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Али је нов ца не ста ло, 
и сто ка ко ју има смо у на ше га је го спо да ра;

и ни је оста ло ни шта да до не се мо го спо да ру сво је му 
осим тје ле са на ших и њи ва на ших.

За што да мре мо на тво је очи ?
Ево и нас и на ших њи ва; 

ку пи нас и њи ве на ше за хљеб, 
да с њи ва ма сво јим бу де мо ро бо ви Фа ра о ну.

И зе мља по ста де Фа ра о но ва.
А они ре ко ше: ти си нам жи вот са чу вао,

не ка на ђе мо ми лост пред го спо да рем сво јим
да бу де мо ро бо ви Фа ра о ну.

Пр ва књи га Мој си је ва 18-20; 25.

Сажетак

Ве ли ке не јед на ко сти у рас по де ли и бо гат ству ни су по
сле ди ца ак ту ел не гло бал не кри зе али су оне у њој до шле до 
још ве ћег из ра жа ја. До све ве ћег ра сло ја ва ња до ла зи ка ко 
ме ђу др жа ва ма та ко и ме ђу гра ђа ни ма јед не др жа ве. Ве ли
ко ра сло ја ва ње и не јед на ко сти не при хва тљи ви су не са мо с 
мо рал ног ста но ви шта, те са ста но ви шта иде а ла јед на ких 
мо гућ но сти, не го и сто га што оне у се би кри је огром не еко
ном ске и по ли тич ке опа сно сти. 
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Кључ не ре чи: гло бал на кри за, нео ли бе ра ли зам, не јед на ко сти 
у рас по де ли, кон цен тра ци ја бо гат ства.

Ак ту ел на свет ска еко ном ска кри за,1 као и кри за из 30-их 
го ди на ХХ ве ка на ста ле су у САД а ка сни је се про ши ри ле 
на цео свет. По сле ди це кри зе из 30-их го ди на про шлог ве ка би ле 
су ка та стро фал не. До шло је до огром ног па да БДП, не за по сле-
ност је до сти гла не ве ро ват не раз ме ре, де пре си ја је тра ја ла све до 
Дру гог свет ског ра та, ко ме је пре ма мно ги ма ауто ри ма, до брим 
де лом, до при не ла и ова кри за.

Еко ном ске по ли ти ке ко је су до ве ла до кри за из 30-их го ди-
на про шлог ве ка, као и ак ту ел не кри зе, би ле су уте ме ље на на 
ве ро ва њу у ап со лут ну ефи ка сност „не ви дљи ве“ ру ке тр жи шта, 
од но сно са мо ре гу ли шу ћег la is sezfa i re тр жи шта. Ко ре ни ак ту-
ел не кри зе као и оне из 30-их го ди на про шлог сто ле ћа на ла зе 
се у три јум фу (нео)ли бе рал ног ка пи та ли зма,2 то јест еко ном-
ског дар ви ни зма3 као пра ва ја чег, моћ ни јег, его и стич ни јег и 
по хлеп ни јег на ба зи при ват не сво ји не. До обе кри зе до ла зи у 
тре нут ку ка да пре ра спо де ла до хо да ка и бо гат ства у дру штву 
до сти же за бри ња ва ју ће раз ме ре, од но сно ка да се без об зир-
но жр тву је до бро бит ве ли ког бро ја љу ди за рад про спе ри те та 
јед не ма ле гру пе нај бо га ти јих. 

На по след ња два пре ло ма ве ко ва (XIX у XX, те XX у XXI) 
свет ском еко но ми јом, бар у те о риј ском сми слу, вла да ла је иде о-

1 О актуелној светској економској кризи детаљно сам писао одмах по њеном 
избијању (видети у књизи: Јован Б. Душанић, Доларска алхемија и казино 
економија – светска економска криза, Београд, 2009).

2 О (нео)либерализму видети детаљније у књизи: Јован Б. Душанић, Критика 
неолиберализма и транзиције, Загреб, 2013.

3 Роберт Френк (у књизи: Robert H. Frank, The Darwin Economy, 2011) тврди да 
ће економисти кроз сто година у одговору на питање ко је био интелектуални 
отац њихове дисциплине тврдити да је то Ч. Дарвин. Подсетимо се да је још 
Аристотел направио јасну поделу  између економије (oikos – кућа,  nomos –  
закон) и хрематистике (chrema – имање, ствар, новац, nomos – закон), што 
у преводу са грчког значи управљање домаћинством (економија), односно 
управљање новцем или вештина стицања богатства (хрематистике). Економија 
представља делатност која је повезана са стварањем – производњом богатства 
(робе и услуга) и оријентисана је на општедруштвено корисна решења у 
интересу већине грађана. Аристотел је у свом познатом делу Политика писао 
да се хрематистика често прихвата као економија али она то није јер је 
хрематистика усмерена на експлоатацију и за њу ради лихварство које је, из 
познатих разлога, одвратно.
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ло ги ја ли бе ра ли зма, од но сно нео ли бе ра ли зма.4  Као што је по-
зна то ли бе ра ли зам ин си сти ра на ин ди ви ду ал ним сло бо да ма, 
вла да ви ни пра ва и при ват ној сво ји ни и за ла же се за ра ди кал-
но огра ни ча ва ње уло ге др жа ве у при вре ди и ње ну уло гу сво-
ди на обез бе ђе ње за ко на и по рет ка укљу чу ју ћи за шти ту при-
ват не сво ји не. Има ју ћи у ви ду да је ли бе ра ли зам иде о ло ги ја 
ко ја се ре а ли зу је у ин те ре су моћ них и бо га тих, од но сно да је 
у функ ци ји по ве ћа ња ма те ри јал ног бо гат ства уског сло ја на 
ра чун огром не ма се ста нов ни штва, ло гич но је да се др жа ва 
на шла на ме ти оштрих на па да ли бе ра ла, јер се као глав на 
пре пре ка, у оства ре њу њи хо вих ин те ре са, по ја вљу је др жа ва 
ко ја тре ба да во ди ра чу на о оп штим и на ци о нал ним ин те ре-
си ма ко ји се ре а ли зу ју у ко рист ве ћи не гра ђа на.5

По сле фи ја ска иде о ло ги је ли бе ра ли зма на кон свет ске 
еко ном ске кри зе 30-их го ди на ХХ ве ка чи ни ло се да ће де фи-
ни тив но до ћи до на пу шта ња илу зи је ли бе рал ног ка пи та ли зма, 
али је по след ња la is sezfa i re ин кар на ци ја – нео ли бе ра ли зам до-
вео до ак ту ел не свет ске кри зе.6 По го то во се то чи ни ло јер је по 

4 Поред много заједничког, разлика између класичног либерализма и неолибера-
лизам огледа се у томе што је либерализам био идеологија националне буржоазије 
која је инсистирала на принципима индивидуалних слобода и владавини права 
на нивоу националне државе, била донекле укорењена у сопственом народу, те није 
могла да буде потпуно индиферентна на социјалну заштиту сопственог народа. 
С друге стране, носиоц неолибералне идеје јесте транснационална буржоазија, 
која није укорењена у социјалним структурама националних друштава и формира 
посебно наднационално друштво – светску олигархију, која инсистира само на 
економској ефикасности и индиферентна је на праведност, достојанство, социјалну 
одговорност, заштиту природе и слично.

5  О (нео)либерализму видети детаљније у књизи: Јован Б. Душанић, Критика 
неолиберализма и транзиције, Загреб, 2013.

6 Познати амерички економиста Џон Кенет Галбрајт написао је 1955. године књигу 
The Great Crash 1929 (која се од тада непрекидно објављује у великим тиражима 
и сматра класичним економским бестселером) у којој је упозорио да у САД може 
да се понови криза слична оној из 30их година прошлог века. На почетку књиге 
Џ. К. Галбрајт цитира део из последњег обраћања нацији 30ог председника 
САД (19231929) Калвина Кулиџа пред Конгресом у децембру 1928. године, у коме 
између осталог каже: Ни један Конгрес у историји САД, анализирајући стање 
нације, није се суочио са тако изванредним перспективама, као што је то случај 
сада. Ми се налазимо у периоду најдужег процвата земље. Председник је уверавао 
законодавце да они као и цела нација могу са задовољством оценити садашњост 
и са оптимизмом гледати у будућност. Насупрот једној од најдревнијих америчких 
традиција, он је решио да све заслуге не припише само својој администрацији, 
истичући да главни извор таквог огромног благостања јесте радиност и 
карактер америчког народа. У наставку Џ. К. Галбрајт пише: Једну чињеницу 
у двадесетим годинама морао је да примети чак и Кулиџ. Она је у директној 
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за вр шет ку Дру гог свет ског ра та (ка да се у еко ном ској те о ри-
ји, али и прак си, на гла ша ва по тре ба за ак тив ном уло гом др-
жа ве у при вре ди) на сту пио ре ла тив но дуг пе ри од ди на мич-
ног ра ста свет ске при вре де.

Ме ђу тим, 1970-их го ди на нај моћ ни ја еко но ми ја – САД 
по ка зу је зна ке сла бо сти. То ме до при но си не ко ли ко фак то ра: 
ин фла тор на мо не тар на и фи скал на по ли ти ка ко ја се про во-
ди у вре ме кул ми на ци је ра та у Ви јет на му (пр ва по ло ви на 
1970-их го ди на); де ста би ли за ци ја свет ске при вре де због јед-
но стра ног од у ста ја ња САД (15.08.1971) од кон вер ти бил но сти 
до ла ра у зла то; ви ше стру ки скок це на  наф те (1973-1974) итд. 
При вре да САД бе ле жи еко ном ску стаг на ци ју у усло ви ма ре-
ла тив но ви со ке ин фла ци је и вре ме 1970-их го ди на од мах је 
про гла ше но пе ри о дом ве ли ке стаг фла ци је. 

Но ви иде о ло зи сло бод ног тр жи шта – нео ли бе ра ли 
(пред во ђе ни Мил то ном Фрид ма ном)7 су то ис ко ри сти ли као 
до каз не спо соб но сти др жа ве да упра вља при вре дом. Овај 
ин те лек ту ал ни пре врат ство рио је плод но тло да на власт у 
САД, од мах по чет ком 1980-их го ди на до ђе Ро налд Ре ган ко-
ји је иде је сло бод ног тр жи шта ре а ли зо вао у прак си. У сво ме 

вези са америчким народом, о карактеру кога говори са хвалоспевима. Упоредо 
са позитивним карактеристикама америчком народу је такође својствена 
неумерена тежња ка брзом богаћењу уз улагање минималних напора. Прво снажно 
сведочанство те црте карактера демонстрирано је у Флориди средином 1920их 
година када је дошло до правог бума некретнина. Флоридска грозница имала је 
све елементе класичног спекулативног балона. Џ. К. Галбрајт је предвидео да до 
кризе сличне оној из 192933 године може да дође пишући да шансе на понављање 
спекулативних оргија су прилично велике. Нико не сумња да је амерички народ 
као и раније подложан спекулативним активностима. У књизи Џ. К. Галбрајт, 
између осталог, констатује: Друштво, које је преокупирано  искључиво питањима 
богаћења, има прилично мрачне перспективе.

7 У интервију за Global Economic Vienpoint један од највећих економиста ХХ 
века, нобеловац Пол Самјуелсон, је рекао (видети превод: НИН, 12.03.2009):  
Сада видимо колико је Милтон Фридман грешио тврдећи да тржиште 
може да се регулише само. Данас схватамо колико је Реган погрешио када 
је изјавио да влада није решење већ проблем. Данас се идеологија која је 
била доминантна последњих деценија показује као погрешна. Данас сви 
схватају да, супротно претходном уверењу, проблем не може да буде 
решен без учешћа владе. Данас поново прихватамо Кејнсову идеју по којој 
пореска политика и дефицитна потрошња играју главну улогу у вођењу 
тржишне економије. Волео бих да је Фридман поживео да види како је 
његов екстремизам допринео уништењу његових идеја. Срећом, наши српски 
неолиберали, доживели су ово време, али нажалост не могу (или не желе) да 
виде катастрофалне резултате идеологије коју још увек ватрено пропагирају.
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пр вом ина у гу рал ном го во ру (ја ну ар 1981) Р. Ре ган је из ја вио 
да  у са да шњој кри зи др жа ва не ре ша ва на ше про бле ме и 
да је она  по ста ла про блем, те да на ме ра ва да огра ни чи њен 
обим и ути цај. У том ци љу пред у зе те су сле де ће че ти ри ме ре: 
сма ње ње по ре за на ви со ке при хо де, огра ни ча ва ње фе де рал-
них рас хо да, ве ћу де ре гу ла ци ју и пре да ју кључ них др жав них 
функ ци ја при ват ном сек то ру.

Ме ђу тим, ка ко при зна је и Џе фри Сакс (у књи зи: The Pri
ce of Ci vi li za tion, 2011), основ не по сле ди це нео ли бе рал не „ре
во лу ци је Ре га на“ ни су би ле кон крет не ме ре већ но ва оп шта 
ан ти па ти ја пре ма уло зи др жа ве, но ви од нос пун пре зре ња 
пре ма си ро ма шни ма ко ји за ви се од по др шке ко ју им пру жа 
др жа ва, и но ви по зив бо га ти ма да се од рек ну мо рал них оба
ве за пре ма оста лом де лу дру штва. Ре ган је про по ве дао да је 
за дру штво ко ри сно, не да се ин си сти ра на са о се ћа њу пре
ма си ро ма шним, не го на сма ње њу по ре за бо га ти ма ка ко би 
се сти му ли са ло њи хо во пред у зет ни штво... То је осло бо ди ло 
огром ну скри ве ну по хле пу и уни шти ло си стем што пра ти 
Аме ри ку до да на шњих да на.

Ре цеп ти нео ли бе ра ла ко ји су тре ба ли да пре ло ме не га-
ти ван тренд у при вре ди САД, не са мо да то ни су ус пе ли, си-
ту а ци ју су са мо по гор ша ли, а што од лич но илу стру је сле де ћа 
та бе ла, у ко јој су при ка за ни зва нич ни ста ти стич ки еко ном-
ски по ка за те љи ефи ка сно сти при вре де САД за три пе ри о да 
у по след њих 60-ак го ди на: вре ме еко ном ског про спе ри те та 
(1955-1970), вре ме стаг фла ци је (1971-1980) и вре ме нео ли бе
ра ли зма (1981-2010). 
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Ефи ка сност при вре де САД (19552010) 8

1955-1970 1971-1980 1981- 2010
- По рез на при ход фи зич-
ких ли ца (%) 82,3 70,0 39,3

- При хо ди фе де рал ног бу-
џе та (% БДП) 17,7 17,9 18,0

- Раст БДП (%) 3,6 3,2 2,8
- Раст БДП по ста нов ни ку 
(%) 2,2 2,1 1,7

- Раст за по сле но сти (%) 1,7 2,7 1,1
- Про сеч ни ни во не за по-
сле но сти (%) 4,9 6,4 6,1

- Про ме не у рас по де ли до-
хот ка: уче шће 1% гра ђа на 
са нај ве ћим до хот ком (%)

-2,0 0,6 10,9

- Про ме на ни воа си ро ма-
штва (%) -9,8 0,5 0,3

- Раст пла те му шкар ца са 
пу ним рад ним вре ме ном 
(%)

2,7 0,4 0,1

- Де фи цит бу џе та (%) -0,7 -2,4 -3,1
- Ин фла ци ја (%) 2,3 7,7 3,2

8  Табела је преузета из књиге: Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, 2011. У 
књизи Џефри Сакс каже да је тужан што мора све ово да пише али је веома 
забринут стањем у својој земљи. На само неколико првих страна, ове веома 
обимне књиге, можемо да прочитамо и следеће: У основи економске кризе, 
коју сада преживљава Америка, лежи морална криза. САД се не суочавају 
са краткорочним цикличним колебањима економске активности него са  
дугорочним социјалним, политичким и економским трендовима. САД су 
изградиле најконкурентније тржишно друштво у свету, али су на том путу 
изгубиле доброчинство. Нема сумње да је у америчкој економији, политици 
и друштву у целини дошло до великих деформација. Америчко друштво је 
постало сурово и агресивно, а елита и водећи политичари показују максималну 
неодговорност и егоизам. Американци су раздражени, песимистички 
расположени и цинични. Уколико богати и моћни нису способни да се 
понашају достојно, морално и да показују искрено саосећање према осталом 
делу друштва и свету, показаће се да тржиште, закони и избори нису 
довољни. Без обнове духа социјалне одговорности није могуће осмислити и 
обновити стабилну економију.. Велика национална илузија Америке је убеђење 
да се здраво друштво може организовати на усредсређености ка трци за 
богатством. Окрутна трка за богатством захватила је цело друштво и 
изнурила Американце, лишило их користи коју пружа поверење, честитост и 
саосећање.
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Рас ко рак из ме ђу нео ли бе рал не те о ри је ко јом се обе ћа-
ва бла го ста ње за све и ре зул та та ко ји се у прак си оства ру ју 
је очи гле дан и на ни воу свет ске при вре де. Уме сто да је до-
шло до ди на ми зи ра ња свет ске при вре де по сле 80-их го ди-
на ХХ ве ка (ка да је на сту пи ла ера нео ли бе ра ли зма), ка ко су 
обе ћа ва ли ње ни те о ре ти ча ри, у прак си се де си ло пот пу но 
су прот но. Го ди шња сто па ра ста свет ске при вре де у 1970-им 
го ди на ма из но си ла је 2,4%, у 80-им 1,4%, у 90-им 1,1%, а у 
пр вој де це ни ји овог ве ка на сту пи ла је гло бал на еко ном ска 
кри за ко ја је до ве ла до ве ли ког па да при вред не ак тив но сти, 
а и не за по сле ност је до сти гла за бри ња ва ју ће раз ме ре. Та ко 
се нео ли бе ра ли зам, по ред то га што је со ци јал но нео д го во ран 
и мо рал но нео се тљив, по ка зао и као еко ном ски не е фи ка сан.

СВЕДужЕРАДИМО
ИЛОшИјЕжИВИМО

Од Дру гог свет ског ра та па све до кра ја 70-их го ди на, 
вла сти у САД ства ра ле су усло ве да и за по сле ни, а не са мо 
по сло дав ци, уче ству ју у ре зул та ти ма еко ном ског ра ста. Пла-
те су се стал но по ве ћа ва ле и пра ти ле раст про дук тив но сти. 
За по сле ни ма је за ко ном га ран то ва на че тр де се то ча сов на рад-
на не де ља, а пре ко вре ме ни рад пла ћао се ви ше од ре дов ног. 
Због то га су се по сло дав ци ра ди је од лу чи ва ли на но ва за-
по шља ва ња не го на пла ћа ње пре ко вре ме ног ра да. Та ко ђе су 
би ле про пи са не ми ни мал не пла те, а у слу ча ју гу бит ка по сла 
ис пла ћи ва на је на кна да за не за по сле не. На кна де су ис пла ћи-
ва не и у слу ча ју рад не не спо соб но сти, гу бит ка хра ни о ца по-
ро ди це и не мо гућ но сти да се до вољ но аку му ли ра за ста рост. 
Уве ден је и си стем оси гу ра ња за ста ре и си ро ма шне сло је-
ве ста нов ни штва (Me di ca re and Me di caid), што је за крат ко 
вре ме пре по ло ви ло број си ро ма шних ста ри јих ли ца. Власт је 
пред у зе ла зна чај не ме ре ка ко би ви со ко обра зо ва ње по ста ло 
до ступ но ве ли ком бро ју гра ђа на. Шко ла ри на на др жав ним 
уни вер зи те ти ма из но си ла је са мо че ти ри од сто од го ди шњег 
до хот ка про сеч ног до ма ћин ства.

По сле 80-их го ди на пла те за по сле них стаг ни ра ју, ско ро 
да је уни штен си стем со ци јал не за шти те, а знат но су по ве-
ћа не и шко ла ри не на др жав ним уни вер зи те ти ма. Пре ма зва-
нич ној ста ти сти ци, за по сле ни у САД је 2007. го ди не ку ћи до-
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но сио про сеч ну го ди шњу пла ту ко ја је би ла не знат но ве ћа од 
45.000 до ла ра, што је ре ал но ма ње од из но са ко ју је пре три 
де це ни је имао, ма да је аме рич ка при вре да у истом пе ри о ду 
бе ле жи ла раст, а ре зул та ти тог ра ста пре ли ли су се ка уском 
сло ју нај бо га ти јих Аме ри ка на ца. 

У на ред ном гра фи ко ну су при ка за не про сеч не го ди-
шње пла те му шка ра ца за по сле ног са пу ним рад ним вре ме-
ном у хи ља да ма до ла ра (из 2009. го ди не). 

Про сеч не го ди шње пла те му шка ра ца за по сле ног 
са пу ним рад ним вре ме ном у хи ља да ма до ла ра 9  

 

У по след ње три де це ни је пла те се ре ал но не по ве ћа ва ју 
и све ви ше и ви ше за о ста ју за ра стом про дук тив но сти (ви де-
ти гра фи кон – Раст про дук тив но сти и про сеч не пла те по 
ча су ра да у САД). Уме сто да раст про дук тив но сти во ди скра-
ће њу рад ног вре ме на и по ра сту пла та (што је био слу чај у 
пр вим де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра та) по след њих де-
це ни ја се рад но вре ме про ду жа ва, а пла те стаг ни ра ју, а због 
не рав но мер не рас по де ле пла те су, сем уског сло ја нај бо га ти јих, 
код ве ћи не за по сле них ре ал но знат но сма ње не. 10

9 Графикони преузет из књиге: Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, 2011.
10  Последњих деценија све је очигледније огромно раслојавање, не само између развијених 

и неразвијених земаља и региона, него и међу појединим слојевима становништва и 
код најразвијенијих земаља света. Просечне плате у САД су годинама стагнирале, а 
примања топ менаџера брзо су расли из године у годину и достигли су астрономске 
износе. Иста правила транснационалне компаније примењују на своје запослене и 
у осталом делу света на који се шире. Штавише, у многим земљама се на тај 
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Раст про дук тив но сти и про сеч не пла те  
по ча су ра да у САД  (1947=100) 11

Ме ђу тим, еко но ми ја САД је по стро је на на ве ли кој и бр-
зо ра сту ћој по тро шњи и без ве ли ке по тро шње она не би мо гла да 
функ ци о ни ше, те је би ло те шко прет по ста ви ти да ће се Аме-
ри кан ци јед но став но по ми ри ли са огра ни ча ва њем сво је ве-
ли ке и стал но рас ту ће по тро шње, па пад про сеч них при ма ња 
рад ни ка ни је ауто мат ски зна чи ло и сма ње ње по тро шње про-
сеч не аме рич ке по ро ди це. То је обез бе ђи ва но пре ко сле де ћа 
три ме ха ни зма.

1. Све ве ћи број же на по чео је да ра ди и на тај на чин 
по ве ћа ва по ро дич ни бу џет. Та ко је кра јем 70-их го ди на про-
шлог ве ка ра ди ло 12%, а кра јем 90-их го ди на већ 55% мај ки 

начин „инсталира“ компрадорска каста и одржавају марионетски режими који 
су у служби светске олигархије и транснационалног капитала. Довољно је добро 
платити само неколико хиљада компрадора (коју чини домаћа политичка, пословна, 
медијска, па и интелектуална квази елита мондијалистичке провијенције која по 
свом менталном склопу има лукративни поглед на свет и у складу са њим формиран 
систем вредности) да би се из неразвијених земаља извлачили огромни профити, а 
остала милионска већина домаћег становништво држала у беди и сиромаштву. Чак  
није потребно да богати и моћни директно врбују и унапред плаћају компрадорску 
касту, довољно је само да се та моћ демонстрира и одмах се јављају компрадори  
који ће самоиницијативно радити онако како то богати и моћни желе и тако 
сопствени народ гурати у савремено ропство.

11 Графикони преузет из књиге Роберта Рајха: Aftershok, 2010.
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ко је су има ле де цу мла ђу од 6 го ди на. Вре ме ном су тро шко ви 
ан га жо ва ња дру гих за кућ не по сло ве и бри гу о де ци, те по ве-
ћа ни из дат ци же на због сва ко днев ног од ла ска на по сао (пре-
воз, гар де ро ба, ко зме ти ка...) над ма ши ли до пун ска сред ства 
ко је је за по сле на же на до но си ла у до ма ћин ство, те је би ло 
нео п ход но обез бе ди ти до пун ске при хо де пре ко дру гог ме ха-
ни зма.   

2. На по слу се оста је све ду же, па је про сеч на аме рич-
ка по ро ди ца кра јем 90-их про шлог ве ка го ди шње ра ди ла 500 
ча со ва ви ше не го 70-их го ди на. За по сле ни су све ви ше ча-
со ва про во ди ли на по слу али су тро шко ви до ма ћин ства не-
пре кид но из го ди не у го ди ну ра сли. При ме ра ра ди, про сеч на 
це на ку ће 70-их го ди на про шлог ве ка из но си ла је око 65.000, 
а 2006. го ди не око 250.000 до ла ра, или са мо за по след њих 
де сет го ди на удво стру че на је шко ла ри на за ви ше обра зо ва-
ње. У усло ви ма ка да  до пун ски рад не мо же без гра нич но да 
се по ве ћа ва (дан има са мо 24 ча са) и ка да пла та по ча су ра да 
стаг ни ра, а тро шко ви до ма ћин ства не пре ста но ра сту тре ба-
ло је про на ћи до дат на сред ства да би се бар за др жао до стиг-
ну ти ни во стан дар да, па се при бе гло тре ћем ме ха ни зму. 

3. До ма ћин ства су при си ље на да се све ви ше и ви ше  за-
ду жу ју, та ко да је за по след њих 30 го ди на дуг про сеч не аме-
рич ке по ро ди це по рас тао са 50% на 138% го ди шњег до хот-
ка. Ко ри сти се по не ко ли ко кре дит них кар ти ца, ауто мо би ли 
се узи ма ју на кре дит или ли зинг, шко лу ју се де ца уз по моћ 
сту дент ског кре ди та, ку пу ју се ку ће ко ри сте ћи хи по те кар не 
кре ди те итд.12 Ка да је на по кон, пре не ко ли ко го ди на, до шло 
до пу ца ња ба ло на ду го ва по ка за ло се да је и овај ме ха ни зам 
ис цр пео сво је мо гућ но сти.

Док је 70-их го ди на у про сеч ној аме рич кој по ро ди ци 
при ма ње гла ве по ро ди це би ло до вољ но за из др жа ва ње до ма-
ћин ства (те ку ћа по тро шња и сви пред-ме ти ком фо ра, ку ћа, 

12 Дам би са Мо јо (у књи зи: Dam bi sa Moyo, How the West Was Lost, 2011) ис ти-
че ка ко су, у усло ви ма све ве ће за ду же но сти до ма ћин ста ва да би се одр жа ла 
стал но ра сту ћа по тро шња, мно ги Аме ри кан ци  за бо ра ви ли да пра ве раз ли ку ју 
из ме ђу по се до ва ња (вла сни штва) и ко ри шће ња имо ви не, те да жи ве у  илу зи ји 
да су они вла сни ци имо ви на ко јом се ко ри сти, а у ствар но сти њи ма ма ло шта 
од те имо ви не ре ал но при па да јер има ју огром не ду го ве по кре ди ти ма за ку ће, 
ауто мо би ле, на ме штај итд. По ред то га, про сеч но аме ри кан ско до ма ћин ство 
има 13 кре дит них кар ти ца и по 40% од њих ко ри сти кре ди те. 
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два ауто мо би ла – за се бе и же ну, шко ло ва ње де це и слич но), 
а за ду же ност по кре ди ти ма ре ла тив но ни ска, са да у ку ћи ра-
де оба су пру жни ка да би одр жа ли стан дард од пре не ко ли ко 
де це ни ја, а до ма ћин ства су мно го за ду же ни ја. Та ко смо до-
шли у си ту а ци ју да се по след њих де це ни ја бе ле жи зна ча јан 
раст про дук тив но сти ра да, а чи је пло до ве не мо же да ко ри-
сти огром на ве ћи на љу ди. 

Све до 1980-их го ди на рад но вре ме је скра ћи ва но и до-
шло се до 40-то ча сов не пе то днев не рад не не де ље. У то вре-
ме фу ту ро ло зи су пи са ли да ће раст про дук тив но сти омо гу-
ћи ти да ље скра ћи ва ње рад ног и по ве ћа ње сло бод ног вре ме на 
у ко ме ће љу ди мо ћи да ужи ва ју и ко је ће ко ри сти ти за кул-
ти ви са ње лич но сти, ус по ста вља ње лич них ве за и по врат ку 
истин ским вред но сти ма.

Џ. М. Кејнс је 1930 го ди не у есе јуEco no mic Pos si bi li ti es 
for Our Grandchil dren прог но зи рао да ће при ма ња ста нов ни-
штва стал но ра сти, а да ће кроз сто го ди на (2030 – што је та-
ко ре ћи су тра) рад на не де ља тра ја ти са мо 15 ча со ва, од но сно 
има ће мо тро ча сов ни рад ни дан и сло бод не ви кен де.13 Пр вих 
пе де сет го ди на од ка да је то на пи са но у ствар но сти је Кеј-
нсо ва прог но за из гле да ла ре ал на и оства ри ва. На жа лост, од 
1980-их го ди на на сту па ера нео ли бе ра ли зам и ми се од та-
да ви ше при бли жа ва мо 1930. не го 2030. го ди ни – уме сто да 
кра ће ра ди мо и бо ље жи ви мо ми све ду же ра ди мо и ло ши је 
жи ви мо.  

Ма да се нео ли бе ра ли де кла ра тив но за ла жу за сло бо-
де, а пра во на рад14 је јед на од фун да мен тал них сло бо да, они 
су ство ри ли си стем у ко ме ма са љу ди оста је ван про це са ра-

13 Не тре ба за бо ра ви ти да је Кејнс био исто вре ме но еко но ми стом али и фи ло-
зо фом и ис тра жи ва чем мо ра ла. Он је стал но по ста вљао пи та ње о ко нач ном 
ци љу еко ном ске ак тив но сти. Кејнс је сма трао да те жња ка бо гат ству (љу бав 
пре ма нов цу – ка ко је он пи сао) има оправ да ње уко ли ко она омо гу ћа ва да се 
жи ви бо ље. Под жи ве ти бо ље он је под ра зу ме вао, не жи ве ти бо га то не го 
жи ве ти пра вед но. Кејнс је сма трао да је ди но оправ да ње еко ном ске ак тив но-
сти је тра га ње за мо рал ним са вр шен ством све та. У том сми слу он је сма трао 
да ће раст про дук тив но сти во ди ти скра ћи ва њу рад ног да на и та ко ства ра ти 
усло ви у ко ји ма ће жи вот љу ди би ти ра зу ман, при ја тан и до сто јан ствен. 

14 Ра ди кал ни нео ли бе ра ли, као на при мер Ајн Ренд (Ayn Rand), твр ди: Не по сто-
ји ‘пра во на рад’ – по сто ји са мо пра во на сло бод ну тр го ви ну, и то пра во чо ве ка 
да поч не да ра ди ако је дру ги чо век од лу чио да га за по сли. Не по сто ји ‘пра во 
на пра вед но пла ћа ње или на пра вед ну це ну’ ако ни ко не ће да је пла ти, ако не ће 
да за по сли чо ве ка или ку пи ње гов про из вод... 
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да ка ко би они ко ји ра де мо ра ли да при ста ну на би ло ка кве 
усло ве ко ји им „га зде“ од ре де. Та ко на при мер, ком па ни ја 
Форд је у ја ну а ру 2010. го ди не, уз ве ли ку ме диј ску пом пу, 
об ја ви ла кон курс за при јем 1.200 рад ни ка у по го ну мон та же 
у Чи ка гу али је пот пу но не за па же но про шла ин фор ма ци ја да 
но во за пос-ле ни мо ра ју да при ста ну на дво стру ко ма њу пла ту 
у од но су на већ за по сле не рад ни ке. Ме ђу тим, ка да је Хен ри 
Форд, пре јед ног сто ле ћа, од лу чио да у свом (из у зет но успе-
шном) по го ну мон та же у Ми чи ге ну  рад ни ци ма утро стру чи 
пла ту за осмо ча сов ни рад ни дан усле ди ле су бур не не га тив не 
ре ак ци је. Хен ри Фор да на зи ва ли су лу да ком, со ци ја ли стом и 
слич но, а The Wall Stre et Jo ur nal ока рак-те ри сао је овај ње гов 
по сту пак еко ном ским зло чи ном.

Не за по сле ност је да нас на ро чи то ве ли ка ме ђу мла ди ма, 
а они су у уз ра сту ко ји је нај кре а тив ни ји. Оста ју ћи без за по-
сле ња мла ди ни су у мо гућ но сти да бла го вре ме но за сну ју по-
ро ди цу што сма њу је њи хо ву со ци јал ну од го вор ност и ру ши 
со ци јал ну ста бил ност у дру штву. У не мо гућ но сти да се ча-
сно за ра ди но вац ра сту кра ђе, раз бој ни штва, нар ко тр го ви на 
и слич но. С дру ге стра не, ис тра жи ва ња по ка зу ју да за по сле-
ни све ви ше вре ме про во де на по слу, што не га тив но ути че на 
њи хо во (са мо)обра зо ва ње и здра вље и да они има ју све ма ње 
вре ме на за по ро ди цу и при ја те ље што до при но си сла бље њу 
со ци јал не ко хе зи је у дру штву.15

15 За ко ни исто ри је по ка зу ју да им пе ри је па да ју не сам због успо на но вих сна-
жни јих си ла, не го пре све га због по ра ста де ка ден ци је из ну тра, па се оне уру-
ша ва ју са ме од се бе. О тен ден ци ји и нај кре а тив ни јих ци ви ли за ци ја ка са мо-
у ни ште њу пи сао је Бер транд Ра сел у уво ду сво је књи ге Исто ри ја за пад не 
фи ло зо фи је. Оно што се до го ди ло у злат но до ба Грч ке, де си ло се по но во у 
Ита ли ји у вре ме ре не сан се. Тра ди ци о нал на мо рал на огра ни че ња су не ста ла 
јер су у њи ма ви де ла ве за са су је вер јем. То је у љу ди ма осло бо ди ло енер ги ју 
и ства ра ла штво, што је из ње дри ло ве ли ки број ге ни ја, али је анар хи ја и из-
дај ство, до ко је не из бе жно до ла зи услед па да мо ра ла, осла би ло ита ли јан ску 
на ци ју и они су, слич но Гр ци ма, пот па ли под власт на ро да ко ји су мно го ма ње 
ци ви ли зо ва ни од њих, али  са мно го ја чом со ци јал ном ко хе зи јом.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2014, год. X vol. 19 стр. 135171

147

ПОВЕћАњЕНЕјЕДНАкОСТИ

Нео ли бе ра ли зам је иде о ло ги ја ко ја се ре а ли зу је у ин те ре су 
бо га тих и моћ них. Они има ју огром ну фи нан сиј ску (и не са мо 
фи нан сиј ску) моћ уз по моћ ко је об ли ку ју по ли тич ки, ме диј ски и 
(ква зи) на уч ни про стор ка ко би се во ди ла еко ном ска по ли ти ка и 
јав но про мо ви са ле вред но сти ко је њи ма од го ва ра ју.16 Због то га 
по след њих го ди на углав ном слу ша мо да је про блем на стао јер 
љу ди не жи ве у скла ду са ре ал ним мо гућ но сти ма и да се мо ра 
ићи на да ље сте за ње ка и ша и ра ци о на ли за ци ју рад них ме ста 
(пре ве де но са ор ве лов ског но во го во ра: да ља от пу шта ња за по-
сле них). Мно го ма ње се го во ри о про бле му не јед на ко сти, од-
но сно не рав но мер не и не пра вед не рас по де ле бо гат ства и да 
ре ше ње тре ба тра жи ти на том под руч ју.17 
 

16 Го во ре ћи о сво јој књи зи (The Stran ge NonDe ath of Neo li be ra lism) бри тан ски со-
ци о лог Ко лин Кра уч, на пи та ње но ви на ра да ли се мо же ре ћи да је ипак нео ли бе ра-
ли зам успе шан, од го ва ра: То је оно пер фид но: ни ти је био ни ти ће ика да би ти 
успе шан. Али нео ли бе ра ли зам је мо ћан, то је исти на. Две ства ри су му по мо
гле да по ста не по пу ла ран. Пр во: он као и марк си зам пред ста вља вр сту упу
ства за упо тре бу, ко је ни је са мо ла ко за чи та ње већ се чи ни и да се мо же ла ко 
при ме ни ти. По сто ји са мо не ко ли ко основ них прет по став ки и ако их се не ко 
при др жа ва мо же об ли ко ва ти ствар ност она ко ка ко ње му од го ва ра. Нео ли
бе ра ли зам је јед но стран и ни у ком слу ча ју мо де ран. Али да ле ко ва жни ја је 
јед на дру га ствар, да нео ли бе рал на по ли ти ка од сли ка ва ин те ре се бо га тих тј. 
моћ них. Нео ли бе ра ли зам јед но став но го во ри оно што они же ле да чу ју. А они 
же ле да чу ју да ће њи хо ви по ре зи би ти ни жи, да рад ни ци ма ни је по треб на 
за шти та ни ти пра вед ни је пла те. Они же ле да чу ју да раз град ња со ци јал не 
др жа ве ге не ри ше раст. Да нео ли бе ра ли зам не го во ри оно што моћ ни же ле 
да чу ју, си гу ран сам да ни ко не би да вао ни пет па ра за ми шље ња та квих 
еко но ми ста. У пи та њу су моћ и ин те ре си, а не успех. http://www.fre i tag.de/
auto ren/der-fre i tag/ 201evi el le icht- hat-oc cupy-schon-he u te-me hr-er re icht-als-die-
68er201c

17 Но бе ло вац Џ. Сти глиц пи ше ка ко он за јед но са дру гим по зна тим еко но ми-
сти ма твр ди да је ра сту ћа не јед на кост је дан од узро ка еко ном ске кри зе, а 
та ко ђе јед ним де лом је и по сле ди ца ду бо ких струк тур них про ме на до ко јих 
до ла зи у гло бал ној еко но ми ји. Еко ном ски и по ли тич ки си стем ко јим ни је за до
вољ на ве ћи на гра ђа на не мо же да оп ста не на ду же ста зе. По ред то га, ве ра 
у де мо кра ти ју и тр жи шну при вре ду ће не ста ја ти, а ле ги ти ми тет по сто
је ћих ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма ће би ти до ве ден у пи та ње.http://www.pro-
ject-syndi ca te.org/com men tary/ glo bal-war ming--ine qu a lity--and-struc tu ral-chan-
ge-by-jo seph-e--sti glitz
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Пирамида глобалног богатства18

Пи ра ми да гло бал ног бо гат ства (ко ју је ура дио Cre dit 
Su is se) по ка зу је да 32 ми ли о на љу ди, од но сно 0,7 од сто свет-
ске од ра сле по пу ла ци је, кон тро ли ше око 41% свет ског бо гат-
ства. На дну пи ра ми де ви ди мо да 3,2 ми ли јар де љу ди, од но-
сно 68,7 од сто свет ске од ра сле по пу ла ци је, кон тро ли ше са мо 
3% свет ског бо гат ства.

Го ди на ма су топ ме на џе ри ве ли ких фи нан сиј ских фир-
ми при ма ли астро ном ске бо ну се и пла те, а ка да је до шло до 
гло бал не фи нан сиј ске кри зе ове фир ме (ко је су кри зи, у ве-
ли кој ме ри, и ку мо ва ле) на шле су се на иви ци бан крот ства 
и вла сти САД су за њи хо во спа са ва ње по тро ши ле хи ља де 
ми ли јар ди до ла ра, да би по сле то га они на ста ви ли да ра де по 
ста ром си сте му – ула зе ћи и да ље у све ри зич ни је ма хи на-
ци је и ис пла ћу ју ћи се би огром не пла те и бо ну се. 

Бо га ти и моћ ни су из гра ди ли си стем у ко ме је ри зик 
учи њен за јед нич ким, а про фит са мо њи хо вим, где се оства-
ру ју огром ни при ват ни до би ци по осно ву јав ног гу бит ка, од-
но сно до бит се при ва ти зу је, од стра не уског кру га моћ них и 
бо га тих, а гу би ци се со ци ја ли зу ју – пре ба цу ју на ма се сла бих 

18 http://www.time.rs/c/337bb84739/evo-kako-je-podeljeno-bogatstvo. html
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и си ро ма шних. Та ко смо до шли у па ра док сал ну си ту а ци ју да 
љу ди у XXI ве ку у го то во свим зе мља ма све та (и по ред до са-
да не ви ђе ног тех но ло шког про гре са и ра ста про дук тив но сти) 
ра де све ви ше вре ме на за све ма ње нов ца, те да се го то во у 
свим др жа ва ма, па чак и у оним еко ном ски нај ра зви је ни јим, 
већ го ди на ма ре ал но сма њу ју пла те и пен зи је. 

 Све ве ћим не јед на ко сти ма у еко ном ском си сте му Аме-
ри ке, по ред оста лог, до при нео је и си стем опо ре зи ва ња, ко ји 
је гло ри фи ко ван у вре ме вла да ви не нео ли бе рал не иде о ло ги-
је. Јед на од  нео ли бе рал них дог ми ка же да сни жа ва ње по ре за 
и од у ста ја ње од про гре сив ног опо ре зи ва ња, те пру жа ње по-
ре ских по вла сти ца за бо га те ин ве сти то ре мо ти ви ше при вре-
ду и гра ђа не да ви ше ра де, што под сти че раст еко но ми је и до-
во ди до уби ра ња ве ће ма се по ре за, те на кра ју од го ва ра свим 
гра ђа ни ма (бо ље школ ство, здрав ство, без бед ност и слич но). 
Ствар ност по ка зу је су прот но – не до ла зи до убр за ња ра ста 
еко но ми је, те се уби ре ма ња ма са по ре за, па уме сто бо љег 
има мо све го ре др жав не слу жбе, што мно го не по га ђа бо га ту 
ма њи ну, не го оста ле гра ђа не.

Бо га ти се огра ђу ју од остат ка дру штва – они жи ве у 
елит ним де ло ви ма ко је уме сто обич не по ли ци је обез бе ђу ју 
при ват ни чу ва ри и те ло хра ни те љи; уме сто јав них пар ко ва, 
ба зе на и дру гих спорт ских обје ка та, има ју соп стве не или по-
се ћу ју лук су зне при ват не клу бо ве са тим са др жа ји ма; де цу не 
ша љу у др жав не, не го у при ват не елит не шко ле и на уни вер-
зи те те; не ле че се у др жав ним бол ни ца ма, не го у при ват ним 
кли ни ка ма; не пу ту ју јав ним тран спор том у пре на тр па ним 
ауто бу си ма и ме тро и ма итд. Јед ном реч ју, би ти бо гат зна чи 
има ти до вољ но нов ца да се не ме шаш са они ма ко ји то ни су.19 

19 Не дав но је По ли ти ка (21.01.2014) пре не ла текст из лон дон ског ли ста Gu ar
dian ко ји пи ше о но вом из ве шта ју ме ђу на род не ор га ни за ци је Ox fam под на зи-
вом «Ра де ћи за ша чи цу љу ди». У ње му се на во ди по да так да 85 нај бо га ти јих 
љу ди на све ту по се ду је бо гат ства јед на ко оном ко је има и 3,5 ми ли јар де нај-
си ро ма шни јих љу ди – ви ше од по ло ви не свет ског ста нов ни штва. У из ве шта ју 
се на во ди и по да так да се од кра ја 70-их го ди на про шлог ве ка по ре ске сто пе за 
нај бо га ти ји део ста нов ни штва сни же не у 29 од 30 зе ма ља у ко ји ма је вр ше но 
ис тра жи ва ње. Из вр шни ди рек тор Ox fam-а ка же да је за стра шу ју ће што у XXI 
ве ку по ло ви на све та не ма ни шта ви ше од гру пе љу ди ко ји би сви ла год но мо
гли да се сме сте у даблде кер ауто бус... Све ви ше жи ви мо у све ту у ко ме нај
ни же по ре зе, нај бо ље здрав стве не услу ге, нај ква ли тет ни је об ра зо ва ње, као и 
при ли ку да ути чу на дру штве ну зби љу има ју не са мо они ко ји су да нас бо га ти 
већ и њи хо ва де ца.
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Не дав но је Во рен Ба фет (2008. го ди не био је нај бо га-
ти ји чо век на све ту са имо ви ном од 62 ми ли јар де до ла ра), у 
Њу јорк тај мсу на пи сао ка ко је у 2010. го ди ни пла тио по рез 
по сто пи ко ја је дво стру ко ни жа од сто пе по ко јој су по рез 
пла ћа ли ње го ви за по сле ни (он 17,4 од сто, а за по сле ни 33-44 
од сто на по ре ску осно ви цу). Иро нич но је до дао ка ко је при-
јат но има ти при ја те ље у Кон гре су ко ји во де ра чу на о бла го-
ста њу бо га тих. По ред то га, у на ве де ној ко лум ни Ба фет пи ше 
да ње гов ше зде се то го ди шњи рад са ин ве сти то ри ма опо вр га-
ва и тврд ње да ни ски по ре зи за бо га те под сти чу ак тив ни је 
ин ве сти ра ње и отва ра ње но вих рад них ме ста.

Од 80-их го ди на про шлог ве ка, ка да на сту па вре ме до-
ми на ци је нео ли бе ра ли зма, по ре ске сто пе за нај ра спро стра-
ње ни је до хот ке гра ђа на у САД су зна чај но сни же не (са 70 
од сто на ма ње од 40 од сто), а ска ла про гре сив ног опо ре зи-
ва ња знат но је убла же на. У исто вре ме, про сеч на сто па ра-
ста аме рич ке при вре де ни је бе ле жи ла раст, не го обрат но. Од 
50-их до 80-их го ди на тај раст из но сио је про сеч но го ди шње 
3,7 про це на та, а од по чет ка 80-их го ди на до са да ма ње од три 
од сто. По ред то га, нај бо га ти јим сло је ви ма за кон ски је до зво-
ље но да сво је до хот ке ис ка жу као про фит на уло же ни ка пи-
тал (ка пи тал на до бит, ди ви ден да),20 а не као оби чан до хо дак 
(за ра ду), и та ко пла ћа ју по рез од са мо 15 од сто.21 Знат но је 
сни жен по рез на на след ство и по ве ћан по рез на про мет, што 
опет по го ду је нај бо га ти ји ма, а по га ђа нај си ро ма шни је. 

20 У укуп ним при хо ди ма бо га тих за ра де чи не са мо 8,8%, ка пи тал на до бит 57%, а 
ди ви ден де 16%. У исто вре ме на 90% ма ње бо га тих до ма ћин ста ва от па да ма-
ње од 10% свих при хо да од ка пи тал не до би ти. (CBO, Trends in the Di stri bu tion 
of Ho u se hold In co me bet we en 1979 and 2007, 10/2011)

21 Та ко на при мер ме на џе ри хеџ фон до ва би ва ју на гра ђи ва ни у ви ду де ла вред но-
сти ак ти ва ко је су им ин ве сти то ри по ве ри ли на упра вља ње, а оно се стан дард-
но об ра чу на ва по „пра ви лу 2 и 20“. Кон крет но, у ви ду на гра де они фик сно до-
би ја ју 2% од вред но сти ак ти ве ко јом упра вља ју и 20% од про фи та оства ре ног 
пла си ра њем тих ак ти ва. Сред ства ко је ме на џе ри та ко до би ја ју, упра вља ју ћи 
ак ти ва сво јих ин ве сти то ра, по ре ски ор га ни не тре ти ра ју као оби чан до хо дак 
фи зич ких ли ца (ко ји се опо ре зу је по сто пи од 33-44%), не го као про фит на 
уло же ни ка пи тал (по ре ска сто па 15%). (Ви де ти: Jef frey Sachs, The Pri ce of Ci
vi li za tion, 2011)
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Учешће у укупном дохотку САД 1% најбогатијих Американаца 22

Дру штво се убр за но ра сло ја ва на све ма њи број из у-
зет но бо га тих и огро ман број си ро ма шних, уз бр зо та ње ње 
сред ње кла се. Док је кра јем 70-их го ди на је дан про це нат нај-
бо га ти јих при сва јао ма ње од де вет од сто укуп ног до хот ка, 
2007. го ди не тај про це нат из но сио је 23,5 од сто. Ни је слу чај но 
да је ско ро иден тич на си ту а ци ја би ла и пре свет ске еко ном-
ске кри зе из 30-их го ди на про шлог ве ка.23 

Ме ђу тим, чак и у окви ру 1% нај бо га ти јих по сто ји та ко-
ђе ма ња гру па ко ја за се бе при сва ја нај ве ћи део ко ла ча. Не-
по сред но пред из би ја ње ак ту ел не свет ске еко ном ске кри зе, 
у 2007. го ди ни, 0,1% нај бо га ти јих аме рич ких до ма ћин ста ва 
рас по ла га ло је до хот ком 220 пу та ве ћим од про сеч ног до хот-
ка до њих 90% до ма ћин ста ва.24 Мно ги (као но бе ло вац Џ. Сти-

22 Видети: Роберт Рајх, Aftershok, 2010.
23 Но бе ло вац Џо зеф Сти глиц под се ћа: је дан про це нат Аме ри ка на ца са вр ха има 

нај бо ље ку ће, нај бо ље обра зо ва ње, нај бо ље ле ка ре и нај бо љи жи вот ни стил, 
али по сто ји јед на ствар ко ју но вац, ни је ку пио: схва та ње да је њи хо ва суд би
на ве за на за то ка ко оста лих 99 од сто Аме ри ка на ца жи ви. Исто ри ја је по
ка за ла да је то не што што је дан од сто на кра ју и на у чи –  ка да бу де су ви ше 
ка сно.

24 Ви де ти: La u ren ce Mis hel and Josh Bi vens, Oc cupy Wall Stre e ters Are Right 
abo ut Ske wed Eco no mic Re wards in the Uni ted Sta tes, EPI Bri e fing Pa per 331, 
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глиц) ука зу ју да ши ром све та по сто је за стра шу ју ћи при ме ри 
о то ме шта се де ша ва са дру штви ма ка да до стиг ну ни во не-
јед на ко сти ко ме се Аме ри ка тре нут но при бли жа ва. При ме ри 
ни су ни ма ло при јат ни. То су зе мље у ко ји ма бо га ти жи ве у 
огра ђе ним на се љи ма, где их слу же ар ми је сла бо пла ће них 
рад ни ка. То су зе мље са не ста бил ним по ли тич ким си сте ми-
ма, у ко ји ма по пу ли сти ма са ма обе ћа ва ју бо љи жи вот, са мо 
да би их ка сни је раз о ча ра ли. Ме ђу тим, нај ве ћи про блем у 
овим дру штви ма је не до ста так на де. Они без сред ста ва зна ју 
да су њи хо ве шан се да по бег ну из си ро ма штва, да не го во ри-
мо о успо ну на врх, за не мар љи во ма ле. 

Ма да ве ли ке не јед на ко сти ни су по сле ди ца ак ту ел не 
гло бал не кри зе тре ба на гла си ти да је ова кри за до дат но по-
гор ша ла и за о штри ла пи та ње ве ли ких не јед на ко сти, не са мо 
због не рав но мер не рас по де ле не го и због по ра ста не за по сле-
но сти али и гу бит ка ку ћа ко је ни су мо гли да ље да от пла-
ћу ју на кре дит. Они ко ји су от пла ти ли или от пла ћу ју ку ће 
су о чи ли су се са ве ли ким гу бит ком имо ви не јер су це не не-
крет ни на од из би ја ња кри зе па ле у про се ку за јед ну тре ћи-
ну. Бо га ти ји су у по чет ку има ли гу бит ке због па да бер зан ски 
ин дек са али уз по моћ огром не ко ли чи не нов ца ко ју је др жа ва 
упум па ла, пре све га у фи нан сиј ски сек тор, до шло ре ла тив но 
бр зо до опо рав ка бер зан ских ин дек са. По ред то га, при ма ња 
ме на џе ра по но во по сле кри зе ра сту, а пла те оста лих за по сле-
них стаг ни ра ју.

Због ви ше де це ниј ске не рав но прав но сти у рас по де ли 
са да су се при ма ња ме на џе ра ско ро из јед на чи ла са укуп ним 
при ма њи ма оста лих за по сле них и њи хо ва уче шћа у БДП из-
но се око 20%, док су по чет ком 1970-их го ди на при ма ња ме-
на џе ра уче ство ва ла са 10%, а пла те оста лих за по сле них са 
30% у БДП.25 Та ко на при мер, сре ди ном 1970-их го ди на про-
сеч на при ма ња 100 нај бо ље пла ће них ге не рал них ди рек то ра 
у САД су би ла 10 пу та ве ћа од про сеч не пла те за по сле ног, 
да би већ по чет ком овог ве ка она из но си ла 1.000 про сеч них 
пла та. 26 По ред то га, ствар на при ма ња ге не рал них ди рек то ра 

26.11.2011.
25 Ви де ти: http://monthlyre vi ew.org/2013/03/01/ class-war-and-la bors-dec li ning-

sha re
26 Ви де ти: Jef frey Sachs, The Pri ce of Ci vi li za tion, 2011.
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су знат но ве ћа јер у њих ни је ура чу на та ма са  по год но сти  
ко ји ма се по др жа ва њи хов рас ко шан жи вот, а ко је иду на те-
рет ком па ни је (ко ри шће ње тран спорт них сред ста ва ком па-
ни је – ави о на и ауто мо би ла – за лич на пу то ва ња, одо бра ва ње 
по вољ них кре ди та од стра не ком па ни је ко ји се ка сни је че-
сто от пи су ју, огром не ис пла те при рас ки ду уго во ра и ис пла-
та по ве ћа них пен зи ја при пен зи о ни са њу, пла ћа ње спорт ских 
ло жа, рас ко шних апарт ма на, чла на ри на у мно гим клу бо ви ма 
и удру же њи ма, пра во на огром не ре пре зен та ци је и упла те за 
раз не до бро твор не ак ци је итд.).27

Примања менаџера и осталих запослених(као % БДП)

Чак и у вре ме гло бал не кри зе по хле па бо га тих ра сте. 
Др жа ва упум па ва огром на сред ства за спа ша ва ње при ват ни 
ком па ни ја со ци ја ли зу ју ћи њи хо ве гу бит ке, а оне та сред ства 
ко ри сте да, пре све га, кроз спе ку ла тив не опе ра ци је по ве ћа ва-
ју про фи те, ко је при ва ти за ци ју кроз ис пла ту огром них бо ну-
са и ди ви ден ди. 

27 Ви де ти у књи зи: John C. Bo gle, The Bat tle for the Soul of Ca pi ta lism, 2005
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Кретање профита и плата (као % БДП) 
у САД у периоду 1950 – 2012. година 28

.

Ин тен зи тет па да пла та и ра ста про фи та на ро чи то је по-
ве ћан од 1980-их го ди на, а упра во у вре ме ак ту ел не кри зе 
до сти жу сво је исто риј ске ми ни му ме (пла те), од но сно мак си-
му ме (про фи ти). Та ко је убр зо по сле из би ја ња ак ту ел не гло-
бал не кри зе до шло до крат ко трај ног па да али и из не на ђу ју ће 
бр зог опо рав ка кор по ра тив них про фи та по сле 2009. го ди не. 
То ле по илу стру је на ред ни гра фи кон (Ин дек си ра ста про фи
та и пла та у САД). 

28 Видети: http://www.businessinsider.com/corporate-profits-just-hit-an-all-time-high-
wages-just-hit-an-all-time-low-2012-6

% плате у БДП

% профита у БДП
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Индекси раста профита и плата у САД  
(кварталу пред избијање кризе, индекс = 100) 29

Со ци јал на по кре тљи вост из о ста је и да нас је мно го те же 
не го што је то би ло пре ви ше од три де це ни је оства ри ти аме
рич ки сан, ка ко је то де фи ни сао аутор ове иде је Џ. Т. Адамс. 
Сан је то о зе мљи у ко јој би жи вот тре ба ло да бу де бо љи, 
бо га ти ји и срећ ни ји за све; сан о дру штве ном по рет ку у ко ме 
ће сва ко по сти ћи нај ви ше за шта при род но има да ра и би ти 
при знат од дру гих за оно што је сте, без об зи ра на слу чај не 
окол но сти ро ђе ња или по ло жа ја.30

Ова ко ве ли ко ра сло ја ва ње и не јед на ко сти не при хва-
тљи ви су не са мо с мо рал ног ста но ви шта, те са ста но ви шта 
про кла мо ва ног аме рич ког иде а ла јед на ких мо гућ но сти, не го 
и сто га што ве ли ко ра сло ја ва ње и не јед на кост у се би кри је 
огром не еко ном ске и по ли тич ке опа сно сти.

29 Видети: http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/30/no-trickle/
30 Пре ма ис тра жи ва њи ма Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (OECD) 

нај ма њу со ци јал ну по кре тљи вост од свих зе ма ља чла ни ца има ју упра во САД. 
Си ро ма шне по ро ди це, са ве ли ком ве ро ват но ћом, су осу ди ли и сво ју де цу на 
си ро маш ство, без об зи ра на очај не по ку ша је да то из бег ну. Са дру ге стра не, 
нај ве ћа со ци јал на по кре тљи вост (ве ро ват но ћа да де ца из си ро ма шних по ро-
ди ца не по но ве суд би ну сво јих ро ди те ља) је у Фин ској, Ислан ду и Нор ве шкој. 
(Ви де ти: Eco no mic Po licy Re forms, Go ing for Growth: OECD, 2010)

плате запослених

профит
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ЕкОНОМСкЕПОСЛЕДИцЕ
НЕјЕДНАкОСТИ

Еко ном ска опа сност по сто ји због то га што је при ве-
ћој не јед на ко сти у рас по де ли и кон цен тра ци ји бо гат ства у 
уском кру гу љу ди ма ња тра жња за ро бом и услу га ма не го 
што би био слу чај да по сто ји пра вед ни ја рас по де ла и ма ње 
ра сло ја ва ње у бо гат ству. То не ми нов но во ди успо ра ва њу сто-
пе при вред ног ра ста и за по шља ва ња.31 Ка да не јед на ко сти до-
стиг ну кри тич не тач ке, до ла зи и до озбиљ них еко ном ских 
кри за. Због то га ни је слу чај но да је у го ди на ма пред из би ја ње 
ве ли ких кри за (1928. и 2007) јед на че твр ти на укуп ног до хот-
ка САД од ла зи ла у ру ке са мо јед ног про цен та нај бо га ти јих 
Аме ри ка на ца.

Из у зет но бо га ти љу ди, по пра ви лу, не тро ше сав до би-
је ни но вац јер  им то – ма ка ко па ра док сал но зву ча ло – ни је 
ла ко да учи не за то што не ма ју до вољ но вре ме на, а и же ља да 
то чи не по сте пе но се сма њу је. За но ве ин ве сти ци је у ре ал-
ну еко но ми ју они не ма ју вре ме на, те тро ше ма њи део сво јих 
при ма ња, а оста так тре нут но не ко ри сте или ула жу у вир-
ту ал ну еко но ми ју (спе ку ла ци је на фи нан сиј ском тр жи шту). 
Ме ђу тим, ула га ња у вир ту ал ну еко но ми ју ни су и не мо гу 
да бу ду мо то ри ра ста и не обез бе ђу ју ста би лан и ду го роч-
но одр жив еко ном ски раст јер се у њој не ства ра но ва не го 
иси са ва вред но сти из ре ал ног сек то ра. Та ко бо га ти фи нан-
сиј ским спе ку ла ци ја ма успе ва ју да за се бе при гра бе ве ћи део 
на ци о нал ног ко ла ча, иако се тим спе ку ла ци ја ма исто вре ме но 
не уве ћа ва тај ко лач.

На при мер, за го ди ну ко ја је прет хо ди ла бан крот ству 
бан ке Leh man Brot hers, Ри чард Фулд – пр ви чо век ове бан ке, 
за ра дио је 500 ми ли о на до ла ра.32 Оста ви ће мо са да по стра ни 

31 Тра жња за про из во ди ма као што су: не ве ро ват но ску па огр ли ца са ди ја ман
ти ма, уни кат ни пред мет из ста рог или сред њег ве ка, по себ но на ру че на јах
та и ту ри стич ко пу то ва ње у све мир не ма ју исти ути цај на про из вод њу и 
за по сле ност као иста вред ност тра жње ко ју чи не ми ли он ста но ва или два 
ми ли о на ауто мо би ла. (Ми лен ко Кра ји шник, Аси ме трич на рас по дје ла и ње не 
по сле ди це, Ак ту ел но сти бр.24/13, Ба ња Лу ка)

32 За при мер сам узео Ри чар да Фул да ко ји је био на че лу бан ке ко ју је од вео у 
бан крот, а ре кор дер по при ма њи ма у тој го ди ни био је ме на џер хеџ фон да Џон 
Пол сон. Он је са мо у 2007. го ди ни за ра дио чак 3,7 ми ли јар ди до ла ра што је 
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пи та ње ко ли ко су ова ко ве ли ка при ма ња уоп ште за слу же на 
и оправ да на, те да ли по сто ји ди рект на ве за из ме ђу пла та топ 
ме на џе ра и ре зул та та њи хо вог ра да, то јест да ли би Ри чард 
Фулд ви ше или ма ње (не)успе шно ру ко во дио бан ком Leh man 
Brot hers да је имао мно го ве ће или мно го ма ња при ма ња.             

Да би по тро шио тај огро ман но вац, Ри чард Фулд тре ба-
ло је сва ко днев но у про се ку да тро ши 1,37 ми ли о на до ла ра, а 
он за то ни је имао ни до вољ но вре ме на а ни сил них мо ти ва. 
Ка да по сто ји мо гућ ност да се ку пи би ло ко ји про из вод ко ји 
се по же ли, с вре ме ном се ра дост од ку по ви не сма њу је, јер ка-
да се има све, би ло ка ква до дат на ку по ви на по ста је све ма ње 
ин те ре сант на. Те шко да би се Ри чард Фулд  –  ко ји има пен-
ха уз на Парк аве ни ји (21 ми ли он до ла ра) и има ње у Грин ви чу 
(25 ми ли о на до ла ра) – ра до вао ку по ви ни не ке но ве не крет-
ни не, као што је то био слу чај при ку по ви ни сво је пр ве ку ће. 
Увек је пр во пар че тор те сла ђе од на ред них. 

Уко ли ко прет по ста ви мо да се 500 ми ли о на до ла ра, ко је 
је за 2007. го ди ну до био Ри чард Фулд, рав но мер но рас по ре ди 
на 10.000 љу ди, сва ки од њих до би ја по 50.000 до ла ра (не што 
ви ше од про сеч не пла те у САД) и то ком го ди не би у це ло сти, 
или ско ро у це ло сти, ова сред ства по тро шио на ку по ви ну ре-
ал не ро бе и услу га.33 Та ко би се свих 500 ми ли о на до ла ра, 
или не знат но ма ње, ули ло у аме рич ку еко но ми ју (исти на, је-
дан део би оти шао на ку по ви ну ро бе из уво за), што би до при-
не ло очу ва њу рад них ме ста и ре ал ном ра сту при вре де.

Као по сле ди ца не јед на ко сти у рас по де ли ко ја иде у ко-
рист ак ци о на ра и ме на џе ра, а на ште ту оста лих за по сле них 
до ве ла је до та квих де фор ма ци ја у по сло ва њу ком па ни ја да 
се са да го во ри о ле те ћим ак ци о на ри ма и ме на џе ри ма квар
тал ног ка пи та ли зма ко је не ин те ре су је ду го роч ни ин те рес 
ком па ни је не го што ве ће ди ви ден де и ме на џер ске на кна де у 
крат ком ро ку. Све то има ве ли ке не га тив не еко ном ске по сле-

ви ше не го при ма ња 74.000 про сеч них (ме ди ја на) аме рич ких по ро ди ца.
33 Још је у XIX ве ку ен гле ски фи ло зоф Џе ре ми Бен там сма тра да се и за ко ни ма 

тре ба да обез бе де мак си мал ну сре ћу, при че му сре ћа јед ног чо ве ка не мо же да 
бу де ва жни ја од сре ће дру го га. По ње го вом ми шље њу ако се од бо га тог узме 
хи ља ду до ла ра и да си ро ма шном, бо га ти ће би ти не знат но ма ње сре ћан, а сре-
ћа си ро ма шног ће би ти мно го ве ћа. Због то га је Џе ре ми Бен там сма трао да 
бо га те тре ба ви ше опо ре зо ва ти и на тај на чин олак ша ти по ло жај си ро ма шних 
што ће за ре зул тат има ти по ве ћа ње оп штег ни воа сре ће у дру штву као це ли ни. 
(Je remy Bent ham: Cri ti que of the Doc tri ne of Ina li e na ble, Na tu ral Right)
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ди це. По зна ти про фе сор еко но ми је на Уни вер зи те ту у Кем-
бри џу Ха-Џун Чанг не дав но је (10.10.2012) пред сту ден ти ма 
пре сти жног LSE (The Lon don School of Eco no mics) упра во о 
то ме го во рио.34

У са вре ме ним ком па ни ја ма, ко је по не кад има ју на де-
се ти не хи ља да ак ци о на ра, упр кос то ме што су за кон ски вла-
сни ци, ак ци о на ри су по не кад нај ма ње по све ће ни ду го роч ном 
успе ху ком па ни је. За то што има ју нај ве ћу сло бо ду да је на пу-
сте. Ак ци је се ла ко про да ју, али ако хо ће те да се као рад ник 
за по сли те у дру гој ком па ни ји, мо же те ра чу на ти на зна чај не 
тро шко ве про на ла же ња но вог по сла. Та ко да не ма те та кву 
сло бо ду да оде те. На ро чи то у по след ње три де це ни је, уз по-
ја ча ну фи нан сиј ску де ре гу ла ци ју, ле те ћи ак ци о на ри по ста-
ли су још моћ ни ји не го ра ни је. На при мер, у Бри та ни ји је 
ше зде се тих про се чан пе ри од по се до ва ња ак ци ја био око пет 
го ди на – да кле ка да ку пи те ак ци ју, у про се ку је у ва шем вла-
сни штву пет го ди на. Да нас је тај пе ри од око се дам ме се ци.

Упра во због то га ме на џе ри су под при ти ском ле те ћих 
ак ци о на ри да на пра ве про фит за два, нај ви ше три квар та ла. 
Као ре зул тат то га, на јам ни ме на џе ри од лу чу ју да во де ком-
па ни ју у ин те ре су мак си ми за ци је про фи та де о ни ча ра. Про-
фе сор Ха-Џун Чанг об ја шња ва на чин ка ко се то ра ди. Пр во 
се мак си ми зу је крат ко роч ни про фит. От пу сти те сва ког ко 
вам пад не на па мет, не ин ве сти ра те, на ро чи то не у ду го роч-
не ства ри по пут ис тра жи ва ња и раз во ја. На рав но, то иза зи ва 
про бле ме. Рад ни ци су де мо ра ли са ни, ис цр пље ни, тех но ло-
ги ја за ста ре ва. Али да ли се то вас ти че? Јер ово ће се од ра-
зи ти на ком па ни ју за три, че ти ри, пет го ди на. Као на јам ни 
ме на џер, ве ро ват но ни не ће те би ти ту кад се то де си.35 По што 

34 http://pe sca nik.net/2012/10/23-stva ri-ko je-vam-ni su-re kli-o-ka pi ta li zmu/
35 Ка ко пи ше Џон Богл  (у књи зи: John C. Bo gle, The Bat tle for the Soul of Ca pi ta

lism, 2005)  САД су, од не ка да тра ди ци о нал них и све о бу хват них стра те ги ја 
за сно ва них на му дром ду го роч ном ин ве сти ра њу, пре шле на стра те ги је за
сно ва не на глу пом крат ко роч ном спе ку ла тив ном ин ве сти ра њу... До шло је до 
„па то ло шке му та ци је“ ко јом се „ка пи та ли зам вла сни ка“ пре тво рио у „ка
пи та ли зам ме на џе ра“ у ко ме не про пор ци о нал но ве ћи део при сва ја ју ме на џе ри 
ко ји упра вља ју ком па ни ја ма не го ин ве сти то риак ци о на ри ко ји ма при па да сав 
тај ка пи тал и ко ји на се бе пре у зи ма ју сав ри зик ин ве сти ра ња... По што се 
ком па ни ја ма упра вља  због ис пла та ко је до би ја ју ме на џе ри ор јен та ци ја је на 
крат ко роч ним про ме на ма це на ак ци ја, а не на ду го роч ном ра сту вред но сти 
ком па ни је. По ред то га, у си стем је угра ђен та ко зва ни аген циј ски про блем, од-
но сно мо гућ ност да се ме на џе ри ком па ни ја не ру ко во де ни ин те ре си ма сво-
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сте мак си ми ра ли про фит, ак ци о на ри има ју све ве ћу за ра ду 
кроз по ве ћа не ди ви ден де и от куп ак ци ја – то је по сту пак ка-
да ком па ни је ку пу ју сво је ак ци је да би по ве ћа ле це ну ак ци ја, 
па су ак ци о на ри за до вољ ни. 

Про фе сор Ха-Џун Чанг на во ди про ра чу не аме рич ког 
еко но ми сте Ви ли ја ма Ла зо ни ка, пре ма ко ји ма је 500 нај ве-
ћих аме рич ких ком па ни ја по тро ши ле 94% сво је за ра де на ди-
ви ден де и от куп ак ци ја. Има ју ћи у ви ду да ве ћи на ком па ни ја 
у бо га тим зе мља ма по пут Аме ри ке ин ве сти ра из за др жа ног 
про фи та, то зна чи да уоп ште не ин ве сти ра ју. Про це нат про-
фи та ко ји је из два јан за ак ци о на ре, чак и у Аме ри ци где је 
то би ло нај ра зви је ни је, не ка да је био из ме ђу 45-50%. Зна чи, 
по ло ви на про фи та се ула же у ма ши не, ис тра жи ва ње и раз вој 
итд, а дру га по ло ви на иде ак ци о на ри ма. Да нас је тај раз мер 
5% пре ма 95%. 

Еко ном ске по сле ди це ова кве по ли ти ке мо ра ле су би ти 
по губ не.

ПОЛИТИчкЕПОСЛЕДИцЕ
НЕјЕДНАкОСТИ

По ли тич ка опа сност бр зог ра ста не јед на ко сти кри је се 
у то ме што при кон цен тра ци ји бо гат ства у уском кру гу љу ди 
ста нов ни штво је све ви ше уве ре но да по сто ји до го вор из ме-
ђу по ли тич ке и по слов не (би знис) ели те у зе мљи, да је власт 
ко рум пи ра на и да по ли тич ка ели та ни шта не пред у зи ма да 
огра ни чи по хле пу бо га тих, не го од лу ке до но си у ин те ре су 
нај бо га ти јег уског сло ја ста нов ни штва, а на ште ту ве ли ке ма-
се обич них гра ђа на. Због то га они по ста ју све ви ше све сни  
да се де мо кра ти ја све ла на уза луд но гла са ње без пра вог из-

јих ак ци о на ра (не го пре вас ход но сво јим лич ним ин те ре си ма). Та ко но бе ло вац 
Џо зеф Сти глиц (у књи зи, Fre e fall – Ame ri ca, Free Mar kets and the Sin king of 
the World Eco nomy, 2010) пи ше: Аме рич ким кор по ра ци ја ма (као и у мно гим 
дру гим зе мља ма) са мо но ми нал но упра вља ју ње ни ак ци о на ри. У прак си њи ма 
упра вља ју ме на џе ри ко ји то ра де у свом ин те ре су. У мно гим кор по ра ци ја ма 
(чи је ак ци је су дис пер зо ва не на огро ман број вла сни ка) ве ћи на чла но ва са ве та 
ди рек то ра би ра се по же љи ме на џе ра, а они су при род но за ин те ре со ва ни да 
та мо бу ду „њи хо ви љу ди“. Са вет ди рек то ра од лу чу је о ви си ни на гра де ме
на џе ра, а ме наџ мент ком па ни ја с дру ге стра не обез бе ђу је од лич не на кна де за 
чла но ве са ве та ди рек то ра.
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бо ра, те да се тре ба бо ри ти про тив јед но пар тиј ске вла да ви не 
би знис стран ке, ка ко то ка же про фе сор Н. Чом ски.

И не дав не де мон стра ци је у САД (Oc cupy Wall Stre et) 
до брим су де лом упе ре не про тив аме рич ке вла сти и по ли-
ти ча ра ко ји су ко рум пи ра ни од стра не бо га тих и моћ них, 
пре свих од ве ли ких фи нан сиј ских фир ми. Ка да се го во ри 
о круп ним фи нан сиј ским фир ма ма, он да се, пре све га, ми-
сли на оне ко је су сим бо ли се кју ри ти за ци је кре ди та36 (јед не 
од фи нан сиј ских ино ва ци ја ко јом су сво је вр сном ал хе ми јом 
бра боњ ци пре тва ра ни у би се ре), ко ја је до ве ла до сло ма тр-
жи шта стам бе них кре ди та у САД, што је на да ље био оки дач 
за свет ску еко ном ску кри зу 2008. го ди не. 

Све ове ве ли ке фи нан сиј ске фир ме пре жи ве ле су кри-
зу 2008. го ди не јер им је вла да САД да ла ин фу зи ју од ви-
ше хи ља да ми ли јар ди до ла ра. Из у зе так је би ла је ди но бан-
ка Leh man Brot hers. Ин те ре сант но да је она и два да на пред 
бан крот ство код све три реј тинг аген ци је има ла мак си мал ну 
оце ну си гур но сти (ААА), што ре чи то го во ри о објек тив но-
сти и про фе си о нал но сти реј тинг аген ци ја. Али не са мо да су 
ве ли ке фи нан сиј ске фир ме пре жи ве ле кри зу не го су до би је-
ну ин фу зи ју ис ко ри сти ли да знат но по ве ћа ју про фи те, платe 
и бонусe сво јим ме на џе ри ма. Та ко је, са мо по сле го ди ну и 
не што да на од кри зе из 2008. го ди не, Gold man Sachs већ по-
чет ком 2010. оства рио ре кор дан про фит за сву сво ју исто ри ју 
(осно ван 1869. го ди не) и ме на џе ри ма ис пла тио огром не бо-
ну се. 

У че му је тај на жи ла во сти  круп них фи нан сиј ских 
фир ми? 

По сле бан крот ства бан ке Leh man Brot hers (је сен 2008) 
та да шњи ми ни стар фи нан си ја у вла ди Џ. Бу ша – Хен ри Пол-
сон, гу вер нер цен трал не бан ке – Бен Бер нан ка и пр ви чо век 
Фе де рал не ре зер вне бан ке Њу јор ка – Ти мо ти Гајт нер упо зо-
ри ли су да САД пре ти еко ном ска ка та стро фа ако се круп-
ним фи нан сиј ским фир ма ма не пру жи фи нан сиј ска по моћ од 

36 У про це су се кју ри ти за ци је кре ди та ве ли ку уло гу је има ло пет ин ве сти ци о них 
ба на ка (Gold man Sachs, Mor gan Stan ley, Leh man Brot hers, Mer rill Lynch, Be
ar Ste arns), два фи нан сиј ска кон гло ме ра та (Ci ti gro up, JP Mor gan Cha se), три 
фир ме ко је се ба ве оси гу ра њем (AIG, MBIA, AM BAC), три реј тинг аген ци је за 
про це ну ри зи ка (Moody´s, Stan dard & Po or´s, Fitch) и две ква зи др жав не хи по-
те кар не кор по ра ци је (Fan nie Mae, Fre die Mac).
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700 ми ли јар ди до ла ра. С тим су се од мах са гла си ли та да шњи 
пред сед ник Џ. Буш и тек иза бра ни (још не сту пив ши на ду-
жност) но ви пред сед ник Б. Оба ма, а по сле то га и Кон грес. 
Кон кре тан план (та ко зва ни План Пол сон) по мо ћи  круп ним 
фи нан сиј ским фир ма ма (ко ће до би ти сред ства, у ком из но су 
и под ко јим усло ви ма) на пра ви ли су Х. Пол сон и Т. Гајт нер. 
Ка сни је ће се са зна ти да им је глав ни кон сул тант био Лојд 
Бланк фајн – пр ви чо век бан ке Gold man Sachs.37  

Х. Пол сон38 је пре до ла ска на ме сто ми ни стра фи нан си-
ја био на че лу бан ке Gold man Sachs (1999 – 2006), а Т. Гајт нер 
је на ме сто пр вог чо ве ка Фе де рал не ре зер вне бан ке Њу јор-
ка до шао за хва љу ју ћи Ро бер ту Ру би ну, ко ји је био ми ни стар 
фи нан си ја у ад ми ни стра ци ји Б. Клин то на, где му је Т. Гајт-
нер био за ме ник. Р. Ру бин је ра ни је, 70-их го ди на, био на че-
лу бан ке Gold man Sachs. 

Због то га не тре ба да нас чу ди што је упра во Gold man 
Sachs39 до био нај ве ћи део сред ста ва, а зна чај на сред ства одо-

37 За са на ци ју по ср нув ших ба на ка од мах је ве ли ко ду шно одо бре но 700 ми ли јар-
ди до ла ра кроз Про грам от ку па ток сич них ак ти ва, од но сно TARP (Tro u blend  
As sets Pro gram). Х. Пол сон ће за сво га глав ног опе ра тив ца за ре а ли за ци ју 
TARP про гра ма по ста ви ти Ни ла Ка шка ри ја, ви со ко по ста вље ног функ ци о не-
ра из Gold man  Sachsа.

38 Ка ко пи ше Џон Т. Волф (у књи зи: J.T.Wol fe, Cri sis by De sing, 2010) Х. Пол сон 
је (као пр ви чо век Gold man Sachsа) био кључ на лич ност ко ја је 2004. го ди не 
Ко ми си ју за хар ти је од вред но сти убе ди ла у до дат ну де ре гу ла ци ју фи нан сиј-
ских тр жи шта што је омо гу ћи ло еми то ва ње ток сич них ак ти ва, а за тим ће као 
ми ни стар фи нан си ја САД по де ли ти сто ти не ми ли јар ди до ла ра ка ко би спа ша-
вао оне са Вол стрита ко ји ма је пре то га про да вао ток сич не хар ти је од вред-
но сти. И све то – на ра чун по ре ских об ве зни ка. У ис тој књи зи пи ше и да је 
Х. Пол сон, у мо мен ту ка да је кри за по чи ња ла, из ја вио Рој терс-у (01.08.2007) 
да на про блем дру го ра зред них хи по те кар них кре ди та не тре ба обра ћа ти па
жњу и да је гло бал на еко но ми ја та ко ја ка ка ква је би ла и прет ход них де це ни
ја. (Два ме се ца по сле по чи ње крах ко ји ће уни шти ти хи ља де ми ли јар ди до ла-
ра). Рој терс-у је та ко ђе (21.07.2008), по сле пр вих бан кро ста ва ма њих ба на ка, 
из ја вио да је бан кар ски си стем си гу ран. (У на ред них го ди ну да на бан кро ти ра-
ло је 90 ба на ка). У ин тер ви ју Me et the Press Х. Пол сон је (10.08.2008) из ја вио 
да не ће ула га ти би ло ка кав ка пи тал у Фа ни Меј и Фре ди Мек. (Три не де ље по сле 
то га он их је от ку пио и уло жио сто ти не ми ли јар ди до ла ра).

39 Ка да је (03.07.2009) за ме ни ку ми ни стра фи нан си ја САД П.К. Ро берт су у јед-
ном ин тер ви ју (On the Ed ge with Max Ke i ser) по ста вље но пи та ње да ли ми ни-
стар фи нан си ја ра ди за на род или бан кар ски си стем Вол стрита он је од го во-
рио: Он ра ди за Gold man Sachs. Не дав но је ве ли ки пу бли ци тет имао и на ступ 
на BBC бро ке ра Але си ја Ра ста ни ја ко ји је из ја вио да све том не упра вља ју 
на ци о нал не вла де не го Gold man Sachs.  Но бе ло вац Пол Круг ман у јед ној од 
сво јих ко лум ни (The New York Ti mes) пи ше да је гле дао на те ле ви зи ји ка ко де те 
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бре на су и оси гу ра ва ју ћој ку ћи AIG,  ко ја је, по ред оста лог, 
би ла ду жна ми ли јар де до ла ра бан ци Gold man Sachs. AIG је 
од мах по до би ја њу по мо ћи у сто про цент ном из но су из ми рио 
ду го ва ње пре ма бан ци Gold man Sachs (у слу ча ју бан крот-
ства AIGа Gold man Sachs је мо гао да ра чу на да ће до би ти 
са мо ма њи део сво јих по тра жи ва ња). Ру ко вод ство Фе де рал-
не ре зер вне бан ке Њу јор ка по сла ло је топ ме на џе ри ма елек-
трон ско пи смо са зах те вом да јав но не  из но си по дат ке о том 
пла ћа њу. 

Шта је ад ми ни стра ци ја Б. Оба ме пре у зе ла по сле све га 
што се де си ло у ве зи са еко ном ском кри зом? Ни јед но слу-
жбе но ли це у зе мљи ни је окри вље но за зло у по тре бу по ло-
жа ја ко ји ма су омо гу ће не ве ли ке фи нан сиј ске ма хи на ци је, и 
ни ко од чел них љу ди ве ли ких фи нан сиј ских фир ми ни је по-
зван на од го вор ност за очи глед не зло у по тре бе на фи нан сиј-
ском тр жи шту. Ад ми ни стра ци ја Б. Оба ме ни је ни по ку ша ла 
да вра ти огром не бо ну се ко ји су ме на џе ри ма фи нан сиј ских 
фир ми ис пла ће ни за пе ри од ка да су се они све сно ба ви ли ма-
хи на ци ја ма, ула зе ћи у огром не ри зи ке. 

Шта ви ше, Б. Оба ма је за гу вер не ра цен трал не бан ке по-
но во по ста вио Б. Бер нан ка, а за ми ни стра фи нан си ја Т. Гајт-
не ра, ко га је на ме сту пр вог чо ве ка Фе де рал не ре зер вне бан ке 
Њу јор ка на сле дио Ви ли јем Да дли, ко ји је пре то га био глав ни 
еко но ми ста и из вр шни ди рек тор у бан ци Gold man Sachs). За 
ру ко во ди о ца сво га ка би не та Б. Оба ма је по ста вио Ема ну е ла 
Ре ма, јед ног од пр вих љу ди Fre die Mac, а Т. Гајт нер је за сво га 
ше фа ка би не та по ста вио Мар ка Па тер со на, бив шег ло би сту 
бан ке Gold man Sachs. 

И та ко се на ста вља стал но кру же ње љу ди из вол стри-
тов ских ка би не та у ка би не те др жав не ад ми ни стра ци је и 
обрат но,40 а ли ца ко ја су, у ве ли кој ме ри, од го вор на за кри зу, 

на пи та ње шта је то пљач ка од го ва ра: Gold man Sachs.
40 Зби ва ња у Евро пи у по след ње вре ме ука зу ју да се  вла да ви на  би знис стран

ке пре ли ла и на дру гу стра ну Атлан ти ка. Слу чај но или не, на че ло Европ ске 
цен трал не бан ке је по ста вљен Ма рио Дра ги (од 2002-2005. го ди не био за ме-
ник пред сед ни ка и из вр шни ди рек тор европ ског оде ље ња Gold man Sachs), док 
су за пре ми је ре Ита ли је и Грч ке по ста вље ни Ма рио Мон ти (до та да ме ђу-
на род ни са вет ник Gold man Sachsа) и Лу кас Па па ди мос, ко ји је у пе ри о ду 
1994-2002 био гу вер нер Цен трал не бан ке Грч ке, ка да је до шло до бр зог ра ста 
др жав ног ду га и ка да је ова зе мља ушла у евро зо ну. Ка ко би Грч ка фор мал но 
ис пу ни ла кри те ри ју ме за ула зак у евро зо ну Gold man Sachs јој је по ма гао (и то 
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не са мо да не од го ва ра ју за то, не го оста ју на ви со ким по ло-
жа ји ма (че сто и на пре ду ју), те на ста вља ју да ра де по ста ром 
си сте му.41 Гру па ло би ста с Вол стри та јед на је од нај ак тив-
ни јих и нај а гре сив ни јих, али и фи нан сиј ски нај и зда шни јих 
спон зо ра ка ко де мо кра та та ко и ре пу бли ка на ца. Они го ди-
шње из два ја ју сто ти не ми ли о на до ла ра са мо за се на то ре и 
кон гре сме не, по го то во оне ко ји пред ла жу за ко не и чла но ви 
су еко ном ских и фи нан сиј ских ко ми те та.42 

Због то га не чу ди да за огром не ма хи на ци је на фи нан-
сиј ским тр жи шти ма до са да ни јед ној ве ли кој фи нан сиј ској 
ком па ни ји ни је су ђе но, већ да су ма ло број не од њих са вла-
сти ма по сти за ле на год бе и пла ћа ле ка зне ко је су за њих сим-
бо лич не. Та ко смо не дав но са зна ли (По ли ти ка, 09.01.2014) 
да је ве ли ки аме рич ки фи нан сиј ски кон гло ме рат JP Mor gan 
Cha se по сти гао на год бу са фе де рал ним вла сти ма по ко јој ће 
пла ти ти ка зну од укуп но 2,6 ми ли јар де до ла ра за сво је уче-
шће у нај ве ћој фи нан сиј ској пре ва ри у аме рич кој исто ри ји. 
Ка зна од 2,6 ми ли јар ди до ла ра за JP Mor gan Cha se је за не-
мар љи ва ако се зна да њен ка пи тал из но си 2.500 ми ли јар-
ди до ла ра. Упр кос ста ром пра ви лу да кри вич на де ла не вр ше 
бан ке, не го бан ка ри, ка зну је пла тио JP Mor gan Cha se као 
прав но ли це, а ни ко од ње го вих ме на џе ра ни је ка жњен. 

до бро на пла ћи вао) да са кри је део сво га су ве ре ног ду га по ну див ши јој та ко зва-
ну своп опе ра ци ју ко јом су кре ди ти у до ла ри ма и је ни ма кон вер то ва ни у евре, 
а он да на зад у до ла ре и је не, по фик тив ном кур су, а раз ли ка је пред ста вља ла 
до дат ни кре дит ко ји (уз по моћ кре а тив ног књи го вод ства) ни је при ка зи ван у 
би лан су грч ког ду га. По ред то га, Gold man Sachs је про да вао грч ке ток сич не 
па пи ре (убе ђу ју ћи ин ве сти то ре у њи хов ви сок ква ли тет) и у исто вре ме се 
кла дио на бан крот Грч ке. Ин те ре сант но да је и па ри ски Le Mon de но во по ста-
вље не пре ми је ре Грч ке и Ита ли је, те пр вог чо ве ка Европ ске цен трал не бан ке 
на звао чла но ви ма европ ске вла де Gold man Sachsа.

41 Џе фри Сакс (у књи зи: The Pri ce of Ci vi li za tion, 2011) пи ше: Пре тва ра ње нов ца 
у власт и вла сти у но вац две су глав не гра не еко но ми је Ва шинг то на. У та квој 
еко но ми ји глав ну уло гу игра ју круп не кор по ра ци је и по ли ти ча ри. Кор по ра ци је 
фи нан си ра ју по ли тич ке кам па ње, а за тим ло би ра ју де ре гу ла ци ју сво га по сло
ва ња и до би ја ња по сло ва за оба вља ње ва жних др жав них функ ци ја. По ли ти
ча ри из вла че но вац из кор по ра ци ја пру жа ју ћи им за то по ли тич ке услу ге. 

42 Бив ши глав ни еко но ми ста ММФ-а Сај мон Џон сон (S. Johnson, The Qu i et Co
up, An tlan tic Ho me, May, 2009) твр ди да фи нан сиј ски сек тор са да кон тро ли ше 
вла ду САД у ме ри ко ја је до са да би ла ви ђе на са мо у не раз ви је ним зе мља ма. 
По ста је све очи глед ни је да САД по след њих де це ни ја све ма ње функ ци о ни шу 
као др жа ва, а све ви ше као кор по ра ци ја
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Очи глед но да се сма тра да су ве ли ке фи нан сиј ске ком-
па ни је су ви ше ве ли ке да би би ле озбиљ ни је ка жње не, а њи-
хо ви ме на џе ри све сно иду у ве о ма ри зич не по сло ве и у слу-
ча ју успе ха до би ја ју астро ном ске нов ча не на гра де, а уко ли-
ко на тим по сло ви ма оства ре ве ли ке гу бит ке од ла зе са тих 
по ло жа ја, уз зна чај ну нов ча ну на док на ду у ви ду та ко зва ног 
злат ног па до бра на и ни ко ме не од го ва ра ју. Та ко на при мер, 
Стен О’Нил, чи ја је жи вот на де ви за би ла: Да би се за ра ди ло 
мно го, мо ра се мно го и ри зи ко ва ти, био је на че лу ин ве сти-
ци о не бан ке Mer rill Lynch ко ју је уву као у игру са хи по те кар-
ним кре ди ти ма због ко јих је она на кра ју мо ра ла да из ба ци 
из би лан са 8,4 ми ли јар де до ла ра уло же них у не на пла ти ве по-
сло ве. Стен О’Нил је био „при ну ђен“ да оде из бан ке Mer rill 
Lynch уз на гра ду (злат ни па до бран) од 160 ми ли о на до ла ра.

ДАЛИјЕАкТуЕЛНАкРИЗА
ПРЕВАСхОДНОЕкОНОМСкА?

Ка да сам не по сред но по из би ја њу гло бал не кри зе пи сао о њој 
на гла сио сам да је ак ту ел на свет ска кри за мно го озбиљ ни ја не го 
што се на пр ви по глед чи ни, те да она ни је са мо еко ном ска не го 
и ду бо ка кри за мо ра ла и ду хов но сти, па се и из лаз из ње не на
ла зи са мо (мо жда чак и не пре вас ход но) на стра ни еко но ми је.

По хлеп на но ва бур жо а зи ја фи нан сиј ских спе ку ла на та не 
огра ни ча ва сво је хе до ни стич ке прох те ве, не од ла же ис пу ње ње 
сво јих же ља и жи ви у сво ме са мо и зо ли ра ју ћем вир ту ал ном про-
стран ству где не де лу ју пра ви ла нор мал ног жи во та. Ис трг ну ти 
из за јед ни це у ко јој жи ве они при хва та ју кон цепт ин ди ви ду ал-
них по стиг ну ћа у ко ме од су ству је ве ра у би ло ка кав вред но сни си-
стем (осим нов ца) и где по сто ји осе ћа ње да из над ин ди ви дуе и 
ње ног ужи ва ња у ма те ри јал ним до бри ма не ма ни чег сми сле ног. 

Згр та ње ма те ри јал ног бо гат ства по ста је њи хов вр хов ни иде-
ал и рав но ду шност пре ма пат ња ма дру гих и све га што се не 
ти че лич ног ма те ри јал ног ин те ре са и жи вот ног стан дар да. 

Гу би се би ло ка ква со ци јал на ко хе зи ја у дру штву и по је-
ди нац ви ше не раз ми шља у окви ру за јед нич ке до бро би ти и ни је 
спре ман да се жр тву је за дру ге. Све се сво ди на но вац и ма те-
ри јал ну по тро шњу. За хва љу ју ћи и бр зом раз во ју ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја до ла зи до са жи ма ња тр жи шних тран сак ци ја у про сто-
ру и вре ме ну при че му се пре фе ри ра  гло бал ни про стор и крат ко-
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роч ни тр жи шни уго во ри, а што је у скла ду са пост мо дер ном где 
се ста бил ни ји и чвр шћи од но си све ви ше по ти ску ју при вре ме ним, 
ка ко у про фе си о нал ним, емо ци о нал ним, сек су ал ним и кул тур ним 
обла сти ма, та ко и у сфе ри по ли ти ке и еко но ми је. 

Са кра ли за ци ја бо гат ства по сво јој иде о ло шкој су шти-
ни ни је ни шта дру го не го култ злат ног те ле та где се чо век 
сво ди на ho mo eсonomicus. По ла зи се од то га да је ње го во 
по на ша ње мо ти ви са но ис кљу чи во мак си ми за ци јом про фи та 
јер је но вац прет по став ка за оства ри ва ње жи вот них успе ха. 
Ме ђу тим, љу ди не ра де са мо да би сте кли што ви ше нов ца и 
по ста ли бо га ти ји, а ни ти са мо од бо гат ства за ви си оства ри-
ва ње жи вот них ци ље ва, од но сно но вац и ма те ри јал но бо гат-
ство ни су уни вер за лан кључ људ ске сре ће.

Исти на има и љу ди ко ји су мо ти ви са ни да ра де је ди но 
због то га ка ко би сте кли мно го нов ца али по сто ји не ма ли 
број оних ко ји ма то ни је ис кљу чи ви (чак ни пре су дан) мо тив. 
Јед ни хо ће да ство ре вред на де ла у обла сти на у ке и умет-
но сти ко ја ће их учи ни ти бе смрт ним, дру ги чи не до бра де-
ла ка ко би по ста ли слав ни, тре ћи чи не иста де ла ано ним но, 
че твр ти же ле да про ме не свет, пе ти  су ис пу ње ни ка да ви де 
кон крет не ре зул та те сво га ра да  (ле ка ри ко ји су из ле чи ли бо-
ле сне, пе да го зи ко ји су вас пи та ли мла де…) итд. 

За раз ли ку од оних ко ји су мо ти ви са ни да ра де ис кљу-
чи во због нов ца и не пи та ју се ка кве то има ефек те на дру-
штво, за мо ти ва ци ју дру гих љу ди пре суд на је чи ње ни ца да 
они мо гу да ви де ре зул та те соп стве ног ра да,43 те уве ре ње да 

43 Од ве ли ке ва жно сти за мо ти ва ци ју ра да је сте да се у то ме ви ди сми сао, као 
и ре зул тат ко ји  се ти ме по сти же. Са сту ден ти ма на Хар вар ду на пра вљен је 
је дан ин те ре сан тан екс пе ри мент. Тре ба ло је да сту ден ти од ле го коц ки ца на-
пра ве по тре бан мо дел и за то су до би ја ли нов ча ну на гра ду, али је тај из нос 
ума њи ван за сва ки на ред ни скло пље ни мо дел. Сту ден ти су би ли по де ље ни у 
две гру пе. Пр ва гру па сту де на та је по сле скло пље ног мо де ла до би ја ла од аси-
сте на та ку ти ју са ле го коц ка ма и док су они скла па ли но ви мо дел аси стен ти су 
рас кла па ли мо дел ко ји је прет ход но скло пљен и ле го коц ки це вра ћа ли у ста ру 
ку ти ју, та ко да су сту ден ти код на ред ног скла па ња до би ја ли ле го коц ки це од 
ра ста вље ног мо де ла ко јег су пр вог скло пи ли и та ко ре дом. Дру га гру па сту де-
на та је сва ки пут до би ја ла но ву ку ти ју ле го коц ки ца, а прет ход но скло пље ни 
мо де ли оста ли су у том об ли ку пред њи хо вим очи ма. Сту ден ти из пр ве гру пе 
су од у ста ја ли од да љег ра да, у про се ку, по сле 7,2 скло пље на мо де ла, а сту ден-
ти из дру ге гру пе то су учи ни ли тек по сле 10,6 скло пље них мо де ла. Зна чи да 
је дру га гру па сту де на та би ла мо ти ви са на да на ста ви са скла па њем мо де ла и 
за мно го ма њу нов ча ну на гра ду јер је екс пе ри мент био ор га ни зо ван та ко да 
је њи хо вом ра ду да вао ве ћи сми сао јер су мо гли да ви де ре зул тат сво га ра да, 
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је њи хов рад ко ри стан за дру ге и дру штво у це ли ни, од но-
сно да они ти ме и дру ге чи не за до вољ ни ји ма и до при но се да 
свет бу де не што бо љи. По след њих де це ни ја све је ве ћи број 
по сло ва ко ји не пру жа ју мо гућ ност да чо век ви ди кон крет не 
ре зул та те сво га ра да, па као ме ри ло оста је ко ли чи на сте че ног 
нов ца. 

Као ре зул та том ево лу ци је ка пи та ли зма да нас у све ту 
фак тич ки по сто је две еко но ми је, јед на – ре ал на ко ја ства ра 
про из во де и услу ге и дру га – вир ту ел на ко ја «ства ра» но вац 
бер зан ским спе ку ла ци ја ма. По след њих де це ни ја вир ту ел на 
еко но ми ја  је до ми нант на и она је са да ви ше стру ко ве ћа од 
ре ал не еко но ми је.44 Због то га са вре ме ну еко но ми ју САД мно ги 
на зи ва ју ка зи но еко но ми јом у ко јој се спе ку ла тив ност вре ме ном 
пре тво ри ла од пе ри фер не у основ ну ка рак те ри сти ку фи нан сиј
ског тр жи шта. 45 

Вир ту ел на еко но ми ја не мо же да по сто ји без ре ал ног 
сек то ра, јер она од ње га жи ви, од но сно на ње му упра во и па-
ра зи ти ра. Ула га ње у фи нан сиј ске спе ку ла ци је мо же да обез бе ди  
огро ман про фит, али оно не ства ра но ву вред ност не го пред ста
вља иси са ва ње вред но сти (и то све ве ћих и ве ћих) из ре ал ног 
сек то ра. 

У вир ту ел ној еко но ми ји љу ди не ви де кон крет не ре зул-
та те сво га ра да, те се њи хов рад ме ри је ди но ко ли чи ном за ра-

не го што је то био слу чај са пр вом гру пом сту де на та. Као што по ка зу је овај 
три ви ја лан при мер, ка да чо век ви ди ре зул тат и сми сао сво га ра да код ње га 
се по ја вљу је ве ћа мо ти ва ци ја. (Dan Ariely, Emir Ka me ni ca, and Dra žen Pre lec: 
Man´s Se arch for Me a ning – The Ca se of Lo gos, Jo ur nal of Eco no mic Be ha vi or and 
Or ga ni za cion, Sep tem ber 2008)

44 Де ри ва ти су фи нан сиј ска ино ва ци ја на ста ла 70-их го ди на ХХ ве ка да би већ 
кра јем тог ве ка тр жи ште фи нан сиј ских де ри ва та из но си ло 80.000 ми ли јар ди 
до ла ра и би ло ве ће од вред но сти укуп ног свет ског бру то про из во да – 65.000 
ми ли јар ди до ла ра. Тр жи ште фи нан сиј ских де ри ва та и по сле то га стр мо гла во 
ра сте и, не по сред но пред из би ја ње кри зе, 2008. го ди не пре ма шу је из нос од 
800.000 ми ли јар ди до ла ра.

45 Фи нан сиј ска тр жи шта су се пре тво ри ла  у сво је вр сна ка зи на за спе ку лан те, 
а ка ко је упо зо рио Џ. М. Кејнс ка да је по ве ћа ње ка пи та ла у зе мљи са мо спо-
ре дан ефе кат коц ка ња у ка зи ну, те шко се мо гу оче ки ва ти до бри ре зул та ти. 
„ Спе ку ла то ри не мо ра ју зна чи ти ни ка кву ште ту ако оста ну мје ху ри ћи на 
по сто ја ном по то ку под у зет ни штва. Но ства ри по ста ју вр ло озбиљ не ка да 
под у зет ни штво  по ста ну мје ху ри ћи на вр тло гу спе ку ла ци ја“. Под се ти мо да је 
за Џ. М. Кејнс спе ку ла ци ја би ла де лат ност пред ви ђа ња пси хо ло ги је тр жи шта, 
а пред у зет ни штво де лат ност пред ви ђа ња про це ње них при хо да имо ви не то ком 
њи хо вог це лог ве ка тра ја ња. (J.M. Keynes, Op ća te o ri ja, za po sle no sti, ka ma te i 
nov ca, Za greb, 1987)
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ђе ног нов ца. Ап стракт не су им и по сле ди це њи хо вог ра да на 
дру ге љу де и дру штво у це ли ни. Они за ра ђу ју огро ме из но се 
нов ца и не ви де пат ње оси ро ма ше них по ро ди ца, љу де ко ји, 
због њи хо вих спе ку ла ци ја, гу бе го ди на ма му ко трп но ства ра-
ну уште ђе ви ну (за шко ло ва ње де це, ле че ње, ста рост…), оста-
ју без по сла и слич но. Је ди но што они ви де је огро ман но вац 
ко ји су сте кли на спе ку ла ци ја ма, и они су спрем ни да учи не 
све ра ди то га.

Ма да мно ги ве ру ју да су но вац и ма те ри јал но бо гат ство 
основ ни кључ за сре ћу,  на уч на ис тра жи ва ња по ка зу је да они 
има ју ве о ма огра ни че не мо гућ но сти да нас учи ни срећ ним и 
да осе ћај сре ће бр зо бле ди ако је уте ме љен на ма те ри јал ном 
бо гат ству.46 Оп се жно ис тра жи ва ње ко је је не дав но оба вље-
но на Уни вер зи те ту Ми чи ген47 и ко је је об у хва ти ло пре ко 
250.000 пред став ни ка ве ли ког бро ја зе ма ља по ка за ло је да не 
по сто ји ско ро ни ка ква ве за из ме ђу нов ча них при ма ња и сре-
ће, осим ако се не жи ви у бе ди ка да се не мо гу за до во љи ти 
основ не фи зи о ло шке по тре бе.48

Сре ди ном про шлог ве ка аме рич ки пси хо лог Абра хам 
Ма слов је све људ ске по тре бе раз вр стао у не ко ли ко гру па, 
и на пра вио хи је рар хи ју ме ђу њи ма ура див ши та ко зва ну Ма-
сло вље ву пи ра ми ду људ ских по тре ба. Ка сни је ће се по ја ви-
ти и дру ге слич не кла си фи ка ци је, а из свих њих се мо же за-
кљу чи ти да је но вац нео п хо дан за за до во ље ње фи зи о ло шких 
по тре ба ба зног ни воа – нај ни жег у хи је рар хи ји људ ских по-
тре ба (као за хра ном, оде ћом, кро вом над гла вом), али већ за 
сле де ћи ни во по тре ба за си гур но шћу (као си гур ност лич на, 
по ро ди це и имо ви не, ста лан по сао) ни је нео п хо дан но вац, ма-
да се оне мо гу и ку пи ти (ан га жо ва ње обез бе ђе ња, на ла же ње 
по сла уз по моћ ми та) али се у том слу ча ју ума њу је осе ћај 
сре ће. 

46 Та ко се са да за еко но ми сте го во ри да зна ју це ну све га али не зна ју вред ност 
ни че га.

47 R. In gle hart, C. Wel zel, and R. Foa: Hap pi ness Trends in 24 Co un tri es, 19462006, 
World Va lu es Sur vey,  Ja nu ary 2008.

48 На том ни воу и по на ша ња по тро ша ча су ре ла тив но про ста и ра ци о нал на. Са 
ра стом бо гат ства по на ша ња по тро ша ча по ста ју све ви ше ира ци о нал на и они 
но вац не тро ше да би има ли за до вољ ство од по тро шње, не го да би  де мон-
стри ра ли сво је бо гат ство, ста тус или сек су ал на при влач ност, те оста ви ли ути-
сак на дру ге. Упр кос то ме, вла да ју ћа еко ном ска на у ка се и да ље при др жа ва 
„ак си о ма“ о ра ци о нал ном по на ша њу по тро ша ча.
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Ме ђу тим, но вац ско ро да не ма ни ка кав зна чај за оства-
ри ва ње оста лих по тре ба ви шег ни воа ко је чо ве ка чи не 
истин ски срећ ним. По тре бе за при пад но шћу (по ро ди ца, при-
ја тељ ство), за тим по тре бе за ува жа ва њем (до сти за ње ве ћих 
успе ха, по што ва ње окру же ња), а на ро чи то по тре бе са мо ре
а ли за ци је (оства ри ва ње жи вот них ци ље ва, кре а тив ност, мо-
рал ност) не мо гу се ку пи ти нов цем. Упр кос то ме, ми да нас 
жи ви мо у вре ме ну моћ не ме диј ске про па ган де ко ја нас уве-
ра ва да сми сао жи во та и сре ћу мо же мо да до сег не мо са мо уз 
по моћ нов ца, а да на чин ка ко до ње га до ла зи мо ни је мно го 
ва жан.49

ДАЛИНАСИСТОРИјАНЕчЕМуучИ?

Си стем у ко ме је све на про да ју, ко ји од чо ве ка упор но 
по ку ша ва да на пра ви ро бу, у ко ме при вре да не слу жи љу ди-
ма већ љу ди њој, у ко ме еко но ми ја кон тро ли ше дру штво, а 
не дру штво еко но ми ју, пре или ка сни је мо ра до жи ве ти крах. 
Под се ћам да озбиљ ни ауто ри у све ту (на при мер, Карл По ла њи у 
књи зи Ве ли ка тран сфор ма ци ја) сма тра ју да је фа ши зам ди-
рек тан и ну жан про из вод ли бе рал ног ка пи та ли зма. Та кав си стем 
ор га ни за ци је дру штва, у ко ме је све на про да ју, где  су про фит, 
ка пи тал и тр жи ште ци ље ви са ми за се бе, чо ве ка са свим ње-
го вим до та да шњим функ ци ја ма, и тач но од ре ђе ним ме стом у дру-
штву, сво ди на рад као ро бу. Чо век се  не ми ло срд но и бру тал но 
из ме шта из до та да шњег по ло жа ја ко ји му је пру жао са мо по што-
ва ње, си гур ност и со ци јал ни ста тус. Осе ћај ве ли ке не прав де ко ја 
вла да у све ту, као и лич не од ба че но сти и по ни же но сти, где се рад-
на сна га тре ти ра као и дру ги про из вод ни ин пу ти (би ло ка кав ре-
про ма те ри јал) и од су ство си гур но сти, од но сно хро нич ни страх од 
не из ве сно сти, ути ца ли су на пси хич ку не ста бил ност љу ди. То је 
ди рект но гур ну ло ма се у на руч је фа ши зма. 

По ред то га, и кла сич на со ци о ло шка ис тра жи ва ња по ка за-
ла су да љу ди, код ко јих у ду жем пе ри о ду па да жи вот ни стан-
дард, ко ји се осе ћа ју еко ном ски не за шти ће ни и по ни же ни и где 
не јед на кост у дру штву до би ја огром не раз ме ре, по чи њу да тра-

49 Због то га је и да нас ве о ма ак ту ел но оно што је, у је ку ве ли ке еко ном ске кри зе 
пре 80 го ди на, на пи сао (у The North Ame ri can Re vi ew) Џон Ел сворт Мла ђи: 
Гра ђа ни ма на ше зе мље по треб на је фи ло зо фи ја жи во та, а не по се до ва ња; 
фи ло зо фи ја сре ће, а не бо гат ства.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2014, год. X vol. 19 стр. 135171

169

же во ђу ко ји ће ули ти ве ру да им мо же обез бе ди ти си гур ни ји 
ста тус и га ран то ва ти ве ћу пра вед ност у дру штву. Под се ти мо се 
да је Хи тлер (де мо крат ским пу тем) до шао на власт (иза бран је 
са мо не ко ли ко не де ља пре Ру звел та) под мак си мом: Глав на ми
си ја на шег по кре та са сто ји се у то ме да пру жи из гу бље ним и 
уз не ми ре ним ма са ма но ву твр ду ве ру; ве ру ко ја их не ће на пу
шта ти и у те да не ха о са; ве ру ко ју ће они при гр ли ти и ко ја ће 
омо гу ћи ти да њи хо ва умор на ср ца на ђу мир.50

На ма оста је са мо на да да се слич на исто ри ја не ће по но-
ви ти и по сле ак ту ел не гло бал не еко ном ске кри зе.
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NEOLIBERALISMAND
REDISTRIBUTIONOFWEALTH

Resume

Large inequality in wealth distribution is not the result of 
the current global crisis, but they came to even greater promi
nence during the crisis. Inequality grows larger both between 
countries, as well as within countries – among its citizens. Large 
inequality is not only unacceptable from a moral standpoint and 
from the standpoint of the ideal of equality of opportunity, but 
also because it hides a huge economic and political risk. 
Key words: Global crisis, neoliberalism, inequality, distribution 

of wealth, wealth concentration.
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