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Сажетак
Пре ма ми шље њу кри тич ке ин те ли ген ци је про блем 
са вре ме не (еко ном ске) кри зе ни је у тр жи шту, већ у 
сло бод ном тр жи шту. У при ро ди та ко не што не по
сто ји. Сва ко тр жи ште има сво је за ко ни то сти, ина че 
то ни је тр жи ште. Пи та ње је, да кле, у чи ју ко рист 
су ти за ко ни о сло бод ном тр жи шту на пи са ни? Сле
де ћи про блем је што се иде о ло ги ја сло бод ног тр жи
шта за сни ва на рас пра ва ма ко је су на пи са ли љу ди ко ји 
ни су еко но ми сти. Упра во због ових раз ло га на у ка се 
пре тва ра ла у очи глед ну иде о ло ги ју. Глав но пи та ње је, 
да кле, да ли је сло бод на, тр жи шна еко но ми ја на уч на? 
Тре ће, не ки еко но ми сти сма тра ју да у ве ћи ни те о ло ги
ја (бо го сло вља) Бог или бо го ви има ју са вр шен ство, док 
су љу ди гре шни – упра во она ко ка ко еко ном ски иде о ло
зи го во ре о сло бод ном тр жи шту. Они сма тра ју да је 
сло бод но тр ши ште са вр ше но, а да гре шке на тр жи
шту пра ви чо век. Ту је, да кле, тач ка где се за вр ша ва 
тр жи ште, а по чи ње те о ло ги ја сло бод ног тр жи шта.
Кључ не ре чи: Те о ло ги ја, еко но ми ја, ка па ци те ти, ин
сти ту ци је, пра во сла вље, иден ти тет, Ср би ја

Kа да је 2008. го ди не свет ска еко ном ска кри за за ку ца ла на вра та 
чо ве чан ства по че ла су пре и спи ти ва ња где је (на пра вље на) гре-

шка, јер је по ста ло очи глед но да се ова ко ви ше не мо же. Ме ђу тим, 
чо ве чан ство, пре све га оно на За па ду пла не те, као да ни је би ло 
спрем но на ре фор ме, па је кри за, по сле ко зме тич ких по прав ки, по-
но во за ку ца ла на вра та. 
* Научни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Где је, да кле, гре шка? Пре не го што да мо од го вор на ово пи-
та ње, под се ти ли би да је кри ти ка са вре ме не еко но ми је (па та ко и 
са гле да ва ње где је гре шка) раз ви ја на у окви ру хри шћан ских цр ка-
ва, ка ко Пра во слав не, та ко и Ри мо ка то лич ке. Но, мо жда је Ри мо ка-
то лич ка цр ква би ла упор ни ја у об ја шња ва њу фе но ме на са вре ме не 
еко но ми је, иако су ове две цр кве иден тич но гле да ле на сло бод но 
тр жи ште и ли бе ра ли зам. Ин те ре сант но је да је већ па па Лав XI II, 
ре фор ма тор дру штве не док три не Ри мо ка то лич ке цр кве го во рио о 
ли бе ра ли зму и ње го вом за го ва ра њу „сло бод ног тр жи шта“ као „ку-
ги“ (1891), али са ко јим се мо ра са ра ђи ва ти!1) Па па је та да пи сао 
да се свет су о ча ва „са за ве ром ћу та ња“ о кри ти ци ли бер ли зма и 
сло бод ног тр жи шта, јер све тов ни ме ди ји ни су хте ли да об ја ве ми-
шље ња ко ја су уви ђа ла ма не овог си сте ма. За па пе овај си стем је 
про бле ма ти чан, јер за го ва ра дру ште ни дар ви ни зам, што је ве ли ки 
мо рал ни на за дак.2) По ред то га, овај си стем на но си ве ли ке еко ло-
шке ште те при ро ди, а чо ве ку со ци јал не не прав де.3) За то је пре ма 
ми шље њу Ри мо ка то лич ке цр кве ети ка из над тр жи шта. 

Мо жда су нај да ље у са гле да ва њу не до ста та ка ли бе ра ли зма и 
сло бод ног тр жи шта оти шли ју жно-аме рич ки за го вор ни ци те о ло-
ги је осло бо ђе ња (од овог си сте ма сло бод ног тр жи шта и ли бе ра ли-
зма уоп ште). Глав на за мер ка те о ло га осло бо ђе ња је, пр во, да „не-
ви дљи ва ру ка тр жи шта“ ус по ста вља си стем где се ма њи на бо га ти, 
а ве ћи на си ро ма ши, за тим да тр жи ште уби ја љу де (љу ди су за пра во 
„жр тве си сте ма“), јер им не ги ра пра во на жи вот. То је си стем ко-
ји уби ја и на го ни љу де на са мо у би ство, чи ме кон со ли ду је „ло ги ку 
не га ци је жи во та“, а по сле ди ца је ње го ва вла сти та смрт. Јер, ка ко 
под се ћа, с пра вом, Ни ко ла К. Апо сто ла „тр жи ште зна чи 'жр тво ва-
ње дру гих, не се бе'.4) Не ма раз ли ке, прак тич но го во ре ћи, из ме ђу 
жр тви Ва лу (ђа во лу) и жр тви при не тих еко ном ском си сте му“!5)

1) Nor bert Met te, „So ci a li zem in ka pi ta li zem“, Zna me nje, št. 1 -2, Pe trov če, 1992, str. 76.
2) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Ку га нео ли бе ра ли зма, од еко но ми је до ико но ми је, Сло бод на 

књи га, Бе о град, 2000, стр. 35.; Зо ран Ми ло ше вић, Дру штве на док три на Ри мо ка то лич
ке цр кве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2001, стр. 167-171.

3) M. Stac khu se, John Paul on Etics and the „New Ca pi ta lism“, Chri stian Cen try, No 5-6, 1991, 
p. 581.

4) Ни ко ла К. Апо сто ла, рад и од мор у кон тек сту хри шћан ског по гле да на еко но ми ју, Хри
шћан ска ми сао, бр. 7-12, Бе о град, 1995, стр. 50.

5) Gu sta vo Gu ti rez, Te o lo gi ja oslo bo đe nja, Kr šćan ska sa da šnjost, Za greb, 1989, str. X.; Упор.: 
Зо ран Ми ло ше вич, Те о ло гия осво бо жде ния и ры нок, Ма те ри а лы чте ний „Цер ков пе-
ред вы зо вом гло ба ль ной ци ви ли за ции“, „Ков чег“, Минск, 2008, стр. 48-74.
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Пра во слав ни су, опет, го во ри ли да се у овом си сте му љу ди те-
ра ју „да обо жа ва ју бо гат ство“, што је лич ни и дру штве ни отров, 
да се „жр тву ју дру ги“, што је грех, јер је чо век ства ра лач ко ог њи-
ште на зе мљи. На рав но, пра во слав ни су, због тих ма на ли бе ра ли-
зма пред ла га ли, по пут све тог вла ди ке Ни ко ла ја Срп ског – сред њи 
си стем, али уза луд – ни је имао ко да их чу је!6)

Овом, сва ко, кри тич ком дис кур су при дру жу ју се и ге о по ли ти-
ча ри ко ји (та ко ђе) сло бод но тр жи ште, од но сно ли бе ра ли зам по-
сма тра ју као иде о ло ги ју, а не на у ку. „У ства ри, на За па ду по сто ји 
до ми нант на иде о ло ги ја, ко ја ни је ма ње то та ли тар на и не тр пе љи ва 
од би ло ко је дру ге иде о ло ги је... Та иде о ло ги ја је ли бе ра ли зам. За-
сно ва на је на дог ми о 'ауто ном ној ин ди ви дуи' (тј. на до след ном ин-
ди ви ду а ли зму), „при ме ње ној ра ци о нал но сти“, ве ри у тех но ло шки 
про грес, на кон цеп ци ји 'отво ре ног дру штва', на уз ди за њу прин ци-
па 'тр жи шта' и 'сло бод не раз ме не' не са мо у еко ном ски, не го и иде-
о ло шки, со ци јал ни и фи ло зоф ски ап со лут.“7)

Да нас све тов ни ин те лек ту ал ци по но во отва ра ју пи та ње еко-
ном ског си сте ма. Та ко, по зна ти ана ли ти чар Марк То ма, ана ли зу 
са вре ме ног еко ном ског си сте ма за по чи ње сле де ћим пи та њи ма: да 
ли ће те ве ро ва ти ле ка ри ма и ме ди ци ни уоп ште, ако пре да ва чи на 
ме ди цин ским фа кул те ти ма не бу ду има ли прак тич ног ис ку ства у 
ле че њу љу ди? Да ли ће по ве ре ње у ме ди ци ну по ра сти ако ис тра жи-
ва ња у овој обла сти не бу ду има ли ве зе са пи та њи ма ко је ин те ре-
су ју ле ка ре ко је ле че љу де? Ова пи та ња су ва жна, јер тр жи ште све 
ви ше на ме ће ова кав обра зац по на ша ња, не са мо у ме ди ци ни, већ 
и дур гим за чо ве ка ва жним обла сти ма: про све ти, на у ци, ети ци... 
Но, све ово још увек на и ла зи на зид ћу та ња, па се сти че ути сак да 
је са вре ме на сло бод но-тр жи шна еко но ми ја, или ка ко је још зо ву 
„нео кла сич на еко но ми ја“, и да ље пред ста вља дру штве но-по ли тич-
ки култ, сро дан „на уч ном ко му ни зму“, ко ји је при зван да са мо он и 
ни ко дру ги оп слу жу је обра зац гло бал ног кор по ра тив ног ка пи та ли-
зма, „по аме рич кој му стри“.

Глав но пи та ње је, да кле, да ли је сло бод на, тр жи шна еко но ми-
ја на уч на? О то ме је у све ту на пи са но већ мно штво књи га и на уч-
них ра до ва. „Те о ри ја ра ци о нал них оче ки ва ња“ се на ла зи у осно ви 
са вре ме не сло бод не, тр жи шне еко но ми је – што је до вољ но не ја-

6) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, Ку га нео ли бе ра ли зма, стр. 114.
7) Алек сан дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, књ. 2, Про стор но ми сли ти, Еко прес, Зре ња-

нин, 2004, стр. 103.
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сна, од но сно мут на док три на. Ова те о ри ја, за пра во, твр ди да ће се 
љу ди по на ша ти на тр жи шту у са гла сно сти са оче ки ва њи ма нео кла-
сич не еко но ми је и еко но ми ста, тј. пре ма обра сцу ко ји ова те о ри ја 
сма тра ра ци о нал ним и оче ку је да се еко ном ски су бјек ти по на ша ју 
у скла ду са овим. Ова кво оче ки ва ње мо же мо про на ћи већ код оца 
са вре ме не еко но ми је, Ада ма Сми та. Сви след бе ни ци ове та у то ло-
ги је го во ре о „не ви дљи вој ру ци тр жи шта“. О че ми се ов де ра ди? 
Те о ри ја ра ци о нал ног оче ки ва ња учи да ће се љу ди по на ша ти ра ци-
о нал но, јер се љу ди по на ша ју у сла ду са мак си мом „мак си мал не 
соп стве не ко ри сти“, што до во ди до ра ци о нал но сти тр жи шта, не 
до зво ља ва ју ћи пре ва ре и нео че ки ва ни про фит. Из ово га про из и-
ла зи да ће це не на тр жи шту увек иде ал но по ка зи ва ти „шта љу ди 
хо ће“ и „ка ко тре ба да бу де“.

У кру го ви ма иде о ло га сло бод ног тр жи шта мно го се го во ри о 
сло бо ди из бо ра. У прак си, ме ђу тим, исти ти љу ди тру де се да ту 
сло бо ду све ду на нај ма њу мо гу ћу ме ру, јер уоп ште не ве ру ју да 
чо век има сло бо ду из бо ра. За њих је „сло бо да“ из ву ћи што ве ћу ко-
рист или про фит. Све то се пред ста вља као на у ка. Еко но ми сти ра-
де на уни вер зи те ти ма, бра не док тор ске ди сер та ци је, сти чу на уч на 
зва ња, об ја вљу ју на уч не ра до ве... Не ки, чак, до би ја ју и Но бе ло ву 
на гра ду. Да ли то еко но ми ју чи ни на у ком – пи та се Ми ха ел Дорф-
ман, Аме ри ка нац је вреј ског по ре кла, ина че пу бли ци ста, уред ник и 
из да вач.8)  

Да ли је не ка ди сци пли на на у ка опре де љу је ње на ве за са дру-
гим на у ка ма, да кле, ме ђу за ви сност и про вер љи вост ње них ре зул-
та та. При род но би би ло да се прет по ста вља да се еко но ми ја ба ви 
по на ша њем љу ди и дру штва и да мо ра би ти по ве за на са дру гим 
дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма – со ци о ло ги јом, пси хо ло ги-
јом, би о е ти ком, пе да го ги јом и ан тро по ло ги јом. Ме ђу тим, до стиг-
ну ћа дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка се, углав ном, не ко ри сте 
у еко ном ској прак си. Еко но ми ја, као на у ка, као ди сци пли на ко ја 
за го ва ра сло бод но тр жи ште, твр ди Ми ха ел Дорф ман, је са свим по 
стра ни у од но су на дру ге на у ке. Ми шље ње со ци о ло га о са вре ме ној 
нео кла сич ној еко но ми ји су за ову на у ку ве о ма не при јат на. Основ ни 
прин цип „мак си ми за ци је про фи та“ ни на ко ји на чин ни је по го дан 
за про у ча ва ње ствар них дру штве них по ја ва, јер „из вла че ње про
фи та“ је ан тидру штве на де лат ност и по на ша ње, по што је у су

8) Ми ха э ль Дорф ман, „Те о ло гия сво бод но го рын ка», http://hvylya.org/analytics/eco no-
mics/18744-te o lo gi ja-svo bod no go-rynka.html
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прот но сти са уве ћа њем оп штег дру штве ног бла го ста ња.9) Шта 
зна чи у прак си „мак си ми за ци ја про фи та“ у ме ди ци ни или про све-
ти? Зна чи ли то про да ју штет них ле ко ва, ле че ње здра вих љу ди и 
дру ге ма ни пу ла ци је? Да ли про фит у обра зо ва њу зна чи сни жа ва ње 
кри те ри ју ма и „де ље ње“ ди пло ма сва ко ме ко има нов ца? У прак си 
је та ко, јер тре ба „из ву ћи мак си мал ни про фит“! И дру ге обла сти су 
из ло же не уру ша ва њу, ако сле де прин цип „из вла че ња мак си мал ног 
про фи та“ – оси гу ра ње, фи на си је, по љо при вре да...

Мо ра мо ре ћи да еко но ми ја не ува жа ва ни ан тро по ло ги ју. По-
след њи ин те ре сан тан ди ја лог из ме ђу јед ног еко но ми сте и ан тро-
по ло га био је 1941. го ди не из ме ђу Френ ка Нај та и Мел ви ла Гер-
ши ко ви ча. Два ан тро по ло га, Крис Хан и Кејт Харт, об ја ви ли су 
ин те ре сант ну књи гу „Еко ном ска ан тро по ло ги ја“ и у пред го во ру су 
на пи са ли: „Ми смо по ку ша ли да убе ди мо еко но ми сте да се за ин-
те ре су ју за еко ном ски жи вот љу ди и све тлу са вре ме них ан тро по-
ло шких те о ри ја“. Ме ђу тим, са ми ауто ри су при зна ли да су ма ле 
шан се за то, јер еко но ми сти ис кљу чи во де фи ни шу еко но ми ји као 
при лог ло ги ци ин ди ви ду а ли зма о „мак си мал ном из вла че њу про-
фи та“ у свим сфе ра ма жи во та. 

Спо ме ну ти ан тро по ло зи књи гу за вр ша ва ју пе си ми стич ким за-
кључ ком: „Еко ном ску на у ку тре ба спа сти од еко но ми ста“, јер све 
уни шта ва ју и по гре шно ра де. Еко но ми ја, ка жу Крис Хан и Кејт 
Харт, ни је иде о ло ги ја, већ прак тич на на у ка. Ме ђу тим, са вре ме ни 
еко но ми сти се по на ша ју као да је еко но ми ја иде о ло ги ја, за то свет 
во де на стран пу ти цу. Јер, ја сно је, у не ким слу ча је ви ма оправ да-
на је на ци о на ли за ци ја и др жав но вла сни штво или дру штве но над 
сред сти ма за про из вод њу, а у дру гим при ва ти за ци ја и вла сни штво 
по је ди на ца над тим сред стви ма. Еко но ми сти „сло бод ног тр жи-
шта“ увек тра же при ва ти за ци ју. Не ка да тре ба огра ни ча ва ти из воз, 
а не ка да по ве ћа ва ти, а спо ме ну ти еко но ми сти се увек за ла жу за 
по ве ћа ње из во за. Еко но ми сти „сло бод ног тр жи шта“ пре ви ђа ју да 
сви „из у ми“ има ју сво је до бре и ло ше стра не, овој за ко ни то сти ни-
је из бе гао ни је дан си стем. Ни со ци ја ли зам, ни ка пи та ли зам, ни 
ли бе ра ли зам, ни мер кан ти ли зам, ни кеј нзи јан ство, ни марк си зам. 
За да так еко но ми ста је да из свих те о ри ја узи ма ју оно нај бо ље и да 
ре ша ва ју про бле ме и од стра њу ју гре шке из про шло сти. За то се 
мо ра ју ко ри сти ти раз ли чи те те о ри је, а не са мо те о ри ја „сло бод-

9) Ви ди: Дра го слав Ко чо вић, Ре ли гиј ска уче ња, со ци јал не вред но сти ре ли гиј ских уче ња, 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2010, стр. 167- 202.
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ног тр жи шта“. Да на шњи еко но ми сти су од ли бе ра ли зма на пра ви ли 
култ, дог му ко ја не сме да се ме ња, ни ти да се сум ња у све то.10)

Про блем, сма тра, Ми ха ел Дорф ман, ни је у тр жи шту, већ у сло-
бод ном тр жи шту. У при ро ди та ко не што не по сто ји. Сва ко тр жи-
ште има сво је за ко ни то сти, ина че то ни је тр жи ште. Пи та ње је, да-
кле, у чи ју ко рист су ти за ко ни на пи са ни?

Сле де ћи про блем је што се иде о ло ги ја сло бод ног тр жи шта за-
сни ва на рас пра ва ма ко је су на пи са ли љу ди ко ји ни су еко но ми сти, 
па ни на уч ни ци, по пут Му ре ја Рот бар та (Mur ray Rot hbard) или Ајн 
Рен де (Ayn Rand). Дру ги по пут Ге ри Бе ке ра (Gary Stan ley Bec ker) 
или Мил тон Фри дамн су би ли из вр сни на уч ни ци, ко ји ни су без 
раз ло га до би ли Но бе ло ву на гра ду, ме ђу тим и они су као и дру ги 
на уч ни ци-иде о ло зи обе ћа ва ли љу ди ма ко лек тив ни или ин ди ви ду-
ал ни спас, као Карл Маркс или Зиг мунд фројд. Они су, дру гим ре-
чи ма, би ли од лич ни, та лен то ва ни пи сци и не по пра вљи ви про па га-
то ри сво јих иде ја. Упра во због ових раз ло га на у ка се пре тва ра ла у 
очи глед ну иде о ло ги ју. На уч ни ци, као људ ска за ејд ни ца, се не раз-
ли ку је од дру гих за јед ни ца. Као и сву где и ов де има пра вед ни ка и 
гре шни ка, глу па ка и ум них љу ди. Јед но став но ре че но, ис ти че, Ми-
ха ел Дорф ман, уни вер зи тет ска на у ка игра у са вре ме ном дру штву 
уло у гу ко ју је не ка да има ла Ри мо ка то лич ка цр ква у сред њем ве ку.11) 
Из ме ђу ни за уло га, де фи ни са ње дру штве не иде о ло ги је, раз ра да 
дру штве не стра те ги је и по ли тич ког кур са, тј. све оно што се на ен-
гле ском је зи ку озна ча ва пој мом «po licyma king“ – во ђе ње по ли ти ке. 
Ово по твр ђу јеи чи ње ни ца да се на уч ни ци са уни ве зи те та и ин сти-
ту та ве о ма ла ко пре ба цу ју у сфе ру по ли ти ке. Зна ча јан број про-
фе со ра еко но ми је, по ли ти ко ло ги је, со ци о ло ги је итд. по ста ју по ли-
тич ки стра те зи и др жав ни слу жбе ни ци (би ро кра те). До бар при мер 
је пле ја да аме рич ких на уч ни ка, след бе ни ка тзв. Чи ка шке еко ном-
ске шко ле, ко ји већ де це ни ја ма би ва ју са вет ни ци аме рич ке вла де 
и пред сед ни ка. Слич но се до го ди ло и за вре ме пред сед ни ко ва ња 
Ру ском фе де ра ци јом Бо ри са Јел ци на, ка да су Је гор Гај дар и Ана то-
лиј Чу бајс „де ча ци Са мер са» или «Јељ ци но ви де ча ци» сма тра ли да 
власт тре ба да бу де «слу га тр жи шта». Ру си су ове «на уч не» за блу де 

10) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић / Вла ди мир Ди ми три је вић, Европ ска уни ја, Ру си ја и но ви фа
ши зам, где су ту Ср би?, ЗМ и Клуб срп ских ро до љу ба, Бе о град,  2011.; Зо ран Ми ло-
ше вић, По вра так бе лих го спо да ра, нео ко ло ни ја ли зам или ин те гра ци је?, ЗМ и Клуб 
срп ских ро до љу ба, Бе о град, 2012.

11) Ми ха э ль Дорф ман, «Те о ло гия сво бод но го рын ка», http://hvylya.org/analytics/eco no-
mics/18744-te o lo gi ja-svo bod no go-rynka.html
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пла ти ли ви со ком це ном, што се мо же упо ре ди ти са Ста љи но вом 
мо дер ни за ци јом Со вјет ског Са ве за. Упра во од ова квих еко но ми ста 
тре ба спа сти на ци о нал ну еко но ми ју и еко ном ску на у ку. 

Еко ном ска иде о ло ги ја сло бод ног тр жи шта по ла зи од прет по-
став ке да љу ди ко ји уче ству ју у ра ду тр жи шта има ју пот пу ну и 
објек тив ну ин фо рам ци ју о све му што се до га ђа. Еко но ми сти то на-
зи ва ју прог но зи ра њем, с тим што је то у прак си, за пра во, чи сто 
га та ње. Јер, мно ги у прог но зи ра њу гре ше, а то при пи си ју од су ству 
ис прав них ин фор ма ци ја. Ево шта пи ше у јед ном аме рич ком уни-
вер зи тет ском уџ бе ни ку из еко но ми је: «Ра ци о нал но по на ша ње зна-
чи да се еко ном ски фак то ри под вр га ва ју де ло ва њу ин фор ма ци ја 
и од лу ка, што сво ди на ми ни мум гре шке у прог но зи ра њу. То не 
зна чи да не ма гре ша ка у прог но зи ра њу, већ јед но став но зна чи да 
гре шке ни су си стем ске». Дру гим ре чи ма, си стем је до бар... Не што 
нам је ово по зна то! А шта, ако уче сни ци у тр жи шној бор би, из ме ђу 
оста лог, не ма ју све по треб не ин фор ма ци је, већ се осла ња ју на ин-
ту и ци ју, осе ћа је и емо ци је? Све ово је, очи глед но, у су прот но сти са 
дог мом о сло бод ном тр жи шту. Јер, из прак се је по зна то да се ва жне 
ин фор ма ци је кри ју од кон ку рен ци је, ка ко би се до ве ли у за блу ду... 
Дру гим ре чи ма, тр жи шна еко но ми ја прет по ста вља што су уче сни-
ци у тр ши шној бор би све зна ју ћи и све мо гу ћи. Шта, ме ђу тим, ако 
не ки уче сник на тр жи шту ни је ни све мо гу ћи ни све зна ју ћи? Упра-
во ов де се по ја вљу је те о ло шка при ро да тр жи шне еко но ми је.12)

Ир ски еко но ми ста (и бив ши ри мо ка то лич ки те о лог) Фи лип 
Пи кин тон пи ше да у ве ћи ни те о ло ги ја (бо го сло вља) Бог или бо-
го ви има ју са вр шен ство – упра во она ко ка ко еко ном ски иде о ло зи 
го во ре о сло бод ном тр жи шту.13) Они сма тра ју да је сло бод но тр ши-
ште са вр ше но, а да гре шке на тр жи шту пра ви чо век. С тим, што у 
те о ло ги ји чо век сво је гре хо ве мо же да ис ка је и опет до ђе до спа-
се ња. У тр жи шној еко но ми ји то га не ма – гре шке (гре хо ве) чо век 
ску по пла ћа и не ма на чи на да се по ка је. Би ва, дру гим ре чи ма, жр-
тво ван – си сте му или, мо жда, ђа во лу. Ко зна?

12) Пра во сла вље има, ка ко смо већ на ве ли, са свим дру га чи ји по глед на пи та ње сло бод ног 
тр жи шта, од но сно ра да и ње го вих пло до ва. О то ме ви де ти: Осно ви со ци јал не кон цеп
ци је Ру ске пра во слав не цр кве, «Бе се да», Но ви Сад, 2007, стр. 83 и да ље.

13) Алек сан дар Ду гин сма тра, из гле да ис прав но, да ли бе ра ли зам има, осим иде о ло шког, 
још је дан скри ве ни слој – ре ли гиј ске и бо го слов ске пре ми се. Овај слој пред ста вља 
осно ву и тај но из во ри ште ли бе рал не иде о ло ги је и сло бод ног тр жи шта. Ра ди се о про-
те стант ској ес ха то ло ги ји. Ви ди: Алек сан дар Ду гин, Осно ви ге о по ли ти ке, про стор ни 
ми сли ти, књ. 2, стр. 104.
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Zoran Milosevic
THEOLOGY OF FREE MARKET

Summary
According to opinion of criticsintellectuals, a problem of 
modern (economic) crisis is not the market but free market. 
There is no something like free market really. Each market 
has its own rules, otherwise it cannot be comprehended as 
such. Therefore there comes the question for whose benefit 
these rules are written for? Next problem is the fact that 
ideology of free market is based on discussions of people 
who are not economists. Due to these reasons science has 
been turning into one obvious ideology. Main question 
therefore is whether free market economy is based on sci
entific ground at all? Thirdly, some economists think that 
in majority of theologies God or gods are perfect, while 
people are sinners – it is exactly the way how economy 
ideologists talk in regard to free market. They think that 
free market is perfect and that it is the men who make mis
takes in the market. This exactly is the point where the 
market ends and where theology of free market begins. 
Key Words: theology, economy, capacities, institutions, 
Orthodoxy, identity, Serbia
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Resume
When the world economic crisis started worldwide in 2008 
there started reconsideration on to where the mistake was 
made, as it became obvious that things could not go on 
like that anymore. However, the mankind, and before else 
the mankind in the Western part of the world, seems not to 
have been ready for the reforms and so after some “cos
metic” corrections the crisis started again. So where is the 
mistake really? 
This question, however, is not answered yet, so one gains 
impression that contemporary free market economy, or 
“neoclassic economy” as it is also called, is still some 
sort of a sociopolitical cult similar to “scientific commu
nism” which was created as a strictly exclusive setform 
of  global corporative capitalism “by American design”. 
Main question is whether free market economy is scientifi
cally grounded at all? There are already plenty of books 
and scientific papers written on this subject worldwide. In 
foundation of contemporary free market economy there is 
a “theory of rational expectations” – which is an insuf
ficient doctrine enough, or in other words, it is one vague 
doctrine. In fact, according to this theory people behave 
on the market in accord with expectations of neoclassic 
economy and economists, that is, the people behave in ac
cord to a pattern which this theory considers to be rational 
and therefore expects that economic subjects behave in ac
cord with it. Such expectation we can find already in case 
of Adam Smith, the father of modern economy. All sup
porters of this mention an “invisible hand of the market”. 
What is the word about it really? According to theory of 
rational expectation people will behave rationally because 
the people behave in accord with the motto “maximum of 
one’s own benefit”. This leads to rationality of the market, 
not allowing frauds and unexpected profit. From this con
sequently comes that the prices on the market will always 
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ideally indicate “what people want” and “how something 
has to be done”. 
In the circles of free marketideologists there is lots of 
talk on freedom of choice. In practice, however, the same 
people make efforts to reduce the freedom to its smallest 
extent possible, because they do not believe that a man 
has freedom of choice. For them “the freedom” implies 
getting as much benefit or profit for them. All this is pre
sented as science. Economists work at universities, they 
defend Ph.D. dissertations, gain scientific knowledge and 
publish scientific papers… Some of them even receive the 
Nobel Prize eventually. Does this give sufficient ground 
for economy to be considered as science?
What determines some discipline to be science is its con
nection with other sciences or its interdependence and 
plausibility of its results. It would be natural to consider 
that economy deals with behavior of people and society 
and that it should be connected with other social and hu
manistic sciences – sociology, psychology, bioethics, ped
agogy and anthropology. However, usually achievements 
of social and humanistic sciences are not used in economi
cal practice. According to Michael Dorfman, economy as 
science, as a discipline which supports the idea of free 
market, is totally set aside in relation to other sciences. 
Opinions of sociologists on contemporary neoclassic 
economy are not very flattery for economy. Basic principle 
“maximization of profit” is not appropriate at all for the 
research of real social pheonomenons, because “taking 
out the profit” is an antisocial activity and behavior and 
it is in contrast to enlargement of general social welfare.  
These facts enforced some researchers to start viewing 
free market in the context of theology, because in majority 
of elaborations of the topic of God (or gods) they are per
fect, while people are sinners – exactly the way economist 
ideologists talk regarding free market. They think that free 
market is perfect and that it is the men who make mistakes 
regarding the market. This is, therefore, the point where 
the market ends and the theology of free market starts.

 Овај рад је примљен 29. априла 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
јуна 2012. године.
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