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Сажетак: Кон вен ци о нал на еко ном ска те о ри ја твр ди да су тех но
ло ги ја и тех но ло шки раз вој од цен трал не ва жно сти за еко ном ски 
раст, а еко ном ски раст је од цен трал не ва жно сти за ка пи та
ли зам и ин сти ту ци је ко је су ство ре не на овој иде о ло ги ји. У овом 
ра ду пре и спи та ће се ва жност ула га ња у тех но ло ги је, ка ко за на
ци о нал ни, та ко и за гло бал ни еко ном ски раст пре све га по ла зе ћи 
од те зе да тех но ло шке ино ва ци је за ви се од ин сти ту ци ја си сте ма 
сло бод ног тр жи шта. Раст на ци о нал не еко но ми је та ко ђе за ви си 
од сто пе за по сле но сти, па се кроз рад про вла чи и ми сао да ће тех
но ло шки на пре дак де вал ви ра ти људ ски рад не за ви сно од сте пе на 
обра зо ва ња. Тех но ло шке ино ва ци је та ко ђе уно се бри гу јер до но се 
про ме не у окви ру ак ту ел ног дру штве но при вред ног си сте ма.

Кључне речи: тех но ло ги ја, ино ва ци је, еко ном ски раст, 
индустријска ре во лу ци ја, нео лу ди зам

Еко ном ска стаг на ци ја и но ве тех но ло ги је

Еко но ми је за пад них зе ма ља се по след њих го ди на су о ча ва ју 
са стаг на ци јом, што зна чи да је при вред ни раст спор и ве о ма 
ни зак, а не за по сле ност спо соб не и обра зо ва не рад не сна ге 
ви со ка. При ме ћу је се да тех но ло шке ино ва ци је да нас (на су
прот они ма из сре ди не про шлог ве ка) не са мо да не по ве ћа
ва ју про из вод њу, већ до во де и до не по жељ ног хо но рар ног 
рад ног вре ме на. Гло ба ли за ци ја, тех но ло шки раз вој, обра зо
ва ње и фи скал на по ли ти ка су те ме ко је по ли тич ка еко но ми ја 
по ку ша ва да ре ши. Гло ба ли за ци ја и но ве тех но ло ги је пре
ба цу ју рад ну сна гу у ино стран ство на јеф ти ни ја тр жи шта 
или ау то ма ти зу ју рад на ме ста. То са јед не стра не ути че на 
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сма ње ње по тре бе за на ци о нал ном рад ном сна гом, а са дру ге 
стра не по ве ћа ва еко ном ске не јед на ко сти ка ко на ло кал ном, 
та ко и на гло бал ном ни воу. На не јед на ко сти у рас по де ли бо
гат ства та ко ђе ути че фи скал на по ли ти ка ко ја сма њу је по ре
зе бо га ти ма, а др жав ни си стем не до вољ но ула же у бес плат
но обра зо ва ње. Ду го ви и пре за ду жи ва ња зе ма ља на ко је су 
ути ца ле фи нан сиј ске ин сти ту ци је ко је та ко ђе по ста ју пре за
ду же не и пре ве ли ке да би про па ле (Too Big to Fail)1 ука зу ју 
на то да се мо ра ме ња ти и фискалнa по ли ти ка др жа ва.

За пад ни фи нан сиј ски мо дел еко но ми је ко ји ком би ну је ин
сти ту ци о нал не ино ва ци је као про дукт фи нан сиј ског по
сре до ва ња (бан ке, бер зе, оси гу ра ње, тр жи ште об ве зни ца) 
по ми шље њу Нај ла Фер гу со на (Nail Fer gu son) на ду жи рок 
про ла зио је бо ље за раз ли ку од цен трал ног пла ни ра ња и са
мим тим је и те жио да се про ши ри по све ту, пр во у об ли
ку им пе ри ја ли зма, а за тим гло ба ли за ци је.2 Да рон Асе мо глу 
(Da ron Ace mo glu), а за тим и Ферг су он ми шље ња су да тех
но ло шки раз вој, као и са ма по тра га за ино ва ци ја ма за ви се 
од ин сти ту ци ја, од но сно од мо де ла људ ског ор га ни зо ва ња. 
Љу ди ма су ин сти ту ци је оно што су пче ла ма ко шни це.3 Љу
ди се по том прин ци пу ор га ни зу ју по од ре ђе ним пра ви ли ма, 
уну тар од ре ђе них зи ди на и од ре ђе не струк ту ре. У окви ру 
по ли тич ког си сте ма ко шни ца је ус по ста вље на хи је ра хиј ски, 
док у еко ном ској сфе ри по сто ји ви ше сло бо да. По сто је два 
мо де ла ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња: огра ни че ни (спор 
еко ном ски раст, цен тра ли зо ва на вла да, дру штве ни од но си 
де фи ни са ни по хи је рар хи ји и по ди на стиј ским ли ни ја ма) и 
отво ре ни (бр жи еко ном ски раст, гра ђан ско дру штво са мно
штвом ор га ни за ци ја, де цен тра ли зо ва на вла да, под сти ца ји 
др жа ве за ства ра њем ели ти стич ких и дру гих ор га ни за ци ја).

„Вла да ви на пра ва за ели те би ла је је дан од три ула зна 
осно ва ко ји прет хо де тран зи ци ји у си стем отво ре ног 
при сту па, а дру га два су би ла ра ђа ње ве чи то жи вих ор
га ни за ци ја у при ват ној и јав ној сфе ри, и кон со ли до ва на 
контрола вој ске.’’4

1 Too big to fail (пре ве ли ко за не у спех) је ко ло кви јал ни ис каз ко ји се од но
си на те о ри ју за сно ва ну на тврд њи да су од ре ђе не кор по ра ци је, по себ но 
фи нан сиј ске ин сти ту ци је, то ли ко ве ли ке и та ко ме ђу соб но по ве за не да 
би њи хов не у спех био ка та стро фа лан за ве ћи еко ном ски си стем, те да их 
сто га мо ра по др жа ти вла да ка да се су о че са по тен ци јал ним не у спе хом.

2 Fer gu son, N. (2010) Us pon nov ca, Be o grad: Pla to, str. 342.
3 1714. го ди не је об ја вље на књи га Бер нар да Ман де ви ла „Ба сна о пче ла

ма’’ о ко јој го во ри Најл Фер гу сон у: Fer gu son, N. (2016) Ve li ka de ge ne ra
ci ja, Ka ko se in sti tu ci je ras pa da ju i eko no mi je umi ru, Be o grad: Pla to, str. 16.

4 Исто, стр. 28.
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Ин сти ту ци је и др жа ве та ко ђе мо гу би ти ин клу зив не и екс
трак тив не (из вла че ње сред ста ва ве ћи не у ко рист ма њи не). 
У сми слу вла да ви не пра ва ин клу зив не ин сти ту ци је под сти
ца ле су еко ном ски раст. За што од ре ђе не др жа ве про па да ју, 
Асе мо глу и Џејмс А. Ро бин сон (Ja mes A. Ro bin son) об ја
шња ва ју у сво јој књи зи За што на ро ди про па да ју: По ре кло 
мо ћи, про спе ри те та и си ро ма штва (Why Na ti ons Fail: The 
Ori gins of Po wer, Pro spe rity, and Po verty) где ка жу да је то 
упра во због по сто ја ња екс трак тив них ин сти ту ци ја на во де
ћи при мер Ко лум би је, али и Ар ген ти не под ко ло ни јал ним 
ути ца јем Шпа ни је, а да су се зе мље кроз ин клу зив не ини
сти ту ци је и до бар од нос са раз ви је ним зе мља ма мно го бр
же раз ви ја ле  као што је то био слу чај са Син га пу ром као 
британ ском ко ло ни јом.

Гло ба ли за ци ја и но ве тех но ло ги је не ми нов но ути чу на све 
зе мље, и оне си ро ма шне и оне бо га те, с тим што се тра ди
ци о нал но сма тра да тех но ло шке ино ва ци је под сти чу еко
ном ски раст би ло ко је зе мље. Са дру ге стра не, ра зу мљив је 
страх опо не на та  тех но ло шких ино ва ци ја да ће нас ма ши не 
за ме ни ти, јер се то већ де ша ва под ути ца јем ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја и тех но ло ги ја ве штач ке ин те ли ген ци је. Сма њу
је се це на људ ског ра да и де ло ва ња што је та ко ђе је дан од 
узро ка еко ном ске стаг на ци је. Фи ло зо фи ја тех но ло ги је по
зна је на уч ни ке ко ји су сум ња ли у ва лид ност тех но ло шког 
про гре са, а то су Ал берт Борг ман (Al bert Borg mann), Дон 
Ajди (Don Ih de), и Хју берт Драј фус (Hu bert Dreyfus).

„На уч ни лу ди зам не при зна је сво је по сто ја ње’’5, ука зу је чу
ве ни Деј вид Ед гер тон (Da vid Ed ger ton), али тех но ло шки је и 
те ка ко при су тан и то у окви ри ма са ме на у ке. На уч на за јед
ни ца у окви ру сво јих ху ма ни стич ких цен та ра (нпр. Ин сти
тут за бу дућ ност чо ве чан ства при Окс форд ском уни вер зи те
ту – Fu tu re of Hu ma nity In sti tu te, Uni ver sity of Ox ford) про у
ча ва ети ку и мо рал но вих тех но ло ги ја као и до се ге ве штач ке 
ин те ли ген ци је.

Тех но ло шки раз вој кроз  
гло бал не тех но ло шке ино ва ци је

У овом ра ду освр ну ћу се на три основ не иде је ко је у осно ви 
има ју при вред ни раз вој, под стак нут ула га њем у тех но ло ги
је: (1) да је тех но ло шки раз вој усле дио сти му ла ци јом ин
сти ту ци ја и об ли ко ва њем на ци о нал них ин сти ту ци ја (Да рон 
Асе мо глу и Џејмс А. Ро бин сон) и (2) да на ци о нал не ин сти
ту ци је у ства ри ни су има ле бит ну уло гу, ма кар не до сре ди не 

5 Ed ger ton, D. (03 March 2011) In pra i se of Lud dism, Na tu re, Vol 471, Mac
mil lan Pu blis hers Li mi ted, p. 28.
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18. ве ка (Џо ел Мо кир  Joel Mokyr), или пак (3) да на ци о нал
но ула га ње у тех но ло ги је ни је бит но, јер је тех но ло шки раз
вој увек био гло ба лан (Деј вид Ед гер тон – Da vid Ed ger ton).6 
Сход но то ме по ста вља се пи та ње да ли тех но ло шке ино ва
ци је тре ба да бу ду на ци о нал ног ка рак те ра или пак гло бал не 
на шта у осно ви ука зу ју ове основ не иде је.

Асе мо глу сма тра да су тех но ло шки и еко ном ски раст др жа
ва у ве ли кој ме ри по сле ди ца од ре ђе них дру штве них за ко на 
и нор ми, и на рав но ин сти ту ци ја. Ин сти ту ционално де ло ва
ње је у окви ру че ти ри сфе ре: де мо кра ти је, ка пи та ли зма, вла
да ви не пра ва и гра ђан ског дру штва. Слич но овој те зи, че сто 
ци ти ран Фран сис Фу ку ја ма (Fran cis Fu kuyam a) у де ли ма 
Нај ла Фе ргу со на ко ји та ко ђе афир ми ше те о ри ју ин сти ту
ци ја, де фи ни ше „три ком по нен те са вре ме ног по ли тич ког 
уре ђе ња‘‘, а то су ја ка и спо соб на др жа ва, под ре ђи ва ње 
др жа ве вла да ви ни пра ва и од го вор ност вла сти пред свим  
гра ђа ни ма.7

Фран цу ска ре во лу ци ја и те о ри ја сло бо де је би ла успе шна у 
те о ри ји, а не у спе шна у прак си ка ко твр ди Фер гу сон8. Фран
цу ска је да ла пред ност јед на ко сти ма, а САД сло бо ди. Та кво 
опре де ље ње до ве ло је до цен тра ли стич ког уре ђе ња др жа
ве у Фран цу ској ко је по вла чи сла би је гра ђан ско дру што и 
спо ри ји еко ном ски раст. Тај мо дел из ве зен је и у африч ке 
и азиј ске зе мље/ко ло ни је где су ре зул та ти би ли још ло ши
ји. Јед на од глав них те за у ко рист ин сти ту ци ја има те мељ у 
вла да ви ни пра ва, те Фер гу сон на во ди да је прав на за шти та 
ин ве сти то ра глав ни прог но зер фи нан сиј ског раз во ја, има ју
ћи у ви ду пре све га ен гле ско пра во и раз ви је не отво ре не ин
сти ту ци је у Бри та ни ји у 18. ве ку, а са дру ге стра не ука зу ју ћи 
и на ки не ски прав ни си стем/оквир ко ји ни је до вољ но до бар 
за ин ве сти то ре.9

На су прот иде ји да су са мо др жав не ин сти ту ци је пред у
слов тех но ло шког раз во ја, Мо кир у сво јим ра до ви ма ука
зу је на раз вој на уч них изу ма и тех но ло ги ја и без по сто ја ња 

6 Да рон Асе мо глу је на тре ћем ме сту, иза Пол Круг ма на (Paul Krug man) и 
Грег Ман кјуа (Greg Man kiw), на ли сти „Оми ље ни еко но ми сти ис под 60 
го ди на ста ро сти”, ан ке ти ра ђе ној ме ђу аме рич ким еко но ми сти ма 2011; 
а пре ма IDE AS/Re PEc, од ав гу ста 2017. го ди не, он је нај ци ти ра ни ји еко
но ми ста у по след њих 10 го ди на. Са дру ге стра не, Ед гер тон, као је дан од 
во де ћих исто ри ча ра у Ве ли кој Бри та ни ји, у по след њих 20 го ди на об ја
вљу је мно го број не ра до ве ко ји се су прот ста вља ју и иза зи ва ју кон вен
цио нал не ана ли зе на у ке и тех но ло ги је.

7 Fer gu son, N. (2016) Ve li ka de ge ne ra ci ja, Ka ko se in sti tu ci je ras pa da ju i eko
no mi je umi ru, Be o grad: Pla to, str. 28.

8 Исто, стр. 81.
9 Исто.
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национал них ин сти ту ци ја, као и да зна ње ни је има ло гра
ни ца ме ђу на уч ни ци ма. На ци је су тек до би ја ле на зна ча ју 
по на ци о нал но сти на уч ни ка, про на ла за ча, ино ва то ра и то у 
фор ми ин сти ту ци је, то јест за јед ни це из ван др жав них гра
ни ца. За јед ни ца о ко јој је реч би ла је по зна та као Re spu bli ca 
li te ra ria (Ре пу бли ка пи са ма – Re pu blic of Let ters) и де ло ва ла 
је кра јем 17. и 18. ве ка у Евро пи и Аме ри ци. То је би ла гру па 
ме ђу на род но по ве за них на уч ни ка и ин те лек ту а ла ца, за пра
во елит на гру па ин те лек ту а ла ца и на уч ни ка ко ји су про ве ра
ва ли сво ја но ва зна ња кроз пи сма и са стан ке. „Гра ђа ни” ове 
Ре пу бли ке би ли су у мо рал ној оба ве зи да од го во ре на пи сма. 
Са дру ге стра не, Ре пу бли ка се по на ша ла као ин сти ту ци ја јер 
је по др жа ва ла функ ци о ни са ње тр жи шта и иден ти тет.10 ‚‘Ре
пу бли ка пи са ма” је би ла тран сна ци о нал на ин сти ту ци ја, где 
на ци о нал ност, ре ли ги ја и со ци јал но по ре кло на уч ни ка ни је 
би ло ре ле вант но за про це ну ње го вог или ње ног на уч ног до
при но са, а са сто ја ла се од мре же љу ди ко ји се мо жда ни
кад ни су упо зна ли, али де ло ва ли су као јав на на у ка ко ја се 
на кра ју мо гла тран сфор ми са ти у тех но ло шки на пре дак и 
еко ном ски раз вој. Ипак, већ по чет ком 18. ве ка ра ђа ју се мо
ти ви за лич ну до бит уво ђе њем на гра да и „па тен ти за ци јом” 
изу ма, та ко да се пи та ње тач не уло ге на у ке у ин ду стриј ској 
ре во лу ци ји и да ље рас пра вља. Не ма сум ње, ме ђу тим, да је 
убр за ним ра стом при вре де по рас тао и до при нос на у ке, ко ја 
по ста је до ми нант на мо ти ва ци о на моћ у пе ри о ду на кон 1830. 
го ди не.

Ја ка ака дем ска стру ја са јед не стра не под сти че раз вој де мо
крат ских нео ли бе рал них ин сти ту ци ја ко је су пред ста вље
не као по кре та чи еко ном ског раз во ја, јер „де мо крат ски си
сте ми лак ше до во де до сти ца ња бо гат ства”11 за раз ли ку од 
средњевeкoвне ти ра ни је, иа ко и да ље по сто је дру штва ко ја 
су има ла не ве ро ват но брз еко ном ски раст иа ко ни су би ле де
мо кра ти је (Син га пур, Ки на, Ју жна Ко ре ја). Са дру ге стра не, 
из Ен гле ске, мај ке та че ри зма и нео ли бе ра ли зма, до ла зи Ед
гер тон као сим па ти зер лу ди ста12 и ту ма чи да је тех но ло шка 

10 Mokyr, J. (2016) In sti tu ti ons and the Ori gins of the Gre at En ric hment, Atlan
tic Eco no mic Jo ur nal 44, No. 2, Pu blis hed on li ne 30 May 2016: In ter na ti o nal 
Atlan tic Eco no mic So ci ety, p. 252.

11 Фер гу сон, Н. (2012) Моћ нов ца, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 393.
12 Лу ди сти су при пад ни ци по кре та рад ни ка ко ји су у Ен гле ској, 1811. го

ди не раз би ли ма ши не ко је је тре ба ло да их за ме не у тка њу ву не. Име су 
до би ли по рад ни ку Не ду Лу ду ко ји је пр ви по ло мио свој раз бој. Од та да, 
сма тра се да је лу ди ста не ко ко се про ти ви на прет ку, по себ но на у ци и 
тех но ло ги ји. Да нас се нео лу ди сти не про ти ве оп штем тех но ло шком про
гре су, већ су про тив од ре ђе них по ја ва ко је на ста ју услед ути ца ја но вих 
тех но ло ги ја и у од ре ђе ном кон тек сту кри ти ку ју тех но ло шки про грес 
што за пра во ра ди и на уч на за јед ни ца.
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ино ва ци ја гло бал ни про из вод и да на ци о нал ни си сте ми не
ма по тре бе да по ла жу на де у соп стве ни при вред ни раст кроз  
ула га ње у тех но ло шко раз вој не про гра ме. Он у сво јој књи зи 
Шок ста ро га – тех но ло ги ја и гло бал на исто ри ја од 1900. 
до да нас (The schock of the Old. Tec hno logy and glo bal hi story 
sin ce 1900) су ге ри ше да мак си мал на упо тре ба тех но ло ги је, 
па са мим тим и ути ца ји тех но ло шких ино ва ци ја че сто би ва
ју по стиг ну ти не ко ли ко де це ни ја по сле ње ног от кри ћа.

На у ка и раз вој тех но ло ги ја су гло бал ни фе но мен, те ле ко ви 
ко ји нам се про пи су ју, ма ши не (по пут ра чу на ра) или ин тер
нет мре же ни су про из вод ис тра жи ва ња и раз во ја са мо јед не 
зе мље. Ако са гле да мо раз ми шља ња Ед гер то на, кри ти ча ра 
кон вен ци о нал не еко но ми је и исто ри је тех но ло ги ја, ин сти
ту ци о нал ни оквир ко ји по спе шу је тех но ло шке ино ва ци је 
и ула га ње у ис тра жи ва ње и раз вој јед ној др жа ви мо жда и 
ни је по тре бан све док је у мо гућ но сти да уво зи ино ва ци је. 
Ед ге р тон го во ри о то ме да је за ве ћи ну зе ма ља  увоз но вих 
тех но ло ги ја био ва жни ји од њиховoг на ци о нал ног раз во ја, 
али и да по сто ји мо ћан ути цај, сву да у све ту, да ве ру је мо да 
на ци о нал не по ли ти ке тре ба усме ри ти на при вред ни раз вој 
сти му ли сан раз во јем тех но ло ги ја. Тај тех но ло шки раз вој је 
по врх све га усме рен на обич но три обла сти, а то су: на но
тех но ло ги ја, ин фор ма ци о не тех но ло ги је и би о тех но ло ги је.13 
Та ко Европ ска уни ја пред ла же да 3% бру то дру штве ног про
из во да од ла зи на ис тра жи ва ње и раз вој, а овај по сто так је 
смер ни ца за по ве ћа ње сто пе ра ста на ци о нал них еко но ми ја. 
Ед гер тон ту ма чи да на ци о нал но ула га ње у ис тра жи ва ње и 
раз вој мо же би ти до бро за свет ску еко но ми ју, али не ну жно 
за зе мљу ко ја ула же. На рав но да на ци о нал не по ли ти ке у до
ме ну ис тра жи ва ња и раз во ја, ако ни су усме ре не, мо гу би ти 
ло ше за оп ште до бро, као и за гло бал ну еко но ми ју. Ка да се 
спо ме не увоз но вих тех но ло ги ја, од мах се по ми сли на Ки ну. 
Ме ђу тим, чи ње ни ца је да ве ћи на зе ма ља до би ја но ву тех
но ло ги ју из ино стран ства, а увоз тех но ло ги ја од но си се и 
на за пад не еко но ми је као што су Ује ди ње но Кра љев ство и 
Фран цу ска. Та ко Фран цу ска, на при мер, на во ди да је пр ва 
на све ту по про из вод њи ну кле ар не елек трич не енер ги је, а 
са ма тех но ло ги ја је раз ви је на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др
жа ва ма.

Пи та ње при вред ног ра ста

Пра те ћи ток тех но ло шког ра ста кроз ин ду стриј ску ре во
лу ци ју ви де ће мо ка ко се исто риј ски тех но ло ги ја ши ри ла 

13 Ed ger ton, D. (23 Oc to ber 2008) The char ge of tec hno logy, Nаture, Vol 455, 
Mac mil lan Pu blis hers Li mi ted, p. 1031.
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и ути ца ла на свет ски при вред ни раст, а не ну жно на раст 
наци о нал них еко но ми ја ко је су твор ци тех но ло ги ја.

Бри тан ска ин ду стриј ска ре во лу ци ја се ве о ма бр зо про ши
ри ла ши ром Евро пе. Ве ли ки ино ва то ри у ве ли кој ме ри ни су 
би ли у мо гућ но сти за шти ти ти оно што би се са да на зва ле 
њи хо ва пра ва ин те лек ту ал не сво ји не. Та ко ђе, из у зет ном 
бр зи ном, но ва тех но ло ги ја је ко пи ра на и ре про ду ко ва на на 
кон ти нен ту и пре ко Атлан ти ка. Ин ду стри ја па му ка је би
ла пр ва ме ха ни зо ва на тек стил на инд су три ја. Пр во па муч
но вре те но из гра ђе но је 1771. го ди не у Бри та ни ји, да би се 
ка сни је про на ла ском Ва то ве пар не ма ши не из гра ди ле пр ве 
фа бри ке. Тре ба ло је се дам го ди на да се у Фран цу ској по ја
ви ко пи ја па муч ног вре те на, а убр зо по том и ко пи ја Ва то ве 
пар не ма ши не. Пр ву фа бри ку пар них ма ши на на све ту Ват 
је осно вао 1782. го ди не бли зу Бир мин ге ма. Године 1784. 
за хва љу ју ћи ин ду стриј ској шпи ју на жи, до ла зи се и до не
мач ке вер зи је и па муч ног мли на и пар не ма ши не. Аме ри
кан ци, ко ји су има ли мо гућ ност да про из во де свој па мук, 
као и да ко ри сте руд ни ке соп стве ног угља, би ли су ма ло 
спо ри ји: пр ви па муч ни млин по ја вио се 1788. го ди не, а пр
ви пар ни мо тор 1803. го ди не. Тех но ло шке ино ва ци је по том 
ко пи ра ју и пре у зи ма ју Нем ци, па Бел ги јан ци, Хо лан ђа ни и 
Швај цар ци. Како се ефикасност технологије побољшавала, 
а економска продуктивност повећавала, па и тамо где је рад 
био јефтинији и где је било несташице угља, земље су се 
индустријализовале. Из ме ђу 1820. и 1913. го ди не број вре
те на на све ту по ве ћао се че ти ри пу та бр же од свет ске по
пу ла ци је, а сто па по ве ћа ња би ла је дво стру ко бр жа у ино
стран ству не го у Ује ди ње ном Кра љев ству. Та ква су би ла и 
по ве ћа ња про дук тив но сти, а ра сла је и тра жња. Као ре зул
тат то га, из ме ђу 1820. и 1870. го ди не ве ли ки број се ве ро за
пад них европ ских и се ве р но а ме рич ких зе ма ља по сти гле су 
бри тан ске сто пе при вред ног ра ста; а бр жи при вред ни раст у 
од но су на Ве ли ку Бри та ни ју за бе ле жи ле су Бел ги ја и Сје ди
ње не Др жа ве, а по том и Не мач ка и Ја пан. Ис точ но е вроп ске 
зе мље ин ду стри ја ли зо ва ле су се кра јем и по чет ком 20. ве ка, 
а Ки на и Ин ди ја тек средином 20. ве ка.14 

Дру гу по ло ви ну 20. ве ка обе ле жи ла је тех но ло шка ино ва ци
ја зва на ин тер нет, ро бо ти ка и чи ње ни ца да ће ма ши не за ме
ни ти фи зич ки рад љу ди. Ова тех но ло шка ре во лу ци ја до би ја 
сна гу на уч не ре во лу ци је јер се ме ња еко ном ски и дру штве
ни си стем све та, љу ди се дру га чи је по на ша ју, еко ном ски 

14 По гле да ти бру то дру штве ни про из вод по гла ви ста нов ни ка на адре си: 
www.our worl din da ta.org  где је мо гу ће би ра ти др жа ве од ин те ре со ва
ња; https://our worl din da ta.org /grap her/realgdpperca pi taPennWT?co un
try=US A+BE L+FR A+HR V+DE U+IN D+SG P+SR B+JP N+GB R+CH N
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мо де ли пре ла зе са про из вод ње и повећањa про дук тив но сти 
на мо дер ни еко ном ски мо дел услу га. Да ли и ин тер нет, као 
но ва тех но ло шка ре во лу ци ја у овом слу ча ју иде на уштрб 
ка пи та ли зму и да ли то зна чи да при вред ни раст у ства ри 
ни је мо гућ јер не ма про из вод ње, а са мим тим ни по ве ћа
ња про дук тив но сти (ко ји је обич но усло вљен тех но ло шким 
раз во јем)?

Про сла вље ни Но бе ло вац из обла сти еко но ми је, Ро берт Со
лоу (Ro bert So low) по ста вља пи та ње бу ду ћег еко ном ског ра
ста и утвр ђи ва ња сто пе ра ста у услу жној при вре ди: ‘’Од че
га за ви си укуп но по бољ ша ње фак тор ске про дук тив но сти у 
услу жној при вре ди и шта би то би ло: по ве ћа ње рад не сна ге, 
по ве ћа ње ква ли фи ко ва ног ра да, или шта?’’15 Со лоу та ко ђе 
про у ча ва ини ци јал ни ка пи тал ула га ња и по врат на ин ве сти
ци ју (Re turn on In vest ment – ROI – РОИ), а с об зи ром да се у 
еко но ми ји услу га ка пи тал сво ди на дру штве ни и ин те лек ту
ал ни, да на шња еко но ми ја на жа лост не ма та чан од го вор ка ко 
из ра чу на ти РОИ. Про блем ле жи у то ме јер ула га ње у дру
штве ни, т.ј. људ ски ка пи тал под ра зу ме ва не ко ли ци ну ула
зних фак то ра као што су при ват на и на ци о нал на ула га ња, 
ула га ња тре ћих ли ца, та цит но зна ње, итд.16

Ако еко но ми ја по ста је услу жна, да ли се гло бал ни про из вод 
као што је то ин тер нет или не ки њен де ри ват (игри ца, апли
ка ци ја, пор тал, дру штве на мре жа) мо же сма тра ти на ци о нал
ним тех но ло шким про из во дом уто ли ко пре ако је др жа ва 
уло жи ла у дру штве ни и ин те лек ту ал ни ка пи тал ко ји су за
слу жни за раз вој ино ва ци је, или пак ди рект ном ин ве сти ци
јом у ис тра жи ва ње и развоj? На ову те му ука зу је и Ед гер тон 
као што је ра ни је об ја шње но.

Тех но ло шка анк си о зност

На ве ли смо прет ход но да по сто ји до не кле оправ да на бри га 
узро ко ва на тех но ло шким ино ва ци ја ма. Тех но ло шко уз не
ми ре ње (Tec hno lo gi cal An xi ety) мо же има ти не ко ли ко об ли
ка, али три су основ не за бри ну то сти: пр ве две „бри ге’’ су 
за сно ва не на „оп ти ми стич ном” ста ву да ће тех но ло шке ино
ва ци је на ста ви ти да ра сту, мо жда и  убр за но, а тре ћа „бри га’’ 

15 So low, R. (2009) Do es Growth Ha ve a Fu tu re? Are The se Qu e sti ons Re la
ted?, Hi story of Po li ti cal Eco nomy 41 (an nual suppl.) Dur ham: Du ke Uni ver
sity Press, p. 4.

16 Ин те ре сант но је да је срп ски ди пло ма та, еко но ми ста и ма те ма ти чар, 
Ко ста Сто ја но вић у свом де лу „Осно ви те о ри је еко ном ски вред но сти’’ 
по чет ком 20. ве ка, уво де ћи ен тро пи ју тех нич ких на у ка у еко но ми ју, ма
те ма тич ком ана ло ги јом по ка зао да су на ци о нал на ула га ња у људ ски, 
ин те лек ту ал ни и дру штве ни, а пре све га мо рал ни ка пи тал за слу жни за 
при вред но и дру штве но бла го ста ње.
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је да за пра во не ће би ти до вољ но тех но ло шког на прет ка за 
бу ду ћи при вред ни раст.17 Јед на од нај че шћих за бри ну то сти 
је да ће тех но ло шки на пре дак за ме ни ти људ ски рад ма ши
на ма, што би мо гло до ве сти до тех но ло шке не за по сле но сти 
и да ље по ве ћа ње не јед на ко сти у крат ком ро ку, чак и ако су  
ду го роч ни ефек ти ко ри сни. Дру га бри га ти че се мо ра ла и 
им пли ка ци је тех но ло шког про це са за људ ску до бро бит. У 
слу ча ју ин ду стриј ске ре во лу ци је, бри га се од но си ла на де
ху ма ни зи ра ју ће ефек те ра да, а на ро чи то на ру ти ни зо ва ну 
при ро ду фа брич ког ра да.18 Тре ћа „бри га’’, про у зро ко ва на 
стаг на ци јом еко ном ског ра ста, до во ди у пи та ње да ље тех
но ло шке ино ва ци је по ста вља ју ћи пи та ње да ли су оне у тој 
ме ри мо гу ће.

Тех но ло шки на пре дак је до са да био у об ли ку ино ва ци
је про из во да, те је та ко ство рио пот пу но но ве сек то ре за 
еко но ми ју, а са мим тим и пот пу но но ву ка те го ри ју рад них 
ме ста као што су лич ни мод ни кон сул тан ти, струч ња ци за 
сај бер си гур ност, ме на џе ри за он лајн ре пу та ци ју и мно ге 
дру ге но ве про фе си је. Та ко пр ва „бри га’’ из ин ду стриј ске 
ере ни је би ла осно ва на. Са дру ге стра не, Ме кин си гло бал ни 
ин сти тут (McKin sey Glo bal In sti tu te) је об ја вио из ве штај о 
два на ест глав них но вих тех но ло ги ја за ко је сма тра да ће уз
бур ка ти по сто је ће тр жи шне и дру штве не по сту ла те.19 То су: 
(1) мо бил ни ин тер нет, (2) ау то ма ти за ци ја знан стве ног ра да 
(ау то ма ти за ци ја ви со кообра зо ва них за ни ма ња као што су 
фар ма це у ти, прав ни ци, пре во ди о ци, ар хи тек те, и сл.), (3) 
ин тер нет ства ри (In ter net of Things), (4) облак (Cloud) тех
но ло ги ја, (5) на пред на ро бо ти ка, (6) ау то ном на во зи ла, (7) 
скла ди ште ње енер ги је, (8) ге но ми ка сле де ће ге не ра ци је, 
(9) 3Д штам па ње, (10) на пред ни ма те ри ја ли, (11) на пред на 
ис пи ти ва ња на по љу екс пло а та ци је наф те и га са, (12) об
но вљи ва енер ги ја. У из ве шта ју се су ге ри ше да ће не ке од 
жр та ва би ти рад ни ци ко ји се тре нут но сма тра ју ви со ко ква
ли фи ко ва ним и ко ји су уло жи ли пу но вре ме на и нов ца у сти
ца њу зна ња и ве шти на та ко што ће до ћи до „ау то ма ти за ци је 
знан стве ног ра да” уз по моћ софт ве ра ко ји ће ра ди ти упра во 
оне ства ри за ко је су се љу ди шко ло ва ли. Стра ху је се да би 
ве штач ка ин те ли ген ци ја (Ar ti fi cial In tel li gen ce – AI) уско ро 
мо гла да за ме ни прав ни ке, бан ка ре и слич на за нима ња, док 

17 Mokyr, Ј., Vic kers, C. and Zi e barth, N. L. (2015) The Hi story of Tec hno lo
gi cal An xi ety and the Fu tu re of Eco no mic Growth: Is This Ti me Diff e rent? 
Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ve s—Vo lu me 29, Num ber 3, pp. 31–50.

18 Исто, стр. 3150.
19 Manyika, Ј., Chui, М., Bug hin, J., Dobbs, R., Bis son, P. and Ma rrs, A. (May 

2013) Dis rup ti ve tec hno lo gi es: Advan ces that will tran sform li fe, bu si ness, 
and the glo bal eco nomy, New York: McKin sey Glo bal In sti tu te.
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би на пред на ро бо ти ка мо гла да ље да до ве де до сма ње ња за
по сле но сти у про из вод њи, али би мо гла за ме ни ти и здрав
стве не рад ни ке, гра ђе вин ске рад ни ке, итд. Та ко на при мер, 
у Ја па ну већ по сто је ху ма но ид ни ро бо ти ко ји се ко ри сте као 
по моћ по сто је ћим здравствeним рад ни ци ма. Ве ћи ро бо ти 
фи зич ки пренoсе па ци јен те ако је то по треб но, а ма њи, ин
тер ак тив ни ро бо ти по ма жу у спре ча ва њу са мо ће ка да су у 
пи та њу ста ри ји па ци јен ти. Ути цај ни аме рич ки еко но ми ста 
Пол Круг ман (Paul Krug man) ко ји је уве ре ња да ће обра зо ва
ње на не ки на чин ре ши ти про блем уни шта ва ња рад них ме
ста тех но ло ги јом, је у Њу јорк Тај мсу (The New York Ti mes) 
на пи сао ко лум ну као нео лу ди ста јер је ука зао да је да нас 
мно го мрач ни ја сли ка ути ца ја тех но ло ги је на рад „где ће ви
со ко обра зо ва ни рад ни ци као и ма ње обра зо ва ни рад ни ци 
де вал ви ра ти и из гу би ти по сао, а под сти ца ји за ви шим обра
зо ва њем мо гу да ство ре ви ше про бле ма, не го што их ре ша
ва ју.”20

За кљу чак
Про ме не што се зби ва ју у со ци јал ним сре ди на ма, ве за не су за чо ве
ка, дру штво и ње го ву око ли ну фи зич ку. Дру штво ства ра ту око ли

ну и ме ња се под ње ним ути ца јем.21

Ко ста Сто ја но вић

У дру штве ноеко ном ским си сте ми ма сва ка про ме на у ви ду 
на уч нотех но ло шког про гре са ме ња по на ша ња љу ди и ма
ши на. Еко но ми ја је пре све га со ци јал но ори јен ти са на и тре
ба да бу де дру штве но од го вор на, а то зна чи да тре ба да бу де 
по ста вље на та ко да слу жи љу ди ма у кон тек сту мо рал них и 
етич ких на че ла.

С јед не стра не, Фу ку ја ма твр ди да „у сфе ри по ли ти ке и еко
но ми је из гле да да је исто ри ја про гре сив на и ди рек ци о на, а 
на кра ју 20. ве ка кул ми ни ра ла је у ли бе рал ној де мо кра ти ји 
као је ди ној ра зум ној ал тер на ти ви за тех но ло шки на пред на 
дру штва‘‘22. Са дру ге стра не не спор но је да се гло ба ли за ци
јом гу би на ци о нал ни иден ти тет али и да свет ски еко ном ски 
про грес за ви си од ула га ња на ци о нал них еко но ми ја у ис тра
жи ва ње и раз вој. Свет ски еко ном ски про грес је про грес тех
но ло шки на пред них дру шта ва у ком су ин сти ту ци је под ре
ђе не си сте му сло бод ног отво ре ног тр жи шта, а то зна чи да 

20 Krug man, P. (14 Ju ne 2013) Sympathy for the Lud di tes, The New York 
Times,14 Ju ne 2013, p. A27.

21 Сто ја но вић, К. (1910) Осно ви те о ри је еко ном ских вред но сти, Бе о град: 
Срп ска кра љев ска ака де ми ја, стр. 5.

22 Фер гу сон, Н. (2012) Моћ нов ца, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 393.



147

ЈЕЛЕНА СТАНУЛОВИЋ

ће еко ном ска не јед на кост и да ље ра сти (бо га та дру штва ће 
по ста ти бо га ти ја, а си ро ма шна си ро ма шни ја).

Да на шњи еко но ми сти као што је То ма Пи ке ти (Tho mas Pic
ketty) твр де да се успех јед не еко но ми је мо же про це ни ти 
пра те ћи жи вот ни стан дард гра ђа на то ком ду жег пе ри о да, 
и то пре све га пра те ћи раст не јед на ко сти. Eкономска не јед
на кост је увек би ла при сут на, али та ко ђе и увек раз ли чи та 
то ком исто ри је што по ка зу ју еко ном ска ис тра жи ва ња да на
шњи це, па та ко То ма Пи ке ти у свом ‚‘Ка пи та лу‘‘ (Ca pi tal in 
the Twenty  First Cen tury) ука зу је да је не јед на кост до Пр вог 
свет ског ра та би ла ви со ка, да би у по сле рат ним го ди на ма 
до 1970. не јед на кост у рас по де ли до хо да ка и бо гат ства би ла 
дра стич но сма ње на, де ли мич но ра то ви ма и ‚‘Ве ли ком де
пре си јом‘‘, а де ли мич но и де ло ва њем кеј нзи јан ског си сте ма 
ко ји под ра зу ме ва др жав не ин ге рен ци је.23 1980их на свет ску 
сце ну сту па нео ли бе ра ли зам пред во ђен сак сон ском стру јом 
та че ри зма где је ре фор мом и при ва ти за ци јом јав ног сек то ра 
кроз де ре гу ла ци ју при вре де по но во до шло до ве ли ких не
јед на ко сти. Ово нас на во ди на раз ми шља ње да тех но ло шке 
ино ва ци је, по го то во оне ре во лу ци о нар не, ко је су има ле уло
гу у про ме ни по на ша ња и ма ши на и љу ди (нпр. ин тер нет) 
под сти чу еко ном ске не јед на ко сти.

Ме ха нич ке ино ва ци је ин ду стриј ске ре во лу ци је де ло ва ле 
су као за ме на за људ ску сна гу и спрет ност, али ма ши на тог 
вре ме на ни је мо гла да раз у ме, упо ре ђу је, ра чу на, чи та, чу је, 
па чак и до но си од лу ке. Да нас, ако ве штач ка ин те ли ген ци ја 
и ро бо ти ка на ста ве са да шњи тренд раз во ја, бу ду ће ма ши не 
ће би ти у ста њу да спро ве ду ско ро све људ ске ка па ци те те, 
на рав но у од ре ђе ном кон тек сту и у од ре ђе ној ме ри, те ће 
и ствар но за ме ни ти људ ски рад ко ји са да по зна је мо. Чи ни 
се да ће ово га пу та то би ти стра шни је, али узми мо у об зир 
да се у 19. и 20. ве ку ни су мо гли за ми сли ти по сло ви ко ји 
са да по сто је. На уч ни ци су, са дру ге стра не, има ли кључ ну 
уло гу ка да је би ло по треб но да се опо ни ра од ре ђе ним тех
но ло шким ино ва ци ја ма па су се су прот ста ви ли та ко зва ној 
ге џет (gad get  тех но ло шка спра ви ца) ма ни ји то ком Дру гог 
свет ског ра та, па и на кон то га. На и ме, ен гле ска вла да је зах
те ва ла од та да шњих на уч ни ка да пред ло же но ве иде је ка ко 
би се уна пре ди ло или ство ри ло но во оруж је, али је на уч на 
за јед ни ца то од би ла. Сто га, за кљу чу је мо да ће на уч ни ци и 
да ље има ти кључ ну уло гу у раз во ју но вих тех но ло ги ја.

Нео лу ди зам се по ла ко вра ћа на сце ну, до ду ше још увек ви ри 
иза за ве се ко ја се још ни је подиглa. За пра во, про ти вље ње 

23 Pi ketty, T. (2014) Ca pi tal in the Twenty – First Cen tury, Cam brid ge: The 
Belk nap Press of Har vard Uni ver sity Press.
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ве ћи ни но вих иде ја, про на ла за ка и ино ва ци ја је сте су штин
ско за на пре дак, ка ко при ме ћу је Ед гер тон. На кра ју, ако је 
иде ја за и ста су пер и ор на, она ће се би ти при хва ће на, са мо 
тре ба во ди ти ра чу на да то не бу де са ве ли ким ка шње њем, и 
да то не ма штет не по сле ди це за ин те лек ту ал ни и по ли тич ко 
дру штве ни раз вој. Раз вој но вих тех но ло ги ја пред мет су из
у ча ва ња мно гих ху ма ни стич ких на у ка ко је ис пи ту ју мо рал 
и етич ки ди зајн тех но ло ги ја, те је си стем ско раз ми шља ње 
у кон тек сту ства ра ња но вих тех но ло ги ја и њи хо вих им пле
мен та ци ја кључ но. При мер то га су сва ка ко и на ци о нал на 
ула га ња у кон тек сту њи хо вог гло бал ног раз во ја и ши ре ња.
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Abstract

Conventional theory of economy claims that technology and 
technological development are key factors to economic growth, while 
economic growth is central to capitalism and institutions created on this 
ideology. In this paper, the importance of technological investments 
will be reexamined for both national and global economic growth, 
having in mind the notion that technological innovations depend on 
the institutions of the free market system. The growth of the national 
economy also depends on the employment rate. Therefore, the idea 
that technological progress might devalue human labour regardless 
of the level of education will also be discussed in this paper. Since 
technological innovations bring changes within the actual socio

economic system, they also bring anxiety.
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