ме ћи ва ња од но са ме ђу љу ди ма. На рав но, ин стру мент опред-
ме ћи ва ња је из ра жен у си сте му зва ни ка пи та ли зам тј. ка ко га Фром 
зо ве су пер ка пи та ли зам, а Маркс из ра жа ва кроз „Бе ду фи ло зо фи је“ 
у фор ми: “Најзадједошловремекадајесвештосуљудидоса
дасматраликаонеотуђиво,посталопредметразмене,продајеи
моглосеотуђивати…..тосустварикојесусемоглеразмењива
ти,давати,алиникадкуповати:врлина,уверење,савестизнање
итд.–једномречјусвејепосталопредметтрговине.Тојевреме
свеопштекорупције,продаје,односно,времеукојемсесвакипред
мет,биофизичкиилиморалнидоносинатржиште,каопредмет
разменедабитамобиооцењенпремасвојојправојвредности.“9) 
Да кле, тр жи шни од но си по ста ју ета лон би ћа и бив ство ва ња. И у 
ери су пер ка пи та ли зма, све док је про фит оту ђен од рад ни ка, ен-
ту зи ја зам ће би ти де пре си ра на фор ма. Сто га Лин колн сма тра да 
8)  Pe ter Druc ker, ConceptoftheCorporation, The John Day co., New York, 1946, стр. 8-9.
9)  Карл Маркс, Бедафилозофије,Про све та,  Бе о град, 1980, стр. 57.
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је ди но раз ви так по је дин ца мо же по вра ти ти ен ту зи ја зам и сма њи ти 
не за до вољ ство рад ни ка и ство ри ти тр жи ште за до вољ них по тро ша-
ча, а ко је ће кре и ра ти здра во дру штво. Фром на гла ша ва да је глав ни 
ар гу мент у ко рист ка пи та ли зма би ла иде ја про фи та и ње на ма те ри-
ја ли за ци ја ма ни фе сто ва на ра дом, а он да се мо же по ву ћи па ра ле ла 
са со ци ја ли змом, јер се упра во у том уре ђе њу нај ви ше при пи су је 
ма те ри ја ли зам, а објек тив ност со ци ја ли зма је упра во су прот на, јер 
и кри ти ку је ма те ри ја ли зам и ње гов не га ти ван ути цај на би так.

ШТАЈЕЗАЈЕДНИЧКОКРИЗАМА?

Маркс раз два ја ка пи та ли сте на нов чар ске и ин ду стриј ске ка-
пи та ли сте. Јед ни ства ра ју ка ма ту, а дру ги пред у зет нич ки до би так. 
Та ко ђе на гла ша ва да ве ћи на ка пи та ли ста ра ди са по зајм ље ним ка-
пи та лом, што зна чи да обе вр сте ка пи та ли ста ко ри сте исти ка пи-
тал са раз ли чи тим свр ха ма, па са мим тим има ју и раз ли чи ту уло гу 
у про це су ре про дук ци је. За про из вод ног ка пи та ли сту са по зајм-
ље ним ка пи та лом, про фит има два пре фик са, ка мат ни про фит и 
до бит ни про фит. Маркс до ла зи до за кључ ка “да је каматаплод
капитала по себи, својине над капиталом, без обзира на процес
производње,апредузетничкадобитплодкапиталакојипроцеси
ра,којидејствујеупроцесупроизводње,тестогаактивнеулоге
којупримењивачкапиталаиграупроцесурепродукције.“10) 

Из прет ход не тврд ње Марк са про ис ти че чи ње ни ца и ди ле ма 
да ли је ка пи та ли ста вла сник ка пи та ла. Ако се по ву че па ра ле ла из-
ме ђу ове тврд ње и чи ње ни це раз ви је но сти тр жи шта ка пи та ла, тј. 
све ве ћег оби ма ко ри шће ња по зајм ље ног ка пи та ла, ја сни су узро-
ци ко ји су у по след њим де це ни ја ма све че шће до во ди ли до кри за. 
Да кле, и на стра ни ка пи та ла до ла зи до сте пе на оту ђе ња у сми слу 
ње го вих уло га и на чи ну ко ри шће ња. Ви сок сте пен са мо фи нан-
си ра ња обез бе ђу је не за ви сност од фи нан сиј ских тр жи шта, па  и 
сма њу је мо гућ ност по ја ве еко ном ских кри за. У свом ево лу тив ном 
раз во ју ка пи та ли зма, но си о ци при вред не де лат но сти су по ста ја ли 
све сло же ни ји и гло ма зни ји, па је и си стем оту ђе ња по ста јао све 
из ра же ни ји  код свих су бје ка та (рад ник-ме на џер-вла сник). Сва ка 
фа за ка пи та ли зма за вр ше на је од ре ђе ном кри зом. Тр го вач ки ка пи-
та ли зам 18. ве ка, за вр шио је  кри зом 1847, а по Марк су је дан од 
глав них узро ка кри зе би ла је пре за си ће ност тр жи шта и ве ли ки број 
шпе ку ла ци ја, а он да кри зом 1857, па 1866/67. Ин ду стриј ски ка пи-
та ли зам за вр шио је кри зом ве ли ке де пре си је 1929-33 (пре це ње ном 
10)  Карл Маркс, Капитал, том III, Про све та, Бе о град, 1979, стр. 1447-1448.
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вред но шћу хар ти ја од вред но сти и сло мом на бер зи („цр ни че твр-
так“), по том нафт ном кри зом 1970-тих, па све то на во ди Ен гел са на 
чи ње ни цу ко ју по твр ђу ју и да на шња де ша ва ња, да су „кризеакут
ниобликпериодичногпроцесасдосадашњимдесетогодишњимци
клусом,прераслаухроничнистадијумсмењивањакраткогслабог
побољшања,сарелативнодугомдепресијом,амождасесводина
самопродужавањетрајањациклуса“. Да кле, оста је да ви ди мо да 
ли кри за 2008. го ди не, озна ча ва крај кор по ра тив ног ка пи та ли зма.  

Прет по став ка тр жи шне еко но ми је је да по тро ша чи са мо стал-
но вр ше из бор оне ро бе ко ја мак си мал но за до во ља ва њи хо ве по-
тре бе, а про из во ђа чи про из во де оне про из во де ко ји мак си ми зу ју 
до бит, од но сно ко ји има ју нај ни же тро шко ве. Из то га про из и ла зи 
да су нај рен та бил ни ји они про из во ди ко ји су нај вред ни ји за по тро-
ша че и да уче сни ци на тр жи шту на тај на чин ства ра ју еко ном ски 
бла го ста ње.11) То упра во за сту па те зу La is sez-fa i re тр жи шта. Овај 
еко ном ски мо дел прет по ста вља  си гур ност, из ве сност, до ступ-
ност ин фор ма ци ја.  Ме ђу тим, ако се зна да су еко ном ски усло ви 
на тр жи шту сим бол не из ве сно сти, не си гур но сти, не до ступ но сти 
ин фор ма ци ја,  не ста бил но сти тр жи шта услед не е ла стич но сти це-
на, по ста вља се пи та ње ис прав но сти из бо ра по тро ша ча и про из-
во ђа ча, на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја, па по тврд ња ма Кеј нза 
та кво ин ди ви ду а ли стич ко по и ма ње до бит ка, мо же до ве сти до дру-
штве ног гу бит ка. Да ли ова кво по и ма ње зах те ва пла ни ра ње тр жи-
шта на су прот La is se-fa i re тр жи шту, ка ко би ин ди ви ду а ли зам био 
за ме њен бла го ста њем за јед ни це. У том сми слу, пла ни ра ње под ра-
зу ме ва функ ци је ин стру мен та пред ви ђа ња, ко ор ди на ци је при вред-
них од лу ка и ини ци ја ти ва. Да ли раз ли чи тост ова квих ин стру ме на-
та де тер ми ни ше еко ном ски си стем у за ви сно сти од до ми нант них 
об ли ка? По сто ји пет ти по ва ре гу ла тор них ме ха ни за ма:12) 

1.„Laissezfaire“ – Сло бод но тр жи ште. Овај ин стру мент је 
пред ста вљао спо ну пре ла ска из фе у дал ног у ка пи та ли стич-
ко уре ђе ње, тј. ин ди ви ду а ли стич ке фе у дал не при вре де ма-
лих тр го ва ца, у је дин стве ну на ци о нал ну при вре ду. Др жа ва 
је има ла уло гу га ран та имо ви не. На тим осно ва ма Смит је 
раз вио те о ри ју „не ви дљи ве ру ке“

2. Не у са гла ше ност плат но-спо соб не и дру штве не по тра жње 
ука за ла је на нео др жи вост те о ри је „Не ви дљи ве ру ке“.  Сто-
га се ја вља ин стру мент „ви дљи ве ру ке“ као ин стру мен та ко-

11)  Hor vat Bran ko, op. cit., стр. 270.
12)  Ibid, стр. 276-278.
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ор ди на ци је. При ват ну ини ци ја ти ву за ме њу је тр жи шно цен
тралнопланирање–административнопланирање

3. Ани мо зи тет цен трал ног пла ни ра ња и при ват ног вла сни-
штва усло вио је по тре бу кре и ра ња но вог ме ха ни зма: др жа ве 
као ор га на економскеполитике.

4.Информатичка револуција, ожи вља ва иде ју „тр жи шне 
ру ке“, али са да у сим би о зи „ви дљи ве и не ви дљи ве“. При-
ступ ин фор ма ци ја ма, бр зи на до ступ но сти са јед не стра не, 
за пред у зе ћа отва ра мо гућ ност ви шег сте пе на сло бод ног тр-
жи шта, али исто вре ме но мо гућ ност об ра де и ар хи ви ра ња 
кре и ра по тен ци јал др жав ног цен тра ли зма. 

5. Не тр жи шни ин стру мен ти ко ор ди на ци је (не ад ми ни стра тив-
не кон тро ле), ти па до го во ра, ар би тра жа, кон сул та ци ја, уса-
вр ши ли су „ви дљи ву ру ку“.

Свих пет ти по ва ре гу ла тор них ме ха ни за ма де фи ни шу раз ли чи-
те раз вој не ста ди ју ме еко но ми је. Сло бод но тр жи ште – ли бе рал ни 
ка пи та ли зам, ад ми ни стра тив но пла ни ра ње – ета ти зам, еко ном ска 
по ли ти ка – кеј нзи јан ски мо дел, про из вод ња и ко ри шће ње ин фор-
ма ци ја и не тр жи шни ин стру мен ти ко ор ди на ци је – кор по ра тив ни 
ка пи та ли зам и др жа ве бла го ста ња. Со ци ја ли зам обе ле жа ва ју свих 
пет ре гу ла тор них ме ха ни за ма у раз ли чи тим фа за ма. Не ми нов но се 
на ме ће пи та ње сле де ћег ста ди ју ма еко ном ског раз во ја.

ХУМАНИЗАЦИЈАИЛИНИХИЛИЗАМ 
ИНДИВИДУАЛНИХСЛОБОДА

У свом де лу „Ре во лу ци ја на де“ Фром по ста вља пи та ње и ди-
ле му, да ли имућ ни (Фром по ми ње Аме ри кан це, али ово пи та ње се 
мо же од но си ти на све по је дин це) тре ба де се осло бо де стал но рас-
ту ће по тро шње, ко ју он на зи ва бес ко нач ним и без ду хов ним про-
це сом, а да др жа ва на ста ви екс пан зив ни раст.  Та ко ђе, по ста вља и 
ди ле му да ли по сто ји гра ни ца про из вод ње и по тро шње или њи хо ва 
ко ре ла ци ја усло вља ва бес ко нач но по ве ћа ње? Он сма тра, да раст 
про из вод ње је сред ство за до сти за ње ци ља, а не циљ. Сред ство 
ко ји ма се омо гу ћа ва усме ра ва ње про дук тив не енер ги је на истин-
ски људ ски раз ви так, не кроз ма те ри ја ли за ци ју, већ кроз ду хов ни 
на пре дак и бив ство ва ње. Фром по др жа ва ста во ве Џо на Стју ар та 
Ми ла, ко ји из ме ђу оста лог ка же: “Акобиземљамораладаизгуби
овајвеликидеосвојепријатности,којесадазахваљујестварима
којесунеспојивесанеограниченимповећањемимањаистановни
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штва,самоуциљуиздржавањабројног,алинеибољегисрећнијег
становништва,хоћуискренодасенадамономнајбољемзабудући
нараштај,дасезадовољистањеммировањамногопреганужда
натера.“13) Из ове тврд ње Фром за кљу чу је да за стој у по ве ћа њу 
ка пи та ла, чи ји смо све до ци да нас, не укљу чу је ну жно и за стој у 
на прет ку људ ске кул ту ре. На про тив, он у то ме ви ди ре не сан су оту-
ђе них љу ди, прет по став ку пла ни ра ња оних вред но сти ко је су сма-
тра не ста ро мод ни ма и пре ва зи ђе ни ма. И од мах по ста вља пи та ње, 
ка кав еко ном ски си стем тре ба да бу де, а да од го ва ра прин ци па тех-
ни ке, ко ји су ус по ста вље ни, а са дру ге ста не огра ни чио де ху ма ни-
зо ва ну по тро шњу. Фром ре ше ње на ла зи упра во у про це су пла ни-
ра ња, али не при ват но кроз аро ган ци ју и сим бол нај ве ћег оту ђе ња 
– ги гант ске кор по ра ци је, већ кроз си сте ма ти зо ван прин цип пла ни-
ра ња на ни воу дру штва као це ли не. Упра во си стем ко ји су ус по ста-
ви ле кон ку рент ске пред но сти на ба зи ши ро ких ле пе за ин те гра ци ја, 
срод них и пра те ћих де лат но сти, омо гу ћа ва син хро ни за ци ју пла на 
кроз ви ше при вред них де лат но сти на ни воу дру штва. На тај на-
чин, не ху ма но, ма те ри јал но ми сти фи ко ва но дру штво, би при ми-
ло об лич је раз вит ка ду шев ног и ду хов ног људ ског дру штва. Већ у 
сво је вре ме Фром при ме ћу је да се ре ше ње на ла зи упра во у оним 
сред стви ма ко је спо ми њу и кроз раз не ви до ве стра те ги ја про мо ви-
шу мно ги на уч ни ци. То су: ре ви та ли за ци ја се о ских и при град ских 
на се ља, ши ре ње мре же јав ног обра зо ва ња и здрав ства, раз ви так 
са о бра ћај не ин фра струк ту ре, кул тур ни пре по род и сл. Но ви став 
та да мо же да по ста не: би ти, а не има ти и тро ши ти.

ПРОКЛЕТСТВОВЕЛИЧИНЕ 
ИНИХИЛИЗАМКАПИТАЛИЗМА

Уко ли ко се сад освр не мо на ка рак те ри сти ке по сто је ћег сте-
пе на раз вит ка дру штва (чи тај ка пи та ли стич ког раз вит ка), ла ко се 
уоча ва фе но мен кре дит ног фи нан си ра ња. Кре дит но фи нан си ра ње 
убр за ва про мет па са мим тим и ме та мор фо зу ро ба, зна чи про цес 
ре про дук ци је уоп ште. Ме ђу тим, Маркс ис ти че да ово убр за ње са 
дру ге стра не вре мен ски одва ја чин ку по ви не и про да је, па је због 
то га пред мет че стих шпе ку ла ци ја. Он у овим про це си ма ви ди оту-
ђе ње ка пи та ла од ка пи та ли зма. У том сми слу ис ти че:14)

13)  Пре у зе то: Фром Ерих, Револуцијанаде,Гра фос, Бе о град ,1980, стр. 136.
14)  Карл Маркс, op.cit., стр. 1504-1506.
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● „огромноувећањеразмерапроизводњеипредузећакојасуза
појединачнекапиталебиланемогућа.Уистимахитаква
предузећакојасуранијебиладржавнапостајудруштвена.

● Капитал, којипосебипочиванадруштвеномначинупро
изводњеипретпостављадруштвенуконцентрацију сред
става за производњу и радних снага добијају овде облик
директногдруштвеногкапитала(удруженеиндивидуе)на
супротприватномкапиталу.То је укидањекапиталакао
приватнесвојинеуграницамасамогкапиталистичкогна
чинапроизводње.

● Претварањестварноактивногкапиталистеупростогди
ригентауправитељатуђегкапитала,авласникакапитала
упростевласнике,простеновчанекапиталисте.

● Такоседошлодаупојединимгранамацелокупнапроизвод
њаконцентришеуједновеликоакционарскодруштвосје
динственомуправом:“

По Марк су ово до во ди до уки да ња ка пи та ли стич ког на чи на 
про из вод ње у окви ру са мог ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње, 
па сто га пред ста вља соп стве ну про тив реч ност и тач ку пре ла за у 
но ви об лик про из вод ње. „ Уизвеснимобластимаонауспоставља
монополистогаизазивамешањедржаве.Онарепродукујеједну
новуфинансијскуаристократију,новуврступаразитаувидупро
јектаната, оснивача и чисто номиналних директора, читав си
стемподваљивањаипревареупогледуоснивања,издавањаакција
итрговинесаакцијама.Тојеприватнапроизводњабезконтроле
приватнепроизводње.“15) Да кле, Маркс уки да ње ка пи та ли зма ви ди 
као ди рект ну спре гу са кре ди ти ма и прин ци пом ко ри шће ња ту ђег 
ка пи та ла, ту ђе сво ји не, па и ту ђег ра да. То уки да при ват ну сво ји ну, 
а соп стве ни ка пи тал је сте над град ња кре ди та. Па оту да и па ра ле ла 
са еко ном ским кри за ма, ко је су ве ћи ном би ле ре зул тат спе ку ла тив-
них бер зан ских рад њи, од но сно упра вља ња ту ђим ка пи та лом. 

Да кле, кре дит ни си стем је био прет по став ка пре ла ска из ин-
ди ви ду ал не у кор по ра тив ну про из вод њу, та ко је он са да глав на 
осно ви ца  за ши ре ње ка пи та ли стич ких ак ци о нар ских дру шта ва у 
на ци о нал не раз ме ре. Овај си стем та ко ђе убр за ва ма те ри јал ни раз-
ви так про из вод них сна га и до во ди до пре ко мер не про из вод ње и 
по тро шње, али и пре те ра них шпе ку ла ци ја, што и убр за ва про це се 
про тив реч но сти и иза зи ва ња еко ном ских кри за свет ских раз ме ра и 

15)  Карл Маркс, op.cit., стр. 1506.
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ства ра прет по став ке и еле мен те ка пи та ли стич ког ни хи ли зма. Бер-
зе, у том кон тек сту пред ста вља ју ета ти стич ки ми ље ка пи та ли стич-
ког уре ђе ња, са еле мен ти ма жи во твор ног еле мен та. У по чет ним 
фа за ма раз во ја ка пи та ли зма, бер за је слу жи ла за убр за ни раз вој ка-
пи та ли стич ког уре ђе ња, а он да ак це ле ра ци јом основ них по сту ла та 
ка пи та ли зам до ве ла до мул ти пли ци ра ња не га тив них еле ме на та и 
до ве ла до про це са са мо у ни ште ња. У XIX ве ку тр жи ште хар ти ја 
од вред но сти је би ло ма ло, па је и бер за има ла се кун дар ну уло гу. 
Ме ђу тим, с кра ја XIX ве ка до ла зи до ак це ле ра ци је нов ча ног ка пи-
та ла, јер је аку му ли ра ни ка пи тал пре ва зи ла зио по тре бе по тро шње 
и ра ста про из вод ње. Ин ду стри ја се пре тва ра у ак ци о нар ска пред у-
зе ћа и про цес ни хи ли зма за по чи ње од те тач ке. Вла сни ци ка пи та ла 
по ста ју „вла сни ци по зо ри шта чи јим ор ке стром дру ги ди ри гу ју“, 
бан кар ски си стем се раз ви ја на ба зи хи по те ка, а бер за по ста је ме-
сто где се про да је „вр хов на сво ји на“, а не ствар на вред ност. 

Ак ци о на ри са огра ни че ним вла сни штвом у ка пи та лу има-
ју огра ни че ну оба ве зу, ак ци о нар ска дру штва рас по ла жу „трај ном 
сук це си јом“, без об зи ра на вла сни ке ка пи та ла.16) Оту ђе ње по ста је 
дру го име за та дру штва. 

Са му ел сон ука зу је на ста но ви ште да ак ци је са ста но ви шта ин-
ве сти то ра пред ста вља ју по ступ ност све ве ћих ри зи ка, а све ма ње  
си гур но сти, где се ком пен за ци ја про на ла зи у ви со ким сто па ма про-
фи та. Ме ђу тим, упра во ги ган ти зам кор по ра ци ја са со бом ву че про-
клет ство ве ли чи не, по Са му ел со ну. Он сма тра  да тај ги ган ти зам 
ства ра мо но пол, а он да по тре бу ре а го ва ња др жа ве. У том сми слу, 
отва ра ди ле му да из бор не ће би ти из ме ђу кор по ра ци ја и њи хо вих 
кон ку ре на та, већ у на чи ну из бо ра у прав цу по бољ ша ња со ци јал них 
и еко ном ских ре зул та та агре га та круп них кор по ра ци ја.17) По ње му 
ове кор по ра ци је тре ба усме ри ти да ра де за јав но до бро, да кле на 
сце ну сту па др жа ва и Кеј нзов ин тер вен ци о ни зам. Од но сно, да на-
шња де ша ва ња ука зу ју на про блем из на ла же ња трај ног ре ше ња у 
ви ду но ве етич ке док три не, ко ја за свој циљ има пре и спи ти ва ње 
објек тив них до ме та и исто риј ских огра ни че ња ка пи та ли стич ког 
на чи на про из вод ње.18) Ако се узме у об зир тврд ња Мак са Wебера 
да се он да шњи ка пи та ли зам ба зи рао на ства ра лач кој мо ћи људ ског 
ра да, да ли се да нас у пот пу но сти оту ђен рад мо же сма тра ти по кре-
та чем про ме на у про те стант ском ду ху ка пи та ли зма ка не кој но вој 

16)  Са му ел сон, Економија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1969, стр. 7. 
17)  Ibid, стр. 107.
18)  Ма рин ко вић Д., Протестантскаетикаидухкапитализма–другипут
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иде о ло ги ји, и да ли су еко ном ске кри зе са све ве ћим исто риј ским 
од је ци ма опо ме на људ ског ду ха. И ко нач но, да ли је људ ски дух у 
искон ским по че ци ма ова пло ћен у људ ском ра ду кроз ње го во по зи-
тив но или не га тив но ста но ви ште. („Богствориземљу“ – по зи тив-
но ста но ви ште ра да, „Земљада јепроклетазбогтебе,самуком
ћешсеодњехранитицелогживота“ – не га тив но ста но ви ште)

Да кле, рад као по кре тач про из вод них од но са, мо гу ће је по сма-
тра ти не са мо са аспек та про дук тив но сти, већ и са аспек та етич ких 
и мо рал них прин ци па. Он је кон стант на мо рал на вред ност, али од-
ре ђе ни си сте ми дру штве ног уре ђе ња, као што је ка пи та ли стич ки 
на чин про из вод ње кроз про цес оту ђе ња ства ра ла ца ра да до ко ри-
сни ка ње го вих ефе ка та отва ра ју но во по гла вље у си сте му све у куп-
них  дру штве них од но са. Са јед не стра не, отва ра ју се но ве фор ме 
етич ких и мо рал них нор ми, али и по став ка но вих вред но сти, ма ни-
фе сто ва на кроз раз не ви до ве ре фор ми у си сте ми ма дру штва. У том 
по и ма њу нор ми и вред но сти „ка пи та ли зам је де сво ју де цу“.

TatjanaDragicevicRadicevic
MegatrendUniversity,Belgrade

CORPORATIVECAPITALISM,THEENDOFONE
DOCTRINE–ABSTRACTIONISMORCREATIVE

DESTRUCTION
Summary

Capitalism as the system had started up its existential
functionfollowingtheendoffeudalsysteminthemiddle
ofsixteenthcentury.Ithasgonethroughthreestages:mer
chantstylecapitalism(seventeenthandeighteenthcentu
ry), industrial capitalism (nineteenth and twentieth cen
tury) and corporative or transnational capitalism.After
theindustrialrevolutiondevelopmentalpathofcapitalism
gotintothephaseofacceleration.Productionandgrowth
rategotaccelerated,butalsotheexchangephasethatis
expressedthroughconsumption.Consequentlytherepro
ductivecycle,dividingthecapitalonfinancialandentre
preneurshipcapital,gotaccelerated,too.Inthiswaythere
isaccentuatedtheroleoffinancialmarket,thestocksand
the stockmarket. In the phase of industrialization there
startedaprocessofalienationoftheworkersfromtheef
fectsoftheircontributivework,bythemeansofthema
chineswhowerecreatedbythem,andaprocessofalien
ationoftheownersfromtheirowncapital.ItwasFromm
whounderlinedthatitisexactlyinthecapitalisticwayof
productionthattheredominateindividualobjectives(the
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worker,manager,owner),andthatitiscalledthemarket
lawsinthisenvironment,butinanyotheroneitssynonym
wouldbeanarchy.Suchalienationleadtocompletereifi
cationofthemanandabstractionofthemannotonlyfrom
otherpeoplebutfromhisownself,too.Themanbecamea
projectionofanirrationaladdicttothematerializedform
ofthespiritcalledthemoney.Giganticcorporationsthat
are geographically and functionally spread around, are
theetalonofcorporativecapitalism.Incaseofthecapi
tal there came the level of alienation in termof its role
andthewayofuse.Highlevelofcreditfinancingprovided
forthedependenceonfinancialmarketandincreasedthe
possibility (announcement) of economical crisis. Within
evolutionarydevelopmentof the capitalism, the carriers
of economicactivitiesbecamemore complexand larger
inscale,sothatthesystemofalienationbecamemoreevi
dentincaseofallsubjects(theworkermanagerowner).
Also,therehasbeenadilemmawhethertherewasthebor
derbetweentheproductionandconsumptionortheircor
relationcausedanendlessincreaseofexaggeratedspecu
lations,thusacceleratingtheprocessesofcontradictories
andinflictingeconomicalcrisisoftheworldproportions
andcreatedpreconditionsandelementsofcapitalisticni
hilism.Inthissense,therehasalsobeenanewdilemma
that therewouldnotbethechoicebetweenthecorpora
tionsandtheirrivals,butinthewayofthechoiceindi
rectionofimprovementofsocialandeconomicresultsof
theaggregatesoflargecorporations.Ononehand,there
camenew formsofethicalandmoralnorms,butalsoa
formationofnewvaluesthatwasmanifestedthroughvari
ouswaysofreformsinsocialsystems.Itispossibletoview
work,asadeterminantofproductionrelations,notonly
fromthepointofproductivitybutalsoethicalandmoral
principles.Or,inotherwords,recenteventshaveuncov
eredaproblemoffindingapermanentsolutionintheway
of new ethical doctrine that has its objective of recon
siderationofobjectiverangesandhistoricallimitationsof
capitalisticwayofproduction.Insuchcomprehensionof
thenormsandvalues–“Capitalismeatsself.”
KeyWords:capitalism,reification,crisis,alienations,ab
stractionism,stockmarket,market
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