
41

УДК 338.124.4+338.2(510)

Оригинални научни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година X, vol. 17
Број 2/2013.

стр. 41-67

41

ЈованБ.Душанић

ОКЛЕ ВЕ ТА НА ДР ЖА ВА 
 И ПРАК ТИЧ НА КИ НА

За што је наш ру ски ли бе рал
та ко че сто не при ја тељ ру ског на ро да?

Не ка жем да су они све сно не при ја те љи на ро да, 
али не во ља је у то ме и тра ге ди ја је у то ме

баш што то га ни су све сни!
Ф.М. До сто јев ски, Дневникписца 1880.

Са же так

Корениактуелнекризекаоионеиз30-ихгодинапро-
шлог столећа налазе се у тријумфу (нео)либералног капи-
тализма, то јест економског дарвинизма као права јачег,
моћнијег, егоистичнијег и похлепнијег. Либерални капита-
лизам заговара неспутано деловањетржишта и радикал-
ноповлачењедржавеизекономскесфере.Неолиберализам
јесавременаформулакапитализмакојисезасниванавред-
ностимакласичноглибералногкапитализма(наслободном
тржишту,индивидуализмуиприватнојсвојини)иигнорише
било какву националну особеност, социјалну одговорност,
теморалиетичкепринципе.Богатствомањегбројајаких
имоћних(исвеегоистичнијихипохлепнијих)растенарачун
сиромаштвавећинеусвету,гдеогромнамасаљудиостаје
ванпроцесарада.
Кључне речи: Неолиберализам, тржиште, држава, САД,

Кина
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Ака де ми ја еко ном ских на у ка (АЕН) већ не ко ли ко го-
ди на ор га ни зу је рас пра ве по све ће не ак ту ел ним еко ном ским 
про бле ми ма, а по след ња је одр жа на  26. апри ла 2013. го ди не 
на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На њи ма се во де ве о ма 
жи ве по ле ми ке из ме ђу при ста ли ца и про тив ни ка нео ли бе ра-
ли зма ко ји ви ше од три де це ни је до ми ни ра ме ђу ака дем ским 
еко но ми сти ма.

Ка да сам из АЕН до био по зив да при пре мим текст и 
уче ству јем у ово го ди шњој април ској рас пра ви на те му Из-
гледииалтернативеизласкаизрецесије–актери,дометии
теоријскиконцептиод лу чио сам  да рад по све тим су шти ни 
и основ ним узро ци ма гло бал не кри зе, по што и по сле пет го-
ди на од из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе она још увек тра је, 
а о кључ ним узро ци ма ко ји су до ње до ве ли ско ро да се ни-
шта не мо же да чу је и про чи та. Ма да се о ак ту ел ној свет ској 
еко ном ској кри зи мно го пи ше по след њих го ди на, у тим рас-
пра ва ма (ка ко на уч ним та ко и у пу бли ци стич ким) има мно го 
за блу да и ми то ва ко ји се ве о ма ве што ме диј ски пла си ра ју и 
одр жа ва ју, а он да са мо ма сов но ре про ду ку ју. 

То ме сам по све тио пр ви (Доларскаалхемија), а у дру-
гом де лу тек ста (Оклеветанадржава) освр нуо сам се на рад 
пред сед ни ка АЕН, ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра (под на зи вом: 
Глобална рецесија: системске алтернативе и изгледи пре-
владавања),ко ји сам до био уз по зив за рас пра ву. Не по сред но 
пред рас пра ву до био сам но ви текст ко ле ге Љ. Ма џа ра под 
на зи вом: СлучајКинеусветлулибералнемисли и у ве зи са 
њим на пи сао сам и тре ћи део (ПрагматичнаКина). Због ду-
жи не ком плет ног тек ста, те због чи ње ни це да сам о су шти-
ни и узро ци ма гло бал не кри зе ра ни је пи сао у овом ча со пи су1 
ов де ће би ти из о ста вљен пр ви део (Доларскаалхемија) и би-
ће об ја вље на два по ле мич ка де ла  (Оклеветанадржава,те
ПрагматичнаКина).

1 Јо ван Б. Ду ша нић, „Свет ска еко ном ска кри за као из го вор за по гре шну до ма ћу 
еко ном ску по ли ти ку“, Националниинтерес, 1/2010
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Оклеветанадржава

Препозналисмодаћесеузпомоћдржавепронаћирешења
засталнорастућепроблемецивилизације...

Дабисмотоурадилиморалисмоуспоставитиконтролу
надслепимекономскимсиламаиегоистичнимпојединцима.

Фран клин Ру звелт, Другиинаугуралниговор1937.

Уз по зив да при пре ми мо текст и уче ству је мо у рас-
пра ви до би ли сам и ве о ма ин те ре сан тан рад (под на зи вом: 
Глобална рецесија: системске алтернативе и изгледи пре-
владавања) 2 пред сед ни ка АЕН, ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра, па 
бих се у овом тек сту освр нуо на не ке ста во ве ко ји су у ње му 
из ло же ни.

Са гла сан сам са ко ле гом Љ. Ма џа ром да је у на шим 
рас пра ва ма од нос пре ма др жа ви из вор мно гих не спо ра зу ма 
и раз лог су ко бља ва ња. То ни је ни шта чуд но по што још од 
вре ме на А. Сми та и невидљиверукетржишта не пре ста ју 
оштре ди ску си је о оп ти мал ном ба лан су из ме ђу тр жи шта и 
др жа ве у еко но ми ји. За раз ли ку од ко ле ге Љ. Ма џа ра ко ји у 
др жа ви ви ди глав ног крив ца за све еко ном ске про бле ме, ја 
др жа ву по сма трам као ин стру мент за ре ша ва ње тих про бле-
ма.  

Ко ле га Љ. Ма џар и ја смо са гла сни да сво је ме сто у 
еко но ми ји има ју ка ко тр жи ште та ко и др жа ва, али раз ли ке 
на ста ју ка да реч иде о пи та њу  где (у ко јим обла сти ма) и у 
ком оби му др жа ва тре ба да  ре гу ли ше и усме ра ва при вред на 
кре та ња и раз вој. На јед ној од прет ход них рас пра ва у АЕН 
(јун 2011) оспо ра вао сам став ко ле ге Љ. Ма џа ра да је Србија 
осуђенанагломазне,споре,неучинковитеикорумпираневла-
де,те да је не мо гу ће, у прин ци пу, има ти успе шну др жа ву на 
чи јем би че лу би ла аутентичнаефикаснаичаснавлада, јер 

2 Као што се мо же ви де ти и из на зи ва рас пра ве у АЕН (као и тек ста ко ле ге Љ. 
Ма џа ра, ко ји смо до би ли уз по зив) за ста ње у све ту ко је тра је већ го ди на ма и 
не на зи ре му се крај, уме сто кри зе на ши нео ли бе ра ли ко ри сте из раз ре це си ја. 
Бу ду ћи да је зи ком нео ли бе ра ла кри зу ни је мо гу ће об ја сни ти, они већ пет го-
ди на упор но не ги ра ју да кри за по сто ји, на зи ва ју ћи је (у по чет ку) благом или 
(са да) дужомрецесијом.
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она – по ми шље њу ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра – постојисамо
умаштиутопијскизанесених(иизгубљених)антилиберала.3

Са да бих же лео да обра зло жим за што сма трам да је за-
ла га ње за што ма њу уло гу др жа ве у при вре ди (у ме ри ко ју 
при хва та ко ле га Љ. Ма џар) ни је до бро са ста но ви шта основ-
них за да та ка ко је тре ба да ре ша ва еко но ми ја. То се од но си на 
ефи ка сност (где уло гу др жа ве ко ле га Љ. Ма џар су ви ше ре-
ду ку је), а на ро чи то на пра вед ност по што он сма тра да разни
редистрибутивни захвати, непрестане расподеле и прера-
споделе,спадајууактивностикојесупоекономскипроспе-
ритетипривреднинапредакдословноубитачне.4

Ме ђу на ма по сто ји пот пу на са гла сност да тр жи ште 
са мо по се би не обез бе ђу је ефи ка сност еко но ми је, те да је 
оно не за ми сли во без др жа ве и те шко да би без ње мо гло да 
функ ци о ни ше, па и оп ста не. Раз ли ке се по ја вљу ју по пи та њу 
ба лан са ко ји тре ба да по сто ји из ме ђу тр жи шта и др жа ве, од-
но сно функ ци ја ко је би др жа ва има ла ка ко би се обез бе дио 
успе шан при вред ни раз вој.5 По ми шље њу ко ле ге Љ. Ма џа ра 
тре ба се бо ри ти заштомањудржаву,онуоријентисануна
обављањепословакојеникодругинаможедаобави:изград-
њаинституција,усавршавањезаконскогпоретка,учвршћи-
вањевладавинеправаиобезбеђивањестабилногпословног
амбијента,тенаравноздравствоишколство;судство,ту-

3 http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/ne pro la zna-vre me na-sa mo-jed ne-knji ge.
html

4 Ако би то би ло тач но ка ко он да об ја сни ти да су (у де це ни ји пре из би ја ње 
гло бал не кри зе 1998-2008) ве ћи удео јав не по тро шње у од но су на БДП има ле 
раз ви је ни је европ ске зе мље (Дан ска 54%, Швед ска 52%, Аустри ја 51%, Фин-
ска 50%, Бел ги ја 50%) ко је је кри за ма ње по го ди ла, не го ме ди те ран ске зе мље 
ко је су сла би је раз ви је не и ко је су ди рект но по го ђе не кри зом (Шпа ни ја 39%, 
Пор ту гал 44%, Грч ка 46%, Ита ли ја 48%).

5 Ка да го во рио о оп ти мал ном ба лан су из ме ђу тр жи шта и др жа ве у ре гу ли са њу 
и усме ра ва њу при вред них кре та ња и раз во ја тре ба има ти у ви ду да он ни је 
не про ме њен и ни је исти у свим вре ме ни ма, а у истом вре ме ну раз ли чит је за 
по је ди не зе мље. По пра ви лу, ка ко при вред ни жи вот по ста је сло же ни ји уло га 
др жа ве по ста је зна чај ни ја. У да на шњим усло ви ма то усло вља ва ве о ма бр зи 
про це си гло ба ли за ци је, за бри ња ва ју ћи еко ло шки про бле ми, еко но ми јом ко ја 
је све ви ше за сно ва на на на уч ним ис тра жи ва њи ма, али и гло бал на еко ном ска 
кри за. Исто та ко, уло га др жа ве да нас мо ра да бу де на гла ше ни ја у еко ном ски 
не раз ви је ни јим др жа ва ма ка ко би оне мо гле да за шти те ви тал не на ци о нал не 
ин те ре се од ја ких уда ра гло ба ли за ци је, где круп ни ка пи тал, од но сно моћ не и 
агре сив не тран сна ци о нал не ком па ни је на сто је омо гу ћи ти сло бод но кре та ње 
ро бе и ка пи та ла (али не и рад не сна ге) ра ди ства ра ња мак си мал ног про фи та. 
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жилаштво и полиција.6 Ка да иза ђе ван окви ра ових функ-
ци ја, сма тра ко ле га Љ. Ма џар, државазадруштвопостаје
егзистенцијалнихазард,праванапастзбогкојеваљаочеки-
ватисамоназадак,трагичнеломовеипропаст.

Углав ном и дру ги нео ли бе ра ли на во де са мо ове функ-
ци је др жа ве, пре ви ђа ју ћи да је за обез бе ђе ње оп ште дру штве-
не до бро би ти ко ју тр жи ште са мо по се би не мо же да обез-
бе ди или не обез бе ђу је у аде кват ном оби му (као на при мер: 
ин фра струк ту ра, на уч на ис тра жи ва ња, ефи ка сна ре гу ла ци-
ја – екс тер на ли је, аси ме трич ност ин фор ма ци ја, аген циј ски 
про блем итд), нео п ход но ан га жо ва ње др жа ве, да би се обез-
бе ди ла ефи ка сност еко но ми је. 

О ис прав но сти раз ли чи тих те о риј ских по гле да нај у бе-
дљи ви је го во ре ре зул та ти ко ји се оства ру ју у прак си на ба зи 
по ли ти ка ко је су се за сни ва ле на раз ли чи тим еко ном ским те-
о ри ја ма. Рас ко рак из ме ђу нео ли бе рал не те о ри је ко јом се обе-
ћа ва бла го ста ње за све и ре зул та та ко ји се у прак си оства ру ју 
је очи гле дан.

По сле ре ла тив но ду гог пе ри о да ди на мич ког ра ста свет-
ске при вре де по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та (ка да се у 
еко ном ској те о ри ји, али и прак си, на гла ша ва по тре ба за ак-
тив ном уло гом др жа ве у при вре ди, ко ја де лу је па ра лел но са 
при ват ном тр жи шном при вре дом), 1970-их го ди на нај моћ-
ни ја еко но ми ја САД по ка зу је зна ке сла бо сти. То ме до при-
но си не ко ли ко фак то ра, а пре све га: ин фла тор на мо не тар на 
и фи скал на по ли ти ка ко ја се про во ди у вре ме кул ми на ци је 
ра та у Ви јет на му (пр ва по ло ви на 1970-их го ди на); де ста би ли-
за ци ја свет ске при вре де због јед но стра ног од у ста ја ња САД 
(15.08.1971) од кон вер ти бил но сти до ла ра у зла то; ви ше стру ки 
скок це на на наф ту (1973-1974) итд. При вре да САД бе ле жи 
еко ном ску стаг на ци ју у усло ви ма ре ла тив но ви со ке ин фла-
ци је и вре ме 1970-их го ди на од мах је про гла ше но пе ри о дом
„великестагфлације“.

Но ви иде о ло зи сло бод ног тр жи шта – нео ли бе ра ли 
(пред во ђе ни Мил то ном Фрид ма ном)7 су то ис ко ри сти ли као 

6 Ко ле га Љ. Ма џар да ље пи ше: Некисматрајудајетујошивојска,ајаодавно
предлажемдасевојскапостепено,цивилизованоихуманодемонтираиукло-
ни. На род на му дрост ка же да оникојинисуспремнидахранесвоји,храниће
туђувојску.

7 У ин тер ви ју за GlobalEconomicVienpoint је дан од нај ве ћих еко но ми ста ХХ 
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до каз не спо соб но сти др жа ве да упра вља при вре дом. Овај 
ин те лек ту ал ни пре врат ство рио је плод но тло да на власт у 
САД, од мах по чет ком 1980-их го ди на до ђе Ро нал да Ре га на 
ко ји су иде је сло бод ног тр жи шта ре а ли зо ва у прак си. У сво-
ме пр вом ина у гу рал ном го во ру (ја ну ар 1981) он је из ја вио да  
у са да шњој кри зи др жа ва не ре ша ва на ше про бле ме и да је 
она  по ста ла про блем, те да на ме ра ва да огра ни чи њен обим 
и ути цај. У том ци љу он је пред у зео сле де ће че ти ри ме ре: 
сма ње ње по ре за на ви со ке при хо де, огра ни ча ва ње фе де рал-
них рас хо да, ве ћу де ре гу ла ци ју и пре да ју кључ них др жав них 
функ ци ја  при ват ном сек то ру.

Ре цеп ти нео ли бе ра ла ко ји су тре ба ли да пре ло ме не га ти ван 
тренд у при вре ди САД, не са мо да то ни су ус пе ли, си ту а ци ју су са-
мо по гор ша ли, а што од лич но илу стру је сле де ћа та бе ла (пре у зе та 
из књи ге: Sachs Jef frey, ThePriceofCivilization,2011)8 У њој су 

ве ка, но бе ло вац Пол Са мју ел сон, је ре као (ви де ти пре вод: НИН, 12.03.2009):  
СадавидимоколикојеМилтонФридмангрешиотврдећидатржиштемо-
жедасерегулишесамо.Данассхватамоколико јеРеганпогрешиокада је
изјавиодавладанијерешењевећпроблем.Данассеидеологијакојајебиладо-
минантнапоследњихдеценијапоказујекаопогрешна.Данассвисхватајуда,
супротнопретходномуверењу,проблемнеможедабудерешенбезучешћа
владе.ДанаспоновоприхватамоКејнсовуидејупокојојпорескаполитикаи
дефицитнапотрошњаиграјуглавнуулогуувођењутржишнеекономије.Во-
леобихдајеФридманпоживеодавидикакојењеговекстремизамдопринео
уништењуњеговихидеја.Сре ћом, мо ји опо нен ти нео ли бе ра ли, до жи ве ли су 
ово вре ме, али на жа лост не мо гу (или не же ле) да ви де ка та стро фал не ре зул-
та те иде о ло ги је ко ју још увек ва тре но про па ги ра ју.

8 Џе фри Сакс, у овој но вој књи зи, ис ти че да је ту жан што мо ра све ово да пи ше 
али је ве о ма за бри нут ста њем у сво јој зе мљи. На са мо не ко ли ко пр вих стра на, 
ове ве о ма обим не књи ге, мо же мо да про чи та мо и сле де ће: Уосновиекономске
кризе,којусадапреживљаваАмерика,лежиморалнакриза.САДсенесуоча-
вајусакраткорочнимцикличнимколебањимаекономскеактивностинегоса
дугорочнимсоцијалним,политичкимиекономскимтрендовима...Немасумње
дајеуамеричкојекономији,политициидруштвууцелинидошлодовеликих
деформација.Америчкодруштво јепостало суровоиагресивно, а елитаи
водећиполитичарипоказујумаксималнунеодговорностиегоизам.Американ-
цисураздражени,песимистичкирасположениицинични.Уколикобогатии
моћнинисуспособнидасепонашајудостојно,моралноидапоказујуискрено
саосећањепремаосталомделудруштваисвету,показаћеседатржиште,
законииизборинисудовољни.Безобноведухасоцијалнеодговорностиније
могућеосмислитииобновитистабилнуекономију...Великанационалнаилу-
зијаАмерикејеубеђењедасездраводруштвоможеорганизоватинаусред-
сређеностикатрцизабогатством.Окрутнатрказазгртањембогатства
захватилајецелодруштвоиизнурилаАмериканце,лишилаихкористикоју
пружаповерење,честитостисаосећање....ВеликанационалнаилузијаАме-
рикејеубеђењедасездраводруштвоможеорганизоватинаусредсређено-
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при ка за ни зва нич ни ста ти стич ки еко ном ски по ка за те љи ефи ка сно-
сти при вре де САД за три пе ри о да у по след њих 60-ак го ди на: вре-
меекономскогпросперитета(1955-1970), времестагфлације (1971-
1980) и временеолиберализма (1981-2010). 

ЕФИ КА СНОСТ ПРИ ВРЕ ДЕ САД (1955-2010)

1955-1970 1971-1980 1981-2010
- По рез на при ход 

фи зич ких ли ца 
(%)

82,3 70,0 39,3

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

- Раст БДП (%) 3,6 3,2 2,8
- Раст БДП по ста-

нов ни ку (%) 2,2 2,1 1,7

- Раст за по сле но сти 
(%) 1,7 2,7 1,1

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

- Про ме не у рас-
по де ли до хот ка: 

уче шће 1% гра ђа на 
са нај ве ћим до хот-

ком (%)

-2,0 0,6 10,9

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

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

(%)
2,7 0,4 0,1

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

- Ин фла ци ја (%) 2,3 7,7 3,2

Уистовреме,инанивоусветскепривредеуместода
је дошло до динамизирања, како су обећавалитеоретича-
ринеолиберализма,после80-ихгодинаХХвекаупраксисе
десило потпуно супротно. Годишња стопа раста светске
привредеу70-имгодинамаизносилаје2,4%,у80-им1,4%,у
90-им1,1%,аупрвојдеценијиовогвеканаступилајеглобал-

стикатрцизабогатством.Окрутнатрказазгртањембогатствазахва-
тилајецелодруштвоиизнурилаАмериканце,лишилаихкористикојупружа
поверење,честитостисаосећање.
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наекономскакризакојаједовеладовеликогпадапривредне
активности,аинезапосленост једостигла забрињавајуће
размере.

Такосенеолиберализампоказаокаоекономскинеефикасан,а
узтојеинеправедан–социјалнонеодговораниморалнонеосетљив.9

Упо ре до са пи та њем еко ном ске ефи ка сно сти (ко ја тре ба 
да до ве де до про спе ри те та у дру штву), мо ра се ис тра ја ва ти и 
на пи та њу еко ном ске пра вед но сти10 (ко ја тре ба да омо гу ћи 
јед на ке мо гућ но сти за све), а у то ме др жа ва има и те ка ко ва-
жну уло гу. Исти на и тр жи шту обез бе ђу је не ке еле мен те фун-
да мен тал не пра вед но сти (вред но ћа се на гра ђу је, а ле њост ка-
жња ва), али су они не до вољ ни и не тре ба их пре у ве ли ча ва-
ти. Мно ги љу ди ни су лич но за слу жни за огром но бо гат ство 
ко ји ма рас по ла жу (на сле ди ли га од бо га тих ро ди те ља), као 
што мно ги ни су кри ви због то га што су си ро ма шни11 (ро ђе-
ни у бед ним по ро ди ца ма, обо ле ли или по ста ли ин ва ли ди не 
сво јом кри ви цом, на стра да ли од еле мен тар них не по го да – зе-
мљо тре си, по пла ве, су ше итд). 

Еко ном ска пра вед ност је ва жна са ма по се би али и због 
чи ње ни це да она са сво је стра не омо гу ћа ва и по раст еко ном-

9 На јед ној од прет ход них рас пра ва у АЕН (јун 2011) од са рад ни ка широко
афирмисаногистраживачкогцентра (ка ко то твр ди ко ле га Љу бо мир Ма џар) 
ЦЛДС-a (Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је) смо мо гли да чу је мо ка-
те го рич ну тврд њу дасуекономијаисоцијалнаодговорностнеспојиви,теда
економијанепознајекатегоријеправичностииморала. 

10 Пра вед ност под ра зу ме ва не са мо рас по де лу у са да шњо сти, не го пра вед ност 
у рас по де ли ме ђу ге не ра ци ја ма. Не мо же мо ми сли ти са мо на се бе, не го и на 
ге не ра ци је ко је до ла зе по сле нас.

11 По зна ти еко но ми ста Ха-Џу Чанг, про фе со ра на Уни вер зи те ту у Кем бри џу, у тек сту 
Гребатори и лењивци (http://www.fre i tag.de/auto ren/der-fre i tag/pen ner-und-gam-
mler) пи ше да сумногитокомпериодатржишно-либералнедоминацијепод-
леглимитуотомедасвакипојединацсносиискључивуодговорностзасвоју
судбину.ТојепочелосаДизнијевимфилмовимакојесмогледаликаодецаи
којисунамговорили:„Ако ве ру јеш у се бе, све мо жеш да по стиг неш!“Бом-
бардованисмопорукамадасупојединци–исамоони–заслужнизасвешто
имседогодиуживоту.L’Orealпринцип:„Ако не ко го ди шње за ра ђу је ми ли-
о не, то је због то га што – то ли ко вре ди. А ако је не ко си ро ма шан, то је за то 
што ни је до вољ но до бар или се ни је до вољ но тру дио“.Будућидајеполитич-
кирискантнокритиковатисиромашнезбогњиховенеспособности,нападсе
усмераваналењегребаторебезтрункеморала,дабисенакрају,уимеборбе
противлењиваца,уништавалеинституцијекојепомажусиромашнима.Они-
макојиодтогсистеманеумеренопрофитирају,предностиоваквогпогледа
насветсуочигледне:онисветредукујунапојединцеитимескрећупажњуса
структурнихузрокасиромаштваинеједнакости.
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ске ефи ка сно сти. Та ко на при мер, по моћ си ро ма шним, по ред 
ре ша ва ња њи хо вих крат ко роч них про бле ма, мо же да пред-
ста вља ин ве сти ра ње у људ ски ка пи тал (на при мер, по моћ у 
ква ли тет ни јој ис хра ни мај ки и ма ле де це, а ка сни је раз не вр-
сте по мо ћи за бо ра вак у об да ни шти ма и обра зо ва ње у шко-
ла ма и уни вер зи те ти ма) и омо гу ћи си ро ма шним по ро ди ца ма 
да у ду го роч ној пер спек ти ви по ве ћа ју сво је еко ном ске мо гућ-
но сти.12  На тај на чин се исто вре ме но обез бе ђу је и ве ћа пра-
вед ност али и бо ља ефи ка сност.13 

Ме ђу тим, ка ко при зна је и Џе фри Сакс (у књи зи: The
PriceofCivilization), основ не по сле ди це нео ли бе рал не „рево-
луцијеРегана“биле је новаопштаантипатија према уло-
зидржаве,новиодноспунпрезрењапремасиромашнима,и
новипозивбогатимадасеодрекнуморалнихобавезапрема
осталомделудруштва.Реганјепроповедаодајезадруштво
корисно,недасеинсистиранасолидарностипремасирома-
шним,негонасмањењупорезабогатимакакобисестиму-
лисалоњиховопредузетништво...Тојеослободилоогромну
скривенупохлепуиуништилосистемштопратиАмерику
доданашњихдана. 14 

12 Ве ли ко је пи та ње ко ли ко би нас ко ји уче ству је мо на овој рас пра ви у АЕН 
(укљу чу ју ћи и ко ле гу Љ. Ма џа ра и ме не) би ло да нас ов де да смо од ра ста ли у 
усло ви ма сло бод ног тр жи шта по ме ри нео ли бе ра ла.

13 Но бе ло вац Џ. Сти глиц пи ше ка ко он за јед но са дру гим по зна тим еко но ми сти-
ма твр ди да је ра сту ћа не јед на кост је дан од узро ка еко ном ске кри зе, а та ко ђе 
јед ним де лом је по сле ди ца дубоких структурнихпроменадокојихдолазиу 
глобалној економији. Економски и политички систем којим није задовољна 
већинаграђана не можедаопстане надужестазе. Поредтога,верауде-
мократијуитржишнупривредућенестајати,алегитимитетпостојећих
институцијаимеханизамаћебитидоведенупитање.

 http://www.pro ject-syndi ca te.org/com men tary/glo bal-war ming--ine qu a lity--and-
struc tu ral-chan ge-by-jo seph-e--sti glitz 

14 Џе фри Сакс је, 80-их и 90-их го ди на про шлог ве ка са ве ту ју ћи мно ге вла де у 
пост со ци ја ли стич ким и зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке, по стао сво је вр сна свет-
ска еко ном ска ме га зве зда. Ње го ви са ве ти вла да ма свих зе ма ља би ли су уни-
вер зал ни и сво ди ли су се на нео п ход ност спро во ђе ња ра ди кал них нео ли бе-
рал них еко ном ских ре фор ми. Ка да је по ста ло очи глед но до че га је то до ве ло 
Џе фри Сакс је при знао сво је за блу де. 

 Не знам да ли је ко ле га Љ. Ма џар ми слио и на ње га ка да је (у тек сту при пре-
мље ном за ову рас пра ву у АЕН) пи сао: Заонемеђунамакојисудонеклеколе-
бљивогкарактераимождатањенаучнеобавештеноститоје(у ова кри зна 
вре ме на) приликадапромене,мождабашизоснова,својагледишта,какоби
евентуалновећудогледновреме,кадсемакроекономскетурбуленцијесми-
ре,јошједномпроменилисвојастановиштаимождасечаквратилинаона
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Чак и у вре ме гло бал не кри зе по хле па бо га тих ра сте. 
Др жа ва упумпава огром на сред ства за спа ша ва ње при ват ни 
ком па ни ја со ци ја ли зу ју ћи њи хо ве гу бит ке, а оне та сред ства 
ко ри сте да, пре све га, кроз шпе ку ла тив не опе ра ци је по ве ћа-
ва ју про фи те, ко је при ва ти за ци ју кроз огром не бо ну се ме на-
џе ри ма и ди ви ден де. 

Та ко су убр зо по сле из би ја ња ак ту ел не гло бал не кри зе 
про фи ти зна чај но по ра сли (и до сти гли ни во ко ји ни је за бе ле-
жен у по след њих по ла ве ка), а  при ма ња за по сле них су стаг-
ни ра ла. То ле по илу стру је гра фи кон15 у ко ме су при ка за ни 
ин дек си ра ста про фи та и пла та (у квар та лу пред из би ја ње 
кри зе, ин декс = 100). 

Због ви ше де це ниј ске не рав но прав но сти у рас по де ли 
са да су се при ма ња ме на џе ра16  ско ро из јед на чи ла са укуп-

претходнонапуштена.Заонекојисунаучнодубљеукопани,патакомање
савитљивиподналетимакоњунктурнихколебања,тојеприликадаиспоље
одређену доследности да себи и другима докажу да су аналитички увиди
стабилнијиодприликанакојесеодносеидаразумевањепривреднихмеђу-
зависности(ипак!)превазилазидовољномучнеипретећеалиипакефемерне
променеупланетарномекономскомифинансијскомкрајолику.

15  Ви де ти: http://krug man.blogs.nyti mes.com/2013/03/30/no-tric kle/
16 Сре ди ном 1970-их го ди на про сеч на при ма ња 100 нај бо ље пла ће них ге не рал-

них ди рек то ра су би ла 10 пу та ве ћа од про сеч не пла те за по сле ног, а од та да 
бр зо ра сту и по чет ком овог ве ка она из но си ла 1.000 про сеч них пла та. (Ви де-

примањ
а запослених

профит
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ним при ма њи ма оста лих за по сле них и њи хо ва уче шћа у БДП 
из но се око 20%, док су сре ди ном 1970-их го ди на при ма ња 
ме на џе ра уче ство ва ла са 10%, а пла те оста лих за по сле них са 
30% у БДП.17

Као по сле ди ца то га до хо ци и бо гат ство се кон цен три ше 
у ру ка ма јед ног ма ло број ног сло ја нај бо га ти јих. Док је кра јем 
70-их го ди на 1% нај бо га ти јих при сва ја ло ма ње од 9% укуп-
них до хо да ка, тај про це нат је 2007. го ди не из но сио 23,5% (ви-
де ти гра фи кон ко ји је пре у зет из књи ге Aftershok, Ро бер та 
Рај ха).18

При ве ћој не јед на ко сти у рас по де ли и кон цен тра ци ји 
до хо да ка и бо гат ства у уском кру гу љу ди, по сто ји ма ња тра-
жња за ро ба ма и услу га ма не го што би то био слу чај да има-

ти: Sachs Jef frey, ThePriceofCivilization,2011)
17 Ви де ти: http://monthlyre vi ew.org/2013/03/01/ class-war-and-la bors-dec li ning-

sha re
18 Ро берт Рајх је про фе со ра на Уни вер зи те ту у Ка ли фор ни ји – Бер кли, а ра дио је 

и у ад ми ни стра ци ји тро ји це аме рич ких пред сед ни ка (био је и ми ни стар ра да 
од 1993 до 1997, а са да је са вет ник у ад ми ни стра ци ји Б. Оба ме). Пре ма ча со-
пи су Timeје дан је од де сет нај у спе шни јих ми ни ста ра про шлог сто ле ћа, а The
WallStreetJournal га је увр стио у де сет нај у ти цај ни јих би знис-ми сли о ца ХХ 
ве ка. У на ве де ној књи зи, ана ли зи ра ју ћи ак ту ел ну гло бал ну кри зу, он твр ди 
да ни смо из ву кли основ ну по у ку из ве ли ке кри зе од пре осам де це ни ја – не-
пра вед на рас по де ла при ко јој се огро ман део до хо да ка кон цен три ше у ру ка ма 
уског сло ја ста нов ни штва не ми нов но до во ди до еко ном ске кри зе.
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мо пра вед ни ју рас по де лу, а што не ми нов но во ди успо ра ва њу 
сто пе при вред ног ра ста и за по шља ва ња. Ка да не јед на ко сти 
до стиг ну кри тич не тач ке до ла зи и до озбиљ них еко ном ских 
кри за. То ле по илу стру ју и по да ци из гра фи ко на и ни је слу-
чај но да је у го ди на ма пред из би ја ње ве ли ких кри за (1928. и 
2007) че твр ти на укуп ног до хот ка САД од ла зи ла у ру ке са мо 
јед ног про цен та нај бо га ти јих Аме ри ка на ца. 

Из у зет но бо га ти љу ди, по пра ви лу, не тро ше сав до-
би је ни но вац за сва ко днев ну по тро шњу и ула га ње у ре ал ну 
еко но ми ју јер им то – ма ка ко то па ра док сал но зву ча ло – ни-
је јед но став но по што не ма ју ни до вољ но вре ме на, а и же ље 
да то чи не се по сте пе но сма њу је. Нај ве ћи део нов ца од ла зи 
на фи нан сиј ске шпе ку ла ци је ко је мо гу да обез бе де огром не 
про фи те, али не ства ра ју но ву вред ност не го пред ста вља ју 
иси са ва ње вред но сти из ре ал ног сек то ра. 

При ме ра ра ди, за го ди ну (2007) ко ја је прет хо ди ла бан-
крот ству бан ке LehmanBrothers, пр ви чо век ове бан ке, Ри-
чард Фулд,19 за ра дио је 500 ми ли о на до ла ра.20 Оста ви ће мо 
са да по стра ни пи та ње ко ли ко су ова ко ве ли ка при ма ња уоп-
ште за слу же на и оправ да на и да ли по сто ји ди рект на ве за 
из ме ђу пла та топ ме на џе ра и ре зул та та њи хо вог ра да, од но-
сно да ли би Р. Фулд ви ше или ма ње (не)успе шно ру ко во дио 
бан ком LehmanBrothers да је имао мно го ве ће (или мно го 
ма ња) при ма ња. Да би по тро шио тај огро ман но вац Р. Фулд је 
тре бао сва ко днев но у про се ку да тро ши 1,37 ми ли о на до ла ра, 
а он за то ни је имао ни до вољ но вре ме на, а ни ја ких мо ти ва. 
Ка да по сто ји мо гућ ност да се ку пи би ло ко ји про из вод ко ји 
се по же ли, са вре ме ном се ра дост од ку по ви не сма њу је, јер 
ка да се има све би ло ка ква до дат на ку по ви на по ста је све ма-
ње ин те ре сант на. Те шко да би се Р. Фулд  –  ко ји има пен ха уз 

19 За при мер сам узео Р. Фул да јер је огром на при ма ња имао за во ђе ње ком па ни-
је ко ју је од вео у бан крот, ма да је у ис тој го ди ни ре кор дер по при ма њи ма био 
Џон Пол сон, ме на џер хеџ фон да ко ји је имао при ма ња од чак 3,7 ми ли јар де 
до ла ра

20 Уко ли ко прет по ста ви мо да се 500 ми ли о на до ла ра, ко је је за 2007. го ди ну до-
био Ри чард Фулд, рав но мер но рас по ре ди на 10.000 љу ди, сва ки од њих до би ја 
по 50.000 до ла ра (не што ви ше од про сеч не пла те у САД) и то ком го ди не би 
у це ло сти, или ско ро у це ло сти, ова сред ства по тро шио на ку по ви ну ре ал не 
ро бе и услу га. Та ко би се свих 500 ми ли о на до ла ра (или не знат но ма ње) ули ло 
у ре ал ну еко но ми ју, што би до при не ло очу ва њу рад них ме ста и ре ал ном ра сту 
при вре де.
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на Парк аве ни ји и има ње у Грин ви чу – ра до во ку по ви ни не ке 
но ве не крет ни не, као што је то био слу чај при ку по ви ни пр ве 
сво је ку ће. Увекјепрвопарчетортеслађеоднаредних. 

У исто вре ме, ко ле га Љ. Ма џар ис ти че да он ни је при-
сталица теорије о претераној похлепи и моралној изопа-
ченостипословнихљуди,чакикадсуњиховапримањаба-
снословно велика...Добрубанкунечине сви запосленинего
њено најуже управљачко језгро, често један једини човек.
Пословниуспех,паисамопстанакбанке(важиизадруге
финансијскеинституцијекаоштосуфондови,осигуравају-
ћекомпаније,ревизорскекуће...)зависидословноодтогада
лићемоћидаседочепаизадржитаквеврхунскекадрове,те
чаробњакефинансијскихоперација...Огромнеплате су не-
миновнаиготовоочигледнапоследицатаквеконстелације.

Ак ту ел на гло бал на кри за ја сно по ка зу је до че га су нас 
до ве ли упра во ти чаробњацифинансијскихоперација, ка ко 
их на зи ва ко ле га Љ. Ма џар. 

ПрагматичнаКина

Нијебитнодалијемачкацрнаилибела,
битноједаловимишеве.

Денг Сја о пинг

Испипавајућикамење–
прелазимореку.

Денг Сја о пинг
Јед на по сло ви ца, ко ја ка же да успех имамного роди-

теља,апораз јеувексироче, па ла ми је на па мет ка да сам 
про чи тао уз гред ну опа ску ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра у тек-
сту Глобална рецесија: системске алтернативе и изгледи
превладавања, а ко ја гла си: Крајњејевремедасесхватида
САДнисупарадигмалибералногмоделанегоњегованегаци-
ја,земљакојасекрупнимкорацимасоцијализује,узпознате
хазардеколективистичких,недавноурушенихсистема...а
каоистинскооваплоћењелибералнихидеја,као(баруизгле-
дима)аутентичнакапиталистичказемља,указујесеусве
већемстепенубрзорастућаКина.Земљакоја јеотворила
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широкепросторезапредузетничкуиницијативу,којајена-
родудаладосад(тамо!)невиђенемогућностидарадииза-
ради,аукојојједржавауспеладауспешноуправљасаоних
неколикокључнихпараметара(курс,тржишноформирање
надница без уобичајеног државног „уређивања“ и режим
страногдиректногинвестирања).Кина јеможда једнаод
ретких земаља које су добро разумеле да је држава једна
гломазна,инертнаитрапаватворевинакојасамноговише
одпара–аликључних–параметаранитинијеустањуда
барата.

Не ко ли ко ме се ци по сле то га до био сам оба ве ште ње о 
по ме ра њу тер ми на рас пра ве у АЕН (за се дам да на) и но ви 
текст ко ле ге Љ. Ма џа ра под на зи вом: СлучајКинеусветлу
либералнемисли. У овом до ста оп шир ном тек сту (на  ви ше од 
30 стра на) де таљ но се раз ра ђу је уз гред на опа ска из прет ход-
ног тек ста21 и кон ста ту је да је Ки на тумаченакаоупадљиво

21 И у но вом тек сту ко ле га Љ. Ма џар има та ко ђе јед ну уз гред ну опа ску, ко ја 
мно го го во ри, а ко ја гла си: ОвдашњизнаковитпримерјеАустроугарскамо-
нархијазакојунекиоднасверујудајенајбољадржавакојује,илустрације
ради,српскинародикадаимаоусвојојисторији. У ве зи са тим, а на ро чи-
то са уло гом др жа ве у при вре ди, ко ле га Бла го је Ба бић (Економскостањеи
перспективеСрбије,окру гли сто у ор га ни за ци ји Центразагеостратешка
истраживања,одр жан 14.04.2008. го ди не у Међународномпресцентру) пи-
ше: Економскаисторијаучидасусеразвилисамонародикојисуималисвоју
државу.УправоданасјепосталоактуелнопророчкоупозорењеНиколајаЈ.
Даниљевског:Народикојиизгубенезависност,осуђенисудасвојетрајање
наставе - уколикофизички преживе - као «етнички материјал» за друге
народе.Унајвећојопасностиодтаквесудбинејеуправонашнарод.Зато
јепитањеорганскезаштитенашегдруштваипривредеодсудбоноснева-
жности. Иначе,одкадапостојидржава,неспорноједајењенглавни
посаоекономски.Упогледуулогедржавеекономскаисторијаостављанам
следећепоруке:

 а)Ниједнодруштвосенијеекономскиразвилопренегоштоједобилосувере-
нудржаву.

 б)УвођењемзаштитедомаћегтржиштаодспољнеконкуренцијеАлексан-
дарХамилтонјепостаопраотациндустијализацијеСАД.ТојеуНемачкој
постаоњеговнајпознатијиследбеник,ФридрихЛист,којисесматраутеме-
љивачемпротекционизма.

 в)СемВеликеБританије,којајеколевкаиндустријализације,ниуједнојдру-
гојземљииндустријанијезаснованабезинтервенциједржаве.УФранцуској
затојезаслужнаКоблеровауправа.УНемачкојиЈапануиндустријализацију
јејошнепосреднијезасноваладржава.Иудругим“успешнимпричама”,као
штосуЈужнаКорејаиКина,суновепотврдетепоукеекономскеисторије.
Уовимземљамадржаваје«наклоњенатржишту»(marketfriendly).Другим
речима,интервенцијадржавеје«тржишноусмерена».
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исамопосебиочигледнооповргавањеогромногтеоријског
корпусакојијеокренуттржиштуисамоуњеговимимпул-
сима и дејствима види пут ка успешном и дугорочно одр-
живомразвоју.Кинајеистицанаиславодобитнотумачена
каопоразчитавогмноштвадоктринарнихиекономскополи-
тичкихсистемаиопредељењакаоштосу(нео)либерализам,
неокласична синтеза, „тржишни фундаментализам“, Ва-
шингтонскиконсензус...Носећапорукаовогарада,аираз-
логзбогкогасепише,управојесупротнанетомпоменутом
славодобитномхватањузаКинукаотобожњидоказпораза
доктринарнихтворевинакојесууодносунанепосреднидр-
жавни интервенционизам испољавале велике резерве и ди-
ректнокритичкосупротстављање.

Ис ти чу ћи да јетумачењекинескогуспехакојећеовде
битипонуђеновеомаједноставно, ко ле га Љ. Ма џар на кра ју 
за кљу чу је: Увезисакинескимекономскимузлетомкључна
речниједржавнаинтервенцијанегоуправослобода.Допри-
нос политике кинеском успешном привредном развоју није,
дакле,пресвегаунекаквом„конструктивном“илибилока-
квомдругомчињењунего,опетсупротноуодносуналако
склопљену хипотезу, у нечињењу.Можесерећида се епо-
халнипотез,патакоидоприносвисокеполитике,апотоми
економскеполитикекојајењомеусловљена,састојиутоме
што је она и привреду и друштво у целини ослободила од
себе саме,преставшисаодржавањемограничавајућихси-
стемских решења и са вођењем одговарајућих економских
политика.

У на став ку ћу по ку ша ти да из не сем не што дру га чи је 
ви ђе ње при вред ног успе ха Ки не (али и дру гих ис точ но а зиј-
ских зе ма ља), има ју ћи у ви ду упо зо ре ње на шег нај бо љег по-
зна ва о ца при вре да азиј ских зе ма ља, ко ле ге Бла го ја Ба би ћа 
(у књи зи ЕкономијаАзије) да мно ги понављајуистугрешку
покушавајућида једну сложенупојавуобјасне само једним
чиниоцем, те да су та кве ин тер пле та ци је, иакокорисне,си-
лом прилика једностране па стога недовољне.По ред то га, 
та ко ђе ћу по ку ша ти да имам у ви ду упо зо ре ња озбиљ них си-
но ло га да се ло ги ком за пад ног све та не мо же об ја сни ти успех 

 г)Ниобликвладавинениприродаполитичкогрежиманисуодлучујућиупо-
гледууспешностиинтервенциједржавеупривреди.
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ни јед не азиј ске зе мље, а по го то во древ не ци ви ли за ци је као 
што је Ки на.

Пре све га, тре ба ис та ћи да еко но ми ја Ки не већ ду же 
од три де це ни је бе ле жи им пре сив не ре зул та те са про сеч ним 
го ди шњим ра стом БДП од 9,9%. Ме ђу тим, Ки на је са мо нај-
све жи ји при мер успе шних ис точ но а зиј ских зе ма ља ко је су 
бе ле жи ле, у ду гим пе ри о ди ма од не ко ли ко де це ни ја, исто та-
ко ви со ке про сеч не сто пе ра ста БДП, по чев ши са Ја па ном од 
50-их го ди на ХХ ве ка, те ка сни је Ју жном Ко ре јом и дру гим 
не што ма њим ис точ но а зиј ским зе мља ма. За јед нич ко за ове 
зе мље је сте и чи ње ни ца да су оне от по че ле са ди на мич ним 
при вред ним ра стом у усло ви ма ко ји ни су то обе ћа ва ли. Ја-
пан је из ра та иза шао као по ра же на др жа ва, у Ко ре ји је по сле 
Дру гог свет ског ра та из био и гра ђан ски  рат, а Ки ни је по сле 
Ве ли ког ско ка (1959-61) има ла и Кул тур ну ре во лу ци ју (1966-
77). Би ле су то не раз ви је не зе мље ко је су оску де ва ле у ка пи-
та лу, са ве о ма си ро ма шним ста нов ни штвом чи ји стан дар дом 
се по ре дио са африч ким.22

Све ове зе мље при мо дер ни за ци ји сво јих при вре да 
при ме њи ва ле су та ко зва ни азијскимодел, а ко ме су на ро чи-
то свој стве ни сле де ћи фак то ри: стра те ги ја раз во ја за сно ва на 
на из во зно ори јен ти са ној ин ду стриј ској по ли ти ци, из у зет но 
ви сок ни во штед ње и ин ве сти ра ња, те по е тап ност и праг ма-
тич ност у ре фор ми са њу при вре де. По ред то га, све ове зе мље 
ка рак те ри ше сли чан тра ди ци о нал ни си стем вред но сти и од-
су ство де мо кра ти је.

Извознооријентисанаиндустријскаполитика. У скла-
ду са кла сич ном те о ри јом о раз ме шта ју ин ду стри је (location

22 Про фе сор Уни вер зи те та у Кем бри џу, Ха-Џу Чанг (у књи зи: ЛошиСамарићани:
Митослободнојтрговиниитајнаисторијакапитализма) под се ћа на си ту а ци-
ју у Ју жној Ко ре ји пре по чет ка им пре сив ног при вред ног ра ста: 1961.године,
осам година по завршетку братоубилачког рата саСеверномКорејом, го-
дишњиприходЈужнеКорејебиоје82доларапостановнику.ПросечниКо-
рејацзарађивао јеуполамањеодпросечногстановникаГане (179долара).
Половинајужнокорејскеиндустријеипреко75одстоњенежелезничкемреже
билисууништениурату.ИнтерниизвештајУСАИД-аиз50-ихгодинапрогласиоје
Корејуза’рупубездна’...Кореја,једнооднајсиромашнијихместанасвету,била
јежалосназемљаукојојсамсеродио7.октобра1963.године.Токоммогживота
percapitaприходуКорејипорастаојеоко14пута,меренокуповноммоћистановника.
ВеликојБританијитребалојевишеоддвавека(измеђукасногXVIIIвекаиданас)а
СједињенимДржавамаоковекипо(између1860-ихиданас)дапостигнуистире-
зултат..
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theory) ни је се оче ки ва ло да Ја пан (па ка сни је и Ју жна Ко ре ја 
и Ки на) кре не пу тем ин ду стри ја ли за ци је по што не ис пу ња ва 
основ ни пред у слов за то – ве ли ка оску ди ца у при род ним бо-
гат стви ма (угаљ, наф та, ру де ме та ла). Ме ђу тим, све три ове 
зе мље осло ни ле су се на стра те ги ју раз во ја за сно ва ну на ко-
ри шће њу нај о бил ни јег и нај јеф ти ни јег чи ни о ца про из вод ње 
– рад не сна ге, те ин ду стри ја ли за ци ју от по чи ња ли са рад но 
ин тен зив ном про из вод њом у ла кој ин ду стри ји, пре све га у 
про из вод њи оде ће и обу ће. Ре гру ту ју ћи огром ну но ву рад ну 
сна гу са се ла, ко ја је уз то и јеф ти на, оства ри ва ни су зна чај-
ни про фи ти ко ји су ула га ни у про ши ре ње и мо дер ни за ци ју 
про из вод ње.

Све ове зе мље не са мо да су свој раз вој за сни ва ли на 
ин ду стри ја ли за ци ји не го су пред у зи ма ле ак тив не ме ре да 
она бу де из во зно ор јен ти са на. То се ре а ли зо ва ло уз по моћ ко-
ри шће ња про тек ци о ни стич ких ба ри је ра и по сте пе не, ве о ма 
до зи ра не ли бе ра ли за ци је спољ но е ко ном ске и де ви зне сфе-
ре. Упо ре до са ца рин ским и дру гим ме ра ма за шти те до ма-
ћих про из во ђа ча (огра ни ча ва ње уво за по мо ћу кво та, уво зних 
до зво ла) др жа ва је ра зним ин стру мен ти ма под сти ца ла из воз 
(по ре ским олак ши ца ма, кре дит ним суб вен ци ја ма) где се као 
из у зет но ефи ка сан по ка зао ве штач ки одр жа ван (ни зак) де ви-
зни курс до ма ће ва лу те.23 Упра во из во зна ори јен та ци ја омо-
гу ћи ла је ди на ми чан раз вој ин ду стри је и вре ме ном из ме ну 
ње не струк ту ре.

Ка ко се зе мља еко ном ски раз ви ја ин ду стриј ска рад на 
сна га по ста је све ква ли фи ко ва ни ја24 али и ску пља, па се по-
сте пе но пре ла зи са ра дом ин тен зив них на ка пи та лом ин тен-
зив не гра не са све ве ћим ни во ом тех но ло ги је. Та ко се са да 

23 Ха-Џу Чанг ис ти че ка ко нео ли бе рал ни еста бли шмент же ли да по ве ру је мо да је 
Ко ре ја, то ком сво јих чу де сних го ди на из ме ђу 60-их и 80-их, спро во ди ла нео ли бе рал ну 
раз вој ну стра те ги ју. Ствар ност је, ме ђу тим, са свим дру га чи ја. Ко ре ја је, за пра-
во, то ком ових де це ни ја га ји ла не ко ли ко но вих ин ду стри ја ко је је вла да ода бра ла у 
кон сул та ци ји с при ват ним сек то ром, кроз ца рин ску за шти ту, суб вен ци је и дру ге об-
ли ке вла ди не по др шке, све док те ин ду стри је ни су ’порасле’ до вољ но да из др же 
ме ђу на род ну кон ку рен ци ју. Вла да је би ла вла сник свих ба на ка, та ко да је мо гла да 
упра вља жи вот ном теч но шћу би зни са – кре ди ти ма. Ко реј ско еко ном ско чу до би-
ло је ре зул тат па мет не и праг ма тич не ме ша ви не тр жи шних под стре ка и др жав ног 
упра вља ња. Иако је тр жи ште схва ти ла озбиљ но, ко реј ска стра те ги ја пре по зна ла је да 
за ко ни тр жи шта че сто мо ра ју да бу ду ис пра вља ни др жав ним  ин тер вен ци ја ма.

24 Ки на је 1986. го ди не за кон ски оба ве зно обра зо ва ње  про ду жи ла са пет на де-
вет го ди на.
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Ки на све ви ше ори јен ти ше на елек тро ни ку (па и на ви со ку), а 
про из вод ња обу ће и оде ће се ли се у дру ге зе мље (Ви јет нам, 
Кам бо џу...) ко је су тек не дав но кре ну ле азијским моделом 
убр за ног раз во ја. По ред то га, ка ко се зе мље раз ви ја ју оне ве-
ћу па жња  по кла ња ју и еко ло ги ји, па се по сте пе но осло ба ђа ју 
пр ља ви јих ин ду стри ја.

Високнивоштедњеиинвестирања. За све зе мље ко је 
сле де азијскимодел раз во ја ка рак те ри сти чан је из ра зи то ви-
сок ни во штед ње, ви со ке сто пе  ин ве сти ра ња и ви со ке сто-
пе при вред ног ра ста. У пе ри о ду ин тен зив ног раз во ја сто па 
штед ње у Ја па ну и Ју жној Ко ре ји из но си ла је око 35%, а у 
Ки ни чак 45% БДП. (При ме ра ра ди, у САД она из но си ма ње 
од 10% БДП). Ви сок ни во штед ње и ин ве сти ра ња (и ни зак 
ни во по тро шње) ових азиј ских зе ма ља об ја шња ва се њи хо-
вим тра ди ци о нал ним си сте мом вред но сти (о че му ће би ти 
ви ше ре чи ка сни је) али и чи сто еко ном ским раз ло зи ма. Ра-
ди се на и ме о сво је вр сном зачараномкругу у ко ме сви же ле 
да што ви ше ште де и ин ве сти ра ју јер при вре да бр зо ра сте и 
омо гу ћа ва ве ли ке про фи те, а брз раст при вре де и ви со ки про-
фи ти обез бе ђу је ви сок ни во штед ње и ин ве сти ци ја.

Ви ши ни во штед ње Ки не у од но су на Ја пан и Ју жну Ко-
ре ју Џо на тан Ан дер сон (ма ги стри рао и док то ри рао на Уни-
вер зи те ту Хар вард, те у Ки ни го ди на ма ра дио као пред став-
ник ММФ-а) об ја шња ва (у књи зи: TheFiveGreatMythsAbout
ChinaandtheWorld) чи ње ни цом да је Ки ни са чу ва ла ви со-
ко уче шће др жав ног сек то ра еко но ми је ко ји та ко ђе по слу ју 
по тр жи шним прин ци пи ма као и при ват на али има и јед ну 
спе ци фич ност – оства ре ни про фит ауто мат ски ре ин ве сти ра-
ју по што не ис пла ћу ју ди ви ден де јер су вла сни ку (др жа ви) 
оба ве зна са мо да пла ћа ју по ре зе као и оста ла при ват на пред-
у зе ћа (ко ја при ват ним вла сни ци ма, по ред то га, ис пла ћу ју и 
ди ви ден де). Ка ко он на во ди ни во штед ње ста нов ни штва у 
Ки ни не раз ли ку је се од истих по ка за те ља у Ја па ну и Ју жној 
Ко ре ји, па раз ли ка по ти че од штед ње при вре де, а у Ки ни, за 
раз ли ку Ја па на и Ју жне Ко ре је, др жав но вла сни штво у при-
вре ди је још увек ви со ко.

Бу ду ћи да је Ки ни са да јед на од нај ве ћих при вре да у 
све ту ко ја уз то има нај ве ћи ни во штед ње и ин ве сти ци ја, па 
је ло гич но да су и стра не ин ве сти ци је у ап со лут ном из но су 
огром не. Ме ђу тим, уче шће стра них у укуп ним ин ве сти ци-
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ја ма у Ки ни је ре ла тив но ма ло. Са рад ни ци два ин сти ту та из 
Ва шинг то на  (Цен тар стра те гиј ских ме ђу на род них ис тра жи-
ва ња и Ин сти тут ме ђу на род не при вре де) (у књи зи: China:The
BalanceSheet-WhattheWorldNeedstoKnowNowaboutthe
EmergingSuperpower) на во де по да так да стра не ин ве сти ци је, 
по след њих го ди на, из но се са мо 5% од укуп них ин ве сти ци ја 
у ки не ску при вре ду.25 То ме тре ба до да ти и по да так да 80% 
укуп них стра них ин ве сти ци ја по ти че од ки не ске ди ја спо ре.

Постепеностипрагматичност. Азијскимодел та ко ђе 
ка рак те ри ше по сте пе ност у ре фор ми са њу при вре де и праг-
ма ти зам ко ји нај бо ље оцр та ва из ре ка (ци ти ра на на по чет-
ку овог де ла тек ста) ко ја се при пи су је Денг Сја о пин гу: Није
битнодалијемачкацрнаилибела,битноједаловимишеве.

Ки на је ре фор ми са ње сво је при вре де от по чи ња ла у од-
ре ђе ним сег мен ти ма еко но ми је и на ода бра ним ма њим те ри-
то ри ја ма. Кре ну ло се са пи лот про јек ти ма (осно ва но је не-
ко ли ко по себ них еко ном ских зо на) и за ви сно од до би је них 
ре зул та та екс пе ри мент се да ље ши рио (ако су ефек ти би ли 
до бри) или су се вр ши ле од ре ђе не ко рек ци је (ако су уоче ни 
не до стат ци) или се де фи ни тив но од у ста ја ло (ако се ни су мо-
гли до би ти оче ки ва ни ре зул та ти). У зе мљи по сто ји по се бан 
Др жав ни ко ми тет ко ји се упра во ба ви раз ра дом ре фор ми, а 
та раз ра да се вр ши на ба зи озбиљ не на уч ног при сту па о че му 
све до чи и по сто ја ње ве о ма углед ног на уч но ис тра жи вач ког 
ин сти ту та ко ји се на ла зи под ње го вим окри љем.  

При ва ти за ци ја је та ко ђе вр ше на по сте пе но. Пред у зе-
ћа из др жав ног сек то ра ни су при ва ти зо ва на не го су оста ла 
у истом сво јин ском ста ту су, а упо ре до са њи ма су осни ва на 
но ва пред у зе ћа ин ве сти ра њем при ват ног ка пи та ла. Ка сни је 
је при ват ним ин ве сти то ри ма омо гу ће но да мо гу ку по ва ти и 
ак ци је др жав них пред у зе ћа али је у њи ма ве ћин ски па кет ак-
ци ја др жа ва за др жа ла у сво јим ру ка ма.

Вре ме ном се др жав ни сек тор сма њи вао али он и да нас 
у Ки ни има зна чај но уче шће од око 25%. Енер ге ти ка, те ле ко-

25 Про фе сор на Уни вер зи те ту у Чи ка гу, Раг ху рам Ра џан (у књи зи: FaultLines) 
пи ше ка ко је ње го во до ста оп се жно ис тра жи ва ње, на при ме ру ве ли ког бро ја 
зе ма ља у раз во ју, по ка за ло да еко но ми је ових зе ма ља бе ле же ви со ке сто пе ра-
ста ка да сво је ин ве сти ци је фи нан си ра соп стве ном штед њом. И обрат но, што 
се ин ве сти ци је ви ше фи нан си ра ју из стра них из во ра све је спо ри ји њи хов еко-
ном ски раст. Про фе сор Р. Ра џан за кљу чу је да су бр зи и одр жи ви раст има ле 
са мо оне зе мље у раз во ју ко је ни су има ле зна чај ни је стра не ин ве сти ци је.
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му ни ка ци је, же ле знич ки и авио са о бра ћај и мно ги сек то ри 
те шке ин ду стри је на ла зе се у це ли ни или у ве ћин ском вла-
сни штву др жа ве. Оно што је ва жно др жав на пред у зе ћа се у 
Ки ни ма ло раз ли ку ју од при ват них – пре пу ште на су тр жи-
шној кон ку рен ци ји. Она мо ра ју рав но прав но да се но се са 
при ват ним пред у зе ћи ма, а у обла сти ма где не по сто је при-
ват на пред у зе ћа (или их има ма ло) по сто ји ја ка кон ку рен ци ја 
из ме ђу са мих др жав них пред у зе ћа ко јих има на де се ти не у 
енер ге ти ци и авио са о бра ћа ју, а на сто ти не и хи ља де у те ле-
ко му ни ка ци ја ма и те шкој ин ду стри ји. Та ко у Ки ни по сто ји 
20-ак авио ком па ни ја и све оне су др жав не, али ме ђу њи ма 
се од ви ја ве о ма оштра тр жи шна кон ку рен ци ја. Ки не зи су од-
лич но схва ти ли да кључ успе ху не ле жи у при ва ти за ци ји не-
го у кон ку рен ци ји.26

Др жа ва је за др жа ла уло гу ор га ни за то ра со ци јал ног и 
еко ном ског раз во ја, би знис ин ку ба то ра, спре ча ва ње мо но-
по ла и под сти ца ње кон ку рен ци је, за шти те уну тра шњег тр-
жи шта и по др шке до ма ћих про из во ђа ча,27 ре гу ла то ра из ме ђу 
до ма ћег и ино стра ног ка пи та ла, гра ди те ља ин фра струк ту ре 
и дру гих ак тив но сти ко је др жа ва мо ра да оба вља у сва кој 
зе мљи. У кри зним вре ме ни ма др жа ва је од луч но ре а го ва ла 
и по ма га ла пред у зе ћи ма свих фор ми соп стве но сти. За вре ме 
фи нан сиј ске кри зе 1998. го ди не др жа ва је сти му ли са ла ин ве-
сти ци је и до дат но по ве ћа ла кре ди ти ра ње пред у зе ћа у из но-
су од 4.000 ми ли јар ди до ла ра, а по из би ја њу гло бал не кри зе 
2008. го ди не др жа ва је на се бе пре у зе ла глав ну уло гу ин ве-
сти то ра, те омо гу ћи ла пред у зе ћи ма (без об зи ра на фор му 

26 Сре ди ном 1996. го ди не пред сед ни ку Бо ри су Јел ци ну по зна ти аме рич ки (но бе-
лов ци КенетЕроу,ВасилијЛеонтијев,ЛоренцКлајн,РобертСолоуиЏејмсТобин, 
те свет ски по зна ти еко но ми сти – про фе со ри МајклИнтрилигејториМаршалПоумер) 
и ру ски (ака де ми ци ЛеонидАбалкин,ОлегБогомолов,СтаниславШаталин,Валериј
Макаров,ЈуријЈеременкоиДмитријЛавов) еко но ми сти су упу ти ли за јед нич ки 
до ку мент у ко ме пред ла жу из ме ну кур са до та да шње еко ном ске по ли ти ке, а у 
ко ме из ме ђу оста лог пи ше да уколикоипостојитајнатржишнепривреде,она
сененалазиуприватнојсвојининегоуконкуренцији. У до ку мен ту та ко ђе пи ше да 
до та да шња политиканемешањадржаве,којаједеошоктерапијенијебилаоправда-
на,те да јед на од по сле ди ца по вла че ња др жа ве из при вред ног жи во та је сте прелаз
некатржишној,негокакриминалнојпривреди.Користећинемешањевладе,крими-
налниелементисупопуниливакуум. (Ин те грал ни текст об ја вљен је и у књи зи: О.Т. 
Бо го мо лов, Моялетописьпереходноговремени, 2000)

27 При то ме Ки на не пра ви раз ли ку да ли се ра ди о др жав ним или при ват ним 
пред у зе ћи ма. Та ко суб вен ци је из др жав ног бу џе та до би ја енер ге ти ка (у др-
жав ном вла сни штву) али и по љо при вре да (у при ват ном вла сни штву).
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вла сни штва) ре про гра ми ра ње кре ди та код др жав них ба на ка. 
На тај на чин др жа ва је до при не ла да пред у зе ћа успе шно пре-
вла да ју те шка вре ме на, а зе мља одр жи ре ла тив но ди на ми чан 
при вред ни раст и у усло ви ма кри зе.

Традиционалнисистемвредности. По ред то га што су 
све ис точ но а зиј ске зе мље има ле слич ну стра те ги ју еко ном-
ског раз во ја, бр зом при вред ном успо ну по го до вао је и њи-
хов тра ди ци о нал ни си стем вред но сти чи ји се ко ре ни на ла зе 
у кон фу чи јан ству, а ко га ка рак те ри ше тру до љу би вост, ште-
дљи вост, пра вич ност, спрем ност на жр тво ва ње, а на ро чи то 
из ра жен ко лек ти ви зам и хи је рар хиј ска струк ту ра дру штва 
где по сто ји при о ри тет оп штих над ин ди ви ду ал ним ин те ре-
си ма.

Ко лек тив на свест о на ци о нал ном ин те ре су и ко лек тив-
на спрем ност на жр тво ва ње за ње го во оства ре ње28 су прот-
ста вље ни су за пад ном (про те стант ском)29 си сте му вред но сти 
у осно ву ко га је пре ми са о не при ко сно ве ним пра ви ма чо ве ка 
ко ја не мо гу би ти оту ђе на од по је дин ца ни под ко јим усло ви-
ма, чак ни за оства ри ва ње  би ло ка квих ви ших оп штих ин-
те ре са, на при мер ду го роч но одр жи вог ви со ког при вред ног 
ра ста и жи вот ног стан дар да, те  со ци јал не ста бил но сти.

Из при о ри те та оп штих над ин ди ви ду ал ним ин те ре си-
ма про ис ти че и прин цип ком про ми са (нео п хо дан ка ко би се 
до сти гли ви ши оп шти ци ље ви), то ле рант ност пре ма ра зним 
об ли ци ма дру штве ног уре ђе ња,30 ува жа ва ње ал тер на ти ва, 
по тре ба за екс пе ри мен та ли са њем, схва та ње да за оп ста нак 

28 Ко ле га Бла го је Ба бић пи ше (у тек сту: ЕкономскостањеиперспективеСрби-
је) да је становништвопоказаловисокуспремностдаподносижртвекојаје
билапраћенаобавезомдржаведаобезбедиправичноучешћесвихуплодовима
обнове.Управојеправедностурасподелиобезбеђивалопристајањестанов-
ништванажртвеиотудаполитичкиисоцијалнимирпогоданзаекономски
развој.

29 Азијскисистем вред но сти  у ко ме по сто ји при о ри тет оп штих над ин ди ви ду ал-
ним ин те ре си ма био је уни вер зал ни прин цип це лог чо ве чан ства све до по ја ве 
про те стан ти зма у XVI ве ка. Се ти мо се са мо Би бли је: ко ли ко је на ро да Мој си је 
жр тво вао у име оп штег ци ља – до ве сти свој на род у обећануземљу и од њих 
ство ри ти мо ћан и мно го бро јан на род.

30 Упра во та то ле рант ност иза зи ва сим па ти је мно гих зе ма ља и че сто се про тив-
по ста вља аме рич кој ис кљу чи во сти и агре сив но сти ко ја свет де ли на наше и 
туђе. Ки на, за раз ли ку од САД, се не ме ша у по сло ве дру гих др жа ва, не на ме-
ће им свој си стем вред но сти и не учи их ка ко тре ба (мо ра ју) да жи ве. Ки на не 
уво ди санк ци је и ем бар га про тив дру гих зе ма ља, сма тра ју ћи их не у ме сним у 
прин ци пу.
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и оп шти на пре дак (на ци је, ци ви ли за ци је) не тре ба ро бо ва ти 
би ло ко јим иде о ло шким „из ми ма“.

Са мо не ко ли ко де це ни ја уна зад сма тра ло се да смо до-
шли до „кра ја исто ри је“ и да је За пад, са сво јим си сте мом 
вред но сти (у цен тру ко га су ин ди ви ду ал не сло бо де и пра ва 
чо ве ка) из во је вао де фи ни тив ну  по бе ду над дру гим ци ви ли-
за ци ја ма и сви тре ба са мо да ко пи ра ју за пад но ис ку ство да би 
по сти гли успех.31 Ме ђу тим, зби ва ња по след њих де це ни ја по-
ка зу ју да је још пре ра но за до но ше ње де фи ни тив них за кљу-
ча ка, те да су мно ги пре ра но от пи са ли нај ста ри ју ме ђу древ-
ним ци ви ли за ци ја ма ко ја склад но по ве зу је ду бо ку древ ност 
са ак ту ел ном ре ал но шћу и на бу дућ ност гле да кроз при зму 
про шло сти.32 Ве ро ват но се упра во у тра ди ци о нал ном си сте-
му вред но сти и кри је тај на древ но сти и ста бил но сти ки не ске 
ци ви ли за ци је и др жав но сти.

Одсустводемократије. Све ис точ но а зиј ске др жа ве су 
у пе ри о ду ду го роч ног успе шног еко ном ског ра ста, ско ро без 
из у зет ка, има ли јед но пар тиј ски си стем и би ло је при мет но 
од су ство де мо кра ти је, ка ко се она схва та на За па ду. Ме ђу тим, 
то ни је би ла пре пре ка да ове зе мље де це ни ја ма оства ру ју ве-
о ма ди на ми чан при вред ни раст. Џо на тан Ан дер сон ис ти че 
да Ки не зи па жљи во пра те буч ну и без дар ну де мо кра ти ју у 
Ин до не зи ји и Фи ли пи ни ма ко ја оне мо гу ћа ва ста би лан раст 
и пла ше се да би де мо кра ти ја по за пад ном обра сцу иза зва ла 
ха ос и у  њи хо вој зе мљи и спре чи ла при вред ни про спе ри тет.

31 Пре не бре га ва ла се чи ње ни ца да је Ки на ста ра ци ви ли за ци ја  ко ја је углав ном 
(сем по след њих пар сто ле ћа) би ла и нај моћ ни ја др жа ва све та, те јед на од ма-
ло број них ста рих ци ви ли за ци ја ко ја ни је пре ки ну ла ве зу са сво јим древ ним 
ко ре ни ма. По што ва ње пре ма пре ци ма обез бе ди ло је не пре кид ност тра ди ци је 
и са чу ва ло огром но пи сме но на след ство. Древ ни пи са ни до ку мен ти бе ле же 
исто ри ју зе мље за по след њих пет хи ља да го ди на. Ки не зи су са чу ва ли сво је 
пи смо (са ско ро 50.000 зна ко ва) јер ни су же ле ли да обес це не сво је огром но 
пи сме но на сле ђе.

32 Они ко ји су ду же бо ра ви ли у Ки ни ви де ли су ка ко и њи хо ва те ле ви зи ја (уме-
сто ра зних ри ја ли ти про гра ма и фил мо ва пре пу них па то ло ги ја ра зних вр ста) 
углав ном има обра зов не и вас пит не са др жа је где се ста нов ни штво стал но под-
се ћа на древ ну и слав ну исто ри ју; при ка зу ју се са вре ме на до стиг ну ћа у раз ли-
чи тим обла сти ма на у ке, кул ту ре, еко но ми је; ве ли ча ју се рад и тра ди ци о нал-
не мо рал не вред но сти и љу ди ма об ја шња ва да се са мо та ко мо же до при не ти 
про спе ри те ту сво га на ро да и обез бе ди ти соп стве но бла го ста ње. Ки не зи већ 
де це ни ја ма мо гу да ви де ка ко сва ке го ди не жи ве мно го бо ље не го прет ход не и 
уве ре ни су да ће сле де ће жи ве ти бо ље не го ове и да је са мо пи та ње да на ка да 
ће њи хо ва зе мља по ста ти нај моћ ни ја др жа ва у све ту, ка ко је то и би ла у ре ла-
тив но ду гом пе ри о ду људ ске исто ри је.
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Ко ле га Љ. Ма џар ис ти че да је почетком1990-ихгоди-
надошлодорегресивногобрата(policyreversal)укинеској
развојнојполитици, те да је он условљенпознатимдогађајем
на Тјенанмену из јуна 1989. године,33 који је довео до јача-
њаконзервативнихснага,онихналинијиортодоксногмарк-
сизмаиправоверногсоциајлизма.На два, нео спор но ве ли ка 
исто риј ска до га ђа ја из 1989. го ди не (ма са кр на Тјенанменуи 
ру ше њеБерлинскогзида) ис кљу чи во се гле да кроз цр но-бе ле 
на о ча ре, ма да они ни су та ко јед но знач ни. Ве ли ко је пи та ње 
да ли би  да нас уоп ште  го во ри ли о из ван ред ним раз вој ним 
ре зул та ти ма Ки не да су се до га ђа ју на Тргу небескогмира 
од и гра ли на на чин ка ко су то при жељ ки ва ле при ста ли це за-
пад не де мо кра ти је. 

Све што је ко ле га Љ. Ма џар пи сао о Ки ни чи ни ми се да 
би се пре мо гло од но си ти на Ру си ју из вре ме на Бо ри са Јел ци на34 
у ко јој  кључнаречнијебиладржавнаинтервенција, од но сно 
где се ни је ра ди ло о некаквом„конструктивном“илибилока-
квомдругомчињењунего,опетсупротноуодносуналако
склопљенухипотезу,унечињењу.Упра во су се у Ру си ји ре-
фор ме за сни ва ле на еко ном ској те о ри ји (нео кла сич на еко ном-
ска ми сао), стра те ги ји (шок те ра пи ја) и по ли ти ци (Ва шинг тон-
ски до го вор) 35 и ре зул та ти су би ли ка та стро фал ни, да би у ав гу-
сту 1998. го ди не Ру си ја до жи ве ла фи нан сиј ски крах.

33 О до га ђа ји ма на Тргу небескогмира 1989. го ди не (та ко зва ном «масакру на
Тјенанмену») де це ни ја ма је ство ре на про па ганд на сли ка ка ко су без ду шни 
ки не ски вој ни ци на Тргу хлад но крв но ма са кри ра ли мир не про де мо крат ски 
на стро је не де мон стран те. Не дав но смо мо гли да про чи та мо да дипломатске
депешеизАмбасадеСАДуКинипоказујудатокомпротестанаТргуТје-
нанмен1989.кинескивојницинисупуцалинадемонстранте,штоделимично
потврђујеверзијудогађајакинескихвласти  (пре ма пи са њу ДејлиТелеграфа 
– ви де ти: http:// www.na slo vi.net/te ma/278157).

34 Ру си ју из тог вре ме на За пад је хва лио ка ко бр зо успе шно на пре ду је ка тр-
жи шној еко но ми ји и ди вио се ње ном бр зом при хва та њу де мо кра ти је (чак и 
ка да су тен ко ви уве де ни у цен тар Мо скве и из њих пу ца но по Пар ла мен ту), а 
за вре ме Вла ди ми ра Пу ти на (ко ји је зе мљу од вео са иви це ам би са, по вра тио 
на ци о нал но до сто јан ство ру ском на ро ду и по што ва ње и ува жа ва ње у огром-
ном де лу све та, те Ру си ју учи нио еко ном ски и по ли тич ки ста бил ном и ја ком) 
За пад има са мо за мер ке.

35 Деј вид Хар ви (у књи зи: Краткаисторијанеолиберализма) пи ше: Оношто
семожерећисасигурношћу,јестедајеКина,неприхватајућипут«шокте-
рапије»којијеподразумеваоинстантприватизацију,акојусукаснијеММФ,
Светскабанкаи«Вашингтонскиконсензус»утрапилиРусијииЦентралној
Европи,успеладаотклонимогућностизбијањаекономскекатастрофекоје
суспопалетеземље.Преузимајућисвојвластитинеобичнипутпрема«со-
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БДП је у 1998. го ди ни из но сио 52% истог из 1989. го ди не.36 
Та ко стр мо глав пад БДП зе мље ни је за бе ле жен ни у вре ме Пр вог 
свет ског ра та (1914-1917, сма ње ње од 25%), Гра ђан ског ра та ко ји је 
по сле то га усле дио (1918-1922, пад од 23%), а ни ти за вре ме Дру гог 
свет ског ра та (1941-1945, сма ње ње од 21%) ка да је ве ли ки део зе-
мље био фи зич ки оку пи ран од стра не фа ши ста. На ро чи то дра-
сти чан пад бе ле жи ин ду стриј ска про из вод ња, а ин ве сти ци је у 
при вре ду Ру си је сма њу ју се из го ди не у го ди ну и у 1998. го ди ни 
чи ни ли су са мо 20% оних из 1991. го ди не. У исто вре ме до шло 
је до бр зог па да жи вот ног стан дар да ста нов ни штва и њи хо вог 
огром ног ра сло ја ва ња.

Еко ном ске те шко ће пра ти и де мо граф ска ка та стро фа. У Ру-
си ји до ла зи до ве о ма за бри ња ва ју ћег про це са де по пу ла ци је (про-
це нат смрт но сти ста нов ни штва ра сте и ве ћи је од про цен та ро ђе-
них ко ји се сма њу је) што је у XX ве ку у Ру си ји би ло за бе ле же но 
је ди но у рат ним вре ме ни ма. Смрт ност у Ру си ји је ве ћа не го би ло 
у ко јој зе мљи Евро пе, Аме ри ке, Аустра ли је и Ази је (са из у зет ком 
Ав га ни ста на и Кам бо џе), те ве ћи не зе ма ља Афри ке. Про сеч ни 
жи вот ни век је знат но скра ћен и да нас тре ћи на умр лих не до жи-
ви пен зи о ни уз раст. Код му шка ра ца про сеч ни жи вот ни век из-
но си са мо 57 го ди на и за ви ше од 7 го ди на је кра ћи не го пре јед не 
де це ни је. Смрт ност јачегполау уз ра сту од 16-59 го ди на ве ћа је 
не го што је би ла кра јем XIX ве ка. Струч на ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да пре ко 70% од ра слих жи ви у ста њу ду го трај ног пси хо е-
мо ци о нал ног и со ци јал ног стре са ко ји иза зи ва за бри ња ва ју ћи раст 
де пре си је, пси хо зе, ал ко хо ли зма и нар ко ма ни је. 

За раз ли ку од Ки не чи је ре фор ме ка рак те ри ше по сте-
пе ност (гра ду а ли зам), Ру си ја се опре де ли ла за шок те ра пи ју. 
У скла ду са по ли ти ком Ва шинг тон ског до го во ра (ко ји ин си-
сти ра на ли бе ра ли за ци ји, при ва ти за ци ји и ста би ли за ци ји) 

цијализмусаконескимкарактеристикама»,онајеуспеладаизградиформу
државноманипулисанетржишнеекономијекојаједаласпектакуларанпри-
вредни раст (крећући се у просеку око 10% годишње) и растућиживотни
стандардзазначајандеостановништва...Кључнеодлукератификованена
конгресима партије постављају платформу за сваки корак на реформском
путу... Баријере подигнуте да спрече међународне портфељ инвестиције
делотворно ограничавајумоћмеђународногфинансијског капиталаширом
кинескедржаве.Невољностдаседозволибилокакваформафинансијскеин-
термедијације(попутберзиитржиштакапитала)осимдржавнихбанака
лишавакапиталједногодњеговихкључнихоружјаvis-a-visдржавнемоћи.

36 Док је та да у (де мо крат ској) Ру си ји БДП пре по ло вљен у исто вре ме (не де мо-
крат ска) Ки на је удво стру чи ла БДП.
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Ру си ја је из вр ши ла све о бу хват ну и ра ди кал ну ли бе ра ли за-
ци ју, ма сов ну и бр зу при ва ти за ци ју др жав не имо ви не и фи-
нан сиј ску ста бил ност, ко ја се све ла на по ли ти ку пре це ње ног 
кур са на ци о нал не ва лу те. На су прот Ру си ји Ки на је ца рин-
ским и не ца рин ским ме ра ма шти ти ла до ма ће про из во ђа че, 
др жав на пред у зе ћа ни су при ва ти зо ва на, а во ди се по ли ти ка 
пот це ње ног кур са на ци о нал не ва лу те да би се обез бе ди ла це-
нов на кон ку рент ност до ма ћих пред у зе ћа.

На кра ју ре ци мо да је ко ле га Љ. Ма џар цео свој текст 
за сно вао на ста во ви ма Аме ри кан ца ки не ског по ре кла Ху ан-
га Ја шен га и ње го вој књи зи CapitalismWithChineseCharac-
teristics. 37Озбиљ ни си но ло зи упо зо ра ва ју да су у САД, као 
струч ња ци за Ки ну, ме диј ски нај ек спо ни ра ни ји упра во аме-
рич ки Ки не зи ко ји та мо шње до га ђа ња об ја шња ва ју ло ги ком 
за пад не ци ви ли за ци је и на на чин ка ко би Аме ри кан ци во ле-
ли  да ви де Ки ну. Ду го вре ме на у САД је то био Гор дон Ченг 
(ко ји је чак и «до ка зи вао» ка ко ће Ки на 2005. го ди не до жи ве-
ти при вред ни слом), а са да га је за ме нио Ху анг Ја шенг. 

Очи глед но да ни је до бро не кри тич ки при хва та ти ни 
оно што учи те љи пре по ру чу ју и про по ве да ју, а на ро чи то оно 
што уче ни ци до ту ра ју или, све сно или не све сно, по ту ра ју.

 

37 У сво ме тек сту по све ће ном Ки ни, ко ле га Љ. Ма џар на по чет ку пи ше: Кори-
стимовуприликудаизразимсвојувеликузахвалностсвомпријатељуиучени-
ку–толикодавнашњемдамиизовеперспективетајдетерминативизгледа
помалосмешан–дрБошкуМијатовићукојимије,добрознајућиштамеин-
спирише,електронскомпоштомпослаоХуанговуизванреднукњигу.Онипро-
фесорБорисБеговић,дотурајућимивеликеколичинелитературе,заслужни
су(иодговорни!)замноготогаштосамнаучио,паионогаштосамобјавио.
ИакобидрМијатовићвероватнопристаодасносиидеоодговорностиза
мојегрешке,морамданагласимдајеодговорностзасвештоуовомтексту
неваљаискључивомоја.
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SLANDEREDSTATEANDPRACTICALCHINA

Re su me

The roots of the current crisis aswell as those from the
1930’s can be found in the triumph of (neo)liberal capitalism,
economicDarwinism,thatis,astherightofthestronger,more
powerful,selfishandgreedier.Liberalcapitalismadvocatesun-
fetteredoperationof themarket and the radicalwithdrawal of
thestate fromtheeconomicsphere.Neoliberalismisacontem-
poraryformulaofcapitalism,whichisbasedonvaluesofclas-
sical liberalcapitalism(the freemarket, individualismandpri-
vate property), and ignores any national particularities, social
responsibility,andmoralandethicalprinciples.Thewealthofa
smallnumberofstrongandpowerful(andevermoreselfishand
greedy)increasesattheexpenseofpovertyofmostoftheworld,
wherehugemassesofpeopleremainoutsideoftheworkprocess.
Keywords:Neoliberalism,themarket,thestate,theU.S.,China
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