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НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ И МО НЕ ТА РИ ЗАМ 
КАО ОСНО ВА АН ТИ РА ЗВОЈ НЕ  

ДЕ ФЛА ТОР НЕ МО НЕ ТАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 

Сажетак

У ра ду се пре оста лог ис тра жу ју да нас до ми нант не 
у све ту кон цеп ци је о уло зи нов ца и мо не тар них фак то ра у 
про це су при вред ног ра ста, за по сле но сти и ста бил но сти 
при вре де. По ла зе ћи од ста ва да "ни је бит но по ре кло нов ца 
(при мар на еми си ја, де по зи ти ба на ка, ино стра ни но вац), већ 
ње го ва упо тре ба, усме ра ва ње, кон тро ла и ефек ти ко је се по
сти жу упо тре бом нов ца",  по себ но се из у ча ва ак тив на уло га 
нов ца у при вред ном раз во ју. По себ но се из у ча ва фе но мен и 
кон тро вер за у еко ном ској те о ри ји да ли "екс пан зив на и раз
вој но усме ре на мо не тар на по ли ти ка мо же би ти ефи ка сна 
у по кре та њу про из вод ње и ожи вља ва њу еко ном ског ра ста, 
без по кре та ња ин фла ци је. У том прав цу из у ча ва ју се мо не
та ри стич ка кон цеп ци ја, ре ал на или ма те ри ја ли стич ка кон
цеп ци ја мо не тар не по ли ти ке и ва ри јан та ре ал ног при сту па.

По себ но се из у ча ва ју мо не тар ни им пул си и ме ха ни зам 
тран сми си је мо не тар ног де ло ва ња у при вре ди у кон цеп ту 
ак тив ног нов ца. У то ме је од по себ ног зна ча ја ре ал на и но
ми нал на ко ли чи на нов ца у при вре ди у во ђе њу мо не тар не по
ли ти ке.

 На кон те о риј ског де ла у на став ку ра да се из у ча ва 
мо не та ри зам, ли бе ра ли зам и њи хов ути цај на не раз ви је не 
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при вре де у све ту, по себ но под да нас до ми нант ном нео ли бе
рал ном па ра диг мом (ко ју су при хва ти ле и ове др жа ве). Ов де 
се ис тра жу је мо не та ри зам, нео кеј нзи ја ни зам (др жав ни ин
тер вен ци о ни зам) и нео ли бер ла ни си стем, а по себ но де фла
тор на по ли ти ка и ре дук ци ја агре гат не тра жње у скло пу 
по ли ти ке "ре струк ту ри са ња и ста би ли аз ци је на ци о нал них 
при вре да, а та ко и на ше при вре де.
Кључ не ре чи: нео ли бе ра ли зам, мо не та ри зам, ста би ли за ци

ја, де фи ци ти, не ли квид ност, де фла ци ја, тран
сми си ја, за по сле ност, ин фла ци ја, кон ку рен ци ја.

1. Те о риј ске кон цеп ци је  
о уло зи  мо не тар них фак то ра у при вре ди

1) Ак тив на уло га нов ца у при вред ном раз во ју
Ни је бит но по ре кло нов ца, бит на је ње го ва упо тре ба 

и ефек ти ко ји се по сти жу упо тре бом нов ца
Ре не сан са нов ца у мо дер ним при вре да ма, и све ве ћа 

уло га нов ча ног фак то ра у ре гу ли са њу укуп них при вред них 
то ко ва ука зу ју на чи ње ни цу да је ствар но до шло до „ве ли ког 
за о кре та”. Од не ка да шње „не у трал но сти” нов ца у при вре ди 
из кла сич не еко но ми је, прак тич но, ни је оста ло ни шта. Клат
но у тре ти ра њу зна ча ја и де ло ва ња нов ца се при вре ме но по
ме ри ло на су прот ну стра ну  пре ко при да ва ња до ми нант ног 
зна ча ја уло зи нов ца у при вре ди. Тр жи ште нов ца и тр жи ште 
ка пи та ла, број ни про це си тран сфор ма ци је јед них у дру ге об
ли ке нов ца и нов ча не имо ви не, ве ћа уло га мо не тар не кон тро
ле и ин стру ме на та мо не тар не ре гу ла ци је ишли су у при лог 
та квом си сте му. Ово по себ но у усло ви ма екс пло зив ног и не
кон тро ли са ног ши ре ња нов ча них (фи нан сиј ских) де ри ва та, 
за шта је ве за на и но ва фи нан сиј ска кри за.

Ме ђу тим, сло же ни ме ха ни зам са вре ме них при вре да, 
рас по де ла и пре ра спо де ла  до хот ка, све сло же ни је де ло ва
ње ре ал них фак то ра раз во ја, као и уло га са вре ме не др жа ве 
с број ним ин стру мен ти ма фи скал не по ли ти ке исто вре ме но, 
ука зу ју и на све ве ћи зна чај фи скал ног сек то ра у ре гу ли са
њу еко ном ских про це са. Исто вре ме но ве ћи зна чај екс тер не 
ком по нен те  у  еко ном ском  раз во ју  (отво ре не  еко но ми је)  
ко ор ди на ци је ма кро е ко ном ске по ли ти ке на ме ђу др жав ном 
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ни воу, спе ци фич ни то ко ви ка пи та ла и нов ца, де ло ва ње ме ђу
на род них мо не тар них и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја у мо де ло
ва њу ма кро е ко ном ских по ли ти ка по је ди них зе ма ља, ука зу ју 
да је нео п ход на пот пу на ко ор ди на ци ја мо не тар не, фи скал не 
и плат но би лан сне по ли ти ке и ре гу ла ци је. Стра те ги ја мо не
тар не и фи скал не по ли ти ке мо ра да ува жа ва све на ве де не 
фак то ре и ме ха ни зме уза јам ног де ло ва ња. Ина че, пар ци јал но 
во ђе на, усме ре на на по је ди нач не ци ље ве раз во ја ко је тре ба да 
оства ри, нај че шће оста је пот пу но не е фи ка сна, од но сно кон
тра ин ди ко ва на.1

По себ но сло же на пи та ња, ко ја се ре дов но по ста вља ју у 
мо дер ним при вре да ма, су мо не тар на и фи скал на де ло ва ња у 
при вре ди и плат но би лан сна не рав но те жа, али и бу џет ски де
фи ци ти, фи нан сиј ска кри за др жа ве и де фи ци тар но фи нан си
ра ње раз во ја (по себ но у не раз ви је ним при вре да ма оскуд ним 
ка пи та лом и сла бо мо не ти зо ва ним еко но ми ја ма  без раз ви
је ног тр жи шта нов ца и тр жи шта ка пи та ла, ка ко у по гле ду 
ин сти ту ци ја та ко и у по гле ду ин стру ме на та, али и тра ди ци је, 
кул ту ре, ква ли те та др жав них ин сти ту ци ја и др.). Број на су 
пи та ња ко ја су мо ра ла да се по ста ве у по гле ду са вре ме ног 
мо не та ри зма, нео ли бе ра ли зма (че сто тре ти ра ног као нео
кон зер ва ти зам), све раз ви је ни јег „скри ве ног” др жав ног ин
тер вен ци о ни зма у са вре ме ним при вре да ма ко је ка рак те ри ше 
исто вре ме на по ја ва кри за (или ре це си је), не за по сле ност и ви
со ка ин фла ци ја. Сто га, мо не тар на и фи скал на по ли ти ка да нас 
до би ја ју по себ ну уло гу да ре ше „не ре ши ви про блем” исто
вре ме ног по сти за ња до вољ не ста бил но сти при вре де (ефи ка
сну ан ти ин фла ци о ну по ли ти ку) и оства ри ва ње до вољ но ви
со ке сто пе еко ном ског ра ста, уз то ле рант ну не рав но те жу у 
плат ном би лан су. Све то тре ба оства ри ти, исто вре ме но, јер је 
по ста ло ја сно да је на сце ни кри зе кеј нзи јан ске по ли ти ке ре
гу ли са ња тра жње, уз све оштри ју кри ти ку ор то док сног кеј
нзи јан ства у по ли ти ци ста би ли за ци је при ве де. Мо не та ри зам 
се, исто вре ме но, као но ва фи ло зо фи ја, уз све ве ће зах те ве за 
ли бе ра ли за ци јом свих то ко ва у еко но ми ји (го то во до ауто
ма ти зма тр жи шта ти па кла сич не еко но ми је), уз од го ва ра ју
ће мо де ле ста би ли за ци је и раз во ја, ну ди свим раз ви је ним и 

1 Ви де ти сту ди ју др Сло бо да на Ко ма зе ца: Мо не тар на стра те ги ја и по ли ти ка,  Чи го ја, 
Бе о град, 2002. (по себ но део: ,,Стра те ги ја мо не тар не по ли ти ке“, стр.  96126).
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не раз ви је ним при вре да ма у све ту. Ма да је ја сно да се та кви 
мо де ли не мо гу јед но став но и не кри тич ки пре са ђи ва ти из 
јед не ви со ко ра зви је не при вре де на сла бо раз ви је не при вре де 
тај кон цепт и мо дел се упор но „на ту ра ју” при вре да ма у раз
во ју. Број не уоче не сла бо сти, пот пу но су прот ни ефек ти од 
оче ки ва них, до во љан су до каз и опо ме на за све еко но ми је да, 
на ба зи те о риј ских до стиг ну ћа у све ту, гра де се би има нен тан 
мо дел ста би ли за ци је и еко ном ског ра ста.

Ка да се др жа ва пре ко ма кро е ко ном ске по ли ти ке од
лу чи за исто вре ме но оства ри ва ње ста бил ног кур са ва лу те, 
ста бил ност це на, раст про из вод ње, из во за, стан дар да ста
нов ни штва  мо ра се по ста ви ти пи та ње: да ли је то мо гу ће 
оства ри ти исто вре ме но? Ово по себ но из раз ло га што је та
ква по ли ти ка ре дов но пра ће на ре стрик тив ном мо не тар ном 
по ли ти ком (ко ја тре ба да до при не се ста би ли за ци ји це на и 
кур са). „Нов ча на ма са ће се одр жа ва ти на до стиг ну том ни
воу до по сти за ња ста бил но сти це на, а ускла ђи ва ће се с ре ал
ним ра стом бру то до ма ћег про из во да”2. При мар на еми си ја ће 
се кре та ти ис кљу чи во на осно ву ку по ви не де ви за од стра не 
цен трал не бан ке и кре ди ти ра њем де ви зних по тра жи ва ња по 
осно ву из во за ро ба и услу га (уз оба ве зу да се де ви зни при лив 
про да је цен трал ној бан ци. Ка ква се та да во ди мо не тар на по
ли ти ка? То су ства ри на ше цен трал не бан ке. Ка ква је уло га 
до ма ћег нов ца у по кре та њу при вред ног ра ста и оси гу ра ња 
до вољ не ли квид но сти при вре де?

Да ли је мо не тар на по ли ти ка усме ре на на ста би ли за ци
ју це на и де ви зног кур са, ре стрик тив но во ђе на, у ста њу да бу
де до вољ но под сти цај на на про из вод њу и при вред ни раст? Да 
ли је при вре да до вољ но мо не ти зо ва на и да ли рас по ла же соп
стве ним ка пи та лом, да ли је ли квид на и да ли има мо гућ ност 
ал тер на тив них ула га ња нов ца и ка пи та ла, ко ли ко је за ви сна 
од кре ди та ба на ка, а бан ке од цен трал не бан ке, ка ко де лу је 
но вац и кре дит у при вред ним то ко ви ма, да ли су фи нан сиј
ски и мо не тар ни то ко ви под кон тро лом, шта је са де ло ва њем 
ка мат не сто пе, ка кав је ме ха ни зам тран сми си је мо не тар ног 
де ло ва ња у при вре ди и сл. Све су то пи та ња на ко ја се прет
ход но мо ра ју зна ти од го во ри, ка да се кре а то ри еко ном ске по

2 Ко ма зец, С.: Мо не тар ни им пул си раз во ју, сопств. из да ње, Бе о град, 2014, стр.  24.
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ли ти ке од лу че на ду го роч но во ђе ње ре стрик тив не мо не тар не 
по ли ти ке у ци љу ста би ли за ци је кур са и це на. Ко нач но, на 
ка кву по др шку и ко ор ди на ци ју ова ква по ли ти ка мо же ра чу
на ти код фи скал не по ли ти ке, по ли ти ке рас по де ле, де ви зне и 
спољ но тр го вин ске по ли ти ке, по ли ти ке фор ми ра ња штед ње 
и ин ве сти ци ја и сл. Ко ор ди на ци ја и син хро ни за ци ја ових де
ло ва ма кро е ко ном ске по ли ти ке у оства ри ва њу еко ном ског 
ра ста и ста би ли за ци је при вре де, што је и осно ва ефи ка сне 
мо не тар не по ли ти ке.

Да ли, на су прот то ме, екс пан зив на и раз вој но ори јен ти
са на мо не тар на по ли ти ка мо же би ти ефи ка сна у по кре та њу 
про из вод ње и ожи вља ва њу еко ном ског ра ста, али без по кре
та ња ин фла ци је? Да ли је и под ко јим прет по став ка ма мо
гу ће во ди ти офан зив ну и раз вој но ори јен ти са ну мо не тар ну 
по ли ти ку, без ин фла тор них уда ра? Све су то пи та ња на ко ја 
тра жи мо од го вор у на шим ис тра жи ва њи ма.

По ку ша ли смо да све на ве де не (и дру ге) фе но ме не ис
тра жи мо и да осве тли мо ову, ина че, вр ло сло же ну и по број
ним де ло ва њи ма по зна ту про бле ма ти ку.

2) Мо не тар ни фак то ри  
у про це су при вред ног раз во ја

Но вац је не са мо сло жен и вр ло хе те ро ген са вре ме ни 
фе но мен (са број ним об ли ци ма) већ и вр ло зна ча јан фак тор 
нор мал ног од ви ја ња про це са ре про дук ци је. Под нов цем и 
мо не тар ним фак то ри ма тре ба под ра зу ме ва ти пре све га, ко
ли чи ну нов ца и кре ди та у при вре ди,3 без об зи ра у ко јем се 
об ли ку тре нут но она на ла зи ла, као и ин стру мен те не по сред
ног мо не тар ног ре гу ли са ња и ме ха ни зме пре но ше ња (тран
сми си је) њи хо вог де ло ва ња у при вре ди. Основ но пи та ње 
ко је се на ме ће у мо не тар ној те о ри ји и по ли ти ци је сте ка кав 
је од нос и ме ђу соб но де ло ва ње мо не тар них и не мо не тар них 
(ре ал них) фак то ра ре про дук ци је? Да ли мо не тар ни фак то ри 
по ста ју ини ци јал ни фак то ри од ре ђе них про ме на у при вре
ди, и ка кав је ка рак тер тих про ме на, од но сно, да ли су ре ал
ни фак то ри при мар ног зна ча ја и да ли се мо не тар ни фак то ри 
при ла го ђа ва ју тим ре ал ним кре та њи ма у при вре ди? Пра ви 

3 Кре дит је из вор са вре ме ног нов ца, што мно ги стал но ис ти чу ка да на во де да је са вре
ме ни но вац у ства ри кре дит ни но вац.
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од го вор на то пи та ње је од основ ног зна ча ја за во ђе ње мо не
тар нокре дит не по ли ти ке.4 Но, у по гле ду овог пи та ња да нас 
по сто је три основ не кон цеп ци је:

1) Мо не та ри стич ка кон цеп ци ја, пре ма ко јој мо не тар ни 
фак то ри има ју до ми нант но де ло ва ње у опре де љи ва њу то ко
ва ре про дук ци је (про из вод ња, це не, за по сле ност, ста бил ност, 
плат ноби лан сна рав но те жа, ко ри шће ње ка па ци те та и др).

2) Ре ал на или ма те ри ја ли стич ка кон цеп ци ја, пре ма ко
јој пре суд но де ло ва ње на то ко ве ре про дук ци је има ју ре ал ни 
фак то ри (ин ве сти ци је, по тро шња и рас по де ла, про из вод ња, 
ни во до хот ка и др.), док су мо не тар ни фак то ри не у трал ног 
ка рак те ра и не ма ју ни ка кав ути цај на то ко ве ре про дук ци је.

3) Ва ри јан та ре а ли стич ког при сту па у пр ви план ис ти
че при мар ну уло гу ре ал них фак то ра, али при зна је и по врат
но де ло ва ње нов ча ног фак то ра. Ова те о ри ја, да нас, углав ном, 
до ми ни ра у мо не тар ној те о ри ји.5

Пре ма пр вој кон цеп ци ји мо не тар ни фак то ри, а ти ме и 
мо не тар на по ли ти ка, има ју од лу чу ју ће де ло ва ње на све то
ко ве ре про дук ци је. Да ли ће при вред ни раст би ти бр жи или 
спо ри ји, да ли ће еко ном ска по ли ти ка ус пе ти да очу ва ве ћу 
или ма њу ста бил ност при вре де у осно ви за ви си од успе ха ко
јим је у ста њу да се би под ре ди мо не тар ни фак тор, да „упра
вља” нов цем у при вре ди. То зна чи, за пра во, да ли је у ста њу 
да про во ди ви ше ма ње успе шно мо не тар нокре дит ну по ли
ти ку. Ци клич но кре та ње ко њунк ту ре ова кон цеп ци ја об ја
шња ва де ло ва њем нов ча ног фак то ра. Ли бе рал на кре дит на 
по ли ти ка и екс пан зи ја нов ца до во де ре дов но до бр жег раз во ја 
при вре де и уз ла зне фа зе ци клу са.6 На су прот то ме, кон трак
тив нокре дит на по ли ти ка си гур но во ди де пре си ји и ви со кој 
не за по сле но сти ра да и ка па ци те та. Исто та ко, кре та ње це на, 
од но сно ин фла ци о ни по ре ме ћај ова кон цеп ци ја ис кљу чи во 
ве же за пре те ра ну еми си ју нов ца (екс пан зив ну мо не тар но
кре дит ну по ли ти ку), пад це на за ре стрик тив ну мо не тар ну 
по ли ти ку. Ти ме је овај пра вац не по сред но по сле ди ца кван ти

4 Мо не тар на по ли ти ка је све сно ре гу ли са ње нов ца у при вре ди од стра не бан кар ског 
си сте ма – на че лу с цен трал ном бан ком.

5 Pe rry An der son: „Исто ри ја и по у ке нео ли бе ра ли зма“, Еко но ми ка, Бе о град, бр. 4, 2004, 
стр. 191.

6 М. Ба бић: Ма кро е ко но ми ја, изд. МА ТЕ, За греб, 2010, стр. 298 и 289, и др С. Ко ма зец: 
Ма кро е ко но ми ја, Ин сти тут БК, Бе о град, 1998, стр. 482.
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та тив не те о ри је нов ца. Ма да је ова кон цеп ци ја знат но ши ра 
од кван ти та тив не ко ја углав ном про ме не це на по сма тра као 
ис кљу чи ву по сле ди цу де ло ва ња мо не тар ног фак то ра. До ду
ше, и да нас се ем пи риј ски мо же до ка за ти уска по ве за ност у 
кре та њу ре про дук ци је и нов ча ног оп ти ца ја, при че му ви со кој 
ко њунк ту ри од го ва ра раст це на и раст ма се нов ца и кре ди
та у при вре ди, као што у фа зи ре це си је и па да на ци о нал ног 
до хот ка и за по сле но сти го то во ре дов но има мо по ја ву па да
ња ма се нов ца и кре ди та у при вре ди (ма да ви ше и не до ла
зи до сни же ња це на). Ме ђу тим, ова кон цеп ци ја, по ла зе ћи од 
по вр шних по сма тра ња, ни је у ста њу да са гле да: да про ме не 
ци клу са и за о крет ко њунк ту ре по ти чу од ре ал них фак то ра 
ре про дук ци је, те да мо не тар ни фак то ри са мо пра те то ко ве 
кре та ња, при ла го ђа ва ју ћи се на ста лим про ме на ма.7

Дру га, ре ал на кон цеп ци ја, ви де ли смо, по ла зи од ста ва 
да су ре ал ни то ко ви ре про дук ци је од при мар ног зна ча ја, док 
су мо не тар ни фак то ри се кун дар ног. То су фак то ри ко ји се са
мо при ла го ђа ва ју про ме на ма ре ал них фак то ра ре про дук ци је, 
омо гу ћа ва ју ћи њи хов нор ма лан ток („да од стра не нов ча ног 
фак то ра не би до шло до смет њи у нор мал ним то ко ви ма ре
про дук ци је”). Пре ма овој кон цеп ци ји, ре ал ни фак то ри до во
де до ци клич ног кре та ња при вре де, до за о кре та ко њунк ту ре, 
док се мо не тар ни фак то ри са мо при ла го ђа ва ју тим, већ на
ста лим, про ме на ма. Ви со ку фа зу ко њук тур ног ци клу са пра
ти раст нов ца и кре ди та у при вре ди, док фа зу ре це си је или 
кри зе пра ти оску ди ца нов ца и ре стрик ци ја кре ди та. Исто та
ко по ве ћа ње ни воа це на по вла чи за со бом раст ма се нов ца у 
оп ти ца ју, као што и њи хо во сни же ње до во ди до сма ње ња по
треб не ко ли чи не про мет них зна ко ва за оба вља ње сма ње ног 
роб ног про ме та.8

Бу ду ћи да је очи то, да у са вре ме ним при вре да ма мо
не тар ни фак то ри не ма ју па сив ну уло гу, од но сно са мо уло
гу по сред ни ка у ре про дук ци ји, већ да су и зна ча јан ак ти ван 
фак тор, а че сто и ини ци јал ни фак тор од ре ђе них про ме на у 
ре про дук ци ји, то се ова ре ал на кон цеп ци ја на кра ју „ко ри
гу је”, пре тва ра ју ћи се у знат но ре а ли стич ну тре ћу ва ри јан ту. 

7 К. Маркс: Ка пи тал, I том, Кул ту ра, Бе о град, 1947, стр. 529.
8 Упра вља ње мо не тар ном ма кро е ко но ми јом и рав но те жа у ма кро е ко но ми ји (у књи зи 

др Сло бо дан Ко ма зец: Мо не тар на стра те ги ја, стр. 168, 169).
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Тре ћа ва ри јан та о уло зи мо не тар них фак то ра у при
вре ди, ви де ли смо и да ље ис ти че при мар ну уло гу ре ал них 
фак то ра, али при зна је и ак тив ну уло гу мо не тар них фак то ра 
у свим то ко ви ма ре про дук ци је. Мо не тар на кре та ња, пре ма 
ве ли ком бро ју ових ауто ра, не са мо да се при ла го ђа ва ју ма те
ри јал ним кре та њи ма, већ по ста ју и са мо ста лан ак ти ван фак
тор ко јим се мо же све сно де ло ва ти на то ко ве при вре де. Пре ма 
овој кон цеп ци ји, бан кар ски си стем ће кроз од го ва ра ју ћу мо
не тар ну по ли ти ку ста ви ти на рас по ла га ње при вре ди оно ли
ко нов ца и кре ди та, ко ли ко то зах те ва да ти ни во про из вод ње 
и роб ног про ме та, уз да ти ни во це на (дру штве ни про из вод 
по те ку ћим це на ма као ин ди ка тор „нор мал ног” снаб де ва ња 
ре про дук ци је нов цем). Ова ва ри јан та је да нас до ми нант на у 
те о ри ји и по ли ти ци, што је уско ве за но за раз вој кре дит ног 
(де по зит ног) нов ца, ма ни пу ли са ног нов ца и све раз ви је ни јем 
др жав ном ин тер вен ци о ни зму, при че му др жа ва оства ре ње 
од ре ђе них ци ље ва еко ном ске по ли ти ке (раз вој них, со ци јал
них, струк тур них и дру гих) ко ри сти но вац и нов ча ну по ли
ти ку цен трал не бан ке (ко ја јој је и да ље у ру ка ма). Све ве ћи 
бу џет ски де фи цит, по ве за ње са све ве ћим јав ним рас хо ди ма 
(ин ве сти ци о ног, тран сфер ног, чи сто вој ног де ло ва ња у при
вре ди, из ван ње го вих нор мал них функ ци ја про ме та и пла ћа
ња.

То зна чи да да нас по сто ји ди ја лек тич ко је дин ство ре
ал них и мо не тар них фак то ра у ре про дук ци ји, па у јед ном 
мо мен ту мо гу има ти при мат пр ви, у дру гом дру ги фак то ри, 
ма да у основ ном од но су тре ба ис так ну ти при мар ну уло гу ре
ал них фак то ра ре про дук ци је. Овим смо до би ли од го вор на 
пи та ње во ђе ња и ефи ка сно сти мо не тар не по ли ти ке (о че му 
ка сни је ши ре рас пра вља мо), да јој се не би, што се че сто чи
ни, ста вља ли у за да так и та кви ци ље ви у раз во ју, ко је она 
објек тив но не мо же оства ри ти. Због то га се че сто ис ти че  да 
за успе шно спро во ђе ње мо не тар нокре дит не по ли ти ке, тре
ба па ра лел но спро во ди ти и дру ги ком плекс ме ра на под руч
ју ста би ли за ци је као: фи скал ну, спољ но тр го вин ску, де ви зну, 
по ли ти ку до хо да ка и це на, по ли ти ку штед ње и ин ве сти ци ја, 
да би смо до би ли за до во ља ва ју ћи ре зул тат на под руч ју по ли
ти ке нов ца и кре ди та.9 Мо гућ ност де ло ва ња нов ца и кре ди та 

9 До вољ на ко ли чи на нов ца је сте по тре бан, али не до во љан услов за еко ном ску екс пан
зи ју (Al vin Han sen: Mo ne tary The ory and Fi scal Po licy, New York, 1949, стр. 198).
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у ре про дук ци ји ши ре је об ја шње на у де лу где се об ја шња ва 
зна чај и уло га бан кар ског кре ди та у са вре ме ној при вре ди.10

Но вац је, ви де ли смо, не са мо до ста хе те ро ген ме ха ни
зам у мо дер ној при вре ди, већ и из ван ред но ефи ка сан фак тор у 
про це су ста би ли за ци је (или де ста би ли за ци је) при вре де, али и 
омо гу ћа ва ња то ко ва ре про дук ци је у це ли ни.

Мо дер на мо не тар на те о ри ја на сто ји, пре све га, да на
ђе од го вор на пи та ње тран сми си о ног ме ха ни зма у де ло ва њу 
основ них мо не тар них ва ри ја бли на про це се ре про дук ци је. 
Дру гим ре чи ма, ка ко и ко јом бр зи ном мо гу ин стру мен ти 
мо не тар не по ли ти ке де ло ва ти на основ не при вред не ма кро
агре га те, као што су: бру то до ма ћи про из вод, ц це не, за по
сле ност, ко њунк ту ра, бу џет ска по тро шња, уво зноиз во зни 
ком плекс плат ни би ланс, ли квид ност ре про дук ци је и др.11

2. Мо не тар ни им пул си и тран сми си о ни  
ме ха ни зам мо не тар не по ли ти ке

Но вац и мо не тар не ме ре, си гур но је, де лу ју на еко ном
ску ак тив ност. Ме ђу тим, што се ти че при ро де и ме ха ни зма 
тран сми си је овог де ло ва ња схва та ња се у са мој осно ви мно го 
раз ли ку ју. Јед но схва та ње је кеј нзи јан ска кон цеп ци ја (у чи јој 
осно ви су од но си при хо дирас хо ди) и ме ха ни зам ка ма те као 
глав на ве за из ме ђу нов ца и еко ном ске ак тив но сти, од но сно 
ди на ми ке и по на ша ња основ них агре га та (ин ве сти ци ја, за
по сле но сти, до хот ка и др.). Дру го схва та ње од ба цу је по де лу 
еко ном ске те о ри је на ана ли зу на ци о нал ног до хот ка (ма кро е
ко но ми ја) и на те о ри ју це на (ми кро е ко но ми ја). Пре ма овој те
о ри ји, про из вод ња и за по сле ност се об ја шња ва ју од го ва ра ју
ћим про ме на ма ре ла тив них од но са и про ме на ма це на. Ово би 
се мо гло сма тра ти сред њим схва та њем. И ко нач но, на са свим 
дру гом по лу, на ла зи се по зна та нео кван ти та тив на кон цеп ци
ја с по зна тим еле мен ти ма.

Пред став ни ци кван ти та тив не те о ри је, у свим ва ри јан
та ма у ко ји ма се она по ја вљу је, по сма тра ју ва ри ја ци је ко ли
чи не нов ца у од но су пре ма на ци о нал ном до хот ку као стра те
шку ка те го ри ју ста бил но сти и еко ном ског ра ста.

10 В. М. Усо скин: Те о ри ји де нег, Мисљ, Мо сква, 1976, по себ но део ,,При ро да нов ца и 
ње го ва уло га у про це су раз во ја’’, стр. 7484.

11 М. Бур да, Ч. Вил пош: Ма кро е ко но ми ја, Пу бли кум, Бе о град, 2004, стр. 41.
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Пред став ни ци нео кван ти та тив не те о ри је нов ца, по себ но 
чи ка шка шко ла, по ла зе од то га да су но вац и мо не тар на по ли
ти ка од при мар ног зна ча ја у ре гу ли са њу ко њунк ту ре, да про ме
не „мо не тар не ба зе” од лу чу ју ће де лу ју на на ци о нал ни до хо дак 
и оста ле ма кро а гре га те.12

Про ме на во лу ме на нов ца по ста је, да кле, гло бал ни из
раз мо не тар не по ли ти ке а про во ди се уз не по сред но де ло ва
ње ма се нов ца на еко ном ску ак тив ност. Ти ме про ме на сто пе 
ра ста оби ма нов ца де лу је на ре ал ни дру штве ни про из вод (по
сле из ве сног вре мен ског ин тер ва ла, у ко јем се огле да за ка
шња ва ње у де ло ва њу мо не тар не по ли ти ке (о че му ће мо на 
дру гом ме сту ши ре рас пра вља ти). Мо не тар на по ли ти ка је, 
зна чи, пу тем кон тро ле нов ча не ма се ве о ма ефи ка сна као ин
стру мент ста би ли за ци је, знат но ефи ка сни ја од фи скал не по
ли ти ке.13 Ова ква нео кван ти та тив на схва та ња су под врг ну та 
озбиљ ној кри ти ци, по себ но у по след ње вре ме. По ла зе ћи од 
то га да очи та уза јам на по ве за ност ко ја по сто ји из ме ђу про из
во да и ко ли чи не нов ца, мо же по ти ца ти не од стра не нов ча не 
ма се, већ од стра не по на ша ња до хот ка, узрок и  по сле ди цу је 
те шко одво ји ти и ја сно ди фе рен ци ра ти, јер нај че шћа вла да 
уве ре ње да се „не при ла го ђа ва еко ном ски про цес ко ли чи ни 
нов ца, већ обр ну то, ко ли чи на нов ца еко ном ском про це су”.14

Мо не тар ни им пул си, пре ма овим схва та њи ма пре но се 
се на при вре ду пре ко ре ла тив них про ме на це на, ко је са сво је 
стра не, де лу ју на тра жњу нов ца, на ре ал не вред но сти, ства
ра ње но вих сред ста ва и оба ве за и „при но са од сред ста ва” (ка
ма ту), од но сно на про из вод њу и по тро шњу.15

Функ ци ја тра жње нов ца и тра жње кре ди та се укљу чу
ју у це ло вит си стем с функ ци ја ма ин ве сти ци ја, по тро шње и 
фор ми ра ња до хот ка.16 До са да фор ми ра ни еко но ме триј ски 
мо де ли су по ка за ли ка ко по чет на про ме на у рас по ло жи вој 
нов ча ној ма си сук це сив но де лу је на на ци о нал ни до хо дак и 

12  M. Fri ed man: А. Schwartz: „Mo ney and Bu si nes Cylkes“, Re vi ew of Eco no mic Sta ti stics, 
1963, стр. 3264, K. Brun ner: „The Ro le of Mo ney and Mo ne tary Po licy“, Re vi ew of the 
FRB of St. Lu is, бр. 7, 1968, стр. 924.

13 Те за по ла зи из ста ва да је функ ци ја тра жње нов ца знат но ста бил ни ја од функ ци је по
тро шње, док је упра во функ ци ја по тро шње та на ко јој се за сни ва де ло ва ње и ефек ти 
про ме на јав них рас хо да и по ре ских сто па.

14 M. Wilms  J. Si eb ke: Те о ре ти ча ри и мо не тар на по ли ти ка, НБЈ, Пре во ди, 8. 1971, стр. 
25.

15 Ви де ти J. G. Clo u wer  E. Shaw: Mo ney in a The ory of Fi nan ce, Was hing ton, DC, 1960.
16 Karl Brun ner: The Ro le of Mo ney and Mo ne tary Po licy, НБЈ, бр. 2, 1970. (пре вод).
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це не, а ово се да ље са сво је стра не од ра жа ва на про ме не ка
мат них сто па, це ну ка пи та ла, скло ност по тро шњи. Ко нач но, 
све ску па по врат но де лу је на фор ми ра ње до хот ка.

Те шко је да нас при хва ти ти ста во ве нео кеј нзи ја на ца да 
укуп на ко ли чи на нов ца пред ста вља јед ну од ва ри ја би ла ко је 
ути чу на ко њунк ту ру, али са мо ин ди рект но, пу тем тран сми
си је пре ко ка ма те. Лан ча на ре ак ци ја, ко ја на ста је про ме на ма 
ко ли чи не нов ца пре ко ка ма те, де лу је на тра жњу ин ве сти ци ја. 
Ин ве сти ци је, пак пред ста вља ју са мо са став ни део гло бал не 
тра жње, ко ја де лу је на при вред ни раст.17

У кра ћим вре мен ским пе ри о ди ма по сто ји уза јам но де
ло ва ње нов ца и до хот ка, и то кроз стал ни про цес мо не ти за
ци је при вре де.

По сто ја ње стал не ве зе из ме ђу нов ца и бру то про из во да 
не зна чи да по сто ји ве за са мо у јед ном прав цу, од но сно да 
но вац де лу је на про из вод. По сто ји уска по врат на ве за бру то 
про из во да и про це са ства ра ња и по ни шта ва ња нов ца с ве ћим 
узроч ним де ло ва њем еко ном ске ак тив но сти на но вац.18

Дру го, вре мен ска по ве за ност нов ца и еко ном ске ак тив
но сти (кроз из ве сно за о ста ја ње де ло ва ња у вре ме ну) ни је у 
мо гућ но сти да об ја сни пре ци зно ко ли ко ва ри ра ње мо не тар
ног ра ста до во ди до флук ту а ци је еко ном ске ак тив но сти.

Тре ће, ви со ка ко ре ла ци ја из ме ђу про ме на ко ли чи не 
нов ца и еко ном ске ак тив но сти у ци клич ним кре та њи ма је 
до ка за на, уз од ре ђе но за о ста ја ње у по на ша њу агре га та при
вре де иза про ме на ко ли чи не нов ца.19

Че твр то, у про јек ци ја ма и ана ли зи ефе ка та „про ме на 
ко ли чи не нов ца тре ба да ухва ти и ин тер вал из ме ђу еми то ва
ња мо не тар ног им пул са и ње го вог крај њег де ло ва ња на еко
ном ску ак тив ност”.20

Ка ко по сто ји чврст од нос из ме ђу до хот ка и ко ли чи не 
нов ца, рас по ло жи ва ко ли чи на нов ца мо же да се ме ња ауто
ном ним мо не тар ним ме ра ма – при че му пред у зе ћа и про из

17 Као да се у по след њим го ди на ма ка ма та ни је по ве ћа ва ла на 1218% (чак и есконт на 
сто па 1012%), пра ће не ви со ком сто пом ин фла ци је, ви со ком стра жњом, па дом сто пе 
ра ста и за по сле но сти.

18 С. Ко ма зец: Стра те ги ја ста би ли за ци је еко ном ског си сте ма, Штам па, Ши бе ник, 
1998, стр. 357.

19 Ба бић, М.: Ма кро е ко но ми ја (По себ но део ,,Ути цај мо не тар не по ли ти ке на ка ма ту’’, 
стр. 340).

20 Karl Brun ner: The Ro le of Mo ney and Mo ne tary Po licy…, стр. 17.
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во ђа чи при ла го ђа ва ју сво је из дат ке ста њу сво је ли квид но сти, 
да би ус по ста ви ли же ље ни ни во сред ста ва. Укуп на ко ли чи на 
нов ца, у крај њем слу ча ју, де лу је на из дат ке при вре де, а ови 
на бру то до ма ћи про из вод и за по сле ност те се по ве ћа ња вр
ше до оног ни воа ко ји од го ва ра но вом од но су нов ца и до хот
ка. То је „нор мал ни” ток ути ца ја.

Те о ри ја нов ча не ба зе је ус пе ла да до ка же уску ве зу из
ме ђу сто па про ме на нов ча не ма се и дру штве ног про из во да, 
али се ти ме још ни шта не ка же о узроч ној ве зи ових агре
га та укуп не нов ча не ма се. Про ме не сто пе ра ста нов ча не ма
се, пре ма овим схва та њи ма ре дов но прет хо де флук ту а ци ја ма 
при вред ног ци клу са.21

По ве за ност мо не тар ног и еко ном ског убр за ња, од но сно 
успо ра ва ња, је у те о ри ји до ста ја сна. За па же но је да су ве ћа 
убр за ња или успо ра ва ња мо не тар них им пул са пра ће на убр
за ним, од но сно успо ре ним, кре та њем ре ал ног на ци о нал ног 
про из во да.

Не упу шта ју ћи се ду бље у те о риј ске про бле ме уза јам
ног де ло ва ња мо не тар них и ре ал них фак то ра у ре про дук ци
ји, нео п ход но је, још јед ном, на ве сти да се дис про пор ци је у 
при вре ди и не у рав но те же ност ја вља ју пре све га на стра ни 
ре ал них фак то ра ре про дук ци је, ма да и мо не тар ни фак то ри 
мо гућ но сти са мо ста лан фак тор кри зе или фак тор „ко ји про
ду бљу је већ на ста лу кри зу”.22

По зна то је да у усло ви ма екс пан зи је до ла зи, по ред оста
лог и до по ра ста це на, што је уско ве за но за про ши ре ње мо не
тар ног во лу ме на ко ји де лу је на по раст про из вод ње и про ме
та, али и на даљ њи раст це на. Ти ме екс пан зи ја нов ча не ма се, 
де лу ју ћи на раст про из вод ње и за по сле но сти, исто вре ме но 
до во ди и до по ра ста укуп не нов ча не тра жње, од но сно по
тро шње. Исти на, екс пан зи ја нов ца и кре ди та не сто ји у ве ћој 
стал ној и утвр ђе ној сра змер ни пре ма фор ми ра њу тра жње, 

21 Исто та ко и флук ту а ци ја ма ин ду стриј ске про из вод ње, бан кар ских кре ди та, по на ша ње 
по тро ша ча и др. Пре крет ни ца у мо не тар ном ра сту прет хо ди по кре ту у еко ном ској ак
тив но сти, али се то мо же об ја шња ва ти и де ло ва њем ре ал них еко ном ских фак то ра на 
нов ча ну ма су. Сту ди је из обла сти мо не тар не те о ри је ука зу ју на ова кво де ло ва ње, од
но сно због че га ци клич на по ме ра ња мо не тар ног ра ста прет хо де про ме на ма еко ном ске 
ак тив но сти, бу ду ћи да то зна чај но де лу је на стра те ги ју мо не тар не вла сти у спро во ђе
њу мо не тар не по ли ти ке (већ пре ма оце ни по сто је ће, а не не ке бу ду ће си ту а ци је).

22 М. Фрид ман: Те о ри ја нов ца и мо не тар на по ли ти ка, Рад, Бе о град, 1996, стр. 86. Ви ди 
и H. Johnsen: „Mo ne tary The ory and Po licy“, Ame ri can Eco no mic Re vi ew, јун, 1962.
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али је оп шта тен ден ци ја у по на ша њу два агре га та иста. Раст 
нов ча не ма се до во ди до ра ста тра жње, а она са сво је стра не, 
до во ди до про ши ре ња ре про дук ци је и по ра ста свих об ли ка 
по тро шње.23

Кре дит и но вац по др жа ва ју или огра ни ча ва ју ре про дук
ци ју  за ви сно до основ не ори јен та ци је мо не тар не по ли ти ке, 
од но сно да ли је екс пан зи о но или ре стрик тив но ори јен ти са
на. Пре ма ова квим схва та њи ма уко ли ко се же ле огра ни чи ти 
ци клич на кре та ња у ре ал ном сек то ру при вре де, мо ра се ста
ви ти под кон тро лу и огра ни чи ти екс пан зи ја укуп не ко ли чи
не нов ца у при вре ди.24

У фа зи пре те ра ног успо на ко њунк ту ре цен трал на бан
ка и круг по слов них ба на ка на сто је  сма њи ти сто пу ра ста 
бан кар ских кре ди та  да би се су зби ла пре те ра на ко њунк ту
ра, на рав но узи ма ју ћи у об зир и вре мен ско за о ста ја ње у де
ло ва њу ме ра мо не тар не ма се на ко њунк ту ру. Пре о вла да ва и 
уве ре ње да би по ве ћа ње ко ли чи не нов ца и кре ди та тре ба ло 
би ти до ста ујед на че но и не за ви сно од флук ту а ци ја при вред
ног ци клу са. Ова кви ста во ви не узи ма ју до вољ но у об зир 
осно ве ства ра ња нов ца и да нас ди ри го ва ној при вре ди, у ко јој 
све ма ње оста је па ра ле лан од нос и су прот на кре та ња ро бе и  
нов ца, у ко јој но вац по ста је ин стру мент за це ли низ дру гих 
че сто не е ко ном ских ци ље ва, по себ но у сфе ри по кри ва ња све 
ве ћег оби ма јав них рас хо да (бу џет ског де фи ци та). 

3. Но вац као не у тра лан  
и ак ти ван фак тор раз во ја

Уло га нов ца у од ре ђи ва њу то ко ва еко ном ских про це
са и да нас је пред мет оштрог ра зи ла же ња еко но ми ста. Док 
но вац, пре ма јед ни ма, вр ши кон тро лу над про це си ма, дру ги 
ве ру ју да он не ма не ки ве ћи ути ца ја на еко ном ске про це се, 
од но сно да је он го то во не у тра лан фак тор у ре про дук ци ји. 
Пре ма ста во ви ма не ак тив ног нов ца, обич но се по ла зи од то га 

23 Ви де ти: J. To bin: „No tes on Op ti mal Mo ne tary Growth“, Jo ur nal of Po li ti cal Eco nomy, avg. 
1968. и A. Marty: „The Op ti mal Ra te of Growth of Mo ney“, ibi dem.

24 По ла зи се од прет по став ке да се но вац убри зга ва у про це су про из вод нопро мет не 
сфе ре, да под сти чу ин ве сти ци је и ли квид ност при вред них су бје ка та и ти ме до во де до 
по ра ста по тро шње. Нов ча на тра жња прет хо ди фи нал ној по тро шњи. Мо гу ће је да се 
еми си ја нов ца вр ши за фи нан си ра ње бу џе та и лич не по тро шње, те до ла зи до го то во 
ауто мат ског по ра ста ма се нов ца и нов ча не фи нал не тра жње.
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да се ко ли чи на нов ца са мо при ла го ђа ва ре ал ним по тре ба ма 
при вред ног раз во ја, та ко да се сво ди на па си ван еле мент си
сте ма. С дру ге стра не, од нос нов ца пре ма дру гим агре га ти
ма је вр ло про мен љив. За пра во не мо же се ус по ста ви ти не ки 
стал ни од нос и као фак тор с ко јим се мо же у по ли ти ци уна
пред ра чу на ти, а ти ме и све сно ути ца ти про ме на ма ма се нов
ца на при вред ну ак тив ност.

Тврд њу да је нов ча на ма са ак ти ван фак тор у при вред
ним про це си ма, обич но се на сто ји пот кре пи ти с три сле де ћа 
еле мен та:

1) Про ме не ко ли чи не нов ца у при вре ди има ју ре дов но 
од ре ђе на ве ћа или ма ња де ло ва ња у це ло куп ној при
вре ди.

2) Од нос нов ца пре ма ве ћем бро ју ма кро а гре га та, (про
из вод ња, ин ве сти ци је, из воз, уво зу, за по сле ност, по
тро шња) ни је ста би лан и пред ви дљив у вре ме ну, а 
ти ме по ста је ин стру мент све сног усме ра ва ња при
вред не ак тив но сти.

3) Нов ча ну ма су у при вре ди је мо гу ће до ста ефи ка сно 
кон тро ли са ти пре ко ин стру ме на та мо не тар не по ли
ти ке, а с њом да нас успе шно ма ни пу ли ше цен трал на 
бан ка с кру гом по слов них ба на ка.

Код Кеј нза и нео кеј нзи ја на ца у раз ра ђе ној те о ри ји по
тро шње до хот ка по шло се ви де ли смо, од то га да скло ност 
ли квид но сти од ре ђу је ка мат ну сто пу, а од нос ка мат не сто пе 
и сто пе мар ги нал не ефи ка сно сти ка пи та ла од ре ђу је по на ша
ње ин ве сти ци ја. С дру ге стра не, ин ве сти ци је и мар ги нал на 
скло ност по тро шњи од ре ђу ју до хо дак, про из вод њу и ни во за
по сле но сти.25

Бу ду ћи да је мар ги нал на скло ност по тро шњи до ста ста
бил на, као и мул ти пли ка тор ин ве сти ци ја, од ре ђи ва ња на ци
о нал ног до хот ка је да то про из вод њом про ме не ин ве сти ци ја 
и мул ти пли ка то ра. Пред став ни ци нео кван ти та тив не те о ри је 
по ла зе од то га да  по раст нов ча не ма се до во ди до по ра ста 
про из вод ње, а он је јед нак про из во ду по ра ста ко ли чи не нов
ца и бр зи не фор ми ра ња до хот ка, да кле Y = М · В, „до хо дак 

25 Гру па ауто ра: Стра те ги ја раз вој не фи скал не по ли ти ке, Јан тар гру па, Бе о град, 2000. 
(По себ но део ,,Јав ни дуг, бу џет ски де фи цит  еми си ја нов ца’’, стр. 178. „Раз вој на фи
скал на по ли ти ка у ко ор ди на ци ји с раз вој ном мо не тар ном по ли ти ком“, стр. 248).
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се на ла зи у ли не ар ном од но су пре ма ко ли чи ни нов ца”, твр ди 
на јед ном ме сту Џ. Ма ће шић.26

Тра жња нов ца је ста бил на, би ло у но ми нал ном би ло у 
ре ал ном из ра зу. Мно ги мо де ли су ука за ли да по сто ји кон
зи стент ни ји од нос из ме ђу по тро шње и ко ли чи не нов ца од 
кон зи стент но сти ин ве сти ци ја и рас хо да као кеј нзи јан ске те
о ри је.27 Ти ме се до шло до за кључ ка да је ко ли чи на нов ца зна
чај ни ји ин ди ка тор у од ре ђи ва њу по тро шње не го рас хо ди из 
не ког ра ни јег пе ри о да.28

По сто ји ми шље ње да ду го роч не про ме не у ре ал ној ко
ли чи ни нов ца по ста нов ни ку сто је у ви со кој ко ре ла ци ји с 
ду го роч ним про ме на ма у ре ал ном до хот ку по ста нов ни ку.29 
Ко ли чи на рас по ло жи вог нов ца ко ле ба се у су прот ном прав
цу од бр зи не оп ти ца ја. Ти ме се и из во ди за кљу чак да „ве ли ка 
ко ле ба ња у це на ма вер но од ра жа ва ју ве ли ка ко ле ба ња у ко
ли чи ни нов ца по је ди ни ци про из во да”.30

По сма тра ју ћи кре та ње ре ал не ко ли чи не нов ца и ре ал
ног до ма ћег про из во да у ци клу су, при ме ће но је да ре ал на ко
ли чи на нов ца ра сте у фа зи екс пан зи је и опа да, или спо ри је 
ра сте, у фа зи кон трак ци је ци клу са. „Ме ђу тим, ам пли ту да 
кре та ња у ре ал ној ко ли чи ни нов ца има да ле ко ма њи ра спон 
не го ам пли ту да кре та ња у ре ал ном до хот ку”.31

Ре ал на ко ли чи на нов ца би ти ме тре ба ла де ло ва ти ста
би ли за ци о но на ци клич не осци ла ци је, сми ру ју ћи их, од но
сно су жа ва ју ћи ра спон осци ла ци ја. То, из гле да, не ви ди кван
ти та тив на те о ри ја нов ца, већ на про тив, по ла зи од су прот ног 
ста ва, да осци ла ци је у мо не тар ном ра сту до во де и узро ку ју 
осци ла ци је у при вред ним кре та њи ма (ци клич не осци ла ци је).

26 Џ. Ма ће шић: „Но вац, мо не тар на по ли ти ка и еко но ме триј ски мо де ли“, Ју го сло вен ско 
бан кар ство, бр. 12, стр. 16. Пре ма овом ауто ру фор ми ра ње до хот ка је у САД и Ка на ди 
да ле ко ста бил ни ја од ин ве сти ци о ног мул ти пли ка то ра у свим по сма тра ним го ди на ма.

27 Џ. Ма ће шић: „Но вац, мо не тар на по ли ти ка и еко но ме триј ски мо де ли“, Ју го сло вен ско 
бан кар ство, бр. 12, 1972, стр. 8. Ви де ти у том по гле ду и G. Ma ce sich: The Ca na dian 
Jo ur nal of Eco no mics and Po li ti cal Sci en ce. VI II, 1964, стр. 368.

28 Mil ton Fri ed man: The Qu an tity The ory of Mo ney – A. Re sta te ment (у књи зи М. Фрид ман: 
Те о ри ја нов ца и мо не тар на по ли ти ка, стр. 1534).

29 М. Фрид ман: Те о ри ја нов ца и мо не тар на по ли ти ка, Рад, Бе о град, 1972, стр. 37.
30 Исто, стр. 38. Ре ал на ко ли чи на нов ца је го ди шњи раст но ми нал не ко ли чи не нов ца, 

ко ри го ван за го ди шњи раст це на.
31 Исто, стр. 38.
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По сле рат ни еко ном ски раст је ја сно по ка зао да тврд
ња о ста бил но сти мо не тар ног мул ти пли ка то ра (као и мул
ти пли ка то ра јав них рас хо да и мул ти пли ка то ра по ре за) не ма 
осно ва, од но сно не ма до вољ но ин ди ци ја за по твр ду та кве 
хи по те зе, те је и по ве ре ње ко је је да то њи хо вом де ло ва њу у 
при вре ди би ло пре те ра но, по себ но у од но су на ефек те ко је 
се по сти жу про ме на ма бр зи не оп ти ца ја нов ца у свим при вре
да ма.32 Та ко је и те о ри ја по тро шње (нео кеј нзи јан ска те о ри
ја) ко нач но би ла при си ље на да при хва ти став да је „и но вац 
зна ча јан у раз во ју и ста бил но сти при вре де”. Ово је по себ но 
до шло до из ра жа ја оног мо мен та ка да се про ме на ма нов ча не 
ма се до не кле по сти гла ста бил ност це на, ка да је ус по ста вље
на кон тро ла над нов ча ним оп ти ца јем и ка да се у по след ње 
вре ме ка ма та сло бод ни је фор ми ра ла на ви со ком ни воу33

По сто ји, да кле, ве ћа ко ре ла ци ја из ме ђу укуп не ко ли
чи не нов ца и по тро шње, од но сно на ци о нал ног до хот ка, не
го из ме ђу ауто ном них рас хо да (кеј нзи јан ских ин ве сти ци ја) 
и по тро шње. Но ви је ма кроана ли зе, исто та ко, по ка зу ју да 
ра ни је тврд ње –  по ко ји ма укуп на ко ли чи на нов ца ни је од 
зна ча ја, те да се до ход на бр зи на оп ти ца ја по на ша ве о ма не
рав но мер но и да сто га не мо гу би ти еле мент си гур но сти и 
пред ви ђа ња у ак тив ној ста би ли за ци о ној по ли ти ци – не ма ју 
ствар не ва жно сти. Та кви ста во ви, а до ми ни ра ли су до пре 
де се так го ди на, су до ве ли до под ре ђе не уло ге нов ца у еко
ном ској ана ли зи и по ли ти ци ста би ли за ци је.

Но ви ја ис тра жи ва ња су от кри ла да про ме не у нов ча ној 
ма си у при вре ди де лу ју на рас хо де и по тро шњу мак си мал но 
на кон шест ме се ци од из вр ше них ини ци јал них про ме на нов
ца. Исто та ко до ка за но је да и рас хо ди на по тро шњу има ју ви
со ку ко ре ла ци ју с про ме на ма у нов ча ној ма си, ако су на ста ли 
пре два тро ме сеч ја, док у истом том пе ри о ду по сто ји сла ба 
ко ре ла ци ја из ме ђу по тро шње и ауто ном них рас хо да.

32 До ход на бр зи на оп ти ца ја, пре ма кван ти та тив ној те о ри ји, је од нос из ме ђу но ми нал ног 
до хот ка и го ди шње ко ли чи не нов ца ко ја се на лаз и у оп ти ца ју (М1). Им пли цит ни де
фла тор це на је кре та ње ко је се до би ја по де лом но ми нал ног с ре ал ним до хот ком. (М. 
Фрид ман, оп. цит., стр. 39). Ре ал ни до хо дак је, да се под се ти мо оства ре ни до хо дак 
све ден на не про ме ње не це не, што се обич но чи ни пре ра чу на ва њем но ми нал ног до
хот ка на јед ну го ди ну, ко ја се узи ма као ба зна го ди на (стал не це не).

33 Ви де ти по дат ке о по на ша њу ка ма та у Бил те ну НБС, бр. 6, 2014. Та бе ле ка мат них сто
па ба на ка.
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Пре ма мно гим сту ди ја ма, ра ђе ним у по след ње вре ме, 
по твр ђе но је да је „бр зи на фор ми ра ња до хот ка” ста бил ни ја 
функ ци ја од мул ти пли ка то ра ин ве сти ци ја. Због то га, пре ма 
ве ћем бро ју схва та ња при ступ ко ји узи ма кван ти та тив на те
о ри ја код про ме на до хот ка си гур ни ји је од при сту па по тро
шње до хот ка. Исти на, ов де се још не ви ди шта је узрок, а 
шта по сле ди ца про ме на: да ли је до хо дак при ма ран фак тор, а 
ко ли чи на нов ца се кун да ран (из ве де не), или обр ну то. Ла ко је 
при хва тљив и став, ко ји се из то га све га из вла чи, на и ме, да је 
са ста но ви шта еко ном ске по ли ти ке лак ше пред ви де ти и кон
тро ли са ти ко ли чи ну нов ца, не го пред ви де ти и кон тро ли са ти 
из дат ке, од но сно по тро шњу. Због вр ло про мен љи вог ути ца
ја ко ли чи не нов ца на до хо дак и при вред ну ак тив ност, пре ма 
нео кеј нзи јан ској те о ри ји, те шко је и по ред све га при хва ти ти 
нов ча ну ма су као глав ни еко ном ски ин ди ка тор у ком пен за
тор ној еко ном ској по ли ти ци.”34

Ка ко ствар но по сто ји ви со ка ко ре ла ци ја про ме на нов
ча не ма се и ин ве сти ци ја, од но сно сто пе ра ста, очи то је да 
је ова ве за јед на од ја чих ар гу ме на та мо не та ри ста  и да се у 
по след ње вре ме сна жно по тен ци ра.35

4. Мо не та ри зам, ли бе ра ли зам  
и не раз ви је не при вре де

1) Мо не та ри зам, нео кеј нзи ја ни зам  
и са вре ме ни нео ли бе рал ни си стем

Ме ђу на род ни фи нан сиј ски ка пи тал, вр ло кон цен три
сан, мул ти ла те рал но по ста вљен као блок ин те ре са раз ви је
них при вре да пре ма зе мља ма у раз во ју (ко ри сни ци ма ка пи
та ла) пре ко сво јих фи нан сиј ских и мо не тар них ин сти ту ци ја 
већ ду го по ку ша ва да на мет не соп стве ну фи ло зо фи ју раз во ја 
и ме ре еко ном ске по ли ти ке.

34 Кван ти та тив на те о ри ја по ла зи од раз гра ни че ња но ми нал не ко ли чи не нов ца и ре ал не 
(но ми нал не, ко ри го ва не за рас це на). Мо не тар на по ли ти ка сто га мо же да ре гу ли ше 
са мо но ми нал ну ко ли чи ну, док ре ал ну и ње но по на ша ње од ре ђу је при вред ни си стем 
у це ли ни. На тај на чин од нос из ме ђу про ме на у но ми нал ној ко ли чи ни нов ца и ре ал ној 
пред ста вља око сни цу нео кван ти та тив не те о ри је нов ца (ви ди: Џ. Ма ће шић, оп. цит., 
стр. 17).

35 Гру па ауто ра: Мо не тар на стра те ги ја и по ли ти ка…, стр. 86. (Ви де ти по себ но део: 
,,Стра те ги ја ефи ка сне мо не тар не по ли ти ке’’, стр. 179, 181 и 183.)
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Нео кеј нзи јан ска те о ри ја и по ли ти ка ре гу ли са ња тра
жње и по тро шње по ка за ла се пот пу но не е фи ка сном у слу ча ју 
ком би на ци је ви со ке ин фла ци је и стаг нант ног ра ста (стаг фла
ци је). Ме ре еко ном ске по ли ти ке за сно ва не на тој па ра диг ми 
или убр за ва ју ин фла ци ју, уз бла го ле че ње не за по сле но сти, уз 
оба ра ње сто пе ра ста, или ства ра ју су прот не ефек те. Ту је ова 
по ли ти ка кон тра ин ди ко ва на. Осам де се тим го ди на ма раз ви
је не ин ду стриј ске зе мље на пу шта ју кеј нзи јан ску док три ну, 
при хва та ју ћи мо не та ри зам као иде о ло шку осно ву и од го ва
ра ју ће ме ре мо не тар не по ли ти ке.36 Та кву по ли ти ку Ме ђу на
род ни мо не тар ни фонд (ММФ) прак тич но ни ка да ни је ни на
пу стио од свог осни ва ња до да нас. То се по себ но од но си на 
по ли ти ку де ви зног кур са, по ли ти ку плат ноби лан сног урав
но те жа ва ња, мо не тар ну по ли ти ку, ка мат ну сто пу и кон тро лу 
мо не тар них агре га та. Пре у зи ма њем мо не та ри зма од стра не 
др жа ва раз ви је ног ка пи та ли зма са мо се по ја ча ва ин те ре сна 
по ве за ност ме ђу на род ног ка пи та ла, фи нан сиј ских ин сти ту
ци ја и ин те рес др жа ва раз ви је ног ка пи та ли зма. Ин те ре си 
др жа ве и ме ђу на род ног ка пи та ла ти ме до би ја ју је дин стве ну 
плат фор му у усме ра ва њу (по ли ти ци) сред ста ва, кре та њу ка
пи та ла, за шти ти ин те ре са круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла, а 
ти ме и ових др жа ва и ин сти ту ци ја. Свет је су о чен са но вим 
об ли ци ма ме ђу на род не по де ле ра да, сфе ра ма ути ца ја, про
до ром ка пи та ла из све та раз ви је них у не раз ви је не, уз вр ло 
суп тил не об ли ке екс пло а та ци је не раз ви је них зе ма ља. Ин ду
стриј ски ка пи тал (из воз ро бе) усту па ме сто фи нан сиј ском ка
пи та лу и тех но ло шкој рен ти (тран сфе ром тех но ло ги ја, тех
но ло шком за ви сно шћу и сл.).

Шта у та квим од но си ма зна чи на ме та ње не раз ви је ним 
зе мља ма ме ра еко ном ске по ли ти ке из раз ви је них при вре да 
ка пи та ли зма?

Исто вре ме но се  мо ра по ста ви ти и пи та ње: шта зна
чи на ме та ње као при мар ни циљ за зе мље у раз во ју и "бор ба 
про тив ин фла ци је" (као код раз ви је них при вре да), а не на по
ри за убр зан еко ном ски раст, као је ди ни из лаз из за о ста ло
сти, за ви сно сти, пре те ра не за ду же но сти и те шко ћа у ме ђу на
род ним еко ном ским и фи нан сиј ским од но си ма ових зе ма ља? 

36 Ши ре о при хва та њу нео ли бе ра ли зма и на стан ку «та че ри зма» ви де ти код: Ерик Реј
нерт, Спон та ни ха ос, Чи го ја, 2010, стр. 120 и 126.
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У зе мља ма у раз во ју по сто је сна жно угра ђе не дис тор
зи је фак то ра раз во ја, пре све га, у од но си ма и на тр жи шту 
ро бе, ра да и ка пи та ла по треб ног за раз вој. Сли ка је сле де ћа:

1) Тр жи ште ро бе  огра ни че но и оскуд но;
2) Тр жи ште ра да  огро ман при ти сак не ква ли фи ко ва

них и не до вољ но об у че не рад не сна ге, уз из у зет но 
ви со ку не за по сле ност,

3) Тр жи ште ка пи та ла  огро ман ма њак штед ње по тре
бан за раз вој, уз при ти сак не про дук тив не по тро шње.

Уз на ве де но осе ћа се сла ба ор га ни за ци ја, сла бо ко ри
шће ње ре сур са, би ро кра ти за ци ја и не е фи ка сност др жа ве,37 уз 
гран ску и ре ги о нал ну имо би ли за ци ју фак то ра раз во ја. Де фи
цит но фи нан си ра ње по ста је ну жност и го то во ре дов ни из вор 
до дат не аку му ла ци је.

При вред на де пре си ја ре зул тат је оштре де фла ци о ни
стич ке по ли ти ке раз ви је них зе ма ља у усло ви ма сла бог функ
ци о ни са ња мо не тар ног си сте ма, сла бог функ ци о ни са ња тр
го вач ког, фи нан сиј ског и тех но ло шког си сте ма  пра ће ни 
свет ском ин фла ци јом и ви со ком не за по сле но шћу, ду бо ким 
струк тур ним про ме на ма при вре да  озна чи ли су и крај ере 
по сле рат ног при вред ног бу ма у ка пи та ли зму др жав ним ин
тер вен ци ја ма, а на осно ву кеј нзи јан ске еко ном ске док три не.38

Исто вре ме но, у раз ви је ним зе мља ма по сте пе но по ста је 
до ми нант на нео кла сич на те о ри ја (као не ка кав но ви "ме ша
ни" об лик ли бе ра ли стич ке док три не не пот пу ног la is sez fa i
rea, ко ја по ла зи од ста ва да у фа зи опа да ња ко њунк ту ре тре

37 Ов де би мо гли по себ но ис та ћи не е фи ка сну еко ном ску по ли ти ку др жа ве, не ко ор ди
ни са не ак ци је др жа ве по себ но у сек то ри ма ко ји тра же ску па ис тра жи ва ња, ве ли ки 
ка пи тал и ин ве сти ци је, оси гу ра ва ње по треб них ин фор ма ци ја о трен до ви ма у све ту и 
но вим тех но ло ги ја ма, из о ста нак пла но ва раз во ја или њи хо во не спро во ђе ње, из о ста
нак по мо ћи пер спек тив ним гра на ма, од но сно ко че ње раз во ја гра на без пер спек ти ве.

38 Кеј нзи јан ство је, очи глед но, по шло од по гре шне прет по став ке да ће ин тер вен ци ја др
жа ве у при вре ди кроз де фи цит но фи нан си ра ње и по ве ћа не јав не рас хо де и тран сфе ре 
до ве сти до ожи вља ва ња ко њунк ту ре, а ка да уђе у фа зу про спе ри те та по ве ћа ња до хот
ка и по ре ских при хо да, вра ћа ти ду го ве и урав но те жа ва ти бу џет. Ме ђу тим, јав ни рас
хо ди су из гу би ли ан ти ци кли чан ка рак тер, пре тво рив ши се у струк тур не рас хо де, док 
су фа зе ре це си је по ста ле не ре дов не, та ко да ни је би ло мо гу ће по ве ћа њем по ре за по
кри ти ду го ве и кри зне фа зе ци клу са, што је по зна ти ком пен за циј ски бу џет ски си стем 
фи нан си ра ња. То је до ве ло до стал ног ра ста јав них ду го ва, уз стал ни раст бу џет ског 
де фи ци та. Стал ни бу џет ски де фи ци ти и огром ни јав ни ду го ви, за њи хо во фи нан си
ра ње ство ри ли су по се бан под си стем фи нан сиј ског си сте ма (јав ни сек тор) са сво јом 
од во је ном ло ги ком и по ли ти ком у раз во ју мо дер них др жа ва. То се да нас по сма тра као 
је дан од бит них фак то ра ин фла ци је и на ра сле кри зе тзв. «др жа ве бла го ста ња».
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ба под сти ца ти штед њу и ин ве сти ци је, а пре ко тех но ло шких 
ино ва ци ја по ве ћа ва ти по ну ду и оси гу ра ти но ву екс пан зи ју.

По ве ћа ње штед ње тре ба оси гу ра ти ре ла тив ним сма њи
ва њем тро шко ва ра да (над ни ца) и ши ро ке или јав не по тро
шње.

По ли ти ка ММФ, ори јен ти са на на ре стрик тив ну мо не
тар ну и фи нан сиј ску по ли ти ку, у не раз ви је ним при вре да ма 
 ду жни ци ма, под ути ца јем до ми ни ра ју ће мо не та ри стич
ке кон цеп ци је ре гу ли са ња при вре де, у пр ви план је ис та
кла от пла ту и сер ви си ра ње ду го ва, и одр жа ва ње по треб не 
ли квид но сти у ме ђу на род ним пла ћа њи ма (плат ноби лан сно 
при ла го ђа ва ње). Та ква по ли ти ка ММФ пра ће на је оштром 
ре стрик тив ном мо не тар ном по ли ти ком (огра ни ча ва њем ра
ста нов ча не ма се у при вре ди), по ра стом ка мат них сто па и 
тра же ње, зо на "ре ал них ка ма та", ре стрик ци јом јав не по тро
шње и ин ве сти ци ја, сти му ла ци јом штед ње. Та ква по ли ти ка 
се, осим у не ко ли ко раз ви је них при вре да (САД, В. Бри та ни ја, 
Ја пан, Не мач ка) по ка за ла кон тра ин ди ко ва на у свим зе мља ма 
у раз во ју, до во де ћи до:

1) Сто пе ра ста,
2) По ве ћа ња не за по сле но сти,
3) Оба ра ња по тро шње и стан дар да,
4) Од ли ва ка пи та ла по си сте му от пла та и ка ма та,
5) Со ци јал не на пе то сти, про ду бља ва ња кри зе,
6) По ве ћа ња сто пе и убр за ња ин фла ци је,
7) По гор ша ње terms of tra de,
8) По гор ша ва ња кон ку рент не спо соб но сти при вре де,
9) Сла бље ња де ви зних кур се ва и де ви зних ре зер ви.
Про це на ММФ, за сно ва на на мо не та ри стич кој кон цеп

ци ји ре гу ли са ња при вре де да ће до ћи до пот пу но су прот них 
ефе ка та и сла бље ња при ти ска спољ них ду го ва, по ка за ла се 
пот пу но по гре шна.

"Кеј нзи јан ски ме то ди са ми (ефек тив на тра жња) ни су 
ви ше спо соб ни да ожи ве при вре ду ако су по ре зи ви со ки а 
про фит на сто па и штед ња ни ске, и ако су над ни це не флек
си бил не (ако је по ну да не флек си бил на), чак и кад је тра жња 
вр ло сти му ла тив на. 

Ни ска про фит на сто па де сти му ли ше ин ве сти ци је, а 
пре ко то га раст про из вод ње и про дук тив но сти. Ви со ки по ре
зи де сти му ли шу штед њу и ин те рес за рад, док не флек си бил
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не над ни це оне мо гу ћа ва ју при ла го ђа ва ња у овим ве ли чи на
ма. Исто та ко, ме то ди еко но ми је по ну де не мо гу са ми ре ши
ти про блем ин ве сти ра ња (по ну де), ако не до ста је аде кват на 
тра жња. У ства ри, и еко но ми ја по ну де и еко но ми ја ефек тив
не тра жње по ла зе са исте тач ке  од но са штед ње и ин ве сти
ци ја, али су им раз ли чи те ме то де ди на ми зи ра ња тог од но са. 
Те ме то де са да тре ба ком би но ва ти. У про це су ин ве сти ра ња 
уче ству ју са мо фир ме (на ба зи ан ти ци пи ра не про да је), али у 
про це су штед ње уче ству ју и фир ме и ста нов ни штво. По што 
се мо же де си ти да се ин ве сти ци је не по кла па ју са штед њом, 
мо же се ја ви ти, с јед не стра не, про блем ефек тив не тра жње, 
кад др жа ва тре ба да ин тер ве ни ше ра ди ус по ста вља ња рав но
те же и пу не за по сле но сти и, с дру ге стра не, про блем не а де
кват ног про фи та и штед ње (а он да и ин ве сти ци ја, про дук тив
но сти и про из вод ње) ко ји се мо ра ју сти му ли са ти сма ње њем 
по ре за на по слов не фир ме и ста нов ни штво, убр за ном амор
ти за ци јом основ ни фон до ва, сма ње њем вла ди них рас хо да и 
ре гу ла и по ве ћа њем флек си бил но сти над ни ца и при вред ног 
си сте ма. У том кон тек сту аде кват на мо не тар на по ли ти ка би 
не у тра ли са ла ин фла ци о не ефек те сма ње них по ре за и ус по
ри ла би ан ти ци пи ра ну ин фла ци ју, што би во ди ло па ду ка
мат ни сто па, а штед ња би по ја ча ла кре дит но тр жи ште, док 
би флек си бил не над ни це и це не ума њи ле по тре бе за др жав
ним ин ве сти ци ја ма. Еко но ми ја по ну де ди рект но на па да "је
згро" ин фла ци је, јер сти му ли ше штед њу, ино ва ци је, пад ка
мат них сто па, флек си бил ност над ни ца, по ну ду рад не сна ге и 
про дук тив ност фак то ра про из вод ње, што ди рект но ути чу на 
рас по ло жи вост и тро шко ве ра да и ка пи та ла"39

Др жав на еко ном ска по ли ти ка раз ви је них зе ма ља у 
осно ви но си нео кон зер ва тив ни ка рак тер. Из ла зак из еко
ном ске кри зе и кон тро ла ин фла тор них про це са зах те ва ли су 
са свим кон крет не ме ре и ин стру мен те еко ном ске по ли ти ке 
(стаг фла ци ја). Спро во де се кре дит не ре стрик ци је, огра ни ча
ва ње бу џет ских де фи ци та, по др жа ва ње струк тур не по ли ти ке 
и сти му ла ци ја раз во ја од ре ђе них гра на, сти му ла ци ја на уч но
тех но ло шких про це са, кон тро ла кре та ња де ви зних кур се ва, 
по др жа ва ње из во за, урав но те жа ва ње плат ног би лан са.

39 Јан ко вић, Ра до ван: «Фак то ри ре це си је и спо рог и не рав но мер ног опо рав ка свет ске 
при вре де, 19801986», Еко ном ска ми сао, 2/1986, стр. 23.



КруниславСовтић,ДалиборМилетић НЕОЛИБЕРАЛИЗАМИ...

258

Нео кон зер ва тив на тен ден ци ја у еко ном ској по ли ти ци 
раз ви је них при вре да очи ту је се у ре при ва ти за ци ји про фит
них др жав них ком па ни ја (Ја пан, В. Бри та ни ја, САД, Не мач ка 
и Фран цу ска), уз по сте пе но де ре гу ли са ње фи нан сиј ске сфе
ре, сла бље ње кон тро ле над ка мат ном по ли ти ком, при ли вом 
ка пи та ла, про ме на ма де ви зних кур се ва и др. (уз сла бље ње 
ан ти тру стов ског за ко но дав ства).

Ор то док сна нео кла сич на по ли ти ка ста би ли за ци је, ко
ју пре по ру чу је ММФ, нај че шће се сво ди на то "да по ку шај 
сти му ли са ња из во за по сва ку це ну по мо ћу ли бе ра ли за ци је 
тр го ви не или агре сив не де пре си ја ци је ва лу те че сто мо же 
угро зи ти ста би ли за ци о ни про грам и та ко од ло жи ти ре ша ва
ње кри зе ду го ва".40

Ин те ре сан тан је слу чај при ти ска ММФ на Бо ли ви ју да 
из вр ши сна жну де вал ва ци ју ва лу те ра ди по пра вља ња ста ња 
плат ног би лан са и пре мо шћа ва ња "де ви зног ја за", ра ди омо
гу ћа ва ња пла ћа ња ка ма та на спољ ни дуг. У ства ри, пред лог 
се сво ди на ко ри шће ње ин фла ци је као сред ства за фи нан си
ра ње от пла та ду го ва, али по це ну си ро ма ше ња ста нов ни
штва, од ли ва суп стан це у ино стран ство и пре тва ра ње "де
ви зног ја за" у раз во ју не моћ. На рав но да је та ква пре по ру ка 
од би је на.

Ре цеп ту ра ММФ са др жи и зах тев за во ђе ње по ли ти ке 
ре ал не ка ма те, без об зи ра на ње но сна жно ре ди стри бу тив но 
де ло ва ње  од ли вом до хот ка у ру ке вла сни ка фи нан сиј ског 
ка пи та ла.

Ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка и по ли ти ка стал ног 
огра ни ча ва ња по тро шње у не раз ви је ним при вре да ма мо гу 
са мо да до ве ду до оба ра ња сто пе ра ста и пре ла ска при вре де у 
ре це си ју и кри зу раз во ја. “Ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка 
је на про сто кам па ња про тив жи вот ног стан дар да рад нич ке 
кла се ко ја се из во ди све сном ин тен зи фи ка ци јом не за по сле
но сти, ко ри сте ћи еко ном ску при ну ду про тив по је ди на ца и 
про тив ин ду стри је, по ли ти ку ко ју зе мља ни ка да не би до пу
сти ла да је зна ла шта ће би ти учи ње но.”41

40 J.D.Sachs: Tra de and Ex chan ge Ra te Po li ci es in Growthori en ted Adjust ment Pro gram, 
IMF, The World Bank, Was hing ton, 1997, стр. 294.

41 Др Дра го љуб Сто ја нов: Еко ном ска кри за и еко ном ска по ли ти ка, Ин фор ма тор, За греб, 
1985, стр. 182.
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Нео кла сич ни мо дел ММФ да нас пред ста вља но ву ор
то док си ју у од но су на не раз ви је не зе мље  ду жни ке. Но ви ја 
ис тра жи ва ња от кри ва ју у то ме сна жан ути цај но вог мо не та
ри зма и “еко но ми је по ну де” (supply si de eco no mics). Ре а фир
ма ци ја тр жи шног ауто ма ти зма ти па Саyовог за ко на, ре при
ва ти за ци ја сред ста ва про из вод ње, ало ка ци о на функ ци ја тр
жи шта и де ре гу ла ци ја при вред них то ко ва, пра ће ни зах те вом 
за “отво ре ном еко но ми јом”, али и стал ном стаг фла ци јом, ви
со ком не за по сле но шћу ра да и ка пи та ла, хи пе рин фла ци јом, 
од ли вом аку му ла ци је и ка пи та ла у ино стран ство  еле мен ти 
су и ка рак те ри сти ке си сте ма ко ји се ме ђу соб но ис кљу чу ју. С 
дру ге стра не, ви со ка за ду же ност при вре де, сла ба ефи ка сност 
и пот пу на де мо ти ви са ност за раз вој и ства ра ње аку му ла ци је 
у ин фла ци ји (уз “мар ги нал ну ефи ка сност ка пи та ла” ко ја се 
кре ће око 01%), очи глед но је пот пу но дру га чи ји “ам би јент” 
у ко јем тре ба во ди ти ре стрик тив ну мо не тар ну и фи скал ну 
по ли ти ку и огра ни ча ва ње свих об ли ка по тро шње. По тро
шња ре дов но из гле да “пре те ра на”, уз пот пу но “охла ђе ну” ко
њунк ту ру. Та кав кон цепт ста би ли за ци је мо же до ве сти са мо 
до про ду бљи ва ња кри зе. Ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка, 
уз по зи тив не ре ал не ка мат не сто пе, тре ба ло би да до ве де до 
сми ри ва ња ин фла ци је, по ве ћа не ефи ка сно сти упо тре бе нов
ца и нов ча ног ка пи та ла, а то у осно ви зна чи да се по ла зи од 
прет по став ке да је ин фла ци ја у свим при вре да ма мо не тар ног 
по ре кла. Из во зно ори јен ти са на стра те ги ја, по мог ну та убр за
ном де вал ва ци јом ва лу те, тре ба ло би да под стак не из воз и 
оси гу ра до во љан де ви зни при лив за “за тва ра ње де ви зног ја
за” и сми ри ва ње при ти ска или “ом че ду го ва”. Да ли пре лаз са 
уво зносуп сти ту тив не на “из во зноекс пан зив ну” стра те ги ју 
ста би ли за ци је и раз вој мо же да ти (и у ко јем пе ри о ду) за до во
ља ва ју ће, не и спек та ку лар не, ре зул та те? Ма да су ис ку ства 
не ких “отво ре них” еко но ми ја (Син га пур, Таyван, Ј. Ко ре ја) 
по зи тив на, да ли је ова ква стра те ги ја оп штег ка рак те ра и 
при ме њи ва на све зе мље и све усло ве раз во ја?.

По сто ји тврд ња да је “при род ни пра ти лац ова кве ру ди
мен тар не, тр жи шне, еко ном ске по ли ти ке, чак и у тр жи шним 
при вре да ма, по раст ин фла ци је, а не ње но су зби ја ње”.42

42 Др Дра го љуб Сто ја нов: Со ци јал ни аспек ти ан ти ин фла ци о не по ли ти ке, На уч ни скуп, 
Сплит, де цем бар 1987.
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За ста ре ла тр жи шна струк ту ра, ру ди мен тар на при вре
да, ни зак ни во про из вод ње и per ca pi ta до хот ка, ма ла и не
до вољ на по ну да роб них фон до ва за по кри ће до ма ће тра жње 
и по тро шње (ко ја је ина че ни ска и не а де кват на) не оси гу
ра ва ју до вољ не из во зне ви шко ве роб них фон до ва. При раст 
дру штве ног про из во да ни је до во љан ни за пла ћа ње оба ве за 
о ка ма та ма на ино стра не ду го ве. При ти сак по треб ног из во за 
пра ћен је стал ном и све бр жом де пре си ја ци јом де ви зног кур
са, али углав ном без по зи тив них ефе ка та на из во зне сек то ре 
при вре де. По раст из во за се, да кле, оси гу ра ва углав ном кон
трак ци јом до ма ће по тро шње уз све убр за ни ју де вал ва ци ју и 
убр за ње ин фла ци је (уз број не пре ра спо де ле у при вре ди, али 
углав ном не про из вод ног ка рак те ра и пре ба ци ва ње нај ве ћег 
де ла ре сур са на фи нан сиј ске опе ра ци је. На ста је за пра во за
ча ра ни круг стал не де вал ва ци је, по ве ћа ња ка мат них сто па (и 
те жњи за до сти за њем ре ал не ка ма те), а за тим и ин дек са ци ја 
при ма ња  што се све сла ма у оп штем ин фла тор ном ха о су 
и хи пе рин фла ци ји. Та ко “осло бо ђе ни тр жи шни ме ха ни зам 
са мо отва ра ин фла тор ни про цес, без по зи тив них ефе ка та на 
про из вод њу и за по сле ност, од но сно по пра вља ње и по сте пе но 
укла ња ње плат ноби лан сне не рав но те же и де ви зне кри зе”.

“Кон тра пункт жи во та” ових при вре да на ла зи се у убр
за ном при вред ном ра сту, уз бр же из ме не при вред не струк
ту ре. Брз при вред ни раст је мо дус ви вен ди у ре ша ва њу на го
ми ла них при вред них про бле ма и из ла зак из ду жнич ке кри зе 
(уз про цес по сте пе ног раз ду жи ва ња).

Фи скал на по ли ти ка уз сна жне ре ди стри бу тив не ефек
те на до хо дак бо га тих сло је ва (ко је обич но кри за не по га ђа) 
и ње го во уба ци ва ње у про из вод не про це се, ства ра ње до дат
ног до хот ка, уз ну жну кон тро лу це на, мо ра ју би ти син хро
ни зо ва ни с од го ва ра ју ћом по ли ти ком до хо да ка.43 Де фи цит но 
фи нан си ра ње про из вод ног сек то ра (не др жав них бу џе та, као 
у кла сич ном си сте му де фи цит ног фи нан си ра ња, од но сно кеј
нзи јан ском де фи цит ном бу џет ском фи нан си ра њу), мо гу ће је 
ко ри сти ти за ак ти ви ра ње фак то ра раз во ја и мр твих ка пи та
ла. То оста је је ди ни пра вац агре сив не раз вој не по ли ти ке и 

43 По ве ћа ње по ре за ви ших до ход них гру па и по ре за на имо ви ну ефи ка сни ји је ме тод ан
ти де пре сив не по ли ти ке у од но су на ре дук ци ју јав них рас хо да чи ме се рав но мер ни је 
рас по ре ђу је и те рет ста би ли за ци о не по ли ти ке, на рав но, уко ли ко се при том иза бе ре 
стра те ги ја сми ри ва ња по тро шње.
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ства ра ња еx ан те штед ње чи је ства ра ње ове зе мље “не мо гу 
че ка ти не ко ли ко го ди на”. или де це ни ју  две. У та квим од но
си ма сми ре них це на мо гу ће је тра жи ти зо ну “по зи тив не ре
ал не ка мат не сто пе” и де ви зног кур са. Ве ли ки про бле ми на
ста ју што у не при пре мље ном при вред ном си сте му по ли ти ка 
тра же ња ре ал них це на фи нан сиј ских агре га та са мо во ди ја
ча њу фи нан сиј ског ка пи та ла на ра чун про из вод ног ка пи та
ла, уз број не пре ра спо де ле на ра чун ства ра ња бру то до ма ћег 
про из во да и до хот ка.

Про бле ми се за о штра ва ју и чи ње ни цом да у тим зе
мља ма не по сто је раз ви је ни сви об ли ци тр жи шта, а по себ
но ефи ка сно тр жи ште ка пи та ла ко је би “ви шак” ка пи та ла и 
“при нуд ну штед њу” ефи ка сно усме ри ло у ра ци о нал на ула
га ња. Та ко ство ре ни ви шак ка пи та ла или се пре ли ва у чи сте 
фи нан сиј ске тран сак ци је, или се од ли ва у ино стран ство, или 
под сти че фи нал ну до ма ћу тра жњу, или се јед но став но тран
сфор ми ше у де ви зна сред ства и чи сту сте ри ли за ци ју кроз 
про цес те за у ра ци је.

Основ но пи та ње ко је се мо ра по ста ви ти гла си ло би: 
због че га ММФ и ИБРД не пре по ру чу ју стрикт ну при ме
ну но вог ли бе ра ли зма (мо не та ри зма, “еко но ми је по ну де”) и 
за САД ко је има ју де фи цит тр го вин ског би лан са, фи скал ну 
кри зу, не за по сле ност, пад ко ри шће ња ка па ци те та  што је и 
оп шта ка рак те ри сти ка зе ма ља у раз во ју.44

Ја сно је да би та кав сце на рио био глат ко од ба чен, јер, 
ра ди се о кон цеп ци ји раз во ја ко ја са др жи чуд ну ме ша ви ну 
кеј нзи јан ске и мо не та ри стич ке те о ри је (али и дру гих пра ва
ца). Исти на, САД има ју огро ман при лив стра ног ка пи та ла 
ко јим фи нан си ра ју број не де фи ци те, раз ви је но тр жи ште ка
пи та ла, бр же мо гућ но сти при ла го ђа ва ња због бр зог тех но

44 Де фи цит тр го вин ског и плат ног би лан са,  и по ред ста ва вла да и свих до са да ад ми
ни стра ци ја о сма њи ва њу, стал но ра сте, уло га јав ног сек то ра и бу џет ског де фи ци та 
се по ве ћа ва, јав ни дуг је по ве ћан, увоз ка пи та ла је огро ман, што све при вре ду одр
жа ва из ван зо не ре це си је, док се стал ним оба ра њем кур са до ла ра тру ди да се одр жи 
кон ку рент на спо соб ност на свет ском тр жи шту. Све је то пра ће но из во зом ин фла
ци је и не за по сле но сти у дру ге ин ду стриј ски раз ви је не и не до вољ но ра ви је не зе мље.

 Пре ста нак при ли ва ка пи та ла (из раз ви је них, али и не раз ви је них зе ма ља) 
до вео би до бр зог «отре жње ња», уз ну жну ре стрик ци ју др жав них рас хо да, 
по раст ка мат них сто па и ре стрик ци ју нов ца, а то би по кре ну ло ин фла тор ни 
та лас, уз исто вре ме ну по ја ву оштре ре це си је и ви со ке не за по сле но сти ра да 
и ка пи та ла.
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ло шког раз во ја, до лар као свет ски но вац, со ци јал но оби ље и 
ви сок per ca pi ta до хо дак, од но сно еко ном ски ни во уз раз ви
је ну “др жа ву бла го ста ња”, што све не ма ју зе мље у раз во ју. 
Ти ме је от пор ових зе ма ља фи ло зо фи ји и пре по ру ка ма за ста
би ли за ци о ну и раз вој ну еко ном ску по ли ти ку ММФ у свим 
овим зе мља ма у раз во ју знат но огра ни чен.

2) Де фла тор на по ли ти ка  
и ре дук ци ја агре гат не тра жње

Мо не та ри стич ки мо дел ста би ли за ци је на мет нут не
раз ви је ним при вре да ма во ди про ду бљи ва њу кри зе, ви со кој 
не за по сле но сти, оп штој не ли квид но сти и бло ки ра њу свих 
ин тер них фак то ра раз во ја. По ли ти ка ви со ке ка ма те оне мо гу
ћа ва ин ве сти ци је и еко ном ски раст, а иде и у ко рист фи нан
сиј ском, а не про из вод ном ка пи та лу.

Нео мо не та ри стич ка кон цеп ци ја ли бе рал ног ка пи та ли
зма по ста ла је до ми нант на осно ва са вре ме них ма кро е ко ном
ских по ли ти ка раз ви је них при вре да. Мо не та ри зам са по зна
тим еле мен ти ма (по ну да нов ца, ин фла ци ја, ре ал на ка ма та, 
де ви зни курс, тра жња нов ца и др.) по ста је на жа лост, пре о
вла ђу ју ћа па ра диг ма не раз ви је них  са пот пу но раз ли чи том 
струк ту ром при вре де и дру штва, ин сти ту ци ја ма си сте ма и 
“ква ли те ту” и реј тин гу др жа ве.

Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд и свет ски кре ди то ри 
(но си о ци по ну де свет ског ка пи та ла) пре по ру чу ју ду жни ци ма 
са ви со ком ин фла ци јом ре цеп ту ру ста би ли за ци о не по ли ти ке 
де фла тор ног ка рак те ра. Ин фла ци ја тре ба да се мо не тар но гу
ши и огра ни ча ва, као да је ин фла ци ја до ми нан то мо не тар ни 
по ре ме ћај при вред не рав но те же (без де ло ва ња на убла жа ва ње 
при ти ска тро шко ва, што јој у ства ри чи ни осно ву). Ре ду ко ва
ње бу џет ског де фи ци та пре ко на пу шта ња суб вен ци о ни са ња 
це на из во за и ка ма та, пра ће ни оштром ре стрик тив ном по ли
ти ком  исти на, има ју кла сич не де фла тор не ефек те (огра ни
ча ва ње екс пан зи је нов ца), али до во де до исто вре ме ног ра ста 
тро шко ва по сло ва ња. Тра же ње оства ри ва ња ре ал не ка ма те, 
ре ал ног кур са на ци о нал ног нов ца, ре ал них до хо да ка и др. 
уте ме ље но је на ма кро е ко ном ској по ли ти ци раз ви је них зе ма
ља. Ма кро е ко ном ска по ли ти ка ста би ли за ци је ових зе ма ља 
спро во ди се у са свим дру гом ам би јен ту (раз ви је но отво ре но 
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тр жи ште, ви со ка ефи ка сност и осе тљи вост ка пи та ла на про
ме не ка ма те, отво ре на при вре да, фи нан сиј ска ди сци пли на, 
раз ви јен бан кар ски и мо не тар ни си стем, раз ви је на фи нан
сиј ска тр жи шта, ви сок рас по ло жи ви до хо дак и штед ња, ела
стич ност по тро шње раз ви је ни об ли ци имо ви не у ко ји ма се 
др жи до хо дак при вред них и дру гих су бје ка та, али и др жа ве 
и др.), што све не по сто ји у не раз ви је ним зе мља ма.

По ли ти ка огра ни ча ва ња по тро шње и кон тро ла мо не тар
не ма се, са свим оправ да не с раз ви је ним при вре да ма, те шко су 
при хва тљи ве у зе мља ма у раз во ју из сле де ћих раз ло га: 1) Ви
си на и струк ту ра по тро шње су ни ски и вр ло не е ла стич ни (еле
мен тар не жи вот не по тре бе), 2) При вре да ових зе ма ља је сла бо 
мо не ти зо ва на, што, у не до стат ку вла сти те аку му ла ци је и од
ли ва ка пи та ла, оста вља је ди ни про стор за до дат но бан кар ско 
фи нан си ра ње раз во ја. Ор то док сна ста би ли за ци о на по ли ти ка 
ко ја се спро во ди ре стрик ци јом тра жње и по тро шње, по ли ти ка 
„ре ал них“ фак то ра про из вод ње и ре ал не де вал ва ци је на сто ји 
се број ним при ти сци ма на мет ну ти зе мља ма у раз во ју. Основ
но пи та ње при огра ни ча ва њу по тро шње је сте: ко ји то об лик 
по тро шње у фор ми ра њу укуп не тра жње тре ба кон тро ли са ти и 
огра ни ча ва ти: лич ну, ин ве сти ци о ну, јав ну или из во зноуво зну 
(Y = C + I + G + (X  M).

Да ли је мо гу ће и да ље огра ни ча ва ти лич ну по тро шњу 
и ко јих сло је ва, мо же ли се то ли не ар но чи ни ти у со ци јал но 
из ра зи то ра сло је ном дру штву или је мо гу ће огра ни ча ва ње 
ин ве сти ци је ко је су и да ље ге не ра тор раз во ја (ма да су у свим 
зе мља ма у раз во ју дра стич но опа ле у бру то до ма ћем про из
во ду, као уоста лом и у на шој при вре ди).

Очи то је да се у ус по ста вље ним од но си ма мо же го во
ри ти са мо у огра ни ча ва њу јав не (бу џет ске) по тро шње, ко ја 
је углав ном не про из вод на и не ра ци о нал на у овим зе мља ма. 
Ка ко не по сто је јед на ко сти ин ве сти ци ја и штед ње, фи нан сиј
ско тр жи ште је у по ну ди си ро ма шно, раст „до дат не“ штед ње 
те шко се мо же оства ри ва ти до дат ном ком пре си јом оста лих 
об ли ка по тро шње, по себ но лич не и ин ве сти ци о не. При то ме 
се мо ра по ста ви ти и пи та ње: ка ко је мо гу ће бр зо струк тур но 
при ла го ђа ва ње ових при вре да без но вих ин ве сти ци ја и до
дат не аку му ла ци је. Сто га је при ти сак на увоз ка пи та ла из 
ино стран ства и на ра ста ње спољ ног ду га по ста ло го то во не
кон тро ли сан про цес.
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„Све до тле док се ка ма те, це не и кур се ви мо гу ера тич но 
ко ле ба ти, струк тур ни од но си еко но ми је  –  рас по де ла при
хо да на кла се, уче шће др жа ве у бру то до ма ћем про из во ду, 
про дук тив ност ра да, ин тен зи тет ка пи та ла и тех но ло шка 
спо соб ност мо гу се ме ња ти са мо те шко и с мно го су ко ба. 
При ла го ђа ва ње струк тур них ре ал них од но са мо не тар ним 
тен ден ци ја ма ре стрик ци је у ова квом слу ча ју има ка рак тер 
шо ка. Др жа ва за ду же не зе мље из гу би ла је свој су ве ре ни тет 
при вред нопо ли тич ког ин тер ве ни са ња“.  

„Де фла ци о на по ли ти ка ста би ли за ци је (мо не тар не и 
фи скал не по ли ти ке) на сто ји ре ду ко ва њем агре гат не тра жње 
да спро ве де од го ва ра ју ће дез ин фла ци о не про це се. Ме ђу тим, 
уко ли ко је и по сто ја ла ин фла ци ја тра жње она се бр зо пре
тва ра у ин фла ци ју тро шко ва. Мо не та ри стич ка и кеј нзи јан ска 
те о ри ја, от кри ва ју ћи ри гид ност це на и тро шко ва (не е ла стич
ност на ни же) ра ди спре ча ва ња ве ћих не га тив них ефе ка та 
ре це си о ног ка рак те ра  пад про из вод ње, до хот ка, за по сле но
сти, ин ве сти ци ја – пре по ру чу ју по сте пен (гра ду е ли стич ки) 
при ступ, а не шокте ра пи ју“.

Закључак

Ре не сан са нов ца у мо дер ним при вре да ма и све ве ћа 
уло га нов ча ног фак то ра (го тов но вац, де по зит ни или кре
дит ни но ва, де ви зна сред ства, фик тив ни но вац и др) у свим 
ње го вим об ли ци ма, тра же да се ду бље из у чи ак тив на уло га 
нов ца у при вре ди. на пу ште на је кла сич на те о ри ја не у трал
ног нов ца и кла сич на ди хо то ми ја. Кеј нзи јан ска те о ри ја нов ца 
у од но су на ре ал ним и нов ча ним тр жи шти ма (функ ци је ИС 
 ЛМ) да нас до ми ни ра. Ово се по себ но осе ћа у но вој свет
ској фи нан сиј ској кри зи ка да нај ве ћи број раз ви је них др жа ва 
огром ном еми си јом нов ца спа са ва ју бан ке, бер зе, оси гу ра
ва ју ћа дру штва и ве ли ке кор по ра ци је, а оба ра њем ка мат не 
сто пе го то во на ну лу (0,5%) да ју под сти цај ин ве сти ра њу и 
по зајм љи ва њу нов ца код ба на ка.

У ис тра жи ва њу се до шло до по твр де сле де ћих ста во ва.
1) Про ме не ма се нов ца и кре ди та ба на ка у при вре ди ре

дов но има ју ве ћа или ма ња де ло ва ња на це ло куп ну при вре ду 
и све ма кро а гре га те,
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2) Од нос нов ца пре ма ве ћем бро ју ма кро а гре га та (про
из вод ња, ин ве сти ци је, из воз, увоз, за по сле ност, по тро шња, 
бру то до ма ћи про из вод) ни је ста би лан и пред ви див у вре
ме ну, што оте жа ва во ђе ње ак тив не мо не тар не по ли ти ке. То 
зна чи да ру ко ва ње нов цем и ње го вим усме ра ва њем (упо тре
бом) у ства ри се ру ко во ди ин стру мен том све сног усме ра ва ња 
при вред не ак тив но сти,

3) Нов ча ну ма су, а по себ но бан кар ски кре дит, мо гу ће је 
ефи ка сно кон тро ли са ти пре ко број них ин стру ме на та мо не
тар не по ли ти ке цен трал не, али и по слов них ба на ка.

Са вре ме на нео кеј нзи јан ска те о ри ја и по ли ти ка ре гу ли
са не тра жње и по тро шње по ка за ла се не до вољ но ефи ка сна у 
слу ча ју ком би на ци је ви со ке ин фла ци је и стаг нант ног ра ста 
пра ће ни ви со ком не за по сле но шћу (стаг фла ци ја). Сто га  ожи
вља ва њем ин фла ци је и ви со ком не за по сле но шћу све раз ви је
не при вре де на пу шта ју кеј нзи јан ску док три ну и при хва та ју 
мо не та ри зам као иде о ло шку осно ву и од го ва ра ју ће ме ре мо
не тар не, фи скал не и спољ но тр го вин ске по ли ти ке. Пре у зи ма
њем мо не та ри зма од стра не др жа ве раз ви је ног ка пи та ли зма 
са мо се по ја ча ва ин те ре сна по ве за ност ме ђу на род ног фи нан
сиј ског ка пи та ла, фи нан сиј ских ин сти ту ци ја у све ту и ин те
рес др жа ва раз ви је ног ка пи та ли зма.

У не раз ви је ним при вре да ма због ве ли ких дис тор зи ја 
у раз во ју и број них не рав но те жа на тр жи шту ро ба, ра да и 
ка пи та ла, во ђе ње де фла ци о не (ре стрик тив не) мо не тар не по
ли ти ке и ви со ких ка мат них сто па во де ре дов но у при вред ну 
де пре си ју. Сто га се мо не та ри зам ја вља као фак тор про ду
бља ва ња при вред не и фи нан сиј ске кри зе и не од го ва ра овим 
при вре да ма. Ове при вре де због ма ле штед ње, сла бе мо не ти
за ци је при вре де, сла бе ор га ни за ци је и ин сти ту ци ја си сте ма, 
по тре ба за ви со ким сто па ма при вред ног ра ста  мо ра ју да 
при бе га ва ју екс пан зив ној мо не тар ној и фи скал ној по ли ти ци. 
По ли ти ка ви со ке ка мат не сто пе, ре стрик ци ја јав не по тро
шње и ин ве сти ци ја, ре стрик тив на мо не тар на по ли ти ка и др 
су у овим при вре да ма кон тра ин ди ко ва ни, јер до во де и до па
да сто пе при вред ног ра ста, по ра ста не за по сле но сти, оба ра ња 
по тро шње и стан дар да, од ли ва ка пи та ла по си сте му от пла
та и ка ма та на спољ ни дуг, со ци јал не на пе то сти и ве ли ких 
пре ра спо де ла до хо да ка, по гор ша ва ња кон ку рент ске мо ћи, 
сла бље ња де ви зних ре зер ви и де ви зног кур са (уз по ли ти ку 
пре це ње ног кур са).
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По себ но не га тив ни ефек ти на ове при вре де осе ћа ју се 
због при хва та ња мо не та ри стич ког мо де ла ста би ли за ци је, ко
ји је на мет нут овим др жа ва ма, ко ји пре ко де фла тор не по ли
ти ке (уме сто де фи ци тар ног про из вод ног фи нан си ра ња) во ди 
про ду бља ва њу кри зе, оп штој не ли квид но сти, ли кви да ци ја ма 
пред у зе ћа, не за по сле но сти и бло ки ра њу свих ин тер них фак
то ра раз во ја. Ова кав мо дел раз во ја и кон цепт ма кро е ко ном
ске по ли ти ке ове при вре де не би сме ле да при хва те, већ да 
ство ре соп стве ни мо дел раз во ју. Ина че, го ми ла њем спољ них 
ду го ва и оба ве за ове зе мље ре дов но од ла зе у пре за ду же ност 
и го то во ко ло ни јал ни од нос пун уце на свет ског фи нан сиј
ског ка пи та ла и ње го вих ин сти ту ци ја (ММФ, Свет ска бан ка, 
СТО и др).
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Kru no slav Sov tic, Da li bor Mi le tic

NEO LI BE RA LISM AND MO NE TA RISM  
AS THE BA SIS OF AN TIDE VE LOP MEN TAL  

DE LA TI O NARY MO NE TARY PO LICY

Re su me

 The re na is san ce of mo ney in mo dern eco no mi es and in
cre a sing ro le of mo ne tary fac tors (cash, de po sit mo ney or cre dit, 
fo re ign cur rency as sets, fic ti ti o us mo ney, etc.) in all its forms, are 
asking de e per study of ac ti ve ro le of mo ney in the eco nomy.

 The clas si cal the ory of ne u tral mo ney and the clas si cal 
dic ho tomy are aban do ned. The Keyne sian the ory of ne u tral mo
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ney and the clas si cal dic ho tomy are aban do ned. The Keyne sian 
the ory of mo ney in re la tion to the real and fi nan cial mar kets (fun
ction of ISLM) still do mi na tes. This is spe ci ally seen in the new 
world fi nan cial cri sis when the gre a test num ber of de ve lo ped co
un tri es with the vast is sue of mo ney sa ve banks, stock ex chan ges, 
num ber of de ve lo ped co un tri es with the vast is sue of mo ney sa ve 
banks, stock ex chan ges, in su ran ce com pa ni es and lar ge cor po ra
ti ons, and pro vi de an in cen ti ve to in vest ment and bor ro wing mo
ney from banks by fol ding the in te rest ra tes to al most ze ro (0,5%).

 The study con fir med the fol lo wing at ti tu des.
 1) Chan ges in qu an tity of mo ney and bank cre dits in the 

eco nomy, re gu larly ha ve gre a ter of les ser ef fect on ove rall eco
nomy and all mac roag gre ga tes,

 2) The in flu en ce of mo ney on a lar ger num ber of mac
ro ag gre ga tes (pro duc tion, in vest ment, ex ports, im ports, em
ployment, con sump tion, gross do me stic pro duct) is not sta ble and 
pre dic ta ble in ti me, which ma kes an ac ti ve mo ne tary po licy mo re 
dif fi cult. This me ans that the han dling of mo ney and its di rec ting 
(using) is in fact go ver ned by the in stru ment of con sci o us di rec
ting of eco no mic ac ti vity,

 3) Mo ney supply, par ti cu larly the ban king loan, can be ef
fi ci ently con trol led over the many in stru ments of mo ne tary po licy 
of the cen tral, and al so som mer cial banks.

 Mo dern neokeyne sian the ory and po licy of re gu la ted de
mand and con sump tion pro ved to be inef fi ci ent in the ca se of a 
com bi na tion of high in fla tion and stag nant growth ac com pa nied 
by high unem ployment (stag fla tion). The re fo re, with the re vi val of 
in fla tion and high unem ployment, all de ve lo ped eco no mi es le a ve 
the Keyne sian doc tri ne and ac cept mo ne ta rism as an ide o lo gi cal 
ba sis and ap pro pri a te me a su res of mo ne tary, fi scal and fo re ign 
po licy. Ta king over the3 mo ne ta rism b< the sta te with de ve lo ped 
ca pi ta lism only in ten si fi es as so ci a tion of in te rest of the in ter na ti
o nal fi nan cial ca pi tal, fi nan cial in sti tu ti ons in the world and the 
in te rest of the of advan ced ca pi ta lism sta tes.

 In un der de ve lo ped eco no mi es due to lar ge dis tor ti ons in 
de ve lop ment and nu me ro us im ba lan ces in the mar ket of go ods, 
la bor and ca pi tal, the ma na ging of de fla ti o nary (re stric ti ve) mo
ne tary po licy and high in te rest ra tes re gu larly lead in an eco no
mic de pres sion. The re fo re, mo ne ta rism emer ges as the fac tor of 
de e pe ning eco no mic and fi nan cial cri sis and do es not con form 
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with the se eco no mi es. The se eco no mi es, due to the low sa vings, 
po or mo ne ti za tion of the eco nomy, po or or ga ni za tion and in sti tu
ti ons of the system, the ne eds for high ra tes of eco no mic growth 
 must re sort to ex pan si ve mo ne tary and fi scal po licy.

 Po licy of high in te rest ra tes, re stric ti ons of pu blic spen
ding and in vest ment, re stric ti ve mo ne tary po licy and ot hers, are 
con tra in di ca ted in the se eco no mi es, be ca u se they al so lead to a 
dec li ne in the ra te of eco no mic growth, ri sing of unem ployment, 
and the over throw do con sump tion and stan dards, ca pi tal out
flows by the system of payments and in te rests on ex ter nal debt, 
so cial ten sion and ma jor re di stri bu ti ons of in co mes de te ri o ra tion 
of the com pe ti ti ve po wer, the we a ke ning of fo re ign ex chan ge re
ser ves and fo re ign cur rency co ur se (with over va lued ex chan ge 
ra te po licy).

 In par ti cu lar, the ne ga ti ve ef fects on the eco nomy are felt 
due to ac cep ting the mo ne ta rist mo del of sta bi li za tion, which is 
im po sed on the se co un tri es, which, thro ugh de fla ti o nary po li ci es 
(in stead of de fi cit fi nan cing pro duc tion) le ads to de e pe ning the 
cri sis, the ge ne ral in sol vency, li qu i da ti on of com pa ni es, unem
ployment and bloc king all the in ter nal fac tors of de ve lop ment.

 The se eco no mi es mustn’t ac cept this mo del of de ve lop
ment and the con cept of mac ro e co no mic po licy, but to cre a te 
the ir own mo del in de ve lop ment. Ot her wi se, the ac cu mu la tion of 
ex ter nal debts and obli ga ti ons of the co un try re gu larly  go in to 
overin deb ted ness and al most co lo nial re la ti on ship full of blac
kmail of the world’s fi nan cial ca pi tal and its in sti tu ti ons (MMF, 
World Bank, WTO, etc.).
Keywords: neo li be ra lism, mo ne ta rism, sta bi li sa tion, de fi cits, in sol

vency, de fla tion, tran smis sion, em ployment, in fla tion, 
con cur ren ce
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