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СретенСокић
Факултет политичких наука, Београд

САВРЕМЕНИПРОЦЕСИАКУМУЛАЦИЈЕ
ИПРИНЦИПАИНВЕСТИРАЊА*

Сажетак
Аку му ла ци ја је еко ном ски нај фи ни ји и нај чи сти ји об лик 

ин ве сти ци ја. Она је трај на еко ном ска за ко ни тост. Стал но пот-
чи ња ва ње за ко ну аку му ла ци је као еко ном ском за ко ну про гре са 
ка пи та ла је ов де у функ ци ји уве ћа ња ње го ве вред но сти. Овим се 
у пр ви план ста вља спо соб ност јед ног пред у зе ћа или дру штва 
за уве ћа ва ње про из вод не осно ве, а то под ра зу ме ва и мо бил ност 
аку му ла ци је као по јав ног об ли ка ра ста еко но ми је.

Из ана ли зе у ово ме тек сту про из и ла зи за кљу чак  да су мо-
де ли тр жи шта ка пи та ла ег зи стент ни, да се фи нан сиј ска тр жи шта 
по ја вљу ју као ре гу лар ни сег мент ин ве сти ци ја. Низ је фак то ра еко-
но ми је ко ји су у исто вре ме пред у зет ни, на ци о нал ни али об лик 
еко ном ске ин те гра ци је све та. Са вре ме но свет ско тр жи ште је пре о-
вла ђу ју ћи об лик ма да има и тр жи шног фун да мен та ли зма у ко ме је 
пре суд на не е ко ном ска осно ва „вла да ју ћег мо де ла гло ба ли за ци је“. 
Ипак ка пи тал у са вре ме ним усло ви ма про на ла зи мо гућ ност и зна-
чај не фор ме са мо стал ног кре та ња и, не за ви сно од ге о по ли тич ких 
на по ра, оп штих вред но сних (са аспек та еко ном ске ра ци о нал но сти) 
тен ден ци ја. Али та квих ко је ни су ван ре гу лар них и ну жних то ко ва 
гло ба ли за ци је.

У том кон тек сту су и ну жно сти ин тен зив не дру штве не аку-
му ла ци је у Ср би ји и про јек то ва ња но вог мо де ла раз во ја.
Кључ не ре чи: Аку му ла ци ја, Ин ве сти ци је, Фи нан сиј ско тр жи ште, Еко но-

ми ја ка пи та ла, Са вре ме но свет ско тр жи ште.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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Сва ко днев но ег зи стен ци јал но пре ме ра ва ње еко ном ских су-
бје ка та (др жа ва, ре ги о на) због ни за тр жи шних и еко ном ских не-
из ве сно сти ис ти че у пр ви план прет по став ке ра ци о нал ног, про-
дук тив ног, мо дер ног па до свих вр ста уса вр ша ва ња, про ши ре ња и 
оса вре ме њи ва ња про из вод ње, по сло ва ња, упра вља ња. Са вре ме на 
тен ден ци ја ма те ри јал не про дук ци је је сте еко но ми ја и раз вој ка пи-
та ла. Ар се нал ра ци о нал но сти и еко но мич но сти је го то во не ис цр-
пан али је ди ле ма трај на. Она гла си: „мо дер ни за ци ја или про па-
да ње“. Соп стве на ефи ка сност пре ва зи ла зи ин хе рент не те шко ће 
ко ри сте ћи са вре ме не про це се аку му ла ци је, мо гућ но сти фи нан сиј-
ских тр жи шта пра ве ћи оп ти мал ни скор ка пи та ла за ин ве сти ра ња 
на нај мо дер ни јим прин ци пи ма. 

По јав ни об ли ци са вре ме ног тр жи шта си ле (при род не тр жи-
шне сна ге) на убр за не об ли ке пре о бра жа ја ка пи та ла у це ло сти а 
по себ но ње го вих нај ва жни јих сег ме на та. У овим усло ви ма афир-
ма ци ја аку му ла ци је, штед ње, мо дер них ин ве сти ци ја и ино ва ци о-
ног пу та раз во ја пред ста вља пред у слов ста бил но сти у са да шњо сти 
и бу дућ но сти. Не као не ар ти ку ли са на мо гућ ност већ „син хро ни зо-
ва ни“ пут за сно ван на аку му ла ци ји (пред у зет на, сво ји на гра ђа на, 
др жав ни) и пре о бра жа лач ких про це са ин ве сти ци ја. То је пут да 
аку му ла ци о но са мо по у зда ње бу де кру на раз во ја. 

ИНВЕСТИЦИЈЕИАКУМУЛАЦИЈА
КАОСАВРЕМЕНИТОККАПИТАЛА

Ин ве сти ци је су глав ни по тен ци јал при вред ног ра ста и раз-
во ја уко ли ко не по сред но до при но се уве ћа ва њу ре ал ног ка пи та ла. 
На у ка о ин ве сти ци ја ма и прин ци пи ма ин ве сти ра ња афир ми са ла 
је од лу чу ју ће по лу ге раз во ја и ва ло ри зо ва ла ори ги нал не по ступ-
ке и ин стру мен те (пре ци зне, по у зда не, не за о би ла зне), кри те ри је 
и прин ци пе ко ји у са вре ме но сти за у зи ма ју ме сто без ко јих не ма 
ви со ког сте пе на по у зда но сти по је ди них ак тив но сти и њи хо ве пер-
спек ти ве. Али ипак у осно ви ле жи еко ном ска и дру штве на спо соб-
ност за аку му ла ци ју (уз за до во ља ва ју ћи ко е фи ци јент стал но сти и 
кван ти те та) без чи јег раз у ме ва ња и прак тич не при ме не не ма по ве-
зи ва ња у ши ру це ли ну раз во ја као еко ном ско со ци јал них осно ва 
пер спек ти ве кроз убр за ва ње при вред ног ра ста.

Оту да се аку му ла ци ја и ин ве сти ци је ја вља ју и као ма кро е ко-
ном ска ка те го ри ја у це ли ни сло же них од но са ства ра ња и рас по де-
ле бру то до ма ћег про из во да. Прак тич не ма ни фе ста ци је и еко ном-
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ска еман ци па ци ја по при ма ју не ми нов ну еко ном ску ва ло ри за ци ју 
на ду жи рок.

Ма кро е ко ном ски фе но мен при вред ног раз во ја и (по том 
осно ву) про гре са јед не зе мље за сни ва сво ју ре ал ност и пер спек ти-
ву на по нов ној афир ма ци ји ин тен зив не аку му ла ци је и оп ти мал ној 
по зи ци ји ин ве сти ци ја у по сти за њу ма кро еко ном ских ци ље ва. Ду-
го роч ни еко ном ски раз вој за сно ван на сво јим аку му ла ци о ном по-
тен ци ја ли ма не за др жи ва је си ла еко ном ског пре сти жа сва ке зе мље. 

Са аспек та раз вој них ци ље ва по ја вљу је се ка те го ри јал на 
„по зи ци ја“ и прак тич на ма ни фе ста ци ја еко ном ске по ли ти ке у ко јој 
јед но од кључ них ме ста при па да ин ве сти ци о ној по ли ти ци за сно-
ва ној на ни зу кон крет них мо гућ но сти, ком па ра тив них пред но сти и 
са вре ме не ало ка ци је ин ве сти ци ја. Ипак, аку му ла ци ја ов де (и на ду-
жи и на кра ћи рок) за у зи ма еко ном ски нај ва жни је ме сто у сми слу 
по тен ци ја ла за раз вој и про грес ко ји су пре суд ни ка ко за суд би ни 
по је ди нач них ка пи та ла и при вред не гра не та ко и за др жа ву у це-
ли ни. На ми кро е ко ном ском ни воу аку му ла ци ја је услов и по ла зни 
кри те риј но вог ин ве сти ци о ног по ду хва та и нај ва жни ји фак тор мо-
бил но сти дру гих из во ра (амор ти за ци ја, кре дит, до ка пи та ли за ци ја 
и др.). 

У са вре ме ним гло бал ним то ко ви ма ка пи та ла ин ве сти ци-
је по при ма ју ши рок спек тар мо не тар них и бер зан ских по сло ва у 
тра га њу за ра зно вр сним об ли ци ма нов ца и нов ча них ре ци ди ва од-
но сно де ри ва та у про јек то ва њу це ли не ин ве сти ци о ног сто ка ка пи-
та ла. Ови ин ве сти ци о ни ре сур си ства ра ју по себ ну еко ном ску фи-
ло зо фи ју у ко јој ра зно вр сне фор ме по зај ми ца по ста ју мар ги нал ни 
тро шак. Ова прак са раз ви ја сво је са др жа је де це ни ја ма. Кре ди ти и 
дру ге „по зај ми це“ усло вља ва ју сло же не од но се ка ма та и умно жа-
ва ју ак циј ско-бер зан ски аспект а све у скло пу по тре бе тра га ња за 
оп ти мал ним сто ком ин ве сти ци ја. По след ње де це ни је се по ве ћа вао 
зна чај тр жи шта хар ти ја од вред но сти, ја ча ла ње го ва уло га у ши ре-
њу об ли ка кре дит них из во ра (све до ра зних кре дит них, ка мат них и 
дру гих де ри ва та). У овом ује ди ња ва ју ин ве сти ци о них по тен ци ја ла 
спе ци фич на је и ин ве сти ци о на уло га ак ци ја. Оту да су око це на ак-
ци ја не за о би ла зни по ла зни кри те ри ји ве за ни за тр жи шну про це ну 
ви си не про фи та ко ји тре ба да до не се бу ду ћа ин ве сти ци ја и у том 
про сто ру да се на ла зи оправ да ност за од нос соп стве не аку му ла ци је 
и по зајм ље не.

Об у хват на мре жа бер зан ско-мо не тар не прак се до ми ни ра 
прак сом ин ве сти ра ња у све ту „на ци ја“ и гло бал ним то ко ви ма. То је 
и основ ни раз лог што са вре ме на те о ри ја за не ма ру је ка те го ри јал но 
раз ма тра ње и прак ти чан зна чај аку му ла ци је као осно ве при вред-
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ног (и дру штве ног) раз во ја у це ли ни оби ма и са ме струк ту ре ин ве-
сти ци ја. Овај рад је по све ћен зна ча ју нов ча ног ка пи та ла од но сно 
аку му ла ци је и ин ве сти ци о ног од лу чи ва ња ко је по твр ђу је Кеј нзо-
ву тврд њу о зна ча ју пред у зет нич ког ин стинк та оних ко ји до но се 
од лу ке о ин ве сти ци ја ма – од струк ту ре ин ве сти ци о ног ка пи та ла, 
тро шко ва и бу ду ћих (оче ки ва них) при но си ма од да те ин ве сти ци је. 
Ипак је ну жна ре а фир ма ци ја ин тен зив не дру штве не аку му ла ци ја 
(при вре де, по слов них су бје ка та, др жа ве, гра ђа на).

ИНТЕНЗИВНАДРУШТВЕНААКУМУЛАЦИЈА
-БУДУЋНОСТМОДЕРНИХПОЈАВНИХ
ОБЛИКАКАПИТАЛАИНЕПОСРЕДНА
АНТИИНФЛАЦИОНАТЕНДЕНЦИЈА

Аку му ла ци ја је осно ва са мо ра зво ја при вре де и сва ког при-
вред ног су бјек та по себ но. У са вре ме ним то ко ви ма ка пи та ла она је 
еко ном ски и дру штве но усме ра ва на у раз ме ра ма ко је оби ље из во-
ра пре тва ра у про цес кон ти ну и ра них ин ве сти ци ја јед не еко но ми је. 
Број не мо гућ но сти мо би ли за ци је вред но сних об ли ка и пре тва ра ње 
у ин ве сти ци је не „по ни шта ва ју“ ње ну еко ном ску функ ци ју и по-
тен ци ју ка пи та ла са др жа ну у њој. Те о ри ја је са гла сна у не за ме њи-
вом зна ча ју аку му ла ци је и аку му ла тив не спо соб но сти ко ја не по-
сред но омо гу ћу је раз вој про из вод ње до ба ра и услу га у бу дућ но сти. 
Де фи ни са ње и по и ма ње аку му ла ци је не но си са со бом ди ле ме и 
не по зна ни це, но ве са став не еле мен те или са др жа је. Она је у сми-
слу оп ште де фи ни ци је на го ми ла ва ње ма те ри јал них и нов ча них 
сред ста ва ко је се на мен ски упо тре бља ва ју про ши ре ње про из вод-
не и по слов не ак тив но сти. Са та квим са др жа јем она је на ни воу 
при вре де, по ро ди це, по је дин ца рас по ло жи ва раз вој на ре ал ност, 
по тен ци јал по бољ ша ња ква ли те та. Са аспек та по тра жње аку му ла-
ци ја је од ло же на по тро шња. У дру штве ним раз ме ра ма аку му ла ци ја 
је услов еко ном ског ра ста и про гре са. До са мог чи на упо тре бе у 
соп стве не свр хе и на ме не она мо же да се ко ри сти на ра зно вр сне 
на чи не као фи нан сиј ски ре сурс ко ји до но си при ход. Пла си ра се 
као фи нан сиј ска ак ти ва и за тај пе ри од до но си про фит тј. са мо о-
пло ђу је се и уве ћа ва. 

Аку му ла ци ја је сло же ни еко ном ски фе но мен ко ји ну жно 
на ме ће уве ћа ње не пред ви ди ве си гур но сти и вред но сти фир ме у 
стал ном на по ру да се оства ри оп ти мал ни сток ка пи та ла. У ре ал ној 
про из вод ној си ту а ци ји оче ки ва ња су да ин ве сти ци је оп ти ми зу ју 
по тен ци ја ле петне раз двој них сег ме на та ка пи та ла:
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а) Фи зич ког ка пи та ла као на уч но-тех но ло шке осно ва про-
из вод ње, (згра де, ха ле, по слов но про дај ни про сто ри, 
дру ге ма те ри јал не прет по став ке про из вод ње…), 

б) Ка пи тал оли чен у ин фор ма ци о но-ком пју тер ској, про-
грам ско им пут ној и аут пут ној осно ви ег зи стент них про-
це са про из вод ње и услу га … дру гим ре чи ма ка пи тал 
при ме ње ног зна ња ,

в) Ка пи тал оли чен у ме на џер ско-упра вљач кој струк ту ри, 
ко ји је исто вре ме но и део људ ског ка пи та ла, … пред но-
сти оп ти мал не ме на џер ске функ ци је,

г) Ка пи тал оли чен у свим сфе ра ма ко је су пред мет упра-
вља ња ква ли те том,

д) Људ ски ка пи тал – обра зов ни ни во, пре ма еко ном ским 
усло ви ма ор га ни зо ван си стем „жи вог ра да“. 

Код де ла са вре ме них ма кро е ко но ми ста аку му ла ци ја се ве зу-
је за део до хот ка од ка пи та ла – од но сно свих фак то ра про из вод-
ње у сло же ном си сте му по на ша ња еко ном ских су бје ка та и ме ри 
„до при но сом“ про це си ма ства ра ња по вољ ни је еко ном ске по зи ци је 
ка пи та ла. До ми ни ра став да аку му ла ци ја спа ја ин те рес вла сни ка 
и људ ског ка пи та ла у ње му. Еко ном ски си стем мо ра да омо гу ћи у 
дру штве ним раз ме ра ма да аку му ла ци јом про из вод ни ка пи тал стал-
но на ра ста с тим да се ње го ва еко ном ска функ ци ја оства ру је пре-
тва ра њем у до дат ни ка пи тал на трај но ви шој про дук тив ној по тен-
ци ји и са по тен ци ја ма оп ти мал не струк ту ре и ква ли те та.

Аку му ла ци ја се трај но афир ми са ла као ори ги нал на за ко ни-
тост еко ном ске функ ци је по сво јој при ро ди као ми ни мал ни кван-
тум про гре са. Она оста је „са мо ни кли ре зул тат“ ка пи та ла у функ ци-
ји, су штин ска по лу га ње го вог дво стру ког деј ства (у про из вод ном 
и по тро шном сми слу). Аку му ла ци ја по ста је оп шти ин те рес по је-
ди нач ног ка пи та ла и оп ште дру штве ног про гре са. Објек тив на си ла 
сво га вла сни ка и ње го вог бу ду ћег оп стан ка у тр жи шној кон ку рен-
ци ји. Она за и ста је сте „ду ша це лог еко ном ског жи во та дру штва“ 
али и гло бал них ин тер на ци о нал них то ко ва ка пи та ла. Оту да је аку-
му ла ци ја бу дућ ност оних по јав них об ли ка ка пи та ла ко ји има ју еко-
ном ске и дру ге пред но сти са мо ра зво ја и раз во ја кроз ин ве сти ци је 
про гре сив них и еко ном ски ва лид них фи нан сиј ских ин стру ме на та.

Сми сао аку му ла ци је у свој сво јој исто риј ској и са вре ме ној 
функ ци ји је ње на еко ном ска уло га, ње на си ла ка раз во ју – али и 
сна га ко ја „при си ља ва“ на штед њу и еко но ми са ње по јав ним об ли-
ци ма ка пи та ла. Не за ми сли во је на ду ги рок са мо кре та ње ка пи та ла 
без аку му ла тив не спо соб но сти. На зи ва мо ову по ја ву ин тен зив ном 
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аку му ла ци јом и нај про дук тив ни јом ин ве сти ци јом ко ји ма се ства-
ра ју еко ном ско-вред но сни усло ви за ком па ра тив не пред но сти у 
окви ру гра на и на тр жи шту у нај ши рим раз ме ра ма. Ком па ра тив не 
пред но сти као мо гућ но сти про дук ци је. То је је дин стве ни ток ис ка-
зан као аку му ла ци о ни фонд дру штва и раз вој на по лу га ин ди ви ду-
ал ног ка пи та ла.   

Зна чај аку му ла ци је у сво јој еко ном ској функ ци ји оста је трај-
но ак ту е лан и си ли на стал ну све стра ну па жњу ка ко вла сни ка ка-
пи та ла та ко но си ла ца си стем ске (ра ди се о еко ном ском си сте му) 
стра те ги је др жа ве за трај но дру штве но опре де ље ње ве за но за ње но 
мак си ми ра ње и ин тен зив ност. Ин тен зив на дру штве на аку му ла ци ја 
раз от кри ва све еле мен те раз у ме ва ња јед не еко но ми је, по је ди нач-
ног ка пи та ла, сло же них це ли на по зи ци о ни ра ња или ин те гра ци је, а 
све у функ ци ји оп ти ми зи ра ња да тог еко ном ског по рет ка ка пи та ла 
и ва лид ног еко ном ског си сте ма. Она пред ста вља те мељ мо гу ћег 
(осим „де ло твор но сти кре ди та, удру жи ва ња аку му ла ци је, за јед-
нич ких ула га ња и др.), ре ал ног и бу ду ћег. Нај са же ти је ин тен-
зив на аку му ла ци ја јед не еко но ми је је но си оц бу ду ћег дру штве ног 
бо гат ства за сно ва ног на еко ном ској функ ци ји ка пи та ла. Под ра зу-
ме ва се трај ни на пор и кон крет на ре зул тан та при вред них и ду гих 
су бје ка та у овој сфе ри еко ном ских по сло ва.Она би тре ба ло да се 
у са вре ме но сти афир ми ше као пи ја де стал ре ал ног, еко ном ски ста-
бил ног и си гур ног са фи зи о но ми јом ег закт не уло ге у крат ко роч ном 
и ду го роч ном раз во ју ка ко на ма кро е ко ном ском та ко и ми кро е ко-
ном ском ни воу. 

Мо дер ни по јав ни об ли ци ка пи та ла ра чу на ју на ова свој ства, 
су шти ну, обим и пер спек ти ве упо тре бе аку му ла ци је. Оту да и на-
уч ни по јам „агре гат на про из вод на функ ци ја“ сло же ни јег и пот пу-
ни јег зна ча ја од „аут пу та по је ди нач не фир ме“ и аут пу та „це ло куп-
не при вре де“. Аку му ла ци ја се као ин ве сти ци о ни чин по ја вљу је на 
тр жи шту као „по тра жња“ у ра зно вр сним об ли ци ма. Али је јед на 
за ко ни тост ви ше не го си гур на: уве ћа ва тра жњу и то за свр хе про-
ши ре ња про дук ци је чи ме има дво стру ко деј ство у то ко ви ма ре про-
дук ци је. Са аспек та ка пи та ла функ ци ја аку му ла ци је је да раз ви ја 
усло ве за ре а ли за ци ју по сто је ће про из вод ње и ује ди њу је ин те рес 
ин ди ви ду ал ног и ка пи та ла у дру штве ним раз ме ра ма. Од не ма њег 
раз вој ног зна ча ја и ин ве сти ци о них ак тив но сти је сег мент штед ње 
(лич на штед ња, јав на штед ња, на ци о нал на штед ња) и по том осно-
ву раз ви ја ње фор ми и мо гућ но сти из во ра за зај мов ним сред стви ма. 
Ако се то ме до да и вла да ју ћа прак са бан кар ско-бер зан ског ује ди-
ње ња по је ди нач них аку му ла тив них ка па ци те та он да је у це ли ни 
по ја ве ле жи тен ден ци ја дру штве ног про гре са. У тим усло ви ма сту-
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па на сце ну еко но ми је по се бан ме ха ни зам тр жи шног мо де ла при-
вре ђи ва ња у сми слу игре у ко рист ве ли ких и оп ти мал них про ме на 
тех но ло шких и дру гих про це са и ко је се аку му ла ци ја ула же. 

Са вре ме ни об ли ци ка пи та ла има ју по сла и са мар ги нал ном 
про дук тив но шћу као син те зом ни за фак то ра про из вод ње. На ни воу 
зе мље то је це ли на пер фор ман си при вред ног ра ста. На рав но да са-
вре ме на те о ри ја аку му ла ци је (у функ ци ји „еко но ми је у пер спек ти-
ви“) уво ди ов де и „тр жи ште ка пи та ла“, тј. свих ње го вих по јав них 
об ли ка. Ту се аку му ла ци ја „су сре ће“ са мо гућ но сти ма ин ве сти ци о-
ног (у нај ши рем сми слу ре чи) по тен ци ја ла у сфе ра ма фи нан сиј ског 
тр жи шта, „тр жи шта ин те лек ту ал ног ка пи та ла“, тр жи шта нов ца и 
кре ди та. Реч ју свим ти по ви ма и по јав ним об ли ци ма фи нан сиј ске 
ак ти ве. Ту су и мо гућ но сти фу зи ја, фи си ја, ин те гра ци ја, удру жи-
ва ње тј. све са вре ме не свет ске ком по нен те и по тен ци је ства ра ња 
је дин стве не си ле ин ве сти ци о ног по ду хва та. Ра ди се о сло же ним 
и, на мо мен те, ком пли ко ва ним са вре ме ним ком по нен та ма ује ди-
ња ва ња аку му ла ци је и дру гих ин ве сти ци о них по тен ци ја ла. Овим 
про це си ма ба ви ће мо се по себ но у да љем раз ма тра њу. Али је ва жно 
ов де под ву ћи да на том те ре ну (ина че и кон фликт ном у ши рој мо-
би ли за ци ји аку му ла ци је) тре ба да пре о вла ђу је еко ном ска ло ги ка 
ин ве сти ци ја тј. упо тре бе аку му ла ци је. 

У сфе ри но вих об ли ка фи нан сиј ског ка пи та ла, као по тен ци је 
раз во ја, по треб но је ис та ћи увек при сут не и ак ту ел не ре ал но сти 
кре ди та, ра да бер зи, ин ве сти ци о них фон до ва и дру гих из во ра гло-
бал но усме ра ва них тр жи шних шан си за по се за њем до дат них усло-
ва и прет по став ки раз во ја.

У свим са вре ме ним иза зо ви ма, ме ђу соб но не по сред но прак-
тич но по ве за ним, еко ном ски раз вој на ме ће ег закт на еко ном ска 
про це њи ва ња ра зно вр сних мо гућ но сти (ко ја се ну де) са ци љем 
оп ти ми за ци је сво јих раз вој них пла но ва. Ра ди се о тр жи шту, по-
је ди ним ком па ни ја ма, при род ном ка пи та лу, ком па ра тив ним пред-
но сти ма и ни зу дру гих ком по нен ти (пред у сло ва) аку му ла тив ног и 
раз вој ног успе ха пре ма кри те ри ји ма свет ског тр жи шта. 

Кон ти ну и тет те о риј ског по и ма ња ових (од лу чу ју ћих...) сло-
же них усло ва раз во ја (фир ми, при вред них гра на, др жа ва ...) ни је 
остао без но вих на уч них до при но са – од но вих и сло же них еко-
ном ских фак то ра при вре ђи ва ња и аку му ла тив но сти до мо би ли за-
ци је свих из во ра ка пи та ла „по ви ђе њу“, али и стра те ги је пред ви-
ђа ња бу ду ћег еко ном ског раз во ја. Ипак те о риј ски и ме то до ло шки 
аспек ти аку му ла ци је, штед ње и ин ве сти ци ја (ко ји) су при сут ни у 
ре зул та ти ма пре о вла ђу ју ћег на уч ног ства ра ла штва ни су це ло ви ти, 
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об у хват ни, и као та кви оп ште при хва ће ни у еко ном ским ак тив но-
сти ма и по на ша њи ма. 

До ми ни ра за го ва ра ње и „те о риј ска об ра да“ ко ја се опре де-
љу је за ана ли зу на ма кро ни воу и то „бру то до ма ћих при ват них 
ин ве сти ци ја“ да би се нов ча на аку му ла ци ја упу ти ла ка бан кар ско-
бер зан ској тран сму та ци ји. 

За раз ли ку од за ко ни те еко ном ске ин тен ци је по ко јој је аку му-
ла ци ја основ на ре ал на по лу га ин ве сти ци ја а ње на мо бил ност усло-
вље на ка рак те ром пре о вла ђу ју ћих еко ном ских од но са пред ност се 
да је „коц ка њу са бу дућ но шћу“. Ма сов ну од но сно до ми нант ну пре-
ва гу до би ја „оп ти мал ни сток ка пи та ла“ на ме њен ин ве сти ци ја ма 
кроз ши ре ан га жо ва ње свих из во ра (тј. ра зних вред но сти) ко ји се 
мо гу мо би ли са ти. Не пи та се за об ли ке тран сак ци ја и ве о ма раз у ђе-
не фор ме већ за из вор и са др жај ин ве сти ци о не кон струк ци је. Ало-
ка ци ја ак ти ве је у дру гом пла ну. У том кон тек сту го то во да без број 
књи га ве ли ча раз ли чи тост фи нан сиј ских ин стру ме на та и тр жи шта 
„на ко ји ма се са њи ма тр гу је“ и фор ми фи нан сиј ске ак ти ве (глав-
ни ца и ка ма та). У овим ана ли за ма ва жне су фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је ко је ће омо гу ћа ва ти да се у без број фи нан сиј ских тр жи шта и 
са ар ми јом фи нан сиј ских по сред ни ка при ку пља и пла си ра аку му-
ла ци ја и штед ња уз кри те риј ни ско или ви со ко ка мат не „при влач-
но сти“ као „на чин фи нан си ра ња ин ве сти ци ја“. Са истим ци љем 
је оби ље фи нан сиј ских ин стру ме на та и тзв. бан кар ског дис кон та. 
За тим, без број об ли ка хар ти ја од вред но сти све до не кон тро ли са-
не рас про стра ње но сти (у са вре ме но сти је то пот пу на екс пло зи ја) 
„тр жи шта фју черс уго во ра и оп ци ја“ као де ри ват них ин стру ме на та 
(ста во ви: Бо диа, Кан, Мар ку са, Ман кјуа, Ва ри ја на ... код нас Ла бу-
са и дру гих нео мо не та ри ста и др.) Рет ки су за ступ ни ци те о ри је це-
ли не дру штве но-еко ном ских раз ло га за са мо свој ство аку му ла ци је 
као објек тив не си ле са мо кре та ња ка пи та ла (о ово ме оп шир ни је у 
на ред ном де лу ове те ме). Ипак је ња ва ју по ку ша ји уса вр ша ва ња 
ова квог те о риј ског при сту па због нај са вре ме ни јих то ко ва упра во 
оног де ла узро ка свет ске еко ном ско- фи нан сиј ске кри зе а ко ји се 
за сни ва на мо не тар ној, кре дит ној и бер зан ској ма ни пу ла ци ја ма и 
шпе ку ла ци ја ма. 

Ре ал не еко ном ске осо бе но сти и то ко ви аку му ла ци је, и по ред 
го ре на ве де не прак се, упу ћу ју на раз два ја ње аку му ла ци о ног по тен-
ци ја ла на ни воу јед не еко но ми је од аку му ла ци о ног фон да про из-
вод ног су бјек та. Ово раз ли ко ва ње на ме ће ну жност и  раз у ме ва ња и 
при хва та ња ди фе рен ци ра ног ува жа ва ња раз ла за из ме ђу нов ча ног 
де ла (штед ња и нов ча ни по тен ци ја ли кре ди та као мо гу ћих по тен-
ци ја ла, уве ћа ва ња аку му ла ци је) и оног де ла аку му ла ци је ко ји не ег-
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зи сти ра са мо стал но у бан ка ма. У овој ком би на ци ји про це са удру-
жи ва ња и уве ћа ва ња аку му ла ци је ле жи ре ал ност ин фла ци о них 
тен ден ци ја у ре а ли за ци ји ствар не аку му ла ци је и да тог оп ти мал ног 
сто ка ин ве сти ци о ног цен тра ли зо ва ња аку му ла ци је уз мар ги нал ни 
тро шак. У за ви сно сти од еко ном ских усло ва и мо гућ но сти вред-
ност по зајм ље не аку му ла ци је но си са со бом ре ал ну ин фла ци о ну 
по лу гу. Фи нан си ра ње де ла ове по зајм ље не аку му ла ци је бан ков но-
бер зан ским об ли ци ма (ко ји се жу све до фик тив ног ка пи та ла) тран-
сак ци ја је са аспек та ста бил но сти еко ном ско-фи нан сиј ских то ко ва 
трај на ин фла ци о на опа сност. По себ но у усло ви ма ка да овај по-
зајм ље ни део стал но на ра ста из ван аку му ла тив не спо соб но сти што 
пред ста вља из во ри ште ин фла ци је а ма ни фе сту је се кроз ве штач ку 
по тра жњу, це нов ни об лик ди рект не ин фла ци је. У овим усло ви ма 
ин ве сти ци је от ка зу ју као фак тор оп ти ми за ци је раз во ја.

Ин фла ци ја раз от кри ва још је дан кри зни мо ме нат еко ном ске 
(не)рав но те жне тен ден ци је: то је кри зни од нос штед ње, аку му ла-
ци је и ин ве сти ци ја. Ова не рав но те жна тен ден ци ја се ис ка зу је и 
као про ти ву реч на и сти хиј на упо тре ба аку му ла ци је без аде кват них 
еко ном ских кри те ри ја за са да шње и бу ду ће ин ве сти ра ње или ње-
го во од су ство. Ну жност ин тен зив не аку му ла ци је се за не ма ру је у 
овим ин фла тор ним опе ра ци ја ма .

А са да не ко ли ко на по ме на о оби му аку му лив но сти као фак-
то ру успе шно сти раз во ја. Сва ка те о риј ска кон цеп ци ја за сно ва на на 
пре до ми нат ном зна ча ју и уло зи та ко зва ног са вре ме ног еко ном ског 
раз во ја, као уни вер зал ни фак тор и ме ра успе шно сти јед не др жа ве, 
ипак оста је у сфе ри спе ку ла ци ја (не ка да и на уч но ар гу мен то ва ног 
са аспек та „си ле“ гло ба ли за ци је и ње ног зна ча ја) без оп ти мал не 
прак се аку му ла ци је (на при мер ка ко се тро ше, да ли и где се ин ве-
сти ра ...). Ка пи тал са сво јим еко ном ским ло ги ка ма оста је не за ме-
њив у сфе ри ра ци о нал но сти и еко но ми је упо тре бе аку му ла ци о них 
по тен ци ја ла. Аку му ла ци ја се у овим са вре ме ним свој стви ма кре-
та ња еко но ми је и об ли ка ка пи та ла ап со лут но су ве ре но по на ша. То 
је „фи нан сиј ска осно ва“ са ко јом се по ла зи ка свим шан са ма „ко је 
се ну де а има ју сво ју це ну“, ка свим обр ти ма ка пи та ла за све вр сте 
и об ли ке ин ве сти ци о них про гра ма и кон крет них ак тив но сти. Пре 
све га ка су сре ту са „па сив ним ин ве сти ра њем“.

Би ло ка ква струк ту ра ин ве сти ци ја за сно ва на на аку му ла тив-
ним порт фо ли ји ма (пре све га сво јим соп стве ним) по треб но је да 
ува жи кон цеп ци је те о ри је ало ка ци је бу ду ће ин ве сти ци је, те о ри је 
и прак ти ке при вред ног (и дру гог) раз во ја, са пу ном опре зно шћу у 
тен ден ци ја ма тр жи шта ко ји ма тре ба при сту па ти (у овом слу ча ју) 
као ефи ка сним. Тре ба ов де ис та ћи да је ве о ма ва жна и амор ти за-
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ци ја као збир от пи са основ них сред ста ва и не ма те ри јал не имо ви не 
јед ног су бјек та. Она у се би са др жи раз вој ни аспект као део ко ји се 
укљу чу је у бру то ин ве сти ци је соп стве ног раз во ја (њу ап стра ху је-
мо у овој ана ли зи).

По ред то га шта и у ко јим ко ли чи на ма про из во ди ти (као по-
ла зном кри те ри ју му ак тив ног упра вља ња порт фо ли јом) на ме ће се 
и раз ма тра ње и из у ча ва ње ин ве сти ци о них мо гућ но сти ко је но си 
ви ше по ла зних кри те ри ја: а) где про из во ди ти - ка ква је, на при мер, 
про из вод но-про дај но-по слов на ин фра струк ту ра, б) ка ква је це ли на 
ефе ка та ује ди ње ња аку му ла ци је, в) ка ква је збир на це на по зајм ље-
ног (у сми слу це ло ви те струк ту ре – ди на ми ке до спе ва ња, ви си не 
ка ма те, струк ту ре и др.) - ка пи та ла уз пре ци зан ра чу но вод стве ни 
иден ти тет – на чин ком би на ци је уго во ре них из во ра, г) про стор ни 
рас по ред ин ве сти ци је уз те мељ ну про ве ру про јек то ва ног кон цеп та 
са нај но ви јим ем пи риј ским по ка за те љи ма рас по ре да ин ве сти ци ја 
у овој обла сти ко је су у то ку, д) оце ну раз ли чи тих ри зи ка и „им пли-
ка ци ја за оце њи ва ње пер фор ман си“, е) ре ал ност оп ти мал не рен та-
бил но сти до би ти – има ју ћи у ви ду ду жи ну тра ја ња ин ве сти ци о не 
ак тив но сти и све дру ге еко ном ске и дру ге спо соб но сти но вог ка пи-
та ла да оства ри про јек то ва не функ ци је не са мо у сфе ри до дат ног 
при но са већ и ње го ве укуп не ви тал но сти у вре мен ској ди на ми ци, 
ж) за до во ља ва ње кри те ри ја са вре ме но сти и оп ти мал но сти и др. 
На у ка је ува жи ла Схар пе ов ко е фи ци јент ко ји се успе шно ко ри сти 
за ран ги ра ње ових и дру гих пер фор ман си. 

Сви по себ ни из во ри „ка пи тал ног раз во ја“ су у функ ци ји нај-
са вре ме ни јих кре та ња у са вре ме ним свет ским то ко ви ма ка да је у 
пи та њу од ре ђе на упо тре ба аку му ла ци је. Она има сво ју ва ло ри за-
ци ју „ри зи ка упо тре бе“ у над ма ши ва њу нај ак ту ел ни јих тр жи шних 
кри те ри ја. Не по сред но се ре флек ту је у ме та мор фо за ма „сли ке“ ка-
пи та ла на цео си стем еко но ми је сва ке зе мље и ње не еко ном ске по-
ли ти ке али и син те тич ком из ра зу ко ри шће ња „ових мо гућ но сти“ у 
ме ђу на род ним раз ме ра ма.

Са вре ме ност еко но ми је и по јав них об ли ка уве ћа ња раз вој не 
по тен ци је вра ћа ју нас ка фун да мен тал ном зна ча ју спо соб но сти за 
аку му ла ци ју у пред у зет ном и дру штве ном об ли ку. Али ка са вре-
ме ном аку му ла ци о ном иден ти те ту са оне стра не узро ка ак ту ел не 
свет ске фи нан сиј ско-еко ном ске кри зе. 

Ипак је нај ве ћа „еко ном ска сна га“ y ре ал но сти ма аку му ла-
ци је, чак и у об ли ци ма са вре ме но сти ра зно вр сних фон до ва и свим 
кре а тив но сти ма у уме ћи ма ње не упо тре бе ван из во ра ства ра ња али 
ван „пре на прег ну тог и не ре ал ног“ до га ђа ња на фи нан сиј ском тр-
жи шту. И у упо тре би оних пер фор ман си „пра вих“ ак ци ја од вред-
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но сти и ка рак те ри сти ка по ну ђе ног нов ча ног из но са кре ди та ко ји, у 
крај њој ли ни ји, ни су нај бит ни ја си ла про гре са и раз во ја.

По вра ти ти искон ско са мо свој ство аку му ла ци ји у са вре ме-
ним усло ви ма шан са је за бу дућ ност ка пи та ла у це ли ни. Ван екви-
ли бри сти ке мо не та ри зма и сли ке све та без ка пи та ла и аку му ла ци је 
као су шти не, као гло бал ног, је ди но одр жи вог на ду жи рок. Аку му-
ла тив ност се су ко бља ва са еста бли шмен том су бјек ти ви стич ког у 
од но су на еко но ми ју про дук тив ног про гре са и по тен ци је тр жи шта 
– по тен ци је ка са мо ра зво ју – еко ном ски нај о прав да ни је у сло же-
ним про це си ма дру штве ног и при вред ног раз во ја.

Јед на од бит них од ли ка са вре ме них то ко ва ка пи та ла ис ка-
за на као ка пи тал не мо гућ но сти са од ло же ним „це на ма“, не ма ни-
ка кве ве зе са ка пи та лом у це ли ни већ је ње го ва је ира ци о нал на 
ком по нен та. Али ипак у са вре ме но сти еко ном ски функ ци о нал на и 
не за мен љи ва. То је по ја ва раз ли чи тих ти по ва и из во ра „тр жи шта 
ка пи та ла“ (кри те риј при но са) као пер фор ман са ко ја се мо ра раш-
чла ни ти и по је ди нач но са гле да ти. Раз ме ре мо гућ но сти ап сор бо ва-
ња ра зно вр сних ег зи стен ци ја „по ну де аку му ла ци о них сред ста ва“ у 
фор ми про би ја ња ре ал них мо гућ но сти су без пре се да на у ак ту ел-
ном сто ку ка пи та ла и „порт фо ли ји ма“ ин ве сти ци ја.

Аку му ла ци ја се у са вре ме но сти по ја вљу је у сло же ним еко-
ном ско-фи нан сиј ским то ко ви ма и кон вул зи ја ма. По гле дај мо нај ва-
жни је трен до ве и осо бе но сти. 

ЗНАЧАЈАКУМУЛАЦИЈЕЗАРАЗВОЈ
ПРОИЗВОДНОПОСЛОВНИХСУБЈЕКАТА

Аку му ла ци ја се у са вре ме но сти афир ми ше као кон стан та 
раз ви ја ња еко ном ске ре про дук ци је при вред них су бје ка та. Она ја и 
по ла зни мо тив еко но ми са ња и рас по ла га ња про фи то но сним и до-
хо дов ним успе хом пред у зе ћа ко ја их као аде кват на за ко ни та по ја ва 
ме ђу соб но по ве зу је, пре пли ће, раз ви ја. Из њих се афир ми шу про-
гре сив не по тен ци је ни за ком по нен ти ме ђу ко ји ма пред ност (са на-
шег аспек та ана ли зе) да је мо ма те ри јал ним, раз вој ним и људ ским 
фак то ри ма раз во ја.

Аку му ла ци ја је услов за до во ље ња раз вој них по тре ба ка ко на 
ми кро та ко и на ни воу јед не дру штве на за јед ни це. На под ло зи та-
квог зна ча ја аку му ла ци је, а по сма тра ју ћи је у си сте му ин ди ви ду а-
ли зи ра них (пред у зет них) од но са, за по тре ба ма раз во ја и уса вр ша-
ва ња усло ва да тог про из вод ног то ка, по сто ји чи тав низ по ве зи ва ња 
(кре дит ног, бер зан ског, удру жи ва ње и др.), кон цен тра ци је и пре-
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пли та ња на свом пу ту ка пост ва ре њу у об ли ку да те ин ве сти ци је. 
Због то га се аку му ла ци ја по ја вљу је и у ира ци о нал ним об ли ци ма 
као што је соп стве на це на, ка ма та, це на ра да.

Еко ном ски си стем и низ вред но сних па ра ме та ра ка пи та ла 
афир ми шу са му ши ру дру штве ну под ло гу аку му ла тив не спо соб-
но сти ува жа ва ју ћи чи тав низ су прот но сти еко ном ске и со ци јал не 
при ро де у усме ра ва њу уче шћа број них су бје ка та у рас по де ли и 
пре ра спо де ли вред но сних осно ва аку му ла тив не спо соб но сти. Дру-
штве но усме ра ва ње до ма ћег про из во да (мак си мал на ре ал на вред-
ност ко ју јед на зе мља мо же да по тро ши) на че ти ри ком по нен те: 
а) по тро шњу, б) др жав не из дат ке, в) ин ве сти ци је, и г) не то из воз, 
очи глед но мо же јед ну за јед ни цу да усме ри ка ра сту ћој си ли еко но-
ми је и еко ном ској уло зи аку му ла ци је. На рав но, во де ћи еко ном ску 
по ли ти ку еко но ми је упо тре бе аку му ла ци је на ма кро ни воу, не за-
не ма ру ју ћи или под ре ђу ју ћи би ло ко ји од па ра ме та ра ком по нен ти 
лич не и јав не по тро шње. Овим се за сни ва ка те го ри јал но опре де-
ље ње одр жи ве ва нин ве сти ци о не по тро шње.

Еко ном ска ре ал ност и тен ден ци је сло же них од но са по тро-
шње и окви ри ма БДП пре ста вља ре зул тан ту еко ном ске по ли ти ке 
и ду го роч не по зи ци је еко но ми је. Еко но ми је чи ји се про грес за сни-
ва пре све га на по тен ци ја ма но ве аку му ла тив но сти, штед ње и ин-
ве сти ци ја. Екс пан зи ја про из вод но по слов ног ци клу са мо ра би ти 
по ла зни (али не и је ди ни) фак тор по тро шње. Сто га је еко ном ски 
ду го роч но и ва лид но да по раст по тро шње про из и ла зи из кон ти-
ну и те та уве ћа ва ња аку му ла ци је и та кве ало ка ци је и ин тен зи те та 
ин ве сти ци ја ко је ства ра ју про гре сив не усло ве за по раст агре гат не 
тра жње. Ту је Ер нест Ен гел за сно вао по зна те за ко ни то сти као то-
ко ве о од но су до хот ка и по тро шње – њи хо вог уве ћа ва ња и сма њи-
ва ња и пра ви ла ме ђу соб них од но са и ме ђу у ти ца ја. Са вре ме на те о-
риј ска ми сао при да је огро ман зна чај од но су по тро шње и штед ње, 
аку му ла ци је и раз во ја, мо бил но сти свих из во ра аку му ла ци је и ин-
ве сти ци ја. На рав но да су ту ве о ма ва жни ме ђу од но си и ве зе од но са 
по тро шње и штед ње са аспек та ши ре ња аку му ла тив не спо соб но-
сти и по спе ши ва ња ин ве сти ци о ног ци клу са. Др жав но по спе ши ва-
ње по тро шње из ван али квот ног уве ћа ња на ци о нал ног до хот ка те-
шко мо же (или тач ни је ни ка ко) на ни воу ма кро е ко ном ских то ко ва 
да бла го твор но де лу је на по раст про из вод ње и за по сле но сти. Др-
жав на по ли ти ка је огра ни че них до ме та ка да су у пи та њу вла да ју ћи 
еко ном ски мо де ли опо рав ка про дук ци је и уве ћа ња рас по ло жи вог 
до хот ка.

На овом по љу ана ли зе за сно ва ни су осно ви ма кро е ко но ми је. 
Сви ма кро е ко ном ски па ра ме три ис ка зу ју се у крај њој ли ни ји кроз 
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убр за ва ње или успо ра ва ње ра ста. Ка те го ри је трај ног до хот ка се ов-
де на ме ће као по тре ба от кла ња ња свих по вре ме них или ван ред них 
ко ле ба ња (нео че ки ва но уве ћа ње – до на ци је и др), - нео че ки ва ни 
гу би ци (еле мен тар не не по го де). На за ко ни тост по тро шње и њен 
ду го роч ни тренд не ма ју ути ца ја ова и дру га ко ле ба ња ко ја су ван 
еко ном ских па ра ме та ра по ве ћа ва ња до хот ка. У том кон тек сту то-
ко ва су нео п ход но сти стал ног трен да аку му ла ци је и ин ве сти ци ја 
као осно ве стал них до ма ћих ула га ња (ов де се ап стра ху ју: стра не 
ди рект не ин ве сти ци је, др жав не ин ве сти ци је, ин ве сти ци је у људ-
ски ка пи тал и на у ку и зна ње и др.). 

Нео д ло жне по тре бе за кон ти ну и ра ном аку му ла ци јом при-
вред них су бје ка та (про из во ђа ча ро ба и услу га) не мо гу би ти у су-
ко бу са дру гим уче сни ци ма у за хва та њу до ма ћег про из во да. Али 
ипак ме ђу соб ни сло же ни и на мо мен те про ти ву реч ни од но си са 
др жав ном ам би ци јом све ко ли ке ди стри бу ци је уно се од ре ђе ну сти-
хи ју и не до след ност. Ја сно је да на ду жи рок др жа ва ства ра та кав 
си стем еко ном ских од но са ко ји кон сти ту и шу усло ве за про из вод-
њу про из вод них су бје ка та. Али др жа ви не при па да та при ви ле ги ја 
да, би ло нор ма тив но би ло еко ном ском по ли ти ком, оста вља те исте 
су бјек те без соп стве не аку му ла ци је отр жу ћи је на раз не на чи не од 
из во ра ства ра ња. 

По ла зно опре де ље ње је да аген си ре про дук ци је има ју ста-
бил не усло ве при вре ђи ва ња, про из вод ње и про ме та у функ ци ји 
вред но сних па ра ме та ра у ко ји ма „пла но мер ност“ др жа ве и дру-
штве не за јед ни це има по зи ци ју ко ја је од раз кри те ри ја са вре ме-
них тр жи шних од но са и аде кват них – раз ви је них - об ли ка роб не 
про из вод ње. То су и еко ном ске гра ни це „пост ва ри ва ња“ и „оту ђи-
ва ња“ аку му ла ци је. Је дан од кључ них еко ном ских кри те ри ја ко ји 
кон ти ну и ра но вла да на тр жи шту (ис ка зу је се као сло же ност усло ва 
успе шно сти) је стал но ула га ње у осно ве про из вод ње при вред них 
су бје ка та. Ра ди се о свим сег мен ти ма ко ји уче ству ју у еко ном ским 
пред но сти ма и уна пре ђе њи ма. Ка ко по ве ћа њу оби ма, ква ли те та 
и свим дру гим прет по став ка ма бо љег по слов ног и фи нан сиј ског 
успе ха. Стал ност аку му ла тив них осно ва раз вој них мо гућ но сти ис-
ка зу је се и као за сни ва ње но вих про из вод но-по слов них по год но-
сти и пред но сти али и на прет по став ци стал ног успе шног ула га ња 
за рад ни же це не и бо љег ква ли те та, си гур ни је про да је и кон ти ну-
и ра но сти про гре сив не по ну де кроз ко ји се про ла зи на тр жи шту. 
Овај сег мент по слов не и еко ном ске по ли ти ке ка пи та ла је епи цен-
тар не за ме њи вог стал ног ко ри шће ња свих еко ном ских мо гућ но сти 
на кон ти ну и ра ној ком би на ци ји (оп ти мал ној) по тен ци ја ла за тр жи-
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шне пред но сти. У осно ви ових стал них на по ра ка пи та ла ле же из-
во ри, мо би ли за ци ја и дру ги про це си аку му ла ци је.  

Стал но ула га ње у фак то ре про из вод ње на еко ном ским прин-
ци пи ма по твр ђу је се на тр жи шту по ну дом по ве ћа не про дук ци је и 
уз бо љи ква ли тет про из во да. Исто вре ме но су ту и не ис црп не мо-
гућ но сти ни жих це на про из во да. Ови за ко ни ти про це си во де не 
са мо успе шно сти по сло ва ња про из вод них су бје ка та већ до но си и 
дру штву по год но сти али и оба ве зе у раз ви ја њу аде кват них об ли ка 
ан га жо ва ња це ло куп ног дру штве ног до хот ка. Са дру ге стра не, ве-
ли ка про дук ци ја ства ра за си ће ње што до во ди до сма њи ва ња до би-
ти пред у зе ћа. 

Ка ко се у сва ком си сте му ор га ни за ци је ре про дук ци је ко ји 
по ве ћа ва по тро шњу пре или ка сни је мо же оче ки ва ти стаг на ци ја 
или пад ин те ре са та ко је сва ки еко ном ски си стем при ну ђен да еко-
ном ске по тре бе за аку му ла ци јом и ње ном оп ти мал ном упо тре бом 
пре тво ри у трај но ста ње не са мо за по је ди ног про из вод ног су бјек-
та већ и дру штва. Пол Са му јел сон ар гу мен то ва но се за ла же за еко-
ном ско од но сно вред но сно усме ра ва ње „на ци о нал не по тро шње“ у 
ко јој тре ба ува жа ва ти те ку ћи рас по ло жи ви до хо дак - ко ји те о риј-
ски об ја шња ва до хот ком на ме ње ним за по тро шњу те ку ће го ди не 
– ко ји по вре ме но омо гу ћу ју из да шни ју по тро шњу. Али на ду жи 
рок на ци о нал на по тро шња мо ра би ти „оме ђе на“ рас по ло жи вим до-
хот ком а то зна чи мо гућ но сти ма еко но ми са ње и уве ћа ва ња упра во 
ње га. Ов де не по сто ји ал тер на тив на ва ри јан та. 

Не ма тог ефек та до хот ка у ду жем раз до бљу на ни воу за јед-
ни це ко ји се стал но уве ћа ва осим ефек та ве ћег бо гат ства. Ов де је 
бит но да се уве ћа ње до хот ка за сни ва на еко ном ским осно ва ма у 
окви ру ко јих тре ба раз ли ко ва ти по слов не ци клу се и ду го роч ни 
тренд еко ном ског ра ста ко је опре де љу је спо соб ност за по спе ши-
ва ње аку му ла тив не и ин ве сти ци о не спо соб но сти. Зо ви мо их еко-
ном ске осно ве аку му ла ци о них и ин ве сти ци о них ка па ци те та. Не ма, 
зна чи, еман ци па ци је ра зно вр сних сег ме на та дру штве не и со ци јал-
не ор га ни за ци је без еко ном ских усло ва еман ци па ци је аку му ла ци је 
и раз во ја. Ти ме се дру штве не по тре бе нај е фи ка сни је при ла го ђа ва ју 
ја сном и је ди но мо гу ћем си сте му упо тре бе до хот ка. На рав но ра ди 
се о ну жно сти да уве ћа ње по тро шње (ува жа ва ју ћи гра нич ну скло-
ност ка по тро шњи) пра ти уве ћа ње до хот ка. Не пот це њу ју ћи ве зу 
бо гат ства и по тро шње. Као и штед ње и по тро шње. За тим по тро-
шње и стра них ди рект них ин ве сти ци ја. Али и ре ал но сти и суд би не 
(ду го роч не и крат ко роч не) ка пи та ла. 

Уко ли ко при хва ти мо ре зул та те ем пи риј ских по ка за те ља и 
ана ли зе уоча ва мо да је рас по ло жи ви до хо дак на ма кро ни воу огра-
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ни ча ва ју ћи фак тор по тро шње а у са мој ве за су бје ка та уче сни ка у 
њој (агре гат на по тро шња) опре де љу је по зи ци ју аку му ла тив не и 
ин ве сти ци о не спо соб но сти. Ана ли за по тро шње чи та ве за јед ни це 
раз от кри ва пре су дан зна чај еко ном ске по ли ти ке. Усме ра ва ње по-
тро шње у окви ри ма др жав них еко ном ских функ ци ја опре де љу је 
(у овом аспек ту ана ли зе) еко ном ски раст и раз вој.  Ме ђу тим, сва-
ки си стем еко ном ских функ ци ја др жа ве, ко ји има пре су дан ути-
цај на фор ми ра ње по ли ти ке раз во ја при вре ђи ва ња про из вод них 
су бје ка та на кра ћи или ду жи рок, ве о ма че сто ре про ду ку је кри зу 
ко ја кул ми ни ра на два нај бит ни ја на чи на: а) су ко бом еко ном ских 
то ко ва и не ми нов но сти са прав но-еко ном ском прак сом рас по де ле 
на ци о нал ног до хот ка, и б) тен ден ци јом не за др жи вог ра за ра ња тки-
ва про из вод но - по слов них су бје ка та. У овим усло ви ма не ми нов но 
је и бу ја ње ра зно вр сних цен та ра еко ном ске мо ћи и мо но пол ског 
по на ша ња (у сфе ри при вре де, тр го ви не, бан кар ске по ли ти ке од но-
сно еко но ми је у це ли ни). Ства ра ти нор ма тив не и по ли тич ке усло ве 
за јед ну др жав ну или анар хич ну кон вен циј ску фор му ег зи стен ци је 
по ли ти ке раз во ја, при вре ђи ва ња, пре ли ва ња аку му ла ци је за сни ва 
про ти ву реч не еле мен те ма кро е ко ном ске по ли ти ке ко ји са ми по се-
би по ста ју епи цен тар кри зе уз не ми нов ност на за до ва ња и од су ство 
ста бил но сти. Ег зи стен ци ја еко ном ског си сте ма ко ји се за сни ва на 
овим кон цеп ци ја ма и прак си је бес пер спек тив на и мо же оп ста ти (и 
то на кра ћи рок) са мо као изо ло ва на “еко ном ска це ли на” без аде-
кват не ин те гра ци је у ме ђу на род не то ко ве ка пи та ла. 

У овим сло же ним и про ти ву реч ним осно ва ма еко ном ског си-
сте ма и ње го ве прак тич не ег зи стен ци је мо ра ју се из гра ди ти еко-
ном ски кри те ри ји упо тре бе на ци о нал ног до хот ка ко ји нов ча ној 
аку му ла ци ји про из вод них су бје ка та од ре ђу ју од го ва ра ју ће ме сто 
од нај ши рег зна ча ја и спо соб но сти за ин ве сти ци о не и раз вој не по-
ду хва те ви шег ступ ња. Без за сни ва ња и пот хра њи ва ња прак се ме-
ђу соб них су ко ба, ан та го ни за ма и кон флик та са дру гим уче сни ци ма 
у пре ра спо де ли. Од нос нов ча не аку му ла ци је про из вод них су бје ка-
та у од но су на нов ча на сред ства на ме ње на по тро шњи мо ра ју се 
утвр ђи ва ти уз до ми на ци ју по ли ти ке кван ти та тив ног зна ча ја аку-
му ла ци је. Су жа ва ти еко ном ске по тен ци је пред у зет них су бје ка та 
иза зи ва кон стант ну сум њу да се су бјек ти ви стич ка упо тре ба ма се 
аку му ла ци је не до ма ћин ски тро ши из ван еко ном ских кри те ри ја и 
ствар них по тре ба.

У усло ви ма огра ни че не ко ли чи не на ци о нал ног до хот ка сва-
ка екс тен зив на по тро шна фи ло зо фи ја има не по сред ног ути ца ја 
на аку му ла тив ну и раз вој ну спо соб ност про из вод них су бје ка та. У 
овој огра ни че но сти по зи ци је ствар не аку му ла ци је ра ци о нал но се 
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тре ба од но си ти пре ма оби љу дру штве них и чи сто др жав них по тре-
ба ка ко она не би иш че зла и пре са мог чи на утвр ђи ва ња кри те ри ја 
пре ра спо де ле. Прак са суд би не дру штве ног аку му ла ци о ног по тен-
ци ја ла ко ја га уда љу је од из во ра ства ра ња и нео п ход ног ути ца ја 
су бје ка та ко ји тре ба ју да га још јед ном из осно ва ства ра ју пре тва-
ра ову пре суд ну по лу гу про гре са у из во ри ште сна жне тен ден ци је 
кри зе. Цен тра ли зо ва на упо тре ба аку му ла ци је ства ра низ са мо ни-
клих не ре ал но сти у раз ви ја њу усло ва за тр ошаxијски мен та ли тет. 
Са мо стал на ег зи стен ци ја аку му ла ци је ван еман ци па ци је про из вод-
них су бје ка та пре тва ра се у сво ју су прот ност.

Да би се из бе гло на ста ја ње сти хиј не еко ном ске по ли ти ке у 
овој сфе ри сви еко ном ски кри те ри ји и па ра ме три упу ћу ју на ства-
ра ње еко ном ског про сто ра за са мо кон сти ту и са ње ка пи та ла ко ји 
тре ба да омо гу ћи раз вој осно ва про гре са а да се крај ње ра ци о-
нал но усме ра ва ју сред ства за дру ге уче сни ке у пре ра спо де ли до-
хот ка на ма кро ни воу. Ова ква еко ном ска по ли ти ка упу ћу је на оне 
еко ном ско–раз вој не про це се ко ји омо гу ћу ју усло ве при вре ђи ва ња 
про из вод них су бје ка та тј. њи хо вог ка пи та ла на осно ва ма објек-
тив них зах те ва са вре ме ног тр жи шта. Са мо овим то ко ви ма мо же 
се оси гу ра ти по ве ћа ње ма се сред ста ва на ме ње не дру гим ви до ви ма 
по тро шње. Ове ре зул та те и аку му ла тив не не ми нов но сти омо гу ћи-
ће еко ном ски си стем ко ји опре де љу је ове по тен ци је функ ци о нал-
ног и ефи ка сног тр жи шта.

ПРИВРЕДНИРАСТКАОМЕРАУСПЕХА
ЕКОНОМИЈЕ,АКУМУЛАЦИОНЕИ
ИНВЕСТИЦИОНЕРЕАЛНОСТИ

Те о риј ска ми сао се ни је по себ но али ни до вољ но ба ви ла 
при вред ним ра стом као син те тич ком ме ром или не по сред ним по-
ка за те љем успе ха јед не еко но ми је а по себ но ре фор ми у зе мља ма 
тран зи ци је.

У тран зи ци о ним про ме на ма у пе ри о ди ма ква ли та тив них 
еко ном ских из ме на си сте ма ка са вре ме ној тр жи шној при вре ди 
кон стант но је при сут на сва сло же ност еко ном ског ра ста. Низ ди ле-
ма, не по зна ни ца, ко ле ба ња али и те шких про ма ша ја мо гу се рас по-
зна ти и иден ти фи ко ва ти у сфе ри еко ном ског ра ста. 

Али и тен ден ци ја ма у од но су еко ном ског ра ста и ин фла ци је, 
кре ди та и соп стве не аку му ла ци је, тр жи шта хар ти ја од вред но сти и 
са мо ни клог по зајм љи ва ња аку му ла ци је.  

Те шко је у са вре ме ним пре о вла ђу ју ћим тен ден ци ја ма ка пи-
та ла, тр жи шта и еко но ми је про јек то ва ти тр жи шну еко но ми ју са 
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из ра же ним со ци јал ним еле мен ти ма и одр жи вим раз во јем без ре-
а фир ма ци је из вор них осно ва аку му ла ци је као не при ко сно ве ног и 
нај ва жни јег раз вој ног по тен ци ја ла. На ду жи и кра ћи рок то је је-
дин ствен (услов но-по сле дич ни) про цес. 

Ипак са вре ме на кон цеп ци ја раз ви је них еко но ми ја ко ја омо-
гу ћу је “мак си мум бла го ста ња сви ма” (В. Бај кић) мо же да се су-
прот ста вља кон ци пи ра ној тр жи шним ме то да ма и прав ци ма ра ста и 
еко ном ској ло ги ци аку му ла ци је. Пре ли ва ње на ци о нал ног до хот ка 
са опре де ље њем за ши рок на ступ со ци јал ног ам би јен та но си са 
со бом опа сност не по сред ног ума ње ња ма се аку му ла ци је, ума ње ње 
ин ве сти ци о не спо соб но сти и тем па раз во ја. Оту да ка те го ри ја одр-
жи ви раз вој по при ма не са мо со ци јал ни не го и еко ном ски са др жај.

Ра ди се о ве о ма ак ту ел ном и зна чај ном “про сто ру” еко ном-
ских функ ци ја са вре ме не др жа ве у ко ји ма се са мо усме ра ва ње 
до хот ка ис ка зу је као опре де љу ју ћи пред у слов ком би на ци је и ин-
тер ак ци је ни за фак то ра. У њи ма до ми ни ра (или би тре ба ло да до-
ми ни ра) фак тор кон ти ну и ра не ори јен та ци је за еко ном ски зна чај 
аку му ла ци је, ин ве сти ци ја, ра ста и раз во ја. Ка пи тал и не за о би ла зна 
ну жна аку му ла ци ја по ста ју осно ва је дин ства раз вој них и со ци јал-
них вр ли на јед не еко но ми је, др жа ве и ње не еко ном ске по ли ти ке.

Со ци јал на по ли ти ка и по ли ти ка до хо да ка је осно ва ста бил-
не и ду го роч не тра жње ко ја у је дин ству са по ли ти ком ин тен зив не 
аку му ла ци је усме ра ва тр жи шни ка рак тер еко но ми је и ин ве сти ци-
ја, еко ном ску су шти ну са вре ме не пре ра спо де ле до хот ка. У на шим 
усло ви ма сва ко по ве ћа ње јав не по тро шње и др жав но сти му ли ра-
ње по ра ста пла та, суб вен ци ја или пен зи ја не по сред но до при но си 
уни ште њу одр жи вог при вред ног ра ста.

У са вре ме ним тр жи шним од но си ма се још увек ус по ста вља-
ју ег зи стент ни од но си из ме ђу ак тив не по ли ти ке др жав ног ре гу ли-
са ња и усме ра ва ња “но се ћих или глав них” ин ве сти ци је и тр жи-
шних од но са у ко ји ма ови сег мен ти бу ду ће еко но ми је мо ра ју да 
до стиг ну еко ном ски вр ху нац сво је ег зи стен ци је.

На рав но, да ми кро а ку му ла тив ност има ве ли ких про бле ма са 
по ли тич ком по др шком на ло кал ном и ма кро ни воу. Са вре ме ни еко-
ном ски те о ре ти ча ри не на о ру жа ва ју сво је ста во ве си лом и сна гом 
аку му ла ци је већ ко ке ти ра ју са по ли тич ким те о ре ти ча ри ма тра га-
ју ћи за кон сен зу сом ко ји се увек сво ди на до ми на ци ју иде о ло шке 
фра зе.

Ипак не ма за ме не за ква ли та тив не еко ном ске осо бе но сти 
про дук ци је и при вред ног ра ста у сми слу да су ово глав на по кре-
тач ка си ла про гре сив не еко но ми је. Аку му ла ци ја се ов де на ме ће 
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као кон крет на ме ра а са вре ме но тр жи ште зај мов них сред ста ва (као 
ка пи та ла) фор ма оп ти ми за ци је ра ста и раз во ја.

АКУМУЛАЦИЈА
ИСАВРЕМЕНОТРЖИШТЕКАПИТАЛА

По след ње де це ни је два де се тог ве ка за пам ће не су у сфе ри 
аку му ла ци је и као вре мен ска ди мен зи ја ко ја је по ну ди ла афир ма-
ци ју мо гућ но сти број них уде ла у ин ве сти ци о ном раз во ју про из-
вод но по слов них су бје ка та. На рав но и у дру гим ин ве сти ци о ним 
по ду хва ти ма. 

Осим фи нан си ра ња соп стве ним сред стви ма (аку му ла ци ја) 
су сре ће мо до ка пи та ли за ци ју (еми то ва ње де о ни ца) или по се за ње 
(пу тем за ду жи ва ња) за аку му ла ци јом дру гог су бјек та. Већ ви ше 
де це ни ја при сут но је по зајм љи ва ње (под спе ци фич ним еко ном-
ским усло ви ма) аку му ла тив не ак ти ве. Прак са је при ку пља ње до-
дат не су ме (аку му ла ци је и штед ње дру гих) ра ди фи нан си ра ња 
ин ве сти ци о ног про јек та. На ма кро ни воу ра ди се о укуп ним не то 
ин ве сти ци ја ма. Оне по ста ју (ма ње-ви ше) пред мет ефи ка сне ди вер-
зи фи ка ци је у за то аде кват ном мо не тар ном си сте му (ре гу ли са ни 
си стем ко ри шће ња свих вр ста аку му ла ци је-штед ње за ин ве сти ци о-
не по ду хва те) или тач ни је на фи нан сиј ским тр жи шти ма зај мов них 
сред ста ва. 

Са вре ме но тр жи ште ка пи та ла је сло жен и про ти ву ре чан ток 
упо тре бе рас по ло жи ве аку му ла ци је и на чин ње не мо бил но сти. 
Пу тем об ве зни ца и еми си је ак ци ја вр ши се до дат но при ку пља ње 
нов ча ног ка пи та ла у њи хо ва упо тре ба у ин ве сти ци о не свр хе. На 
тр жи шту хар ти ја од вред но сти по ја вљу је се ак ти ва ра зних об ли ка 
и из во ра. Те о ри ја је раз ви ла ра зно вр сне мо де ле упра вља ња ри зи-
ком и сте пен ко ри сно сти при ли ком пла сма на нов ца (др жав не об-
ве зни це, де по зит ни сер ти фи ка ти, ко мер ци јал ни за пи си, сред ства 
ко мер ци јал них ба на ка, и др.). За тим, при сут не су ра зно вр сне ме то-
де раш чла ња ва ња пер фор ман си код се лек ци је хар ти ја од вред но-
сти ко је ку пац ку пу је. Ало ка ци ја ак ти ве, у ко јој од лу чу ју ћи зна чај 
има од нос ри зи ка и при но са, уз по моћ по сред ни ка (бан ке, ин ве-
сти ци о ни фон до ви и др.). Про це си ана ли зе број них об ли ка хар-
ти ја од вред но сти ко је се ну де за ви се од број них фи нан сиј ских и 
дру гих усло ва. Оту да и ак тив но упра вља ње ин ве сти ци ја ма и на уч-
но-струч ни упу ти за њи хо ву се лек ци ју. Са вре ме не ин ве сти ци је су, 
зна чи, син те ти зо ва не као ра зно вр сност у ин те гра ци ји соп стве ног и 
же ље ног сто ка аку му ла ци је и фи нан сиј ске ак ти ве.  
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Ком би но ва ње ових (и дру гих број них) мо гућ но сти до ми ни-
ра у са вре ме ној тр жи шној еко но ми ји и на по чет ку два де сет пр-
вог ве ка. Раз у ђе ни су кон цеп ти и фор ме. Соп стве на аку му ла ци ја 
по ста је са мо јед на од са став них де ло ва не ке ин ве сти ци је, раз во ја, 
мо дер ни за ци је и др. Ра зно вр сни су ма ни фе стант ни ви до ви про цен-
ту ал ног од но са али ве о ма че сто су соп стве на сред ства сим бо лич на 
(за ви си од прав ног и еко ном ског уре ђе ња ове обла сти раз во ја). Ја-
вља се низ не га тив них еко ном ских про це са уко ли ко је струк ту ра 
ин ве сти ци ја та ква да до ми ни ра ју по зајм ље на сред ства или фор ма 
до ка пи та ли за ци је. Ако су „у игри“ и раз у ђе ни и фи нан сиј ских де-
ри ва та тен ден ци ја ка кри зи је из ра же ни ја. До вољ но је кри тич ки 
ана ли зи ра ти узро ке нај са вре ме ни је фи нан сиј ске кри зе у свет ским 
раз ме ра ма као кључ ног епи цен тра, ши ро ког на сту па, ха о са и ни за 
не га тив них трен до ва. За ла же мо са за ре а фир ма ци ју аку му ла тив не 
спо соб но сти као по ла зном мо ти ву сва ког ин ве сти ци о ног по ду хва-
та. 

Соп стве на аку му ла ци ја је, вре ме ном, до би ла трет ман из во ра 
ди ви денд ног до хот ка пла си ра њем у раз не бер зан ске или зај мов не 
по сло ве. Ра ди се о вре ме ну ка да се на ула же у сво је ин ве сти ци је. 
По ре ски про пи си ни су већ ду ги вре мен ски пе ри од сти му ли са ли 
аку му ла ци ју и њи хо ву соп стве ну до ка пи та ли за ци ју (ди ви денд ско 
и дру го уве ћа ње) већ су све об ли ке до би ти ко ја се ја ви ла као упо-
тре ба соп стве не аку му ла ци је ви со ко опо ре зи ва ли. Би ло као до бит 
пред у зе ћа или при ход од аку му ла ци је су нај че шће под ло жни дво-
стру ком опо ре зи ва њу. Исто је и са при хо дом од но сно до хот ком. 
Мо же се уоп шти ти да су са вре ме ним по ре ским об ли ци ма по ре ски 
трет ма ни ди ви ден ди оштри ји од по ре ског трет ма на ка ма та на по-
зајм ље на сред ства (сма тра ју се го то во увек тро шак по сло ва ња). 

Ин ве сти ци је за сно ва не на на ци о нал ном кван ту му аку му ла-
ци је уве ћа не за кван тум кре ди та ко ји не ути че на суд би ну ду го роч-
не по ли ти ке ан га жо ва ња ка пи та ла за ин ве сти ци је (кре ди ти да нас 
не мо гу по је сти аку му ла ци ју бу дућ но сти) су у не по сред ном су ко бу 
са свим ви до ви ма ми то ло ги за ци је и иде о ло ги за ци је (на гло бал ном, 
на ци о нал ном, ре ги о нал ном и ми кро) фи нан сиј ских екви ли бри сти-
ка од но сно све мо ћи. Све иде а ли зо ва не фор ме еко ном ске по ли ти ке 
и по ли тич ке стра те ги је ко ја тро ши аку му ла ци ју а не ма не по сред не 
ве зе и не по ка зу је раз вој не ре зул та те (у овој сфе ри) пред ста вља ју 
аутен тич ну пре пре ку еко ном ској ло ги ци. Кон сен зус ов де мо же да 
бу де ра ван на ци о нал ном са мо о дри ца њу про гре са и бу дућ но сти за-
рад ни че га или не ког мо де ла у чи ји успех не ве ру ју сви они ко ји 
га “про мо ви шу, ја ча ју, ка му фли ра ју, за ма гљу ју”. А све у скла ду са 
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вла да ју ћим по ли тич ким кон сен зу си ма ко ји се не за сни ва ју на ре-
ал но сти ма. 

За сва ку зе мљу је ве о ма ва жан по ка за тељ спо соб ност ње них 
про из вод них су бје ка та (укљу чу ју ћи и про из вод не услу ге) за раз вој 
соп стве ног ка пи та ла. Аку му ла ци ја је еко ном ска ме ра да се над ма-
ши по сто је ће ста ње про дук ци је. На рав но, као еко ном ска не ми нов-
ност са др жа на је у ло ги ци аку му ла тив но сти соп стве не при вре де у 
јед ном вре мен ском пе ри о ду (нпр. го ди на, пет и де сет го ди на). Оту-
да и по себ на бри га о од но си ма у аку му ла тив ној до хо дов но сти и
на чи ну ње го ве упо тре бе. На ма кро е ко ном ском пла ну то је онај део 
Бру то до ма ћег про из во да (БДП) – ко ји пред ста вља бру то до ма ће 
ин ве сти ци је. Ов де се пре пли ће ин те рес ин ди ви ду ал ног ка пи та ла 
за соп стве ни раз вој (као еко ном ска не ми нов ност оп стан ка и про-
гре са, ве ћег про фи та и еко ном ско-до хо дов не си гур но сти на ду жи 
рок) и дру штве ног усме ра ва ња еко ном ском од но сно ин ве сти ци о-
ном по ли ти ком ка ула га њуу раз вој на осно ву соп стве них по тен ци-
ја ла.Не за бо ра ви мо да се у на ше вре ме, ка да се раз ма тра ју отво-
ре не при вре де са аспек та ма кро е ко ном ских па ра ме та ра БДП де ли 
на че ти ри ком по нен те (ви ди део о гло бал ним ка те го ри ја ма у овој 
књи зи) - (по тро шња, ин ве сти ци је, др жа ва – јав на по тро шња, не то 
из воз). Од но си из ме ђу ових из да та ка су ве о ма сло же ни али су и 
зна чај но из во ри ште штед ње на на ци о нал ном ни воу. Тим пре јер су 
ови об ли ци по тро шње је дин стве на це ли на јед не еко но ми је. Ов де 
тре ба раз гра ни чи ти штед њу као по тен ци јал фи нан сиј ским ин сти-
ту ци ја ма да их усме ре у ин ве сти ци је од нео п ход но сти штед ње ка да 
су у пи та њу сви из да ци из БДП (по ку шај из бе га ва ња не е ко ном ског, 
не до ма ћин ског и не ра ци о нал ног ра си па ња). 

Са ма ана ли за аку му ла ци о не спо соб но сти за ви си од сло-
же них ме ха ни за ма од лу ка о по тро шњи и од лу ка о зна ча ју сто ка 
аку му ла ци је јед не еко но ми је. Од лу ке о аку му ла ци ји су за ви сне не 
са мо од успе шно сти про из вод но - по слов не по ли ти ке већ и тен ден-
ци је и осо бе но сти еко ном ско-со ци јал них то ко ва. Ипак аку му ла-
тив на спо соб ност је у функ ци ји про из вод них су бје ка та и оп шта је 
ре зул тан та њи хо вог успе ха. Соп стве на аку му ла ци ја има не при ко-
сно ве ну пред ност од би ло ко јих об ли ка по зајм љи ва ња уну тар фи-
нан сиј ског си сте ма зе мље и свет ских то ко ва фи нан сиј ског и дру гог 
об ли ка ка пи та ла на ме ње них по зајм љи ва њу. Стал но уве ћа ње аку-
му ла ци је еко ном ска ну жност је за сва ки ка пи тал про из вод но-по-
слов них су бје ка та. Ни је ма ња ва жност ин тен зив не (про гре сив не) 
аку му ла ци је и за еко но ми ју као це ли ну. Ако без ње не ма ре ал ног 
ра ста и раз во ја он да се она ис ка зу је као кван ти та тив на стра на тен-
ден ци ја дру штве ног про гре са. 
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Еко ном ска по ли ти ка ре зул ти ра јед ним (нај ва жни јим) сег-
мен том сво је ре ал но сти и про гре сив но сти кроз од ре ђи ва ња оп-
штег окви ра, усло ва при вре ђи ва ња и на чи на при ку пља ња аку му-
ла ци је ко ји тре ба ју да ис ка жу објек тив не мо гућ но сти и дру штве ну 
ефи ка сност на овом пла ну. Еко ном ка по ли ти ка еко ном ског ра ста 
по треб но је и да пру жа окви ре за еко ном ске мо мен те по бољ ша ња 
ре гу ли са них усло ва за по спе ши ва ње аку му ла тив но сти и ње не аде-
кват не (усме ра ва ју ће) мо би ли за ци је на ма кро е ко ном ском ни воу. 
Исто вре ме но да ефи ка сно ис пра вља не до стат ке ин стру ме на та тр-
жи шта нов ца. Да се су прот ста вља не а де кват ним усло ви ма про до ра 
ин фла ци о них тен ден ци ја и дру гих не ра ци о нал них па ра ме та ра са 
ме ђу на род ног тр жи шта нов ча ног ка пи та ла.  

У том кон тек сту ана ли зе од лу ке о „ин ве сти ра њу и не ин ве-
сти ра њу“, стра те ги ји ин ве сти ра ња, ди на ми ци и фа за ма, тен ден ци-
ја ма на по ра ин ди ви ду ал них ка пи та ла и оп ште дру штве них пра ва ца 
раз во ја ре зул ти ра ју у про ти ву реч но сти ма број них ин те ре са. Од др-
жав не стра те ги је, на по ра по је ди нач них ка пи та ла ко ји је зна ча јан у 
сфе ри аку му ла ци је, али и ин те ре са ко ји се ис ка зу је у ско ро свим 
сфе ра ма мо би ли за ци је по је ди нач не аку му ла ци је и при пре ми (фи-
нан сиј ска кон струк ци ја, вред но сна и дру га оправ да ност) укуп них 
па ра ме та ра нео п ход них за је дан кон крет ни ин ве сти ци о ни ци клус. 
Не по сто ји ег закт но раз гра ни че ње (ма кро усме ра ва ња и ин те ре са 
по је ди них су бје ка та про дук ци је) о кон ти ну и те ту, кван ти те ту али 
и еко ном ској оправ да но сти или ло ка ци ји са вре ме них ин ве сти ци ја 
од но сно раз во ја.

У са вре ме ним усло ви ма раз вој има низ ком по нен ти ко је су 
не раз двој не и пред ста вља ју еко ном ско-со ци јал ну це ли ну кри те ри-
ја и пра ва ца раз во ја и упо тре бе аку му ла ци је и дру гих де ло ва БДП. 
Ипак ула га ње у ин ве сти ци о не за хва те у сфе ри ка пи та ла оста је 
пре су дан – у сми слу ве ли чи не, усме ра ва ња. Ис пре пле та ност тен-
ден ци ја ка пи та ла не мо же ап сор бо ва ти аку му ла ци ју у це ли ни без 
дру штве ног усме ра ва ња та ко да пре до ми нант не од лу ке по ла зе од 
еко ном ско-дру штве но-раз вој них стра те шких опре де ље ња ве за них 
за ду го роч не ком па ра тив не пред но сти и пер спек ти ве уве ћа ва ња 
ка пи та ла. Сто га је ов де при сут на и тен ден ци ја се ле ња ка пи та ла 
пу тем ин ве сти ци ја и мо гу ће ре струк ту ри ра ње при вре де. 

Еко ном ска оп ти ми за ци ја се не мо же по сти ћи уко ли ко се пра-
те еко ном ски то ко ви у та квим усло ви ма у ко ји ма је зва нич на ста-
ти сти ка „оста ви ла иза се бе“ ве о ма зна чај не ка те го ри је као што су: 
а) сто па аку му ла тив но сти јед не зе мље, и б) ка пи тал ни ко е фи ци јент 
као ме ра ефи ка сно сти уло же них сред ста ва у све са став не де ло ве 
ка пи та ла (ура чу на ва ју ћи ту и при род ни и људ ски ка пи тал) и дру ге 
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ра чу но вод стве не иден ти те те ко је аку му ла тив ну спо соб ност дру-
штва усме ра ва ју ван до ма ша ја не е ко ном ских скло но сти и апе ти та. 
Ка пи тал ни ко е фи ци јент се, на при мер, у сва кој кон крет ној ана ли-
зи мо же ста ви ти у од нос пре ма би ло ко ме од ових из во ра ин ве сти-
ци ја али у је дин ству са тро шко ви ма ин ве сти ци ја, вре ме ном ин ве-
сти ра ња и ни зом дру гих еко ном ских ва ри ја бли, ко је кон кре ти зу ју 
сва ки ин ве сти ци о ни ефе кат по себ но. Ни во ин ве сти ци ја ни је ауто-
мат ска ме ра раз во ја. Свет ска еко но ми ја и еко ном ска исто ри ја 
сва ке зе мље су кр ца те та ко зва ним про ма ше ним ин ве сти ци ја ма.

Ту су и сви аспек ти ана ли зе по пу лар не штед ње - ре ци мо да 
је она јед на ка као по тен ци ја „до ма ћим ин ве сти ци ја ма и не то од-
ли ву ка пи та ла“ у ино стран ство. Це не ћи еко ном ску нео п ход но сти 
стал ног при су ства раз вој не ком по нен те сва ка зе мља би тре ба ла, 
у да тим усло ви ма, пред ност да ти ин ве сти ци ја ма а не штед њи. 
Пре ма то ме „штед ња мо ра да бу де ма ња од ин ве сти ци ја“, у ње-
ној функ ци ји али са ре ал ном еко ном ском це ном за ин ве сти то ре 
(Кеј нсов „до хо дак од ин ве сти ци ја“). Да нас нео кеј нзи јан ци не од у-
ста ју од зна ча ја штед ње за но ве ин ве сти ци је. На рав но, да је та кав 
став оправ дан јер је штед ња нов ча на аку му ла ци ја, док ин ве сти ци је 
пред ста вља ју дру ги сег мент аку му ла ци је ко ја је уло же на у еле мен-
те про це са про из вод ње ра ди ор га ни зо ва ња про из вод не упо тре бе.
Нај го ре ста ње по еко ном ску бу дућ ност јед не зе мље је ако не ма ни 
штед ње а ни из вор не аку му ла ци је.    

Ве о ма је ак ту ел но фи нан си ра ње ин ве сти ци ја при ват них ка-
пи та ла. У њи ма је са др жан је дан од од лу чу ју ћих кри те ри ја (ко је је 
Кејнс по себ но об ра дио) то је: оче ки ва ни бу ду ћи при ход од ин ве сти-
ци ја. Ова кво опре де ље ње упу ћу је да ин ве сти ци је тре ба раз у ме ти 
као ула га ње у раст до хо да ка (од пред у зе ћа, ра зно вр сних ин те гра-
ци ја до др жав ног ни воа). Са то га аспек та ни во ин ве сти ци ја ни је 
јед нак са мо ни воу аку му ла ци је и по вољ но сти на тр жи шту зај мов-
них сред ста ва већ мо же са др жа ти и бес по врат ну сти му ла ци ју др-
жав них фон до ва и дру га сред ства. 

Те о ри ја и прак са са др жа ја и ло ка ци је ин ве сти ци ја ве о ма 
је раз ви је на. Об у хва та оби ље на уч них об ра да исто риј ских ис ку-
ста ва и ег закт них мо гућ но сти. У са вре ме ном кре та њу ка пи та ла и 
тр жи шта бит ни су а исто вре ме но од лу чу ју ћи кри те ри ји ко ји ком-
би ну ју од нос ка пи та ла и тр жи шта у на ци о нал ним, ре ги о нал ним 
и свет ским раз ме ра ма. Ин ди ка тор по ра ста про из вод ње на ме ће и 
по раст тр жи шне тра жње. Дис ло ка ци ја про из вод ње или про ме на 
про из вод них про гра ма, грин филд ин ве сти ци је и др. но се са со бом 
кри те ри је за пре ци зни је утвр ђе не пред у сло ве ре ал но оче ки ва ног 
при но са од но сно пред ви ђа ња тра жње.  
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У еко но ми ја ма у ко ји ма при су ству је еко ном ска по ли ти ка од-
су ства сти му ла ци је аку му ла тив но сти, штед ње и са мо ин ве сти ра ња 
при сут но је гр че ви то уру ша ва ње еко но ми је раз во ја али и тр жи-
шних од но са а све то по спе шу је тен ден ци је еко ном ског па да ко је 
на ду жи рок не мо гу ни чим на до ме сти ти. Ра ди се о из гу бље ним 
мо гућ но сти ма и про пу ште ним шан са ма ко је убр за ва ју за о ста ја ње.   

Убр за ти раз вој ван ве ли чи не аку му ла ци је мо же се по сти ћи 
са ра зно вр сним ме то да ма ко је се да нас ко ри сте али вр ло кон тро ли-
са но у број ним еко но ми ја ма. На ни воу еко ном ске по ли ти ке на ше 
зе мље то су ра зно вр сни зај мо ви, до на ци је, др жав на и бан ков на за-
ду жи ва ња за рад но вих ин ве сти ци ја, усме ра ва ње до зна ка рад ни ка 
ко ји ра де у ино стран ству и др. Зна чај на став ка у еко ном ској исто-
ри ји Ср би је су би ла за јед нич ка ула га ња са ино стра ним ка пи та лом. 
Да нас су стра не ди рект не ин ве сти ци је фак тор ве ли ких оче ки ва-
ња. Би ло је и пе ри о да ка да је де фи цит но фи нан си ра ње пред ста вља-
ло зна ча јан фак тор раз во ја али и ин фла тор них тен ден ци ја. Ипак је 
про гре сив на и ин тен зив на тен ден ци ја аку му ла ци је до ми ни ра ју ћа 
осно ва да се ка пи тал кон стант но оспо со бљу је и ин ве сти ци о но раз-
ви ја и ши ри.

ИНТЕНЗИВНААКУМУЛАЦИЈАКАО
АФИРМАЦИЈАИНВЕСТИЦИОНИХ

ПРИНЦИПАКАПИТАЛА

Ре зул тан та еко ном ских на сто ја ња ка пи та ла у фор ми сво га 
„оп ти мал ног ско ка“, има по ла зни раз вој ни еко ном ски-по слов ни 
са др жај, за ко ни то учвр шћу је агре га те ин ве сти ци ја ис по ља ва ју-
ћи сво ју нај сна жни ју по тен ци ју кроз спо соб ност за ин тен зив ну 
аку му ла ци ју и спро во ђе ње де фи ни са них (про јек то ва них) ци ље ва 
у раз ми ца њу и уве ћа ва њу сво јих мо гућ но сти на сво јој осно ви. 
Ови ка пи та ли са др же у се би за ко ни ту тен ден ци ју при укљу чи-
ва њу до дат них из во ра ин ве сти ци ја где се по ја вљу ју као ра ци о-
нал ни по тро ша чи. Ка ко ће и ка да да по зајм љу ју не по сред но ве-
зу ју за еко ном ску по лу гу бу ду ћих ин ве сти ци ја тј. за па ра ме тре 
вред но сти те ку ћих и бу ду ћих до хо да ка. Афир ма ци ја ин ве сти ци-
о них прин ци па ка пи та ла, по ред ви си не сво је аку му ла ци је ње не 
оп ти мал не упо тре бе, оме ђа ва мо гућ но сти при ра ста ин ве сти ци ја 
са тр жи шта хар ти ја од вред но сти (не са мо због ка ма те за по зајм-
ље ну аку му ла ци ју). То се и од но си на оне ин ве сти ци је ко је се 
де лом фи нан си ра ју из да ва њем соп стве них об ве зни ца или кре ди-
ти ма. По сто ји зна чај на не га тив на ко ре ла ци ја из ме ђу ин ве сти ци ја 
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и ка мат не сто пе на по зајм ље на сред ства. Сто га, на чин и усло ви 
при ку пља ња нов ца као и сам чин ин ве сти ци је про ла зе кроз за мр-
ше не од но се и кри те ри је оп ти мал но сти це ли не од но са ма те ри-
јал не и фи нан сиј ске ак ти ве и ре ал но сти уве ћа ња. 

    Тен ден ци је аку му ла ци је као осно ве ин ве сти ра ња до жи-
вља ва ју, у на ше вре ме, ре а фир ма ци ју као ду го роч ни про цес. Про-
цес без ко га је сва ки ин ди ви ду ал ни али и на ци о нал ни ка пи тал 
осу ђен на стаг на ци ју или про паст. Функ ци ја ин ве сти ра ња аку му-
ла ци јом по ста је (и у ствар но сти али и пси хо ло шком ре а го ва њу) 
квин те сен ци ја но вих ин ве сти ци ја ко је обе ћа ва ју оп ти мал не до хо-
дов не ре зул та те.

Про цес еман ци па ци је аку му ла ци је има сво ју исто риј ску 
ге не зу ве за ну за ево лу ци ју ка пи та ла у функ ци ји али и про ме не 
ње го ве сво јин ске и ег зи стент не струк ту ре. И да нас и у бу дућ но-
сти то оста је пре суд на за ко ни тост про гре сив не ре про дук ци је. У 
пи та њу је „еко ном ско оме ђа ва ње“ струк ту ра ин пу та про из вод них 
про це са мо би ли са ног са фи нан сиј ског тр жи шта (упра вља ње ри-
зи ком) и оп ти ми за ци је ка пи та ла као не то бо гат ства. Са из у зет но 
из ра же ним зна ча јем вред но сти пред у зе ћа као ње го вог бо гат ства 
и од но са пре ма свим ва ри ја ци ја ма ње го ве вла снич ке струк ту ре.

Про це си ин тен зив не аку му ла ци је ка пи та ла су, пре све га, 
про из вод не ко ли ко ре ал но сти: а) тро шков на ре ал ност (гра нич-
ни и ствар ни тро шко ви про из вод ње), б) тех нич ко-тех но ло шко-
про из вод на ре ал ност, в) еко ном ска ре ал ност (сло же на пи та ња 
струк ту ре да тог ка пи та ла, ви си не по ре ских и дру гих – на при мер 
кре дит них- огра ни че ња, г) тр жи шна ре ал ност – тр жи шно окру-
же ње у на ци о нал ним, ре ги о нал ним и ши рим окви ри ма као и од-
го ва ра ју ћи про бле ми кон ку рен ци је, и д) сло же на пи та ња рас по-
де ле и ста ту са аку му ла ци је у „еко ном ском уре ђе њу и вла да ју ћој 
еко ном ској по ли ти ци) и др. Овим по јав ним об ли ци ма мак си ми-
ра ња до хот ка по сма тра не ка пи тал не це ли не тре ба до да ти ком-
па ра тив не пред но сти стра те ги ју оп ти мал не тр жи шне ало ка ци је. 
По сто ји низ дру гих усло вље но сти ко је (објек тив но или су бјек-
тив но) кван ти та тив но и ква ли та тив но ме ња ју обим и струк ту ру 
аку му ла ци је. По ме ни мо ов де ка рак тер и осо бе но сти еко ном ског 
си сте ма , уло гу др жа ве у еко ном ским по сло ви ма, осо бе но сти 
ши рег гло бал ног и ре ги о нал ног окру же ња ко ји има ју не по сред-
не ве зе са успе хом или не у спе хом у оства ри ва њу тен ден ци је ин-
тен зив не аку му ла ци је.    

Про блем ска ана ли за си стем ског од но са на ма кро ни воу 
пре ма це ло куп ној аку му ла ци ји упу ћу је на сло же на пи та ња пре-
ра спо де ле на су бјек те по тро шње, еко ном ски са др жај и раз вој ни 
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ка рак тер до ма ћег бру то про из во да од но сно на ци о нал ног до хот-
ка уз кон ти ну и ра не по ли ти ке по тро шње свих ви до ва (од др жа ве 
до за по сле них) ко ја тен ди ра ка кон стан ти по тро шач ке штед ње, 
ре ал но-рав но те жном од но су по ре ске по ли ти ке ко јом се за до-
во ља ва и еко ном ска функ ци ја по ре за, ште дљи ве и ра ци о нал не 
др жа ве у свим сво јим по јав ним об ли ци ма јав не по тро шње уз 
мо гу ћи др жав ни об лик ин ве сти ци ја ко ји по спе шу је по ве ћа ње 
аку му ла тив не спо соб но сти про из вод них су бје ка та. Овим сло-
же ним и про ти ву реч ним про це си ма прет хо ди ор га ни за ци ја 
оно га сег мен та при вред ног си сте ма ко ји обез бе ђу је и га ран ту је 
ујед на че не еко ном ске усло ве при вре ђи ва ња, тр жи шне од но се 
и све оне прет по став ке са мо кре та ња и ин тен зив ни јег им пул-
са ма те ри јал них усло ва ка пи та ла из ко га се ства ра спо соб ност 
про гре сив ног аку му ли ра ња, са мо кре та ња и са мо ра зво ја. Су-
штин ска опре де ље ња су ве за на за ка рак тер и ин тен ци је еко-
ном ског уре ђе ња ко је се за сни ва тр жи шној при вре ди, сло бо ди 
пред у зет ни штва, са мо стал но сти про из вод них су бје ка та, са мо-
стал но сти и еко ном ској по зи ци ји основ них при вред них су бје-
ка та и си стем ског усме ра ва ња одр жи вог раз во ја. 

По треб но је раз ре ши ти стал ну про ти ву реч ност до хот ка 
и аку му ла ци је (све оста ле фак то ре са да за не ма ру је мо) од но сно 
штед ње и ин ве сти ци ја на по тен ци ја ма ка пи та ла у це ли ни сво јих 
ре ла тив но кон стант них пред но сти еко ном ског про ши ре ња, зна ча ја 
еко но ми је оби ма, про ши ре ња тр жи шта, уво ђе ња но ве тех но ло ги је, 
по вољ ни јих - оче ки ва них це на.  У са вре ме но сти се она ис по ља-
ва као еко ном ска ка рак те ри сти ка (по ла зна еко ном ска оце на свих 
тро шко ва) ин ве сти ци ја (а не са мо раз ма тра ње бру то и не то ин ве-
сти ци ја или ин ве сти ци ја и ре ал них ин ве сти ци ја – ка ко то кла сич-
на те о ри ја чи ни) ко ји ма се уве ћа ва рас по ло жи ви ка пи тал. Овим се 
ис по ља ва су шти на ин ве сти ци о них прин ци па ка пи та ла.

Под вла чи мо, на обим аку му ла ци је ути чу сви па ра ме три 
еко но ми је и рас по де ле, а ње но пре тва ра ње у ин ве сти ци је ве за но 
је за низ де тер ми нан ти у ко ји ма је по треб но да до ми ни ра ју еко-
ном ски. И то пре све га они ко ји из ко јих про из и ла зе еко ном ски 
раз вој и те ку ћи по слов ни ци клус. Зна чи да но во кру же ње ка пи та-
ла за по чи ње као „уве ћа ни ка пи тал“.     

Основ ни из во ри аку му ла ци је са др жа ни су у са мом по-
јав ном об ли ку ефи ка сно сти ка пи та ла. У вред но сним и дру гим 
осно ва ма про из вод ње, у ре а ли за ци ји про из ве де ног и до хо дов ној 
успе шно сти из ко је мо же да се аку му ли ра. Ов де по слов ни ци клу-
си ори јен ти са ни ка ин ве сти ци ја ма има ју ре ла тив но од лу чу ју ћу, 
али исто вре ме но, еко ном ски нај не и зве сни ју уло гу.  
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У екви ва лент ној ва ри ја ци ји од но са це на или ка ма та (на тен-
ден ци ју ула га ња у штед њу) си стем ска по ла зна осно ва и тен ден ци ја 
еко ном ске по ли ти ке тре ба да из ра зи про ме ну ка раз вој ној ко ри сно-
сти а пре све га на уштрб „бу џет ске“ ам би ци је. Ко ја сво јим усло-
вља ва њем и (на мо мен те не е ко ном ским а по ли тич ки на сил ним) 
мно гим не е ко ном ским при ну да ма опре де љу је суд би ну и усме ре-
ност упо тре бе бру то до ма ћег про из во да.

Ин тен зив на аку му ла ци ја ни је ни у ка квом кон флик ту или не-
пре мо сти вим пре пре ка ма са од но си ма на фи нан сиј ском тр жи шту, 
ни ти функ ци јом кре ди та у ин ве сти ци ја ма. Али су уло га и раз ли ке 
еко ном ски и са др жај но пот пу но раз ли чи те. По зајм ље на аку му ла-
ци ја и кре ди ти су ин ве сти ци о не тран сак ци је ко је не по сред но опре-
де љу ју до хо дов ну пер спек ти ву, а мо де ли оче ки ва не ко ри сно сти 
или при но са су под ло жни те о риј ској и прак тич ној про це ни.

ТРЖИШТЕКАПИТАЛА
УФУНКЦИЈИФОРМИРАЊАОПТИМАЛНИХ

ИНВЕСТИЦИЈАИРАЗВОЈА

Тен ден ци ја еко ном ске по зи ци је ка пи та ла и ње го ве кон стант-
не ком па ра тив не пред но сти (у усло ви ма при вре ђи ва ња у ко ји ма је 
кри те риј кон ку рен ци ја) афир ми ше не ми нов ни про цес аку му ла ци је 
и ње го во оба вља ње са про ши ре њем. Ин ве сти ци је су на пор из ко га 
тре ба да ре зул ти ра оп ти мал на струк ту ра и но ва про дук тив но-по-
слов на син те за ка пи та ла. Њи ма се на док на ђу је и за ме њу је ка пи тал 
ко ји се фи зич ки и еко ном ски амор ти зо вао. Ути цај ин ве сти ци ја у 
ма кро е ко но ми је су ра зно вр сно бла го твор не: од по ве ћа ва ња агре-
гат не тра жње (чи ме се по спе шу је про из вод ња од го ва ра ју ћих про-
из во да – на при мер по тра жња у гра ђе вин ској ин ду стри ји по ве ћа-
ва про из вод њу свих оних ком по нен ти ко ји се у град њи угра ђу ју) до 
ви ше агре гат не по ну де, по вољ ни ји по ло жај за по сле них и дру гих 
по зи тив них им пул са про дук ци ји и жи вот ном стан дар ду што све у 
це ли ни во ди ра сту про из вод ње.

Прак са ин ве сти ра ња је у свом исто риј ском раз во ју ево лу и-
ра ла од по је ди нач ног аку му ли ра ња до мо гућ но сти ње ног по зајм-
љи ва ња (на ста ла из ра зно вр сних из во ра). Са вре ме ни об ли ци мо-
бил но сти аку му ла ци је из свих из во ра има ју за јед нич ку осо би ну да 
се на ла зе на тр жи шту хар ти ја од вред но сти. По ну да и по тра жња за 
овим из во ри ма ин ве сти ци ја усло вља ва њи хо ву бу ду ћу про из вод ну 
функ ци ју. Исто вре ме но се (и то је објек тив на по тре ба) по ја ви ло 
оби ље ли те ра ту ре, ста во ва, кон цеп ци ја, стра те ги ја ко је ана ли зи ра-
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ју мо гућ но сти при ли ком за сни ва ња (про јек то ва ња) оних ин ве сти-
ци ја за сно ва них на по зај ми ца ма. Ра ди се о по зајм ље ном ка пи та лу 
ко ји је до пу на соп стве ног аку му ли ра ног. У овом кон тек сту ана ли зе 
по ме ни мо не ке нај ва жни је мо гућ но сти фор ми ра ња сто ка ка пи та ла 
за ин ве сти ци је:

Ин = Ак+Ам+Кр+Дк+ Стр+ Дри + Нп
Ин – ин ве сти ци је
Ак – соп стве на аку му ла ци ја
Ам – амор ти за ци је по је ди нач ног су бјек та
Кр – кре дит (до ма ћи и ино)
Дк – до ка пи та ли за ци ја
Стр – стра не ди рект не ин ве сти ци је
Дри –  др жав ни об ли ци ин ве сти ра ња уло же ни у јед ну ин-

ве сти ци ју
Нп –  та ко зва не нео пи пљи ве ин ве сти ци је ко је су дру ги уло-

жи ли у људ ски ка пи тал.
Са ме од лу ке о фор ми ра њу фи нан сиј ске це ли не јед не ин ве-

сти ци је тре ба да за до во љи оби ље кри те ри ја и усло ва. По себ но је 
то ва жно за сег мент по зајм ље не аку му ла ци је на ко ме вла да ју ме-
то де и „ма три це“ нај но ви јих раз ви је них еко ном ско-фи нан сиј ских 
ин стру ме на та и кри те ри ја. По зна ва ње „фи ло зо фи је“ по јав них об-
ли ка ин стру ме на та ко ји су при сут ни у да том фи нан сиј ском си сте-
му пре суд не су за од лу ке у овој сфе ри ко је до но се ин ве сти то ри. 
Део овог си сте ма ко ји се ти че функ ци о ни са ња и по на ша ња бан кар-
ско-бер зан ских сег ме на та си сте ма еко но ми је.

У овим про це си ма по себ но је зна ча јан скор ин ве сти ци ја на 
ма кро ни во ко јим се ба ве те о ре ти ча ри еко ном ског си сте ма, еко-
ном ске по ли ти ке, ма кро е ко но ми је и др. Ова ком по нен та де ла БДП 
(бру то до ма ћег про из во да) ме ра је ин ве сти ци о не ори јен та ци је (ов-
де за не ма ру је мо стра на ула га ња, др жав не ин ве сти ци је, до на ци је 
на ме ње не ин ве сти ци ја ма) јед не еко но ми је у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду. Укуп не бру то ин ве сти ци је по ка за тељ су и оспо со-
бље но сти за бу дућ ност. У упо ред ним ме ра ма це ни мо раз вој еко-
но ми је јед не зе мље пре ма дру гој зе мљи. По што се ин ве сти ци ја ма 
по ве ћа ва скор по ра ста ка пи та ла у сми слу по ве ћа ва ња по тен ци је и 
ква ли те та про дук ци је (обим, ква ли тет, еко ном ске и дру ге пред но-
сти) оне су нај ре ал ни ја ме ра ра ста и раз во ја. По што ни су све ин ве-
сти ци је истог зна ча ја за раз вој зе мље, за тим не оства ру је се све под 
истим еко ном ским усло ви ма и све не тра ју исти вре мен ски пе ри од 
го то во је не мо гу ће из ме ри ти до при нос сва ке од њих. Ипак, зе мља 
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ко ја ви ше ин ве сти ра бр же се раз ви ја од оних дру гих са ма ње раз-
вој ном пер спек ти вом. 

Оту да је нео п ход но усме ра ва ње ин ве сти ци ја на ни воу еко-
но ми је као це ли не. По де ле ин ве сти ци ја су ра зно вр сне од про из-
вод них и не про из вод них до ин ве сти ци ја и по је ди не гра не (ин ду-
стри ја, са о бра ћај, ин фра струк ту ру, по љо при вре ду, ту ри зам и др.). 
Ту су пре суд на по на ша ња у окви ру од го ва ра ју ћих ме ра еко ном ске 
по ли ти ке и да те ег зи стен ци је др жав них ин ве сти ци ја. Ипак је не-
по сред на мо гућ ност у ма кро пре ли ва њу БДП и усме ра ва њу у ин ве-
сти ци је ве за на за по ре ску (по себ но мо гућ ност сма њи ва ња по ре за 
у гра на ма ко је тре ба да бу ду но си о ци про гре са јед не зе мље) и мо-
не тар ну по ли ти ку (се лек тив ни кре ди ти под по себ ним усло ви ма, 
ста бил ност нов ча не ва лу те и др.). Кон сти ту и шу се у це ли ну ко ја 
се на зи ва ин ве сти ци о на по ли ти ка. Ме ри се сто пом не то ин ве сти-
ци ја као по ка за те љем ре ла тив ног уче шћа ин ве сти ци ја у БДП ко је 
су на ме ње не уве ћа њу укуп ног ка пи та ла у на ци о нал ним раз ме ра ма. 

До ми нант ни ути цај на ста ње и ди на ми ку ин ве сти ци ја има ју 
тен ден ци је при вред них то ко ва. Го то во је по ста ла еко ном ска за ко-
ни тост да се ин ве сти ци је сма њу ју у еко ном ским кри за ма и обр ну-
то.

За све еко но ми ја су нај зна чај ни је ин ве сти ци ја ве за не за по ве-
ћа ње ка пи та ла у сфе ри про из вод но-по слов них ак тив но сти. Сва ка 
зе мља има раз ли чит сте пен раз во ја по је ди них де лат но сти у по је-
ди ним пе ри о ди ма и раз ли чит раз вој по је ди них ин ве сти ци ја. Ипак 
је у са вре ме но сти ин ве сти ра ња омер укуп них ин ве сти ци ја ме ра 
по зи ци је раз во ја. У њи ма до ми ни ра уло га и еко ном ска по тен ци ја 
ин ве сти ци ја у про из вод но-по слов ни ка пи тал. 

Ин ве сти ци је се про јек ту ју на осно ву рас по ло жи вих из во ра; 
соп стве них, до ма ћих, ино стра них . Ком па ни је при ку пља ју но вац 
пре ма сво јој стра те ги ји ин ве сти ра ња за из дат ке при ли ком ре а ли-
за ци је сво јих ин ве сти ци ја. У вре ме ну ко је прет хо ди или по сле за-
вр шет ка не ке кон крет не ин ве сти ци је ком па ни је сво ју аку му ла ци ју 
(не рет ко и амор ти за ци ју) ула жу у хар ти је од вред но сти због њи-
хо вог ока ма ћи ва ња од но сно при хо да ко је оне до но се. Ова сред ства 
се „до пу њу ју“ и дру гим из во ри ма фи нан сиј ске ак ти ве. Ула га ње у 
хар ти је од вред но сти из ме ђу ин ве сти ци о ног ци клу са но си тен ден-
ци ју уве ћа ња ка пи та ла и мо гу ћег ула га ња у бу дућ ност. Исти по ло-
жај има ју и до ма ћин ства и по је дин ци ко ји на овај на чин „ока ма ћу-
ју“ сво ју уште ђе ви ну, ак ти ву, по ро дич ну аку му ла ци ју. Екс пло зи ја 
ових хар ти ја се ши ри и на др жав не хар ти је од вред но сти. Све је 
ви ше хар ти ја од вред но сти, све је ви ше њи хо вих об ли ка и вр ста. 
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На ово ме по слу раз ви ла се ско ро до го то во не слу ће них раз ме ра 
бан ков но-бер зан ска ак тив ност. 

Раз вој бан кар ског и бер зан ског тр жи шта до сти гао је у по сло-
ви ма фи нан сиј ске ак ти ве, за јед но са оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, 
фон до ви ма (ин ве сти ци о ним, пен зи о ним, здрав стве ним, хеxинг), 
бро кер ским и ди лер ским фир ма ма пра ву екс пло зи ју мо гућ но сти. 
Оне су у по след њој де це ни ји и пол основ не по лу ге укруп ња ва ња 
и кон цен тра ци је ин ве сти ци о ног ка пи та ла, усло жња ва ња тр жи-
шта хар ти ја од вред но сти па све до по ја ве и сво је вр сног ди вља ња 
фи нан сиј ских де ри ва та. Раз у ђе ност ових об ли ка и фор ми тј. фи-
нан сиј ских ин стру ме на та пла си ра ња и при ку пља ња укуп ног из-
но са јед не ин ве сти ци је за од ре ђе ног про из вод ног су бјек та иза зи ва 
раз не про це не – од хва ле до ве ли ких ре зер ви. Од оце не да су оне 
не ми нов ни пра ти лац са вре ме не при вре де до оце не да је упра во 
њи хо ва по ја ва и упо тре ба до ве ла до са да шње свет ске еко ном ске 
и фи нан сиј ске кри зе. Ипак у сфе ри ин ве сти ци о них ци клу са ком-
па ни је у при ку пља њу нов ца за ин ве сти ци је оце њу ју ра зно вр сне 
мо гућ но сти и од ме ра ва ју са рас по ло жи вим мо гућ но сти ма це не ћи 
до де та ља кон крет не окол но сти у функ ци ји бу ду ћих ре зул та та ово-
га по ду хва та. У кон тек сту ово га (ра ди се о еко ном ским аспек ти ма 
ин ве сти ци ја и аку му ла ци је) тек ста за нас су нај зна чај ни ји од но си 
на тр жи шту ка пи та ла на ко ме се ну де и по зајм љу ју ду го роч ни фи-
нан сиј ски ин стру мен ти. Нај и зра же ни ја су: а) кре дит на тр жи шта, 
б)хи по те кар на тр жи шта, и в) тр жи шта вла снич ких хар ти ја. 

Бан ке удру же не у кон зор ци ју ме (гло бал ног ни воа) уно се сво-
ју кон цеп ци ју у еко ном ску по ли ти ку вла да, у ко јој го то во да не ма 
ме ста аку му ла ци ји јед ног ин ве сти то ра као основ ном из во ру раз во-
ја, већ „ме ше та ре њу свих вр ста“ а на рав но укљу чу ју ћи и сло же на 
вред но ва ња хар ти ја од вред но сти као до ми нант не осно ве стра те-
ги је ин дек сних мо де ла мо гу ћег ин ве сти ра ња. Ало ка ци ја ак ти ве ка-
пи та ла се уда љу је од за сни ва ња порт фо ли ја у јед ном ин ве сти ци о-
ном по ду хва ту. Соп стве на нов ча на ак ти ва пре тва ра се у „при нос 
у пе ри о ду ин ве сти ра ња“ а као из вор фи нан си ра ња ин ве сти ци о не 
ак тив но сти по ста је са мо је дан од де ло ва дру гих кла са ак ти ве (ак-
ци је, об ве зни це, не крет ни не и др.). Сто га се и усло жња ва „са став“ 
јед ног ин ве сти ци о ног по ду хва та. Уз низ оце на ме наџ мен та укљу-
чу ју ћи и оче ки ва ну ефи ка сност и про фит ност. Низ је фак то ра ко ји 
усло вља ва ју од лу ке: ко је хар ти је од вред но сти или дру ге из во ре 
ка пи та ла, ка да , ка ко и где укљу чи ти у порт фо лио но вог ин ве сти ра-
ња. Ра ди се о са вре ме ном фе но ме ну ко ји чи ни сва ки ин ве сти ци о ни 
по ду хват ве о ма сло же ним али и ри зич ним. На рав но да то на ме ће 
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ве ли ку до зу струч но сти у мак си ми ра њу мо гућ но сти и од го вор но-
сти у кван ти та тив ној и ква ли та тив ној по ли ти ци ин ве сти ра ња. 

Тр жи ште ка пи та ла (бан ке и дру ге ин сти ту ци је) и хар ти ја од 
вред но сти (бер зе) да ље усло жња ва ју прак тич ни ток утвр ђи ва ња 
ало ка ци је из во ра ин ве сти ра ња јер уво де огро ман број мо гућ но сти 
(и ком би на ци ја) од ко јих за ви си сто па при но са. Оп ти мал ни сток 
ин ве сти ци о ног ка пи та ла афир ми ше низ фак то ра (ко ри сност, мар-
ги нал ни тро шак ин ве сти ци је, тро шко ви ко ри шће ња по зајм ље ног 
ка пи та ла и др.) ко ји опре де љу ју но си о ца ин ве сти ци о ног по ду хва та 
на пре ци зну стра те ги ју по на ша ња на фи нан сиј ском тр жи шту при-
ли ком кон стру и са ња фи нан сиј ске кон струк ци је за про јек то ва не 
ак тив но сти. Са дру ге, стра не ре зул тат је сло бод них од лу ка оних 
ко ји по се ду ју сред ства (аку му ла ци ја у ра зним об ли ци ма штед ње) 
ка ко ће ком би но ва ти на при мер ула га ње у ак ци је (до ма ће и ино-
стра не), об ве зни це, не крет ни не, ко лек ци о нар ске пред ме те, пле ме-
ни те ме та ле и др. Све су ово ква ли та тив не прет по став ке без ко јих 
у са вре ме но сти не ма раз во ја. Ипак су раз вој не ком по нен те ши рег 
са др жа ја. У њи ма је не за о би ла зна ле ги тим ност и ква ли та тив на мо-
гућ ност ко ри шће ња свет ских то ко ва ка пи та ла у по ве ћа њу ин ве сти-
ци о не пер спек ти ве.    

Свет ско тр жи ште ка пи та ла и ње ни кре дит ни и дру ги из во ри 
(ино стра на ула га ња) су го то во не ис црп ни и усло вља ва ју ци ље ве и 
огра ни че ња ин ве сти ци о них по ду хва та уко ли ко кон крет на по ли ти-
ка ин ве сти ра ња на ове из во ре ра чу на. Ни је те шко прет по ста ви ти 
ко ли ко се мо гу гло бал ни кон цеп ти из во ра ин ве сти ци о них порт фо-
ли ја да оса мо ста ле или су ко бља ва ју са утвр ђе ном стра те ги јом раз-
во ја од ми кро до ма кро ни воа сва ке зе мље по себ но. Ипак ко мер-
ци јал ни кре ди ти су го то во увек „не у трал ни“ а ка ма то но сно вр ло 
пре ци зни. Са дру гим вр ста ма кре ди та и зај мо ва ста ње је, ве о ма 
че сто, са свим су прот но. У прак тич ним окол но сти ма нај те же је са-
чу ва ти ори ги нал ност и соп стве ну раз вој ну и ин ве сти ци о ну ори јен-
та ци ју еко ном ски „ма лих“ зе ма ља а ти ме и Ср би је. 

Са вре ме ни то ко ви гло бал не еко но ми је у свим сво јим по-
јав ним ви до ви ма до се гли су ипак сво ју кул ми на ци ју у ши ро ком 
по друштвља ва њу аку му ла ци је, ин ве сти ци ја и раз во ја. Вла да ју ћа 
док три на ство ри ла је као до ми нант ни но ви дух еко но ми је, ван на-
ци о нал ног или по је ди нач ног иден ти те та ка пи та ла. На ме ће ме ђу-
за ви сност ван ло ги ке и ну жно сти еко но ми је. Оку пља след бе ни ке 
и са бор це за да ље бан кар ско-бер зан ске об ли ке фор ми ра ња сто ка 
ин ве сти ци ја, за не ма ру је дру ге не из бе жне то ко ве, на ме ће иде је 
сво га ми љеа, афир ми ше је дан „мо зак“ раз во ја ве зан за раз у ђи ва ње 
об ли ка при но са. Од по зајм љи ва ња аку му ла ци је до упо тре бе. Ме-
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ха ни зам ин ве сти ци о ног сто ка ве зу је се за ефи ка сност раз ли чи тих 
по бу да и ин те ре са. Од пред у зе ћа, на ци је, ре ги о на све до ци ви ли за-
ци је у об у хва ту не из бе жно сти. 

Свет ско тр жи ште ка пи та ла по ста је фор ма тран сна ци о нал ног 
уни ште ња на ци о нал них стра те ги ја раз во ја. Оно је из ло же но пре-
вла сти ва не ко ном ских чи ни ла ца, при сут них мо но по ла свих вр ста 
са фун да мен та ли змом ко је пре ти да уни шти еко ном ске осно ве аку-
му ла тив ног ин ве сти ра ња. Ме ђу на род но тр жи ште ка пи та ла у сфе ри 
ин ве сти ци о них порт фо ли ја по ста је ве ли ка фар са тр жи шта хар ти ја 
од вред но сти – кла си чан не е ко ном ски мо но пол. Ка да је у пи та њу 
фи ло зо фи ја упо тре бе ак ти ве го то во иден тич не су тен ден ци је и на 
„до ма ћем“ тр жи шту хар ти ја од вред но сти. Порт фо лио ко ји пред-
ста вља ком би на ци ју раз ли чи тих вр ста ак ти ве (а у фи нан си ја ма је 
то ком би на ци ја ула га ња у раз ли чи те об ли ке хар ти ја од вред но сти) 
по ста је зна ча јан сег мент го то во без број них стра те ги ја у ко ји ма се 
све ви ше афир ми шу кри те ри ји и ра зно ра зни про фе си о на ли зми по-
сред ни ка (про фе си о нал ни ме на џе ри). 

Сви об ли ци „ка пи тал сво ји не“ по ста ју оте жа ва ју ћи фак тор 
не ког гло бал ног рав но те жног ста ња и ин ве сти ци о не по ли ти ке. 
Због то га је у прак си при сут но оби ље ин стру ме на та ко је „отр же“ 
из во ре од вла сни ка, фор ми ра се би свој стве ну стра те ги ју (на пр. 
пла сма на сред ста ва). На свет ским и до ма ћим нов ча ним тр жи шти-
ма и при сут ном ве о ма ра зно ли ком тр жи шту хар ти ја од вред но сти 
овај део ка пи та ла се зо ве ин ве сти ци о на ак ти ва и афир ми ше оби ље 
ме то да ка ко би се уда љи од вла сни ка ра зно вр сним пу те ви ма ало-
ка ци је. 

Кад се у ове то ко ве укљу чи и раз ма тра ње це ли не ин ве сти-
ци ја и по је ди них сег ме на та ко ји су део ин ве сти ци о них порт фо ли-
ја ко ји су оп те ре ће ни и ра зно вр сним „фи нан сиј ским де ри ва ти ма“ 
он да је ин ди ви ду ал на и на ци о нал на по ли ти ка ин ве сти ра ња пред 
ве ли ким сло же но сти ма а (не рет ко) и про ти ву реч но сти ма. Свет ски 
кон зор ци ју ми ба на ка и нај ва жни је кре дит не по ли ти ке има ју сво-
ју ми си ју ко ја је сло же на, еко ном ски и функ ци о нал но за сно ва на 
на од го ва ра ју ћим кри те ри ји ма и ци ље ви ма, над на ци о нал на је и 
стрикт но се спро во ди. 

Ма да у овом тек сту не ће мо ана ли зи ра ти стра не ди рект не 
ин ве сти ци је ва жно је на по ме ну ти да сва ка ин ве сти ци о на ана ли за 
има у ви ду и основ не спе ци фич но сти ко је но се са со бом стра те шки 
парт не ри ове вр сте. Или тач ни је, не мо гу се ва лид но ана ли зи ра ти 
сло же ни по ступ ци ин ве сти ра ња без по зна ва ња ове сфе ре гло бал-
не прак се. Уко ли ко упо зна мо нај но ви је осо бе но сти и кри те ри је у 
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обла сти од но са са стра ним ин ве сти то ри ма са ра ци о нал ним при-
сту пом ула зи мо у за јед нич ке ак тив но сти а исто вре ме но по ста је ја-
сни је и њи хо во евен ту ал но по вла че ње из јед не и ула зак у дру гу 
ин ве сти ци ју. 

Низ ових те о риј ских и прак тич них про це са ве о ма су зна чај-
ни у про це си ма утвр ђи ва ња оп ти мал не раз вој не шан се Ср би је.     

АКУМУЛАЦИЈАИИНВЕСТИЦИЈЕКАО
НАЦИОНАЛНАРАЗВОЈНАШАНСАСРБИЈЕ

Ср би ја се да нас на ла зи у го то во уни шта ва ју ћем пре пли та њу 
из ме ђу да те кри зе еко но ми је али и „при вред не не са мо стал но сти“. 
У оби љу не га тив них тен ден ци ја ко је тра ју ви ше од две де це ни-
је из о ста ла је за до во ља ва ју ћа и еко ном ски нео п ход на ин тен зив на 
аку му ла ци ја са ин ве сти ци ја ма ко је ће ак ти ви ра ти основ не ма те ри-
јал не по лу ге и оспо со би ти струк ту ру про дук ци је. Та ко ђе је не ма-
ње зна чај но за о ста ја ње у сфе ри укљу чи ва ња на ше зе мље у свет ске 
то ко ве про из вод ње и про из вод но-раз вој ног ка пи та ла.

Не за ви сно од не га тив них гло бал них то ко ва Ср би ја ни је сме-
ла то ли ко ду го би ти инерт на на те мељ не про ме не сли ке свет ске 
еко но ми је. Ду го је на ша зе мља за не ма ри ва ла да је свет ска при-
вре да из гра ди ла (у зна чај ним раз ме ра ма) еко ном ски и про из вод-
но-по тро шни си стем при вре ђи ва ња. Он се су прот ста вио ка пи та-
лом у функ ци ји гло бал ним про це си ма ан ти е ко но ми је. На рав но да 
је са да те шко раз у ме ти еко ном ску ре ал ност свет ских то ко ва. Па и 
оце не: ко ли ко је она на пу ту објек тив них про це са гло ба ли за ци је а 
не на мар ги на ма ње не вул гар не ма ни пу ла ци је и где су у њи ма не-
раз ви је не зе мље и оне ко је се на ла зе у тран зи ци ји из со ци ја ли зма. 
У сва ком слу ча ју гло ба ли за ци ја је по ну ди ла кван ти та тив но ве ћу 
мо би ли за ци ју ка пи та ла на ме ње ног ин ве сти ци ја ма. У оце ни ових 
са вре ме них про це са ипак тре ба (у кон тек сту на шег раз ма тра ња) 
це ни ти не спор ни зна чај мо гућ но сти по зајм љи ва ња ино стра не аку-
му ла ци је за но ве ин ве сти ци је у Ср би ји. 

У са вре ме ним усло ви ма је за и ста сло жен фе но мен тр жи шта 
ка пи та ла. Он нео ме та но функ ци о ни ше. Има сво је нор ме, прин-
ци пе и усло ве. Ре гу ли сан је број ним ме ра ма и ме ха ни зми ма ко ји 
има ју тен ден ци ју ујед на ча ва ња усло ва кре дит ног и ин ве сти ци о ног 
то ка ка пи та ла. Прак са но си и оби ље тен ден ци ја су бјек тив ног и ва-
не ко ном ског ка рак те ра.

Ови ме ђу на род но утвр ђе ни кри те ри ји и усме ра ва ни про це-
си са ко ји ма се сва ка зе мља су сре ће ни су ста тич ни. Не за ви сно од 
огра ни че ња они су ево лу тив ни у по је ди ним па ра ме три ма. До дај-
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мо ово ме и це ну кре ди та, усло ве кре ди ти ра ња и сло же не по ку ша-
је ути ца ја у овој обла сти. Ипак се ови про це си, ка да су у пи та њу 
по себ но сти ве за не за кри те риј ко узи ма кре дит, сли ва ју у не ки ор-
га ни зо ван тренд ко ји усло вља ва од лу ке при ли ком ко ри шће ња ино 
кре ди та. Са аспек та кон цеп та ак ту ел не прак се по зајм љи ва ња ка-
пи та ла од стра не број них су бје ка та у Ср би ји ни је те шко уочи ти 
го то во пот пу на не сла га ња еко но ми ста са вла да ју ћом по ли ти ком и 
прак сом.  

Нај но ви је ино стра но за ду жи ва ње има сво ју кон цеп ци ју 
са аспек та „да ва о ца“ а у Ср би ји из гле да „и са ја сним схва та њем 
тра жи о ца“. До ми ни ра ју по је ди нач на, ре ги о нал на, гло бал на и др. 
„угра ђи ва ња ино стра них ин те ре са“ па тек на кра ју се по ја вљу ју 
еко ном ски ин те ре си и кри те ри ји. Но си о ци ма и стра те зи ма на ше 
еко ном ске по ли ти ке је та ра ди кал ност у не е ко ном ским зах те ви ма 
ви ше не го ја сна. Ту не ма по вла сти ца у при сту пу, ту је крај свим 
еко ном ским те о ри ја ма кре ди та. Усме ре ност „да ва ња“ и „при ма ња“ 
је „кре а тив но“ уса гла ше на. Вла да ју ћи об ли ци ино кре ди ти ра ња у 
Ср би је су еко ном ски ан ти си стем. По ли ти ка, од стра не на ше кре-
дит не вла сти, је ан ти по ли ти ка раз во ја и по твр ђи ва ња не за о би ла-
зних ком па ра тив них пред но сти у ни зу сфе ра ши ре ња про из вод ње 
и услу га. 

По ли ти ка осва ја ња свих мо гу ћих ино тр жи шта раз вој не 
функ ци је ка пи та ла без се лек ци је у сми слу ори ги нал но сти и по тре-
ба сво га раз во ја мо же во ди ти у сфе ри ин ве сти ци ја је ди но про ду-
бља ва њу кри зних то ко ва у нај ва жни јој сфе ри бу дућ но сти и про-
гре сив ног раз во ја. Не ма оправ да ња да прак са те че са оне стра не 
еко ном ске ло ги ке и „гво зде ног за ко на“ чи ње ни ца ве за них за на-
ше ма те ри јал не и дру ге ре ал но сти и мо гућ но сти. У са да шњо сти 
до ми ни ра ју не е ко ном ских „си ла“ окру же ња, по ку ша ји да се ов де 
при ка же раз вој је ди но у функ ци ји на ма још увек не по зна те „гло-
ба ли за ци је про из вод ње и по сло ва ња“. Ка да су у пи та њу упо тре бе 
ин ве сти ци о них сна га на ших мо гућ но сти не за о би ла зно је по сто ја-
ње еко ном ске и дру штве не стра те ги ја са мо стал ног, ори ги нал ног, 
је ди но мо гу ћег раз во ја. Али ти ме не тре ба ова си ла вла сти да за-
не ма ри и тен ден ци је ин тер на ци о на ли за ци је у ме ри у ко јој је она 
не за о би ла зне еко ном ске при ро де и свој ста ва.

Ви де ли смо да је са вре ме но тр жи ште аку му ла ци је, ин ве сти-
ци ја и ка пи та ла не за ме њи во као не за др жи ви објек тив ни про цес 
(ка ко у до ма ћим та ко и ме ђу на род ним раз ме ра ма). Са вре ме ни еко-
ном ски си стем Ср би је мо ра ува жи ти ове ре ал но сти и омо гу ћи ти 
њи хо во ис по ља ва ње на стал но ви шој еко ном ској по тен ци ји. По-
ку шај на ме та ња мо де ла при вре ђи ва ња за сно ва ног на еко ном ској 
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прак си до ми на ци је крат ко роч не еко ном ске по ли ти ке су бјек ти ви-
стич ког ка рак те ра уз раз вој ну стра те ги ју ко ја про из и ла зи из кри-
те ри ја бор бе за власт, од ре ђи ва ња пу та про ме на при вред не струк-
ту ре ко ји не ува жа ва ре ал но сти и про гре сив не то ко ве са вре ме ног 
кре та ња ка пи та ла за Ср би ју зна чи убр за ње на пу ту ка не по сто ја њу 
без од ступ ни це.

Код нас је пре ви ше иде а ли зо ван по ли тич ки ста тус кре ди та 
(ино и до ма ћег) као осно ве еко ном ског и со ци јал ног, ду го роч ног 
и крат ко роч ног, суд бин ског и је ди но мо гу ћег. Ра ди се о кон вер зи ји 
бу ду ће аку му ла ци је ка ста њу пот пу не не га ци је и под ре ђе но сти под 
пре суд ним ути ца јем иде о ло шке за сле пље но сти вла сти не е ко но ми-
јом ко ја уру ша ва ре ал но сти оп ти ми за ци је ста бил но сти и раз во ја у 
бу дућ но сти.  

Тр жи ште ка пи та ла у Ср би ји ни је аде кват но си стем ски про-
јек то ва но. У прак си не ег зи сти ра на осно ва ма сво јих основ них 
еко ном ских функ ци ја. Оно је усме ре но ка уни ште њу еко ном ске 
са мо стал но сти ка пи та ла, мо бил но сти дру штве не аку му ла ци је, мо-
бил но сти ма те ри јал не ак ти ве. 

Ср би ја бу дућ но сти је зе мља соп стве ног ка пи та ла, уз све еко-
ном ски ва лид не ва ри јан те но вих об ли ка ино стра ног фи нан си ра ња, 
ко ји не мо гу да уни ште еко ном ске и на ци о нал не са мо свој но сти,

Свет ска ин сти ту ци о на ли за ци ја фи нан сиј ског ка пи та ла Ср-
би ји од го ва ра је ди но уко ли ко је на ње ној је ви зи ји про гре са. Уко-
ли ко по ве ћа ва ре ал ни обим ин ве сти ци ја без зах те ва за про ме ном 
ње не струк ту ре и усме ре но сти.

   Не ми нов ност раз ви ја ња ин тен зивне  
аку му ла ци је ка пи та ла у Ср би ји

Ни је по треб на об у хват на ана ли за ка ко би ука за ли на основ не 
ар гу мен те за ста но ви ште да се еко но ми ја на ше зе мље на ла зи у ста-
њу те шке кри зе ко ја је за хва ти ла го то во све по ре еко ном ског жи во-
та и ра да. У овим ре фор ма ма ур гент но је низ си стем ских про јек ци-
ја (из град ња но вог еко ном ског си сте ма, це ли не тр жи шних усло ва 
при вре ђи ва ња, сво ји не и ка пи та ла, пред у зет ни штва и рас по де ле, 
мо не тар не и фи скал не осно ве и др.) а ко је ће раз ви ја ти еко ном ску 
функ ци ју ин ди ви ду ал ног ка пи та ла за јед но са ње го вом це ли ном 
у дру штве ним раз ме ра ма. По ла зни кри те риј је да ка пи тал убр за-
но раз ви ја про из вод ну сна гу ра да. У том на по ру по треб но је низ 
тр жи шних ис по ља ва ња (у њи ма до ми ни ра функ ци ја вред но сти, 
роб не про из вод ње и низ дру гих еко ном ских па ра ме та ра) ко је ће 
омо гу ћи ти - учи ни ти ре ал ним усло вља ва ње бу дућ но сти ка пи та ла 
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не ми нов но шћу соп стве не ин тен зив не аку му ла ци је. Ова тен ден ци-
ја тр жи шта је ре ал ност ин ве сти ци ја и раз во ја.

Усло ви у ко ји ма по слов ни ци клу си и еко ном ски раст (Кејнс) 
по ста ју основ на функ ци ја на ци о нал не по тро шње на ду жи рок раз-
ре ша ва ју се про ти ву реч но сти за по сле но сти, со ци јал ног ам би јен та 
гра ђа на и рад ни ка, ма те ри јал не осно ва оства ри ва ња еко ном ских 
функ ци ја др жа ве као трај них фак то ра ути ца ја на пре ра спо де-
лу БДП. По ве ћа ва ње сто пе ра ста по ста је пред у слов за ума ње ње 
тен зи ја из ме ђу ових чи ни ла ца и по ве ћа ва ња мо гућ но сти. Те о ри ја 
про гре сив них ре фор ми зах те ва ју це ло вит про је кат у чи јој осно ви 
ле жи це ли на ра ци о нал не еко но ми је и кон ти ну ел но кре та ње уве ћа-
ња ка пи та ла и по тро шње. Еко ном ска по ли ти ка ће са др жа ти са мо 
оне ци ље ве и ме то де из ко јих про из и ла зи очу ва ње ви тал них еко-
ном ских осно ва у те ку ћим би лан си ма у је ди ни ци вре ме на. Те ку ћи 
по ре ме ћа ји не сме ју угро зи ти кон ти ну и тет ин ве сти ци о них стра те-
ги ја. Сва ка ре ал на раз вој на по ли ти ка по ла зи од фак то ра ин ве сти-
ци о них ком по нен ти – мо ти ва и прин ци па аку му ла ци је и ин ве сти-
ра ња.

У на шој но вој ре форм ској из град њи еко но ми је и еко ном ског 
си сте ма мо ра ју се из вр ши ти ра ди кал не про ме не. Це лис ход ност ће 
за ви си ти ко ли ко по ли тич ко де ло ва ње, еко ном ске функ ци је др жа-
ве и обла сти нор ма тив не ре гу ла ти ве про ла зе кроз еко ном ско си то 
тр жи шних од но са чи ја је крај ња ре зул тан та ства ра ње бо љих и по-
вољ ни јих еко ном ских усло ва за еко ном ске кри те ри је раз во ја свих 
сфе ра ка пи та ла и со ци јал не кри те ри је раз ли чи тих иден ти те та и за-
јед ни штва и њи хо вих ег зи стен ци јал них осно ва. 

Во де ћи прин ци пи тр жи шних од но са усло вља ва ће еко ном-
ски жи вот (усло ве при вре ђи ва ња, еко ном ску по ли ти ку, са др жај 
ком по нен ти еко ном ског си сте ма и др.) ко ји се мо ра са сто ја ти из 
кон крет них ак ци ја, по на ша ња и ре зул та та ко ји у свом ни зу и је дин-
ству про ти ву реч но сти чи не ма те ри јал не прет по став ке за аутен тич-
ну сва ко днев ну ре тор ту ег зи стен ци је јед не за јед ни це у кон тек сту 
стал но при сут не тен ден ци је одр жи вог раз во ја.

Ста тус раз во ја Ср би је за сно ван на ме ђу соб но су прот ста вље-
ним раз вој ним стра те ги ја ма (на сна зи је око ше зде сет ра зно вр сних 
и ско ро не за ви сних стра те ги ја) са др жи у се би ре ал не опа сно сти 
од за по ста вља ња зна ча ја и еко ном ске си ле аку му ла ци је и на њи-
ма за сно ва них ин ве сти ци ја и раз во ја. Од су ство тр жи шне по ли ти-
ке афир ма ци је аку му ла ци је као си ле ко ја омо гу ћу је ста бил ност и 
оп ти мал ни раз вој са др жа на је у ди мен зи ја ма и кон вул зи ја ма са-
да шњо сти а, на жа лост, уни шта ва ју ће вре ба бли жу и да љу бу дућ-
ност. У од су ству це ло ви те и об у хват не стра те ги је пре о вла да ва 
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ди вља анар хи ја по ли тич ке зло у по тре бе ове искон ски не за ме њи ве 
ком по нен те. Ов де су ве о ма огра ни че не мо гућ но сти иде о ло ги ја, по-
је ди них пар тиј ских ин те ре са, по ли тич ког ста ту са по је ди них еко-
ном ских ин те ре са и су бјек ти ви зма по је ди на ца на вла сти о сво јој 
све мо ћи у сло же ним и ис пре пле та ним од но си ма са еко но ми јом 
раз во ја. Лич ни ин те ре си обо је ни си лом др жа ве пре ла зе тач ку еко-
ном ски ре ал ног, мо гу ћег, ре гу лар ног и упу ћу ју зе мљу ка пу ту у 
иде о ло ги зи ра но и вир ту ел но … у ха ос и ван прак се са вре ме них 
то ко ва ква ли та тив них осно ва тр жи шних од но са. 

Са да шња прак са у кон сти ту и са њу еко но ми је са ре гу лар ном 
аку му ла ци јом и ин ве сти ци ја ма кр ца та је опа сним ан ти е ко ном ским 
за блу да ма ко је су аку му ла ци ју све ле на за не мар љи ве по тен ци ја ле 
што про из во ди ду бо ке по ре ме ћа је, иде а ли зо ва не фор ме ре струк ту-
ри ра ња про из вод ње ро ба и услу га, ствар ну прак су раз во ја упу ћу је 
на те рен анар хи је и ис кљу чи ве за ви сно сти од др жав них суб вен ци-
ја и по мо ћи као и сти хи је кре дит не по ли ти ке ко ја је са сво је стра-
не не кон зи стент на и без бит ни јих стра те шких по тен ци ја ла. Вре ме 
вул гар них екс пе ри ме на та у еко но ми ји и раз во ју зе мље , на жа лост, 
још ни је иза нас. Су ро ви су и не из ве сни су ко би из ме ђу еко но ми је 
и еко ном ског про гре са, са јед не стра не, и  по ли ти ке и еко ном ског 
по на ша ња др жа ве, са дру ге стра не.

Про је кат по ли тич ке за јед ни це (по ли тич ке ор га ни за ци је, др-
жа ве и др.). по ста ју го ла уто пи ја (иде а ли зо ва на, вир ту ел на кон-
цеп ци ја) без за сно ва но сти на ре ал ном еко ном ском ста њу, са др жа-
ју, ен ти те ту. Ово ста ње је у обр ну тој сра зме ри са де кла ри са ним и 
ок тро и са ним ци ље ви ма. Од лу чу ју ћи по ли тич ки ак те ри то мо ра ју 
има ти у ви ду пре све га јер је то ме ра опа сно сти уко ли ко се у еко-
ном ским ре фор ма ма и кон сти ту и са њу но ве еко ном ске по ли ти ке 
кре не до са да шњим пу тем ка не до сти жној иде о ло ги за ци ји у ко јој 
се уве ћа ва моћ др жа ве и па ра др жа ве у еко ном ским по сло ви ма а 
ми ни ми зи ра моћ тр жи шта, по тен ци јал вред но сне кон сти ту ци је 
еко ном ског по на ша ња (не са мо при вред них су бје ка та) ра да и раз-
во ја.       

Ди на ми ка при вре де и раз вој по ста је нај зна чај ни ји фак тор 
из ла ска из са да шњег еко ном ско-со ци јал ног ха о са, све ко ли ке еко-
ном ске кри зе и све у куп не не из ве сно сти. По ла зни пут ве зан је за 
„осло ба ђа ње“ си ла про дук тив но сти дру штва, и про ме на у рас по-
ло жи вом до хот ку а нај ви ше за ви си од оп штег ста ња ка пи та ла са 
аспек та раз вој них ква ли те та, ста ња еко но ми је и дру штва у це ли ни 
и као и дру гих фак то ра (ста ње по тро шње, те ку ћег до хот ка, стал-
ност до хот ка, ста ње при род ног бо гат ства, функ ци ја штед ње и ин-
ве сти ци ја и др.) ко ји опре де љу ју прав це, мо гућ но сти и бр зи ну про-
гре сив них про ме на. 
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Ре ле вант них и кон зи стент них еко ном ских ис тра жи ва ња ко ја 
из у ча ва ју бу дућ ност раз во ја Ср би је је ве о ма те шко сре сти у на шој 
ли те ра ту ри. Ка да су у пи та њу ана ли зе агре гат них то ко ва ко је по ка-
зу ју на ше са мо стал не мо гућ но сти (на ти чу се са мо кван ти та тив них 
по ка за те ља сто па ра ста) или ком па ра тив не пред но сти нај ве ћег и 
нај бр жег раз во ја мо же се уочи ти да ре ле вант них на уч них ак тив но-
сти не ма.

Као да се на у ка из гу би ла у бес пу ћу до ка зи ва ња не мо гу ћег. 
Ан га жо ва ном до ка зи ва њу ре зул та та еко ном ске по ли ти ке, (не)ква-
ли те та си стем ских про ме на, и „ре во лу ци о нар них сво јин ских“, со-
ци јал них и дру гих сфе ра на шег енер гич ног пу та у без на ђе и ка пи-
тал но-раз вој ни без из лаз. Не ма ни зна чај ни је по де ли око про це не 
са да шњег ступ ња раз во ја Ср би је, ре зул та та ко ји се по сти жу и бу-
дућ но сти.

Не ма вла да ју ће те о ри је за што и ка ко се тра гич но оства ру ју 
на ши ци ље ви уз не тач но при ка зи ва ње ре зул та та не за ви сно од то-
ко ва про из вод ње, си ро вин ске осно ве, струк ту ре из во за (спа да мо у 
зе мље где је из воз при род них си ро ви на, или нај ни же фа зе об ра де, 
нај ва жни ји „ква ли тет“ и осо би на) и свих ква ли та тив них пи та ња 
усло ва при вре ђи ва ња. Вул гар на „на уч на“ и ана ли тич ка апо ло ги-
ја гу ра у но ве ап сур де у ко јим се не вла ди на (тај ку ни, стра ни ин-
те ре си...), ме ђу вла ди на и др жав на „лу дач ка ко шу ља“ (X. Со рош) 
на ме ће као еко ном ска ре ал ност, срп ска са вре ме ност. Ме ђу на шим 
са вре ме ним на уч ни ци ма го то во да не ма на уч них кри ти ча ра ко ји 
ну де ре ше ња. Ипак су сре ће мо ре зул та те на у ке ко ја упо зо ра ва да се 
на ша еко но ми ја на ла зи „пред по но ром“. По сто је ћи еко ном ски пут, 
твр де ови љу ди од ми сли и еко ном ског зна ња, је ушао у фа зу са мо-
у ни ште ња. На уч на исти на је да „та да ни је до вољ но са мо тра жи ти 
„про ме не“. Пре ци зни је и „бо ље“ ис тра жи ва ње ствар но сти Ср би је 
ука зу је на ис ку стве ну чи ње ни цу „Ко не зна ку да је кре нуо, та мо 
ни ка да не ће сти ћи“. 

На по кон ту је и не ко ли ко кључ них не по зна ни ца. Ка ко укло-
пи ти еко ном ску сли ку Ср би је у не ми нов не про це се раз во ја? Ка ко 
раст и раз вој ве за ти за по ве ћа ва ње ефи ка сно сти на шег ка пи та ла 
а не по ли ти кант ска обе ћа ња оче ки ва ног? Ка ко не ра ци о нал но пре-
тво ри ти у ка пи тал но ства ра лач ко – раз вој но и суд бин ско за Ср би-
ју? Ка ко кон стру и са ти и кон сти ту и са ти об ли ке пре о бра жа ја? Ка ко 
осло бо ди ти еко ном ске по лу ге ин тен зив не дру штве не аку му ла ци је 
и (агре гат но по сма тра но) од ред ни ца ин ве сти ци ја? Ка ко нај е фи ка-
сни је и нај бр же пре ва зи ћи прак су ва не ко ном ске цир ку ла ци је сред-
ста ва и ка пи та ла ко ја је ов де да нас (ста ње се од но си и на бли жу 
бу дућ ност) би ро крат ско от кро ве ње са вре ме ног пу та Ср би је у свет-
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ске то ко ве? Низ је и дру гих упи та и ди ле ма ко је на ме ћу раз ре ше ња 
ко је тре ба да ство ре си стем ску и дру гу кли му за афир ма ци ју за ко-
ни тих про це са и тен ден ци ја на еко ном ском, со ци јал ном и по ли-
тич ком по љу на шег раз во ја. 

По себ но се це ли на ових про ме на у свом оства ри вом и функ-
ци о нал ном са др жа ју по ка зу је бу ду ћој ста бил но сти су штин ских 
еко ном ских то ко ва из ко јих би про и за шла одр жи ва ре ал ност и пер-
спек ти ва аку му ла ци је и ин ве сти ци ја. Али ве ћа успе шност по сто је-
ћег еко ном ског по рет ка се са ма по се би не из о став но на ме ће – бар 
пре ма свим кван ти та тив ним дру штве ним ка те го ри ја ма. Нео п ход на 
је и ну жна „пре ра да“ еко ном ског си сте ма и еко ном ске по ли ти ке 
кроз ин сти ту ци о нал не и дру ге су штин ске про ме не ко је ће во ди ти 
ства ра њу це ло ви тог си сте ма, ра ци о нал но сти еко ном ског уре ђе ња 
и дру гим прет по став ка ма за еко но мич ни је и ди на мич ни је, аку му-
ла тив ни је и у све му пер спек тив ни је еко но ми је. 

Раз ма тра ње ори јен та ци је у раз во ју – ко ју ми зо ве мо на ци о-
нал на раз вој на шан са - као це ло вит еко ном ски, со ци јал ни, дру штве-
ни и по ли тич ки циљ на шег вре ме на не за о би ла зно упу ћу је на окол-
но сти соп стве них ком па ра тив них мо гућ но сти и тра га ња за, ка да су 
у пи та њу мо гућ но сти Ср би је, оп ти мал ним свет ским до стиг ну ћи ма 
мо бил но сти мо гућ но сти (фи нан сиј ским, тех но ло шким, тех нич ким 
...) ко ји „но се са вре ме ност“. На ма не до ста је на уч на те о ри ја раз во-
ја, у скла ду са но вим то ко ви ма са вре ме не ци ви ли за ци је. Пи та ња 
ши ре га зна ча ја су ве за на за пре ра ста ње ове усме ре но сти у це ло ви-
ту кон цеп ци ју еко ном ског по рет ка са кон крет ним ре ше њи ма ко ји 
би са чи ња ва ли оп ти мал ну раз вој ну стра те ги ју.

Еко ном ски узе то, а са аспек та са мо ра зво ја ка пи та ла у Ср би-
ји, оче ку је се, не за ви сно од свих раз вој них ди ле ма, рав но те жа и 
по ли ти ке, прин ци па и стра те ги ја, те мељ на ре а фир ма ци ја еко ном-
ског са др жа ја аку му ла ци је и ин ве сти ци ја као је ди не на ци о нал не 
шан се Ср би је. 

НОВИМОДЕЛАКУМУЛАЦИЈЕ
ИИНВЕСТИЦИЈАУСРБИЈИ

Ср би ја је про пу сти ла шан су да у овај ми ле ни јум уђе са дра-
го це ним и им по зант ним на сле ђем ка пи та ла и це ло ви тог раз во ја.

На ша са вре ме на прак са еко ном ских ре фор ми про ла зи ши-
ру дру штве ну кри зу све стра ног спек тра и об у хва та по ја вљи ва ња. 
Пред на у ком је иза зов да кри тич ки про сле ди кључ не ди ле ме, не до-
след но сти, про ти ву реч но сти и про ма ша је. Низ нео ства ре них про-
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ме на би ло ди рект но по ве за но са суд би ном кон сти ту и са ња еко ном-
ског си сте ма и еко но ми је на осно ва ма са вре ме них по јав них об ли ка 
ка пи та ла, аку му ла ци је и раз во ја. Оста ли смо на мар ги на ма са вре-
ме них тр жи шних осно ва при вре ђи ва ња. Исто вре ме но "ве ћи део" 
на ја вље них "ре форм ских" за хва та ни је до био при ли ку за при ме ну. 
Раз ло зи су ши ре по ли тич ке и еко ном ске при ро де.

Је дан од кључ них про це са ко ји је над вла да вао ре форм ске те-
жње ис ка зи вао се у кон ти ну и ра ном ја ча њу др жав них ам би ци ја и 
те жњи за уре ђе њем еко ном ских и раз вој них об ли ка ја ча њем би ро-
крат ских об ли ка вла да ња, "учвр шће ња" стра нач ких ру ко вод ста ва у 
про це си ма од лу чи ва ња и др. 

Не ма у по ли тич кој ор га ни за ци ји на шег дру штва ни ка кве по-
себ но сти, ни ти пак ми сте ри је, ко ја би омо гу ћи ла до ми на ци ју ова-
квих ам би ци ја и тен ден ци ја. Фу ко ја ми но гра ђе ње др жа ве је ра ди-
кал но дру гог усме ре ња. 

По след ња де це ни ја је обе ле же на иш че за ва њем „дру штве ног 
ка пи та ла“, за тим свих об ли ка ка пи та ла у функ ци ји и про дук тив но-
аку му ла тив ној по тен ци ји. Со ци јал но смо ра зо ри ли све ем бри о не 
са вре ме но сти. Си стем ски екс пе ри мен ти са ли са ис кљу чи во не га-
тив ним ста би ли за ци о ним и раз вој ним фор ма ма и об ли ци ма. Оста-
ли у сфе ра ма вир ту ел ног а у ре ал но сти ин тен зив но за о ста ја ли за 
са вре ме ним то ко ви ма и др жа ва ма. Уме сто суд бо но сног на пре до-
ва ња по ни зу ва ри ја бли и кван ти та тив них по ка за те ља Ср би ја је на 
за че љу Евро пе.

У овим не спор ним ре ал но сти ма исто риј ско је пи та ње иза-
бра ти пут на пре до ва ња - стро го еко ном ски кроз уве ћа њу рас по ло-
жи вог до хот ка при вред них су бје ка та и у на ци о нал ним раз ме ра ма. 
Пут ко ји не ће ви ше ра за ра ти ство ре но и рас про да ва ти при род ни 
ка пи тал. Убр зан по ре зул та ти ма, са вре мен по са др жа ју, пер спек ти-
ван у ме ђу на род ном то ку еко но ми је и ка пи та ла.

Ра ди се о пре ци зном од ре ђи ва њу но во га пу та и раз вој них 
шан си. Ка ко крат ко роч но та ко и ду го роч но. Прак са од ла га ња про-
ме на у овој сфе ри прав да се на ра зно вр сне на чи не. До ми ни ра ју ар-
гу мен ти о сло же ним окол но сти ма та ко да се „ си стем ска ево лу ци ја 
на пре до ва ња“ стал но од ла же. Из град ња пот пу но но ве еко но ми је 
са функ ци о нал ним, ефи ка сним тр жи штем по ста је не за о би ла зна а 
сва ка па сив ност да ље упро па шћу је на ше по тен ци ја ле и мо гућ но-
сти. Да ље про ду бља ва ње сло ма при вре де и ре про дук ци је у це ли ни 
во ди ка без из ла зу, оста вља ју ћи ма ло про сто ра за ал тер на ти ве ка 
про ме на ма и про гре су. Осим па сив но сти све ви ше се уко ре њу је и 
по гре шан при ступ утвр ђи ва њу стра те шких ци ље ва и пра ва ца. 
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На де се ти не усво је них Стра те ги ја у на шој зе мљи тек тре ба 
да се по твр де у еко ном ској и ши рој дру штве ној бли жој и да љој бу-
дућ но сти. Са свим је очи глед но, да ова вр ста на ших опре де ље ња (у 
за јед нич кој син те зи) од у да ра или пре ци зни је да ле ко је од на ших 
мо гућ но сти па би ле оне без ре зер вно пот по мог ну те и из са вре ме-
них ме ђу на род них кре дит них “по год но сти”. Из ло жи ли смо већ да 
је кон тро ла и усме ра ва ње по тро шње у окви ру БДП ве о ма зна чај на 
осо бе ност ко ја не по сред но ути че на то ко ве еко но ми је, ње ну пер-
спек ти ву и раз вој не мо гућ но сти. Ин ве сти ци је су бит на ва ри ја бла 
БДП и пре суд но ути чу ду го роч ни раст и раз вој зе мље. Без број 
стра те ги ја за раз вој ра зно вр сних сег ме на та Ср би је оне мо гу ћу је 
кон сти ту и са ње одр жи вог и оп ти мал ног мо де ла. Без број по је ди нач-
них раз вој них ам би ци ја, ко ја нас уда љу је од ре ал них из во ра оства-
ре ња, од у да ра и од са вре ме них свет ских, тр жи шних, раз вој них и 
дру гих то ко ва. 

Сто га и на ше за ла га ње за кре а тив ну ре ал ност и ства ра лач ку 
упор ност у утвр ђи ва њу но вих пра ва ца раз во ја али да, ипак, крај њи 
ре зул та ти мо ра ју би ти ре ал но раз вој но-про гре сив ни.  Овај раз вој 
пре све га тре ба да ре зул ти ра из ско ра аку му ла тив не спо соб но сти 
про из вод но-по слов них су бје ка та, лич не и јав не штед ње. Овим се 
по твр ђу је из во р но те о риј ско и прак тич но зна че ње ин ве сти ци ја и 
раз во ја али и мо де ла са мо гу ћом уло гом по зајм ље них сред ста ва. 

У стра те ги ја ма има не до след но сти и на уч не и струч не. Оби-
ље је за не ма ри ва ња са вре ме них – гло бал них- и ну жних, за ма ле 
зе мље као што је Ср би је, еко ном ско-тр жи шних то ко ва и ре ал но-
сти. Не ма ни стра те шког по ло жа ја мул ти на ци о нал них ком па ни ја и 
стра них ди рект них ин ве сти ци ја на на чин ко ји из ра жа ва са вре ме не 
кри те ри је. Мно ге те мељ не ре ви зи је усво је них стра те ги ја пред сто-
је. Зе мља ко ја из гра ђу је еко ном ски си стем тр жи шне про ви ни јен ци-
је и мо дер них об ли ка про дук ци је по треб но је да у свом за сни ва њу 
раз во ја по ла зи ре ал них окви ра и аде кват ног мо де ла, нео п ход не се-
лек ци је у раз вој ним ам би ци ја ма и дру гим стра те шким опре де ље-
њи ма (ре струк ту ри ра ње, ре а ло ка ци ја ре ал них ин ве сти ци је и др.).

При мер пот пу но по гре шног по ла зног и са др жај ног опре де-
ље ња је На ци о нал на стра те ги ја при вред ног раз во ја Ср би је 2006-
2012. го ди не.За др жи мо се ов де са мо на јед ном ста ву ко ји на чел но 
из ра жа ва Стра те ги ју при вред ног раз во ја. Она пред ви ђа ве ће бла-
го ста ње за све, ди на ми чан при вред ни раст и одр жив раз вој. Пред-
ви ђен је био чи тав “пра те ћи” скор па ра ме та ра али без кон крет ног 
мо де ла при вре ђи ва ња. Пла ни ра но је по ве ћа ње БДП по гла ви ста-
нов ни ка 2012. ни ма ње ни ви ше не го 8.000 УСД по гла ви ста нов-
ни ка.  Она је ви ше не го уоп ште на и нео д ре ђе на. Слич но раз ре ше-
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ње на ме ће и нај но ви ји (та ко зва ни) Пост кри зни мо дел еко ном ског 
ра ста и раз во ја Ср би је 2011-2020. из ав гу ста 2010. го ди не. У њој 
се оце њу је да је свет ска еко ном ска кри за „до кра ја“ раз от кри ла да 
до са да шњи мо дел при вред ног ра ста и раз во ја Ср би је ни је одр жив 
и да се мо ра те мељ но ме ња ти, ако же ли мо да из бег не мо суд би ну 
не раз ви је не и пре за ду же не зе мље. Пла ни ра се скор ин ве сти ци ја 
ко ји се по ве ћа ва са 4,9 ми ли јар ди евра у 2009. (9 ми ли јар ди евра 
2015.) на 15 ми ли јар ди евра 2020. го ди не. Ола ко се и ра чу на на 
стра не ди рект не ин ве сти ци је од 22,7 ми ли јар ди евра (у пе ри о ду 
2010-20.). Све је по, пре ма кре а то ри ма овог до ку мен та, оства ри во 
та ко да БДП по гла ви ста нов ни ка из но си 7,5000.-8.000. 2020. го ди-
не. 

Це ли на ова ко по ста вље них пра ва ца ре фор ми од но сно ма кро 
и ми кро за да та ка је нео ства ри ва, пре те ра но кру та и ис кљу чи ва. 
Они су би ли не ре ал ни и у пр вом али су та кви и у дру гом мо де-
лу. Оба ова до ку мен та не са др же ва лид не пу те ве и ин стру мен те 
по сти за ња опре де ље ња. Још јед ном је на ве ден спи сак же ља без 
ре ал ног пу та њи хо вог оства ри ва ња. По ста вљен је низ про ти ву реч-
них ци ље ва ко је је не мо гу ће са вла да ти уз ре ал ну пу та њу па чак и 
убр за не про ме не еко ном ског и дру штве ног ста ња и уз аде кват ну 
ин те гра ци ју у свет ске при вред не и еко ном ско-фи нан сиј ске то ко ве. 

Це не ћи из ло же не ква ли та тив не ва ри ја бле у оба ова до ку-
мен та бар се ја сно ви ди да је Ср би ја из гу би ла ско ро 15 (пет на ест) 
го ди на раз во ја у овом пе ри о ду.  Ола ко су и без ми ни му ма од го вор-
но сти за учи ње но и не у чи ње но про ћер да не бес по врат но (за на ше 
усло ве) огром не ко ли чи не нов ча ног и дру гог ка пи та ла. У Ср би ји је 
при лив ино стра ног ка пи та ла по ра зним осно ва ма (кре ди ти, до на-
ци је, до зна ке, ра зно вр сне по мо ћи и др.) из но сио за пе ри од 2001. – 
2009. око 128. ми ли јар ди до ла ра. Ни је по треб на ис тан ча на ана ли за 
рас по ло жи вих ем пи риј ских по да так да се кон ста ту је ка ко је пре ко 
осам де сет по сто ових сред ста ва утро ше но из ван ре ал ног сек то ра 
(раз вој ин ду стри је и по љо при вре де). То ме тре ба до да ти и оби ље 
не до ма ћин ског по на ша ња („на ка зно сти при ва ти за ци је“) при ли ком 
про да је дру штве ног ка пи та ла и ко ри шће ња при род ног ко је се још 
увек за ба шу ру ју. Де мон та жа про дук ци је је из вр ше на си сте мом 
бес по штед не де струк ци је. Све ове и дру ге прак тич не об ли ке „де-
мон та же ста рог“ по тен ци ја ла не ки зо ву „де мо крат ска пљач ка Ср-
би је“. Ови уни шта ва ју ћи то ко ви по суд би ну ка пи та ла су убр за ни 
од по ја ве гло бал не еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе. Исто вре ме но је 
при лив ино сред ста ва (осим да љег за ду жи ва ња) дра стич но („зло-
слут но“) сма њен.
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Из ра да но вог мо де ла раз во ја је сло жен про је кат ко ји мо ра 
по ћи од ели ми на ци је глав них узроч ни ка ко ји су опре де ли ли Ср-
би ју да про пу сти из у зет ну шан су раз вој не упо тре бе огром ног при-
ли ва стра ног ка пи та ла. Из о стао је мо гу ћи раз вој при вре де, из во за, 
ин фра струк ту ре, со ци јал ног ам би јен та ... раст за по сле но сти, пла та 
и пен зи ја. Уни ште ни су по тен ци ја ли ду го роч них еко ном ских ре ал-
них осно ва за про грес дру штва кроз одр жи ви раст при вре де, за по-
сле но сти и дру гих еко ном ских осно ва убр за ног раз во ја. 

Пред на ма је те мељ но ис тра жи ва ње на ше зби ље и го то во 
пот пу ног за о кре та у из бо ру „мо де ла“ ра да и раз во ја. На и ме еко-
но ми ја и раз вој су „пред по но ром“ и „по след њи је час“ за ни ца ње 
јед не но ве стра те ги је уз ну жну ко ор ди на ци ју свих мо гућ но сти ко је 
су у је дин ству са пре о вла ђу ју ћим са вре ме ним осо бе но сти ма и при-
ла го ђа ва њи ма. 

У утвр ђи ва њу овог не ми нов но и из осно ва но вог мо де ла је и 
низ дру гих про ти ву реч но сти и ди ле ма (не ке од њих на у ка де фи ни-
ше као одр жи ви раз вој). За тим, и пи та ње ка кву раз вој ну, еко ном-
ску, при вред ну и др. стра те ги ју мо ра ју има ти ма ле зе мље као што 
је Ср би ја. Ка кве су ре ал не мо гућ но сти и пу те ви ин тер ак ци ја са 
свет ским ка пи та лом и мо дер ним тен ден ци ја ма свет ског тр жи шта. 
Тим пре што са вре ме ним усло ви ма ја ча ју тврд ње ко је се за ла жу 
за не га ци ју на ци о нал не раз вој не стра те ги је др жа ва за го ва ра ју ћи 
пред ност оно ме што је (пре ма њи ма) бу дућ ност раз во ја а то је: гло-
бал на ауто ном ност ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла, аку му ла ци је и 
ин ве сти ци ја. Та ауто ном ност се пре све га ис по ља ва у сфе ри прин-
ци па и кри те ри ја (на стра ни да ва о ца и при ма о ца) ме ђу на род ног 
кре та ња: а) зај мов ног ка пи та ла на ме ње ног ско ру ин ве сти ци ја, б)
порт фо лио ин ве сти ра ња (јед на од фор ми у Ср би ји су за јед нич ка 
ула га ња), и б) стра них ди рект них ин ве сти ци ја. 

Број не су и дру ге ди ле ме ве за не за но ве об ли ке пре о бра жа ја 
ко је у сми слу тен ден ци ја свет ских то ко ва, усло ва и ути ца ја опре-
дељyју но ви раз вој ни пут Ср би је. Ар гу мен ти (ствар ни и ла жни) 
за обра зло же ње раз ло га нео д ло жног но вог мо де ла ра ста и раз во ја 
по зи ва ју се на зна чај ува жа ва ња гло бал них то ко ва свих еле ме на та 
ка пи та ла, стан дар ди за ци је про из вод ње и по сло ва ња, уло ге ра зно-
вр сних ин тер на ци о нал них то ко ва тран зи ци је, од ви ја ње ин ве сти-
ци о не пу та ње по кри те ри ји ма свет ске при вред не це ли не, раз вој не 
ин сти ту ци о на ли за ци је вла да ју ћег кон цеп та гло ба ли за ци је, по ја ва 
и ши ро ка при ме на „ра чун ско-ап стракт ног, сим бо лич ног и на ло го-
дав ног нов ца“, ме ђу на род ни стан дар ди би лан си ра ња и из ра чу на-
ва ња тро шко ва ин ве сти ци ја, „си стем“ пла не тар них фи нан сиј ских 
игри и др. За го ва ра ње уки да ња „ауто ном них“ пу та ња раз во ја и 
ин ве сти ци ја би ло је ис тан ча ни об лик стран пу ти це гло ба ли за ци је 
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из чи јих се по јав них фор ми и прак тич них ви ди ка (про све ти тељ-
ско-три јум фа ли стич ки) ја вио зна ча јан ути цај на по ја ву са вре ме не 
еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе. 

Ме ђу за ви сност ин ве сти ци ја и при вред ног ра ста упу ћу је на 
зна чај ме кро е ко ном ске ана ли зе ин ве сти ци ја и ин ве сти ци о не по ли-
ти ке у струк ту ри еко ном ски оп ти мал них али и ре ги о нал них и ин-
ве сти ци ја у људ ски ка пи тал. 

Са вре ме на гло бал на при вред на ди на ми ка и струк ту ра раз-
во ја не ми нов но на ме ће но ву ана ли зу зна ча ја аку му ла ци је и ње не 
усме ре но сти, по кре тљи во сти и про ме не кон цеп та ка ло ги ци ко ју 
ви со ко ра зви је ни ка пи та ла на ме ће . Ово је још је дан за да так у из ра-
ди но вог кон цеп та.

По ла зна тач ка је те мељ на на уч на и струч на раз ра да и оце на  
свих пре суд них еко ном ских и дру гих осно ва за из ра ду но вог мо-
де ла раз во ја и бу дућ ност на шег са вре ме ног дру штва. То упу ћу је 
на афир ма ци ју на уч них ар гу ме на та за ва лид не об ли ке пре о бра жа-
ја, пра те ће ва ри ја бле и мо гућ но сти. По ла зни фа за је “ста ви ти под 
сум њу” тј. кри тич ки са гле да ти на ше то ко ве у ни зу ви тал них по ја ва 
и про це са као што су: а) дра ма ти чан пад БДП-а, б) пад за по сле но-
сти и раст не за по сле но сти, в) не при хва тљи во ви сок спољ ни и уну-
тра шњи дуг, г) не при хва тљи во ни зак стан дард гра ђа на, д) ви сок 
спољ но тр го вин ски де фи цит, ђ) нео др жи во ви со ком јав ном по тро-
шњом, е) не при хва тљив и нео прав дан де фи цит др жав ног бу џе та, 
ж) ни ска и не ра ци о нал на про дук ци ја, з) оби ље нео др жи вих и не га-
тив них тен ден ци ја у сфе ра ма еко но ми је, раз во ја и ре струк ту ри ра-
ња при вре де … и дру гих не за хвал них “по ла зних осно ва” за но ви 
мо дел раз во ја.  Еко ном ска кри за у Ср би је (не за ви сно од свет ске 
еко ном ско со ци јал не кри зе) ис пре чи ла се као не пре мо сти ви скуп 
ре ал но сти и на ко ји ма је за стао про грес дру штва. 

Ово раз ма тра ње је по ну ди ло нај сна жни је ана ли тич ке ар гу-
мен те ко ји, уз на ве де на на уч на до стиг ну ћа и ем пи риј ски да те окол-
но сти го во ре у при лог не ми нов но сти из ра де но вог мо де ла раз во ја 
Ср би је.

SretenSokic

CONTEMPORARYPROCESSESOFACCUMULATION
ANDPRINCIPLESOFINVESTMENTS

Summary
Ac cu mu la tion is the fi nest and the pu rest eco no mi cal form of in-

vest ments. It is a per ma nent eco no mic ru le. Con stantly su bju ga tion to a 
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law of ac cu mu la tion as ca pi tal pro gre si ve eco no mic law is in fun ction 
of in cre a sing it’s va lue. This put’s to the fo re abi lity of a com pany or 
so ci ety to en lar ge pro duc ti o nal fun da men tals, which al so in clu des mo-
bi lity of ac cu mu la tion as phe no me nal form of eco no mi cal growth.

From the ana lisys in this pa per im pli es that the mo dels of ca pi tal 
mar ket exi sting, that fi nan cial mar kets ap pe ar as a re gu lar seg ment of 
the in vest ment. A se ri es of fac tors of the eco nomy that are both en tre-
pre ne u rial, but the form of na ti o nal eco no mic in te gra tion of the world. 
Mo dern world mar ket is a do mi nant form, alt ho ugh the re are mar ket 
fun da men ta lism in which the cru cial non-eco no mic gro unds of „do mi-
nant form of glo ba li za tion“. Yet ca pi tal in mo dern con di ti ons and the 
pos si bi lity of fin ding sig ni fi cant forms of self-mo tion and, re gar dless 
of ge o po li ti cal ef forts, ge ne ral va lue (in terms of eco no mic ra ti o na lity) 
ten dency. But tho se who ha ve not been out of re gu lar and ne ces sary 
flow of glo ba li za tion. 

In this con text, the ne ces sity of in ten se so cial and re ser vo irs in 
Ser bia and de sig ning a new de ve lop ment mo del.
Key words: Ac cu mu la tion, In vest ments, Fi nan cial mar ket, Ca pi tal eco no mics, 

Mo dern world mar ket

ЛИТЕРАТУРА

З. Бо дие, А. Ка не, А. Мар кус, Осно ви ин ве сти ци ја, Да та турс, Бе о град, 2009. 
Д. Шо шкић, Б. Жив ко вић, Фи нан сиј ска тр жи шта и ин сти ту ци је, Еко ном-

ски фа кул тет, 2006. 
Дра го мир Вој нић, Ин ве сти ци је, ре фор ме и тран зи ци ја,  Хр ват ско дру штво 

еко но ми ста, За греб, 2005. 
Ф. Мис хки, С. Еакинс, Фи нан сиј ска тр жи шта + ин сти ту ци је,  Ма те, За-

греб, 2005.
Х. Ва ри јан, Ма кро е ко но ми ја – мо де ран при ступ, Еко ном ски  фа кул тет, Бе о-

град, 2003. 
М. Бур да, Ч. Ви плош, Ма кро е ко но ми ја – европ ски уџ бе ник, ЦЛДС, 2005.
На ци о нал на стра те ги ја при вред ног раз во ја Ср би је 2006–2012. го ди не, усво-

је на 09.11 2006. 
Оскар Ко вач, Еко но ми ја ре ги о на све та, Ме га тренд, Бе о град,  2004. 
Бо жи дар Ра и че вић, Јав не фи нан си је, Еко ном ски фа кул тет,  Бе о град, 2008. 
Ге ор ги Ман кју, Прин ци пи еко но ми је, Еко ном ски фа кул тет,  Бе о град, 2005. 
П.А. Са му ел сон, В.Д. Норд ха ус, Еко но ми ја, Ма те, За греб, 2009. 
Љу би сав Мар ко вић, Сре тен Со кић, Еко но ми ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на 

сред ства, Бе о град, 1996. 
Ј.М. Кејнс, Оп шта те о ри ја за по сле но сти, ка ма те и нов ца,  Кул ту ра, Бе о-

град, 1956. 



Сретен Сокић Савремени процеси акумулације и принципа ...

145

Пост кри зни мо дел еко ном ског ра ста и раз во ја Ср би је 2011-  2020, ав густ 
2010.

Сол ник Бру но, Ин тер на ти о нал Ин ве стинг, 4тх ед. Ре а динг, МА:  Ад ди сон-
Wеслеy, 1999. 

Бар бе рис, Ни ко лас, анд Риц хард Тха лер, „А Су веy оф  Бе ха ви рал Фи нан це“, 
Ин Тхе Ханд бо ок оф еко но мицс оф  Фи нан се, ед. Г.М. Цон стан ти ни дес, М. 
Ха рис, анд Р. Стулз,  Ам стер дам: Ел се ви ер, 2003. 

Dim son, E., P.R. Marsh and M. Sta un ton, Mil len ni um Bo ok II. 101 Years of in vest-
ment Re turns, Lon don, ABN-Amro  and Lon don Bu si ness School, 2001..

Resume
Accumulation is the basis of self-development of the economy 

and each business entity separately. In today’s capital flows it is eco-
nomically and socially directed to the extent that an abundance of 
sources into a process of continuous investment for an economy. The 
purpose of accumulation in its historical and contemporary function of 
its economic role, the force of the development – and the power that 
“forced” to save and economise on the various forms of capital. The im-
portance of accumulation in its economic function remains continuous 
current and power of the constant – round attention to shareholders as 
holders of the system (it is the economic system) for a permanent state 
strategy related to social orientation and its maximizing and intensity. 
Intensive social accumulation reveals all the elements of understanding 
an economy, individual capital, the complex units of positioning or in-
tegration, and all in function of optimizing a given economic of capital 
and valid economic system. It is the basis of potential (except “loan ef-
fectiveness, the association of accumulation, joint ventures, etc.) of real 
and future. Concisely intense accumulation of an economy is a carrier 
of the future social wealth based on the economic function of capital. 
Implies a permanent effort and concrete result of economic entities and 
other subjects in this sphere of economic affairs. 

Serbia is now in almost intertwining between a devastating eco-
nomic crisis and the “economic dependency”. From the point of actual 
practice the concept of borrowing capital from a number of subjects 
in Serbia it is not difficult to see the almost complete disagreement of 
economists with the ruling policy and practice. Dominated individual, 
regional, global, and others “incorporation of foreign interests” and 
only at the end appears economic interests and criteria. The capital 
market in Serbia is not properly designed system. The practice does not 
exist on the basis of their basic economic functions. It is aimed towards 
destruction of capital economic independence, mobility of social accu-
mulation, mobility tangible assets. 
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The future Serbia is a country of own capital, along with all valid 
versions of new economic forms of foreign financing, which can not 
destroy the economic and national identity.

* Овај рад је примљен 17. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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