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УТИЦАЈКУЛТУРЕИСВЕТСКА
ЕКОНОМСКАКРИЗА

Сажетак:Економскекризебилесубројнеукапитализмууперио
дуњеговогнастанкаиусвиметапамањеговогразвоја.Тржишна
привредапосвојојприроди јеризична,такода јеризикиманен
тантржишнојпривредиињенодругоиме.Упрвимреаговањима
наСветскуекономскукризууглавномсеговорилоонедостацима
либералногтржиштаанеонедостацимадржавеињенојулози
уконтролитржишта.Међутим,тржиштенијетаколиберално
како се, када је избила криза отоме расправљало и није главни
узроккризе, јердржаване саморегулативом, већи економским
мерамаутиченатржишнетокове.Имајућиувидудаиукулту
риделујетржишнимеханизамдошлоједорелативизацијепојма
култура,допоистовећивањасветакултуресасветомпотрошње
идоекономскогпоимањавредностиукултури.Културакаоизраз
човековогстваралаштваусвомразвојунијеишлауправцудаме
њасвет,већдасепрофитира,каоиусвимделатностима.Овај
радсебавипроучавањемодносаизмеђуекономскекризеикултуре,
ињиховезависности.Разумевањеодносаизмеђуекономијеикул
туреможепомоћиудоношењуодлукекојабиималаутицајуовој
области.

Кључнеречи:економскакриза,култура,тржиште,образовање,
економскиопоравак

Економскакризајетежак,нежељени,деструктивнифактор
целог друштва.Она угрожава све институције у друштву,
билодасуфинансијскеилиобразовне,штоселанчанопре
носинасведелатности,асвакакоинакултуру.Овајрадсе
поред проучавања порекла Светске економске кризе бави
и питањем утицаја културе гледано кроз призму настанка
кризе.

Закризе је важнодасе анализирају,да сеоценидалису
могледасеизбегну,дасеумањињиховодејствоидаседе
лујепревентивно,дасештојемогућемањеиспољавајузбог

ХАСИБАХРУСТИЋ



337

ХАСИБА ХРУСТИЋ

њиховог катастрофалног економског дејства.1 Економске
кризебилесупредметмногихстудијаианализаодстране
разнихаутораимеђународнихорганизација.Сврхасвихтих
радовабилаједасесагледајуузроцикризакакобисеубу
дућностиизбегли.

Законитржишта,инкорпорираниусветкултуре,допринели
суизвесномпоништавањукултуре,јерјеиукултуризавла
далоначелостицањаштовећегпрофита.Дакле,првенстве
носетежипремаматеријалнимдобрима,богатствуиновцу,
такодајеуидејиновогкултурногмоделаизвестанпадкул
туре.Свођењемзначењакултуреутржишнеоквиреимар
гинализацијомњеневредноснекомпоненте,потврђујесеи
кризаиочигледноједапостојиконтрастизмеђукултуреи
цивилизације.Тржишнаидеологијастворила јепотрошач
кименталитет у којем је вредност сведена на оношто се
у смислу добитиможе остварити.При томе се заборавља
да демократија почива на развоју културе, тако даde fac
toданассуштинскидемократијапостојисамоформалнои
декларативно,јербезсуштинскогутицајакултуренемани
демократије.

УтицајСветскеекономскекризенакултуру

Економска криза је непријатељ културе јер се у условима
кризеиздвајајудалекомањасредствазарадкултурнихин
ституција, попут позоришта и музеја, оркестара, тако да
није непознато да се у условима кризе неке културне ин
ституцијеизатварају.Економскакризанарушавасистемин
фраструктуреукултуринесамосмањењембројакултурних
институцијаиопремљеностиукултури,већутичеинаобим
културнихуслугаиактивности.Сведоцисмоизузетноло
шегутицајасветскеекономскекризенакултуру.Уусловима
кризедржаванапрвомместуумањујерасходе закултуру,
односнобуџетскасредствакојасеиздвајајузакултуру.Со
циолозииекономистиуправосуистаклидасе јакефекат
Светскеекономскекризенајпреодражаванакултурниси
стемкрозслабофинансирање.Недостатакинвестицијајеу
свимкомпонентамакултурногстваралаштва:креацији,про
дукцији,дистрибуцији,промоцији,тржиштукултуре.

Свекомпонентеифункцијекултурногживотасупогођене:
одинфраструктуреифункционисањакултурнихинституци
ја и неопходне опремљености дофинансирања културних
институција,одприступакултурнимдобримаиуслугамадо
менталитетаипонашањаууправљањууобластикултуре,

1 WorldEconomicandFinancialSurveys,CrisisandRecovery(April2009),
Washington:IMF,p.161163.
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укључујућиирадонихукреативнојиндустрији,едукатив
нипотенцијал,културнекреације,људскересурсекултур
ногсистемаиструктурукултурнихрадника.2

Мада се потенцијално тржиште културе не може никада
идентификоватисацеломпопулацијомнаједномпростору,
онојеуусловимаекономскекризе јошмање.Сваказајед
ницаимапојединцебез„културногкапитала” (например,
без образовања, информација, способности да прими или
препознакултурнупоруку),којаихискључујеизпотенци
јалнихкорисникакултурнихдобара,ањиматребадодатии
сегментпопулацијекојисеизфинансијскихилидругихраз
логаодричукултурнихдобараилиуслугакојесупрекризе
користили.

Пореклоинастанакекономскихкриза

Свекризеутржишнојекономијинастајуипочињузбогне
достатка новца, односно неликвидности. У новој економ
скојисторији,однастанкакапитализмаитржишнепривре
деекономскекризепостајуњиховсаставнидео, збогтога
штојетржишнапривредапосвојојприродиризична.Тржи
штенијесавршеноиимасвојенедостатке,који,каоипреу
зимањеделатржиштаодстранедржаве,водекакризама,и
затобиморалодабудеефикаснорегулисано.Криза,билода
јеизазвананедостациматржиштаилидржаве,забрињавају
ћеутиченасвеекономскеифинансијскепараметреинасве
субјектетржишногијавногсектора,односнонасвеграђа
неуземљи.Кризауспораваисмањујепроизводњу,продају
иинвестиције,доводидоотпуштањазапосленихипораста
незапослености,смањујебрутодруштвенипроизвод(БДП),
стандардиквалитетживота.

Каконастајукризе?Трагањезаостварењемштовећегпро
фитаводилојеширокомделовањуберзанскихитржишних
шпекулација.Који је биопроблем?Врло једноставан.До
пуштањем да се откачи спирала задуживања покренут је
процеснемогућностинаплатедугова.

Економске теоријекоје суималеодлучујућиутицајна са
временепривреднесистемеирешавањекризасукензијан
скаинеолибералнатеорија.Кључнаразликаизмеђуоведве
теорије јесте разлика у значају и улозифискалне имоне
тарнеполитике.3Анализирајућиузрокекризеинедостатке

2 Moldoveanu,М.and IoanFranc,V. (2011),The ImpactofTheEconomic
CrisisonCulture,Reviewof18GeneralManagement,Volume14,Issue2,
p.1535.

3 Осталетеоријеразвијајусеуправцукејнзијанизмаилиседржеправца
неолиберала,амеђуњимаимаионихкојипокушавајудапомиреова
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тржишта,икакодасеотклоне,истовремено,икејнзијанци
инеолибералипоказалисукакокризаможеидасеизазове.

Кадајелибералникапитализамзапаоутешкоћеинастала
Великаекономскакриза192933.годиненасталајекејнзи
јанскатеоријаилидоктринафискалнеекспанзије,названа
поњеномтворцу,економистиЏонуМајнардуКејнзу(John
MaynardKeynes),којијепомериоклатнопривредногсисте
макавећојулозидржавеупривреди,иостаоупамћенпоиз
јави:„Дугрокнепостоји.Надугироксвисмомртви.”Кејнз
сезалагаозаразвој јавнихпотребарадиостваривањаеко
номскистабилногдруштваиразвоја,штоидеуправцусо
цијалдемократије.Тржишникапитализам,поналазимаКеј
нзанијеустањудаобезбедиодрживразвојипотребанниво
инвестицијазапунузапосленост.Затојенеопходнаинтер
венцијадржаведабисеобезбедилатражњанаодговарају
ћем нивоу заједно са приватним сектором, који то сам не
може.Кејнзненегиратржиштеиулогутржишнихснагау
развојупривредеалиоспоравааутоматизамуњиховомдеј
ствуи уводикорективнефакторе у тржишни систем, а то
јеинтервенцијадржаве.Тимедржавапостаједеотржишта
илисистемкојиморадамусесталноприлагођаваидага
непрестаноусмераваиконтролише.Покејнзијанцимаузрок
Велике економске кризе 192933. године није недостатак
тражње,већнедостатакновцаилиликвидности.

НаконДругог светског рада, нарочито у развијенимкапи
талистичким државама, интервенцијом државе долази до
пораста буџета и буџетског дефицита, пораста јавних зај
мова,асредставаприватногсекторазаинвестирањесума
ња.Посебанпроблембилајеинфлацијаиповећањеучешћа
јавнепотрошњеуБДПштосеправдалоповећањемјавних
расхода.Сталнираст јавнихрасходаиинфлацијауносили
сутржишнепоремећајеиумањивалиефикасностпривреде.4
Умериукојојпроизводи,држава,мешајућисеупривред
не законитости, оптерећивала је капиталистички свет све
до1980.годинапрошлогвекакадасеурешавањупроблема
инфлацијепочињупримењиватимеренеолибералнетеорије
ЧикашкешколепредвођенеМилтономФридманом(Milton
Friedman),којепоновоклатнопривредногсистемапомерају
катржишту,односнозалажусезамањуулогудржаве.Про
блеминфлацијеодкојегјепатиласветскаекономијапосле
Великеекономскекризерешен јеприменомнеолибералне
теоријеилитеоријемонетариста.

дваглавнатеоријскаконцепта,илисутоспецифичнеекономскетеорије,
аутохтоне,заснованенапсихолошкимидругимкритеријумима.

4 Фридман,М.(1973)Теоријановцаимонетарнаполитика,Београд:Рад,
стр.226229.
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Капитализам је утемељен на теорији либералног капита
лизма а све касније теорије суњегова надоградња које су
понудилерешењазанедостаткекојисејављајууделовању
државеилитржиштаирешењанановеизазовекојекапи
тализаммора да решава.Кејнз није одбациопоставке ли
бералног капитализма, каошто ниМилтонФридман није
одбациокејнзијанизам.Свеоветеоријеуграђенесууздање
савременогкапитализма.Оноокочегасеспореоветеорије
јеулогадржавеупривреди,односнокојијеоптималанод
носизмеђудржавеитржиштадабипривреднисистемобез
бедиоодрживистабиланекономскиразвојбезкриза.Овај
спорнијезавршенидошаоједоизражајаиданасуСветској
економскојкризи.

Неолибералиштите законе тржишта, сматрају да је свака
интервенцијадржавеупривреди,осимрегулативне,штет
на. Они се истовремено залажу за јефтину и рационалну
државу,зачврстобуџетскофинансирањеисистемскоусме
равањепремаинтересимакапитала.ПремаФридману,мо
нетарнаполитика је пресуднија одфискалне, јер допове
ћања привредних активностиможе да дође иштампањем
новцакојимсеподстичетражња.Монетарнаполитика,чији
јеглавнициљстабилностценаисмањењеулогедржавеби
требалодаобезбедипросторзавећеделовањетржиштаи
смањењеинфлације.

УпрвимреаговањиманаСветскуекономскукризу,насталу
2008.године,углавномсеговорилоонедостацималиберал
ног тржишта а не о недостацима државе уњеној улози у
регулативииконтролитржишта.Тржиштенијетаколибе
ралнокакосе,кадајеизбилакриза,отомерасправљалои
неможедабудеглавниузроккризе.Државанесаморегу
лативом, већ и економскофинансијским мерама утиче на
тржишнетокове.Централнебанкевршемонетарнуконтро
лу,располажуинструментимаконтролеризика,контролишу
количинуновцаатимеиликвидност.Државајеодтржишта
преузелаидобардеоуправљањакаматомпрекореферент
некаматнестопе,којукористикаофакторутицајанапону
дуитражњуновцаикапиталанафинансијскомтржиштуи
каофакторподстицајаинвестицијаизапослености.Према
томе,држава јеималамогућностидакризуспречиалито
нијеучинила.Премамишљењунобеловцазаекономију,Џо
зефаШтиглица(JosephStiglitz),професораамеричкогуни
верзитетаКолумбија,узроккризележиубеспризорнојпри
мени неолибералне економске политике.Штиглиц указује
да„светнијесазданнапостулатудасетржиштерегулише
самопосеби,какотврдепристалиценеолибералнееконом
скеполитике.Тржиштенаснијеприпремилонаснажанраст



341

ХАСИБА ХРУСТИЋ

ценанафтеихране,којинисупримерслободногтржишта,а
јесудеопроблема”.5

Образацнастанкакризаиузроци
Светскеекономскекризе

Неколико финансијских криза извршиле су удар на свет
ску економију од1990тих годинадо садашњекризе.Ма
њег обима кризе које су претходиле Светској економској
кризи,насталој2008. године,ималесуидентичанобразац
настанкастимдасутобилеиосталелокалнеилирегионал
не,поштосузахваталеједнуилимањибројдржаваинису
сепрошириленаосталидеосвета,штоданаснијеслучај.
Светскаекономскакриза,насталауСАД,посталајесветска
јер се брзо пренела на остатак света јер је америчка при
вреданајвећаусветуиуско јеповезанасасвимсветским
тржиштима.УчешћеСАДусветскојтрговиније15,2одсто,
аусветскомбрутодруштвеномпроизводу(БДП)је22,3од
сто,такодаједубокаглобализацијафинансијаитрговине
проузроковаладасекризараширибрженегоупрошлости.
Упоређујућитепретходнекризеод1990тихгодинасасада
шњомсветскомекономскомкризом,разликајестеупогле
дуобимакризеивеличинеземље,алиобразацнастанкаје
идентичаниуосновипочињеодстањапривредногуспона–
бумаазавршавасесасломом,односнопадомпривредних
активности.6 Привредни просперитет обично је почињао
саекспанзивноммонетарномполитиком,нискимкаматним
стопамаирапиднимрастомкредита,штојепогодовалопри
вредномрасту.Повећањекредитаубанкамаканалисалосе
утржишнуимовину,нарочитоунепокретностиихартијеод
вредности.Међутим,уследрастатржишнихценанепокрет
ностидолазилоједозастојауотплатикредиташтојебио
првизнакупозорења,тејенаконвисокограстапривредних
активности почињало успоравање. Ситуација на тржишту
семењалатакоштојепослеоптимизмаупривредномбуму
наступиланеликвидност.Каматнестопепочелесунаглода
расту,вредностнепокретностидапада.Губицисуутицали
насмањењепотрошњеиинвестицијаузповећањенезапо
слености,доксујавнапотрошњаибуџетскидефицитдра
матичнорасли.Привредајеудатимоколностимападалау
дубокудепресију.Утојетапи,владајеубризгавалакапитал

5 Видети:Kennedy,S.andBenjamin,M.(2009)Bankstoresistpushforca
stingspotlightonfinancesystems,Whenitcomestotransparency,theworld’s
bankerswon’tsurrenderwithoutafight,BloombergNews,21.03.2009.Inter
net,http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology,

6 Jonung,L.(2009)Thefinancialcrisisoftoday:arerunofthepast?,Euro
peanEconomyNews,JanuaryN°12,Magazineof theDirectorateGeneral
forEconomicandFinancialAffairs,Brussels:EuropeanCommission,p.8.
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у банке и предузимала друге мере да сачувафинансијски
сектор.7

Истиобразацнастанкакризеод1990тихгодинапанадаље,
поновио сеунеочекиваномобимууСАД.ЗаВелику еко
номскукризу192933.године,каоизаСветскуекономску
кризу насталу 2008. године, карактеристично је да су јој
претходилерецесијаиберзанскешпекулације.Интензитет
обекризебио је снажанана јачинукризногудараутица
лојештојекризаизбилауСАДкојајенајвећаекономска
силасвета,сакојомсувишеилимањеповезанесвеземље
света.Експанзијапозајмљивањастворенајеусекторустам
бенеизградње.Добитјебилапретеранауследрастакредита
иогромнезадужености,штојеконачноидовелодоинсол
вентностиипаникекадасуцененепокретностипресталеда
растуимодел,заснованнарефинансирању,сломљен2007.
године. Привредни процват преокренуо се са контракци
јомкредитаукрахирапидносепроширионаостатаксвета
2008.године.

Тешкоће у отплатиогромногброја кредитапроузроковале
сунеликвидностфинансијскогсекторауСАДулето2007.
године,штојеизазвалонедостатакготовогновцаиколапс
инвестиција на финансијском тржишту.Финансијска кри
зауСАДдостиглајесветскеразмере.Финансијскисистем
био јерањивуследвисоке задужености, анарочитоуслед
великихпроблемаувезисахипотекарнимкредитимасани
скимкаматнимстопамашто јеподстицало задуживањете
сечестонаводикаоглавниузроккризе.Тржишнаекономија
нужноподразумевацикличност, анарегулаторниминад
зорниморганимаједајепратеиконтролишу.

Прематоме,држава јеималамогућностидакризуспречи
али то није учинила.Америчка управафедералних резер
ви (ФЕД) располаже изванредном информатичком техно
логијомтакодајеблаговременоималанарасполагањусве
информације,укључујућиибудућепроцене,отомештасе
дешаванаберзама.Очигледноједасерадионедостацима
удоменумонетарнеконтроледржавеанетржишта.Затоје
за насталу кризу 2008. године одговоранФЕД, с тимшто
остајеотворенопитањедалијекризанасталазатоштоје
емитовананедовољнаколичинановцаудоларимаилијене
довољна количина новца настала затошто је новац негде

7 Описани сценарио био је образац неколико криза од 1991. године: у
Шведској,НорвешкојиФинској(1991),МексикуиБразилу(1994),Јапа
ну,Тајланду,ИндонезијииЈужнојКореји(1997),Русији(1998),Турској
(2000), Аргентини (2001), и финансијске кризе, настале у САД 2007.
годинекојаједобиласветскеразмере2008.године.
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нестао,штобимоглодасеповежесавеликимбуџетским
дефицитомуСАДииздацимазаратуИраку.

Глобалнофинансијско тржиште толико је испреплетано и
интегрисанодасекризапутемтрговинскихифинансијских
канала брзопренелана друге континенте, првенственона
Европу.8На јачинукризногударасигурно јеутицалоито
штојекризаизбилаудржавикојајенајвећаекономскасила
светасакојомсувишеилимањеповезанесвеземљесвета.
Многефинансијскеинституцијеусвету,укључујућиивели
кеевропскебанке,радистицањадобрихзарада,улагалесу
новацуамеричкохипотекарнотржиште.Највећеевропске
банкебилесупринуђенедаотпишуновчанеизносеумили
јардамазбогнемогућностинаплатеодобрениххипотекарних
кредита.

Криза је почела у финансијском сектору, али се кредит
нишок брзо пренео и у сектор реалне економије и у све
сегментедруштва.9Успоравањеглобалногекономскограста
настављенојеитрајеиданас.

Државнаинтервенцијаурешавању
Светскеекономскекризе

Јака и снажна интервенција државе повратила је ликвид
ностфинансијскихтржиштаиdefactoуспешноограничила
панику, али је билопотребно дафинансијске институције
функционишу са мањим задужењем и да исправењихове
билансненедостаткезбогнепокривеностиизворасредста
ва.То је захтевалодокапитализацијуфинансијскихинсти
туцијаодстранедржаве,тј.директноукључивањедржавног
капиталаилидавање зајманајугроженијиминституцијама
или откуп проблематичне имовине.У неким земљама до
капитализација финансијских институција подразумева
ла је национализацију банака (Велика Британија, Немач
ка, Аустрија, Италија, Холандија, Исланд, Швајцарска, и
др.).10 Обезбеђење ликвидности краткорочно је ублажило
кризуалинијеутицалонаекономскиопоравактесекриза

8 Wehinger,G.(2008)LessonsfromtheFinancialMarketTurmoil:Challen
gesaheadfor theFinancial IndustryandPolicyMakers,FinancialMarket
Trends,Paris:OECD,p.4.

9 SchmidtHebbel, K. (2009) OECD Global Economic Outlook for 2009,
WorldTradeMagazine,February2,p.710.

10Например,уВеликојБританијиделимичнанационализацијаизвршена
јеуосамнајвећихбанака(Abbey,Barclays,HBOS,HSBC,LloydsTSB,
NationwideBuildingSociety,RoyalBankofScotland,StandardChartered),
у:RescueplanforUKbanksunveiled(2008),BBCNews,8October2008,
Internet,http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm;„Rescuepackage
approved”(10/20/2008).
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продужила,иодфинансијскепрераслауекономску,одно
сноудруштвенузахватајућисвесегментедруштва.

Покушајидасекризарешисамаодсебеидасепрепусти
тржишном механизму, били би катастрофални. Како мо
нетарне мере нису биле довољне да зауставе кризу, дру
гогизбораинијебило,такодаједржавнаинтервенцијау
решавањукризеималадоминантнуулогу. Једино једржа
ваималакапацитетедаинтервенишесаобимомсредстава
неопходнимусавлађивањукризе,јерприватнисекторније
биоустањудаукраткомрокуделујесазадовољавајућим
ефектом.

У плановима опоравка већине земаља доминирале суфи
скалнемерекојестимулишутражњу,запосленостиеконом
ски раст, попут инвестиција у инфраструктуру, и давања
зајмова за развојмалихи средњихпредузећа, одобравања
инвестиционих олакшица, давања потрошачких кредита
грађанима и кредита предузећима, повећања социјалних
накнада за одређене категорије становника, финансијске
помоћи за незапослене и сиромашна домаћинства. Осим
тога,тусуииздвајањасредставазаистраживања,техноло
шкепројектеиобразовање,којиусуштиниодређујуправце
будућегразвоја.

Култураитржиште

Задатаксавременекултурнеполитикеувекјебиода,пресве
га,обезбедифинансијскуподршкуинституцијамакаошто
сумузеји, галерије, позоришта, и др., да брине о уметно
стииокултурнојбаштинистимштојеосновнипредуслов
зауспешновођењекултурнеполитикепосталоподједнако
важнопознавањеиекономијеикултурнихвредности.11На
рочитојеупрошломвекудошлодопорастаинтересовања
закреативнеиндустријезбогњиховогутицајанаекономску
динамичност,штојеутицалоинаулогукултурнеполитике.

Култура је такођепосталадео тржишногмеханизмадело
вањатакода једошлодорелативизацијеирастегљивости
појма култура, до извесног поистовећивања света културе
сасветомпотрошње.Grossomodo,тржишнимеханизамде
ловања,инкорпориранукултуридовеоједоекономскогпо
имањавредностиукултури.Укултуриседанасувекпоми
њуновац, буџети,фондови, средства, зараде, исплативост
пројеката, инвестиције, финансијска самоодрживост и сл.
Тржишна идеологија створила је потрошачки менталитет,
авредностјесведенанаоноштосеможеусмислудобити

11Видети:Trozbi,D.(2012)Ekonomikakulturnepolitike,Beograd:Clio.
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остварити. Култура као израз човековог стваралаштва у
свомразвојунијеишлауправцудамењасвет,већдапро
фитира,као,уосталом,исведругеделатности.

Схватањаокултуриињенојулозиудруштвусуразличита,
полазећиодизједначавањакултуресаразвојемцивилизаци
је,досхватањапојмакултуреупризнавањуипрепознава
њукултурногдиверзитета,данепостојиједнавећмноштво
култура,којесеизражавајуујезицима,традицијамаиоби
чајимаразличитих заједница.Но,безобзиранаразликеу
схватању појма културе ињеној улози, данас се још увек
западни културнимодел представљане само као један од
постојећихкултурнихмодела,већкаодоминантан.

Закони тржишта у култури допринели су извесном пони
штавањукултуре.Похлепазастицањемштовећегпрофита
означава жеђ за све већим поседовањем, уз безобзирност
премадругима,пачакинањиховуштету.Дакле,првенстве
носетежипремаматеријалнимдобрима,богатствуинов
цу,такода јеуидејиновогкултурногмоделавидљивпад
културе.12Сдругестране,несумњивоједајекултураједна
однајбитнијихкарактеристикаљудскогделовањаидруштва
уопште.Основнисмисаокултуресастојисеутомедаолак
шаодржање,продужењеинапредакљудскогдруштва.Ме
ђутим, у еримасовне потрошње,масовне комуникације и
културе,обележенојопадањемилинестанкомвеликихидеја
иидеологија,десиосегубитаквредноснеиопштечовечан
скедимензијекултуре.13

ЈозефРацингер (JosephRatzinger BenediktXVI) у књизи
Кршћанствоикризакултураистичесукобцивилизацијаи
култура,идасеуЕвропииуопштенаЗападуразвилакул
туракојајерадикалнаконтрадикцијанесамохришћанству,
негоуопштерелигијскимтрадицијамачовечанства.14

Свођењемзначењакултуреутржишнеоквиреимаргинали
зацијомњеневредноснекомпоненте,потврђујесеикризаи
очигледноједапостојиконтрастизмеђуразвојакултуреи
цивилизације.15У часу пораста разних екстремизама, вар

12Николић,Ч.В.(2011)Културниидентитетиполитичкастратегија:Књи
жевностудобакризе,узборнику:Друштвенекризеи(српска)књижев
ностикултура,уред.Бошковић,Д.иАнђелковић,М.,Крагујевац:Фи
лолошкоуметничкифакултет,стр.4964.

13Миливојевић, Т. (2012) Култура и срећа, Култура, бр. 137, Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.510,2831.

14Видети:Ratzinger,J.(2008)Kršćanstvoikrizakultura,BibliotekaFIDES
38,Split:Verbum.

15Richard,V.(2002)TheTensionintheBeautiful:OnCultureandCivilization
in:RousseauandGermanPhilosoph,BeingafterRousseau:Philosophyand
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варстава,ратова,дивљањакрупногкапитала,јазаизмеђупа
уперизованевећинеинеодговорнемањинеултрабогаташа,
уништавањаекосистема,заборављаседадемократијапочи
ванаразвојукултуре,дабезкултуренеманидемократије,
такодаdefactoданас,суштински,демократијапостојисамо
формалноидекларативно.Затонијеничудоштосуеконом
ска,социјалнаикултурнаправасистематскизанемаривана,
пресвегајерсесматралодаонастварнонемогуништазна
чајнопонудитисвету,испуњеномвеликимсиромаштвоми
неједнакошћу.Имајућиувидупосебноправонахрану,дом
издравственузаштиту,подациделујудоистазастрашујуће.
Данас јеусветуготовомилијардуљудинаивициглади,а
сваке годинедесетмилионаљудиумире због глади.Узе
мљамауразвоју,неисхрањеностиболестизбоггладисваке
сугодинеузроксмртишестмилионадеце.Утимземљама
окомилијардуљудинемаприступдосигурнеиздравеводе.
Процјењујеседабитрошковикојибиосигураличиступит
куводусвиманасветуизносилиоко10милијардидолара,
аелиминацијагладиоко19милијарди.Наспрамтихчиње
ницасуподацида500најбогатијихљудинасветуимајуве
ћиприходзаједнонеголи500милионаљуди.СамоуСАД
налуксузнакрстарењапотрошисегодишње14милијарди
долара, анаmakeupоко18милијарди.16Многестатисти
кевишенегопластичноописујураспонеуживотуукојем
једниједвапреживљавају,докдругиуживајубеспримерни
луксуз.Затоекономскекризедискредитујузападнукултуру
иморалнисупораззападнецивилизације.17

Далијекризадоказпресудногкритичногпериодауживо
тузападнецивилизације,крајерелибералногкапитализма?
Питањејекакоћекултурасасвимњенимвредноснимути
цајимапреживетиуовомпрелазномпериодуидаликул
тураимабилокаквуулогууовимисторијскимтрансформа
цијамаакосекултураразумекаоисторијскаидинамичка,
дакле,развојнакатегоријакојатребадасеизучавасобзи
ромнавременскеипросторнепромене.Уколикосеизпојма
културеискључујусвионипроцесиитворевинекојинемају
зациљилинедоприноседасеистичеулогасвесноградаза
културниразвојчовечанстваистварањеповољнијихусло
вазаживот,топитањесенетичесамостањаукризи,већ

CultureinQuestion,TheUniversityofChicagoPress,p.11–30.
16Видети:Bilchitz,D(2007)PovertyandFundamentalRights–TheJustifica
tionandEnforcementofSocioEconomicrights,OxfordUniversityPress.

17Арсенијевић,Ј.Н.Оварваримаудоба(пост)колонијализма,узборнику:
Друштвенекризеи(српска)књижевностикултура,уред.Бошковић,Д.
иАнђелковић,М.(2011)Крагујевац:Филолошкоуметничкифакултет,
стр.93122.
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ибудућихтрендова.Каквепроменећебитииштаћебити
дефинитивно измењено у култури: уњеној улози имани
фестацији?Којесуимпликацијеуприоритетимакултурне
политике,иуиндивидуалнимделовањимаукултурномжи
воту?Штаоснажитиаштазаборавити,штаизменитиукул
турнимактивностима?Заштаипротивкојихвредностисе
расправљамо?Који аргументи губе значај и чиме ће бити
замењени?18

Оулозикултуре–проблемјестеукултури

Економскекризесусаставнидеокапиталистичкогпоретка
јерпроизилазеиз самелогике система,односноизнерав
нотежеизмеђупонудеипотражње.Управоуовомконтек
сту,ЖанПјерДеру (JеanPierreDeru) истиче да културни
радницинемогубитипосматрачијериониимајуодговор
ностунастанкукризе.19Каоштосудруштвенипокретиши
ром света прокламовали идеале солидарности, једнакости
идиректнедемократије,Дерупозиванаудруживање,кола
борацијуукултурииинтерактивнупартиципацију.Дерује
заговорниккултурнедемократије,подкојомнеподразуме
васамоприступачнијукултурунитињенупромоцијумеђу
широкомпубликом,већначелоинтерактивнепартиципаци
је.Људинисуинетребадабудупасивниконзументикулту
ре.Закооперацијуиинтерактивнупартиципацијупотребне
сунамвештиненовог,перспективногикомплексногменаџ
ментаукултури,али,пресвега,свестодругомидругачијем
и„менталнафлексибилност”.

ПоследњихгодинајенаподручјуЕвропепрепознатвелики
доприноскултуреу укупномекономскомразвоју.Култур
ни производи и услуге имају свој удео у БДП, а креатив
нисекторстварараднаместа.Дерускрећепажњунаопа
сности од инструментализације културе, јер, како наводи,
културанеслужисамоекономскомразвоју,већдоприноси
целокупномдруштву.Кључнипроблемиудоменукултуре
везанисузаактуелнекултурнеполитике.Менталитеткул
турнихрадникаподразумевасталнонегодовањеимољење

18Inkei,P.(2010)Theeffectsoftheeconomiccrisisonculture,TheBudapest
Observatory,CultureWatchEuropeconferenceон67September2010:Cul
tureandthePoliciesofChange,Brussels:EESCHeadquarters,Councilof
Europe.

19АсоцијацијаМарселХиктерizБрисела(TheAssociationMarcelHicter)је
уорганизацијиканцеларијеТачкакултурногконтактауБеоградуодр
жала25.октобра2012.годинепредавањенатему:Улогакултуреудоба
кризе,видети: Милојевић,М.(2012)Оулозикултуреимогућностима
превазилажењакризе,Центарзаистраживањекреативнеекономије,29.
октобар2012.Интернет:http://www.madmarx.rs/20121029/Oulozikul
tureimogucnostimaprevazilazenjakrize.
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забуџет,уместодасезапослениукултуриокренуизнала
жењукреативнихрешења.Затојеекономскакризаприлика
запостулирањеновелогикеуобластикултуре,апредуслов
за то јесте афирмисање сарадње у култури.Деру верује у
логикуповезивања,умрежавања,билонанивоуформирања
регионалних,националних,локалнихплатформи,иликроз
организовањесеминара,тренингаислично.

Културесуједнакопредодређенезапроменукаоизаотпор
према њој. Културолошка промена може бити узрокована
околином, иновацијама и другим унутрашњим утицајима,
тедодиривањемсадругимкултурама.Некаоткрићакојасу
утицаланазападнукултуруу20.векуукључиваласупилу
лузаконтролурађања,телевизијуиинтернет.

Историјапоказуједасесвременомувекпојављуједемокра
тијаинашечитавопоимањедруштва заправопредставља
кретањенапредпремадемократијикојајекрајњидруштве
нициљ.Проблемнијетехнолошкеприроде,тонисувелике
количинеугљендиоксида,глобалнозагревање,отпад,тосу
свесимптомипроблема.Проблемјеунашемначинуразми
шљања.Усуштини,проблемјестеукултури.

Стратегијаизлазаизкризеибудућиизазови

Мерезаобнављањеекономскограстасуесенцијалне,пошто
јесуодговорнапитањешта је заправобудућициљразво
ја,далисутоциљевиекономскогблагостањаљуди,запо
сленост,заштитаживотнесрединеипобољшањеобразовне
структурестановништваусусретусановимтехнолошким
изазовима. Зато у привредно развијеним земљама, попут
САД, Велике Британије и Немачке, планови опоравка од
кризе су in corpore структурне реформе које воде ка при
вредном расту. Инвестирање у истраживања, предузетни
штвоиобразовање,инфраструктурнепројектеиенергетику
имају вишеструкипозитиван ефекатна одржањеи јачање
конкурентности.

Конкурентскупредностубудућемекономскомразвојуодре
ђиваћепрвенственознањеитехнолошкинапредак.Непри
лагођенеземљеуусловимаглобализацијећебитионекоје
развојноитехнолошкизаостајуиликојенемајустратегију
развојаисоцијалнукохезију,поготовоонекојенедовољно
улажууобразовањеикултуру.

Прематоме,излазакизкризенијесаморешавањепитања
неликвидности,негојеистварањеусловазаодрживбудући
развој. Зато мере које државе предузимају како би утица
лена ублажавање ефекатаСветске економске кризеимају
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историјски карактер, из разлогашто стратегија решавања
кризеозначавапутбудућегсветскогдруштвеногсистема.20

Разумевањеузрокакризебиојепредусловзапредузимање
ефективнихмеракрозплановеопоравкаумногимземља
ма. Свет се данас суочава са краткорочним и дугорочним
изазовима, а врста стратегије излаза из кризе опредељује
даљеправцеразвоја.Брзинаиобимдржавнеинтервенције
подутицајемјеполитичкогфактора,асваказемљајекроз
плановеопоравкаидентификоваласегментекојештити.

Каквеуспехеилинеуспехећеиматипојединедржавеуна
редним деценијама зависи од садржине планова опоравка
одкризе.Затомерекоједржавепредузимајуусавладавању
и опоравку од кризе имају историјски карактер, јер стра
тегија решавања ове кризе означава пут савременог свет
скогдруштвеногсистема,будућуконкуренцијунасветском
тржишту, прерасподелу економске, а тиме и политичке
моћи.

Новаекономскакартасветапоказуједиференциранепотен
цијалераста.Сједнестране,људисумеђусобносвеближи
упросторуивремену,а,сдругестране,свевишеудаљени
садаљимрастомнеједнакости.
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IMPACTSOFCULTUREAND
WORLDECONOMICCRISIS

Abstract

Therehavebeennumerouseconomiccrisesincapitalism,bothinthe
periodofitsriseandinallstagesitsdevelopment.Marketeconomyis
ariskperse,sothattheriskisimmanenttomarketeconomyandisin
factitsmiddlename.Thefirstresponsestotheglobaleconomiccrisis
mainlydealtwiththefailingsoftheliberalmarket,notwiththestate
flawsanditsroleinmarketcontrol.However, themarketwasnotso
liberalasitwasdebatedduringthebirthofthecrisisandcertainlynot
themaincauseof thecrisis,  since the state influenceon themarket
reflectsnotonlyinregulations,butalsoineconomicmeasures.Since
market mechanisms also operate in culture, the concept of culture
wasrelativized,theworldofculturewasidentifiedwiththeconsumer
world, and the economicvaluesgained importance in culture.As an
expression of human creativity, culture has not taken a course in its
developmenttochangetheworld,butrathertoprofit–justasanyother
field of human activity. This paper studies the relationship between
economiccrisisandcultureandtheirinterdependence.Understanding
of the relationship between economy and culture may assist in the

fashioningofdecisionsthatmaybeofinfluenceintheseareas.

Keywords:economiccrisis,culture,market,education,economic
growth


