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ОСНОВНИ ПОЈМОВИ  

Пре свега, дефинишимо неке кључне појмове у вези са макроекономијом.  

 

1. ЕКОНОМИЈА је наука о алтернативном коришћењу ретких ресурса. Различите 

алтернативе омогућавају избор, а реткост ресурса намеће потребу да се бира.   

Пример: Имате 200 дин и бирате да ли ћете их потрошити да узмете свеску у 

књижари или попијете пиће у кафићу Принцип. Ваши ресурси су ограничени, па 

морате да бирате између алтернатива.  

 

2. МАКРОЕКОНОМИЈА (од грчке речи macros = велико, агрегатно) је економска 

дисциплина која проучава појаве на нивоу економије у целини (националном и 

међународном). Макроекономија се бави бројним феноменима, нпр. инфлацијом, 

незапосленошћу, привредним растом, коњуктурним кретањима у привреди итд. 

Вероватно знате шта су ови остали појмови осим коњуктурних кретања – коњуктурна 

кретања су кретања економске активности између периода рецесије и периода 

експанзије:  

 

  

 

 

 

 

 

3. МИКРОЕКОНОМИЈА је економска дисциплина која проучава појаве на нивоу 

појединачних економских субјеката (произвођача и потрошача), а бави се 

производњом, разменом, расподелом и алокацијом ресурса.   

 

4. ОТВОРЕНА МАКРОЕКОНОМИЈА представља националну економију која 

увози и извози на начелима: 

o слободне конкуренције  

o отворености домаћег тржишта  

 

5. МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА је скуп мера које влада предузима ради 

успостављања и одржавања макроекономске равнотеже, а пре свега обухвата:  

o фискалну политику – промене државне потрошње 𝐺 и пореза 𝑇   

o монетарну политику – промене понуде новца 𝑀 и каматних стопа 𝑟   

 

1. Макроекономија као економска дисциплина    
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ЦЕНТРАЛНИ ПРОБЛЕМ МАКРОЕКОНОМИЈЕ 

Централни проблем макроекономије, тзв. Криза макроекономије, је криза 

недостајуће визије. Наиме, недостаје права визија савршеног функционисања 

економије! У том контексту сагледајмо кратки историјат макроекономске мисли:    

o до 1930-их макроекономија је била прилично неразвијена;  

o од 1930-их до 1970-их појавио се Кејнс са својом визијом макроекономије;  

o после 1970-их падају Кејнсове идеје, али нема праве нове визије; 

реконструише се либерални поредак на начелима:  

▪ дерегулације (идеја монетаризма) - сматрају да тржиште само 

долази у равнотежу  

▪ очекивања (идеја нових класичара) - укључују очекивања у моделе  

▪ тржишних ригидности (идеја Нових кејнзијанаца) - укључују бројне 

ригидности у моделе    

Ова криза проистиче из неуспеха интеграције досегнутог знања у економске теорије. 
 

 Све ове макроекономске школе (кејнзијанизам, монетаризам, нова класична макроекономија, 

нови кејнзијанизам) детаљно ћемо обрадити касније у скрипти. 

 
КЕЈНЗИЈАНИЗАМ И МОНЕТАРИЗАМ 

Као две главне супротстављене макроекономске школе истичу се кејнзијанизам и 

монетаризам. У следећој табели дајемо мини-приказ кључних разлика између њих:  

  Кејнзијанци  Монетаристи  
1. Степен знања појединца  минималан максималан 
2. Степен извесности  минималан  максималан 
3. Степен рационалности минималан максималан 
4. Ко је паметан?  појединац  тржиште   

 

У преводу: 

- Кејнзијанци мисле да појединац не поседује довољно знања да доноси праве 

одлуке на тржишту. Стога не може да се понаша рационално, и степен неизвесности у 

економији постаје веома висок. Из тих разлога, држава мора бити ту да реагује, 

односно кејнзијанци се залажу за државни интервенционизам.   

- Монетаристи мисле да појединац поседује довољно знања да доноси праве одлуке 

на тржишту. Стога се сви појединци понашају рационално, и степен неизвесности у 

економији је минималан. Из тих разлога, држава нема потребе да реагује, односно 

монетаристи су против државног интервенционизма.  
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ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ТОКОВИ   

Отац Џона Мајнарда Кејнса је издвојио три основна економска тока, а то су:  

1. ПОЗИТИВНА ЕКОНОМИЈА – изучава економску реалност каква јесте, те се бави 

објективним објашњавањем; 

2. НОРМАТИВНА ЕКОНОМИЈА – изучава економску реалност каква треба да буде, те 

се бави вредносним судовима; 

3. ВЕШТИНА ЕКОНОМИЈЕ – спаја открића позитивне са циљевима нормативне 

економије, тј. на темељима економске политике мири реалност и жељене циљеве. 

 

МАКРОЕКОНОМИЈА КАО МИКС НАУКЕ И УМЕТНОСТИ 

Имајући у виду основне економске токове, можемо рећи  за макроекономију да 

представља својеврсни микс науке и уметности, и то:  

➢ макроекономија је наука, јер анализира и предвиђа догађаје под одређеним 

условима (претпоставкама); 

➢ макроекономија је уметност, јер представља вештину анализе и закључивања 

онда када нису све варијабле познате.    

Сходно наведеном, познати економиста Роберт Солоу је дефинисао на следећи начин 

задатак економиста: „Економисти не треба да буду савршено образовани за трагање 

за несазнатљивим, већ довољно образовани за трагање за сазнатљивим.“  

•

СТРУКТУРА ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ  

Познато нам је већ из Основа економије да се БДП (бруто домаћи производ) састоји 

из следећих ставки. У макроекономији, БДП ћемо називати „доходак“: 

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑵𝑿 
 

1. ПРИВАТНА ПОТРОШЊА (𝐶 −  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛)  

Приватна потрошња су издаци, тј. трошкови домаћинстава на куповину добара и 

услуга. Општа функција потрошње има следећи облик:    

𝐶 =  𝑐0  +  𝑐1𝑌𝐷      где је      0 <  𝑐1  <  1 

➢ 𝑐0 је део потрошње који не зависи од дохотка 𝑌 (тзв. аутономна потрошња)  

➢ 𝑌𝐷 је расположиви доходак (који се рачуна као доходак – порези + трансфери)  

➢ 𝑐1 показује колико се потрошња повећа када се повећа 𝑌𝑑  (ово је тзв. 

маргинална склоност потрошњи – више о овоме у питању 22)  
 

2. ИНВЕСТИЦИОНА ПОТРОШЊА (𝐼 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡) 

Инвестициона потрошња су издаци, тј. трошкови на опрему, залихе и грађевинске 

објекте. 
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3. ДРЖАВНА ПОТРОШЊА (𝐺 − 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡) 

Државна потрошња су издаци, тј. трошкови локалних, републичких и савезних влада 

на добра и услуге, која не укључује трансферна плаћања (плаћањa за које се не 

обавља замена за неко добро или услугу; нпр. држава даје одређеним грађанима 

социјалну помоћ, субвенције...). 

 

4. НЕТО ИЗВОЗ (𝑁𝑋 − 𝑛𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠) 

Нето извоз представља разлику између извоза (𝑋) и увоза (𝑀).  

➢ ако имамо да је 𝑋 >  𝑀 – то је трговински суфицит 

➢ ако имамо да је 𝑋 <  𝑀 – то је трговински дефицит  

➢ ако имамо да је 𝑋 =  𝑀 – постоји равнотежа трговинског биланса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕГЗОГЕНЕ И ЕНДОГЕНЕ ВАРИЈАБЛЕ 

Модел је конструкција коју покушава да објасни одређену појаву из економске 

стварности, а заснована је на одређеним претпоставкама. Пример једног модела 

јесте модел који смо управо научили – модел бруто домаћег производа:  

𝑌 =  𝐶 +  𝐼 +  𝐺 +  𝑁𝑋 

 
Модели обухватају две врсте варијабли – егзогене и ендогене варијабле.  

 

1) Егзогене варијабле  

Егзогене варијабле су варијабле које су изван модела и које модел не објашњава. У 

нашем примеру модела бруто домаћег производа, једна егзогена варијабла је 

инвестициона потрошња 𝐼, уколико претпоставимо да су фиксне (узимамо их као 

дате, као податак који долази „споља“).  

 

2) Ендогене варијабле  

Ендогене варијабле су варијабле које зависе од других варијабли у моделу. У нашем 

примеру модела бруто домаћег производа, једна ендогена варијабла је приватна 

потрошња 𝐶, јер смо претпоставили одређену функцију потрошње, која зависи од 

других варијабли у моделу (узели смо да потрошња зависи од расположивог дохотка 

𝑌𝐷 ):  

С =  𝑐0  +  𝑐1𝑌𝐷      где је      0 <  𝑐1  <  1 
 Напомена: За означавање расположивог дохотка користимо 𝑌𝑫 јер на енглеском disposable 

income = расположиви доходак.  

 Битна напомена: Разлику између дохотка 𝑌 и расположивог дохотка 𝑌𝐷  имате објашњену у 

оквиру питања 46. 
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Иако у макроекономији постоје бројни ставови у погледу многих феномена, четири 

великана модерне макроекономије – Солоу, Тејлор, Блиндер и Бланшар – дефинисали 

су суштину макроекономије као њених десет заједничких елемената. То су:  

 

1. Агрегатна тражња (планирана потрошња)  

Први заједнички став је да агрегатна тражња (планирана потрошња) на кратак рок 

утиче на економске активности, а на дуги рок не - тржиште се враћа у стање 

равнотеже и на своју дугорочну путању раста.  

 

2. Структура агрегатне тражње  

Макроекономисти се слажу у погледу структуре агрегатне тражње (планиране 

потрошње). Наиме, агрегатна тражња обухвата:  

➢ C - планирану приватну потрошњу 

➢ I - планирану инвестициону потрошњу  

➢ G - планирану државну потрошњу  

➢ NX - планирани нето извоз 

 Битна напомена: Приметимо да смо у претходном испитном питању (стр.3) 

говорили о стварној потрошњи тј. дохотку Y, а овде говоримо о планираној 

потрошњи, тј. агрегатној тражњи AD (aggregate demand). Када су ове вредности исте 

(𝑌 = 𝐴𝐷), онда је присутна краткорочна макроекономска равнотежа – у супротном 

долази до неравнотежа дохотка које ћемо изучавати на крају ове скрипте.  

 

3. Дугорочна стопа раста привреде  

Још један заједнички став макроекономиста је да је дугорочна стопа раста привреде 

одређена уделом инвестиција у БДП-у (тј. који део БДП-а је инвестициона потрошња), 

као и степеном којим држава подстиче ширење слободног тржишта и технолошких 

иновација (премда се неки макроекономисти залажу за више реаговања државе, а 

неки за мање државног интервенционизма).  

 

4. Тржиште  

Према класичарима, тржиште јесте само уравнотежујући систем. Међутим, комплетна 

економска стварност је да се рационални појединци труде да максимирају своју 

корисност у условима:  

➢ ригидности (нпр. минималне наднице, моћ синдиката, ефикасне наднице…)  

➢ ограничене ликвидности (не постоје неограничена расположива средства)  

➢ нетачних очекивања (очекивања и стварност се не морају поклапати) 

2. Десет заједничких елемената макроекономије    
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5. Привредни субјекти   

Макроекономисти изучавају и привредне субјекте – да ли су њихова очекивања 

окренута унапред или уназад (што ћемо касније изучавати као рационална и 

адаптивна очекивања), да ли су савршена или не (већина макроекономиста се слаже 

да нису) и да ли привредни субјекти непрестано уче и исправљају своје грешке или не 

(већина макроекономиста се слаже да исправљају своје грешке).  

 

6. Централна банка    

Заједнички став је да номиналну каматну стопу 𝑖 одређује Централна банка, док 

реалну каматну стопу одређује очекивана инфлација путем Фишерове једначине: 

𝑟 = 𝑖 − 𝜋𝑒 

 

7. Монетарна политика  

Монетарна политика на кратки рок је ненеутрална (утиче и на номиналне и на реалне 

агрегате), а на дуги рок је неутрална (утиче само на номиналне агрегате). На пример, 

експанзивна монетарна политика у кратком року може да утиче и на повећање 

реалног дохотка (реални агрегат), док у дугом року може да утиче само на повећање 

цена (номинални агрегат).  

 

8. Неизвесност  

Краткорочни утицај монетарне политике не може се предвидети прецизно, јер постоје 

бројни канали помоћу који новац утиче на доходак. Стога, увек постоји одређени ниво 

неизвесности у економској стварности.  

 

9. Наднице   

На кратки рок наднице реагују са кашњењем (јер су фиксиране уговором о раду, не 

могу да се мењају тренутно), а на дуги рок радници прилагођавају своја очекивања о 

надницама, што ће утицати на промену надница.  

 

10. Финансирање буџетског дефицита    

Буџетски дефицит држава може да финансира на два основна начина:  

➢ „ИЗ НОВЦА“ (задуживањем код Централне банке)  

➢ „ИЗ ОБВЕЗНИЦА“ (емисијом обвезница као дужничких хартија од вредности)  

Буџетски дефицит и дугорочна стопа раста (из тачке 3) су у негативној корелацији – 

када је буџетски дефицит већи, дугорочна стопа раста је нижа, а када је буџетски 

дефицит нижи, дугорочна стопа раста је већа. 
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КРАТКИ ИСТОРИЈАТ ЏОНА МАЈНАРДА КЕЈНСА 

Пре него што пређемо на значајне раде Џона Мајнарда Кејнса, битно је да сагледамо 

основне биографске податке овог реномираног економисте.  

➢ 1883. - рођен у Великој Британији  

➢ 1897. - отишао да се школује у Итону  

➢ 1902. - отишао на Kings College  

➢ 1909. - постаје професор на истом колеџу  

➢ 1914. - ПОЧЕТАК ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА  

▪ Кејнсов циљ је био спасити капитализам тако што ће га преуредити   

➢ 1919. КРАЈ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: Париска мировна конференција  

▪ био је главни представник Министарства финансија Велике Британије  

▪ залагао се за смањење репарација (одштете) Немачкој и повећање 

репарација Великој Британији и Француској  

▪ није успео у овоме, те је написао „Економске последице мира“ 1919. 

ЗНАЧАЈНИ КЕЈНСОВИ РАДОВИ   

Кејнс је писао бројне књиге и радове, од чега су најзначајнији следећи:  

1. „Економске последице мира“ (1919. година)    

Овај рад је постао бестселер којим се Кејнс прославио. У њему, Кејнс је предвидео 

политички ток догађаја, као и да ће неко искористити Велику депресију (1929-1933) у 

своју корист (више о овој кризи на стр.27). Кејнсова предвиђања су се обистинила – 

немачки тоталитаризам је искористио ово у своју корист.  

2. „Економске последице господина Черчила“ (1925. година)    

У овом раду Кејнс је критиковао повратак на златни стандард. Он је сматрао да 

прецењена фунта доводи до пада извоза у Великој Британији (што је логично јер 

прецењеност валуте значи да је увоз јефтинији, а извоз скупљи), што за даљу 

последицу има пад надница и тиме повећање вероватноће за протесте радника. И у 

овом случају Кејнсова предвиђања су се обистинила, па у том духу Кејнс пише и рад 

„Крај лесефера“ 1926. године.   

3. „Општа теорија запослености, камате и новца“ (1936. година)    

Ово је најзначајније Кејнсово дело, које представља библију кејнзијанизма. У 

централни план Кејнс ставља ефективну (агрегатну) тражњу. Он каже да равнотежа 

може да се постигне смањивањем производње и на нивоу дохотка који није на пуној 

запослености (ово ћете детаљно видети у лекцији о AS-AD моделу у другој скрипти).  

 

3. Кејнсови радови    
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КЕЈНСОВ ДОПРИНОС  
Биограф Скиделски је сматрао да је Кејнс један од највећих мислилаца и економиста 

20. века и сматрао га је оцем и утемељивачем макроекономије као економске 

дисциплине.  

 

Неки од цитата овог биографа у вези Кејнса су следећи:  

 

- „Кејнсов фундаментални допринос јесте да не знамо, нити можемо израчунати, шта 

ће донети будућност.“ 

 

- „Када штедише постану песимисти у погледу будућности, одлучују се за гомилање 

новца, а не за инвестиције.“ 

 

- „Не постоји никаква природна тенденција да ће сви расположиви ресурси бити 

упослени.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕЈНСОВ ПЛАН И ВАЈТОВ ПЛАН  

Кејнсов план је створен 1939. године и обухватао је следеће идеје:  

• светска валута БАНКОР која зависи од текућих златних резерви 

• земље да се задужују до висине својих резерви 

• а за прекорачења добијају кредите по релативно фиксним курсевима  

• ратна инфлација би се регулисала обавезном штедњом и одложеном отплатом 

Ипак, Кејнсов план није усвојен, већ је усвојен Вајтов план, који је ограничио 

могућност задуживања у систему ММФ-а и фиксног девизног курса и злат. стандарда.  
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ТРИ НАЈВАЖНИЈА КЕЈНСОВА ДОПРИНОСА  
Кејнс је био велики економиста, а његова три најважнија доприноса су следећи: 

➢ он је оснивач и утемељивач макроекономије као економске науке  

➢ увео је квантификацију у макроекономске државне билансе  

➢ обновио је поверење у тржишни систем  

 

ЦЕНТРАЛНЕ ИДЕЈЕ КЕЈНСОВЕ ЕКОНОМСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ  
Две централне идеје Кејнсовог система (Кејнсове економске филозофије) обухватају: 

 

1. Економске једнакости усмерене ка ефикасности привреде  

Кејнс је прихватао потребу уједначавања доходака, али у оквирима капитализма. 

  

2. Неизвесност  

Кејнс је залагао став да се при доношењу одлука налазимо у амбијенту неизвесности и 

вероватноћа одређених исхода. Сви исходи су могући, а жељени циљ ће се постићи 

једино путем активности у складу са преференцијама појединаца.  

Кејнс је рекао: „Могући исходи не морају бити спознати до краја, важне су акције и 

њихови исходи.“ У преводу: није потребно да се привредна активност води у стању 

потпуне извесности, већ да се и поред неизвесности спроводе одговарајуће акције и 

успешни пословни подухвати.  

Овако схваћен, Кејнсов систем је алтернатива следећим системима:  

➢ laissez-faire („лесефер“) концепту савршеног тржишта 

➢ марксистичкој теорији по којој је пропаст капитализма неизбежна 

 

Кејнсова етика гласи: „Идеал мотивације предузетника у условима 

неизвесности.“ У преводу: Треба тежити мотивацији предузетника и подстицати их на 

привредну активност, без обзира на услове неизвесности које владају.  

  

ШТА ЈЕ КЕЈНС ОСПОРАВАО?  
Кејнс је оспоравао да постоји разлика између позитивне и нормативне економије. За 

разлику од овог става, он је гледао постојеће стање као:  

➢ вероватно стање (оно како јесте)  

➢ вероватни идеал (оно како треба да буде) 

4. Кејнсова економска филозофија    

 - ознака за испитно питање које се врло често јавља на испиту. Али учите сва питања! 
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ВЕЛИКИ УТИЦАЈ КЕЈНСА  
Кејнс је рекао: „Идеје економиста, и када су у праву и када греше, далеко су моћније 

него што се мисли. Практични људи који верују да су потпуно ослобођени 

интелектуалних утицаја у ствари су робови давно умрлих економиста.“ 

 

Постојао је огроман утицај Кејнса у међуратном периоду и после Другог светског рата, 

јер: 

➢ Кејнс је имао велики допринос економској теорији 

➢ Кејнс је имао велики утицај на креирање економске политике Велике Британије  

➢ Кејнс је имао занимљив живот (био је уметник, берзански активиста, политичар) 

 

ЦЕНТРАЛНЕ ИДЕЈЕ КЕЈНСОВЕ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ  

Три централне идеје Кејнсове економске теорије обухватају: 

 

1. Појам невољне незапослености   

Невољну незапосленост чине они људи који су способни за рад и активно траже 

посао, али не могу да га нађу (они су невољно незапослени).   

 

2. Узрок невољне незапослености  

Према Кејнсу, узрок невољне запослености је недостатак агрегатне тражње. Кејнсова 

секвенца је следећа: 

агрегатна тражња  - инвестиције  - запосленост  - криза 

Објашњење: Када постоји недостатак агрегатне тражње, ово утиче на то да постоји и 

веома низак ниво инвестиција, а тиме и низак ниво запослености. Сходно томе, 

долази до невољне незапослености и привреда запада у кризу. Због чега је ово тако? 

Једноставно, агрегатна тражња јесте исто што и планирана потрошња – уколико људи 

не планирају да троше, фирме немају за кога да производе и инвестирају, па им нису 

потребни ни радници. Као резултат овога настаје економска криза.  

 

3. Решење за невољну незапосленост    

Кејнс је био става да решење за невољну незапосленост лежи у државном 

интервенционизму, тј. сматрао је да држава треба да спроведе одређене мере како 

би повећала ниво агрегатне тражње у привреди и тиме решила невољну 

незапосленост. Ово је у супротности са монетаристичким идејама.  

5. Кејнсова економска теорија     
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ЈОШ ИДЕЈА КЕЈНСОВЕ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ  
Још неке за нас веома релевантне од бројних Кејнсових идеја су следеће:  
 

1. Хипотеза о апсолутном дохотку (питање 22)  

Суштина ове Кејнсове хипотезе је да са растом дохотка потрошња апсолутно расте, а 

релативно опада. Другим речима, како расте доходак све је већи износ потрошње, али 

мањи удео потрошње у целом дохотку (већи % дохотка остављамо на штедњу). Ова 

хипотеза такође обухвата и подхипотезу да сиромашнији релативно троше више, а 

богатији релативно троше мање. Хипотеза о апсолутном дохотку је касније оспорена 

од стране Милтона Фридмана у хипотези о перманентном дохотку (питање 23) и од 

стране Модиљанија у теорији о животном циклусу потрошње (питање 24).  
 

2. Кејнсов модел (хидраулика)  

Кејнс је описао економску активност кроз метафору хидраулике. Он је сматрао да је 

ниво активности, попут течности, одређен нивоом производње предузећа која по том 

основу исплаћују дохотке, а радници их троше. Равнотежу економске активности 

ремете инјекције (инвестиције) и повлачења (штедња) (више у питању 57).  

 

ТУМАЧЕЊЕ КЕЈНСОВЕ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ  
Кејнсова теорија је ограничено напуштање неокласичног модела, која почива на три 

макроекономска агрегата заснована на психологији појединаца: 

➢ Маргиналној склоности потрошњи. Маргинална (гранична) склоност потрошњи 

означава колико се потрошња промени када се повећа доходак за једну 

јединицу. Она одређује понашање појединаца.  

➢ Маргиналној ефикасности капитала. Маргинална ефикасност капитала 

означава колико се аутпут промени када се капитал као инпут повећа за једну 

јединицу. Она одређује понашање произвођача (предузетника). 

➢ Преференцијама ликвидности. Преференције ликвидности означавају колико 

неко жели да држи у новцу, а колико да троши или штеди. Оне одређују 

понашање власника капитала.  

 

УСПОН КЕЈНЗИЈАНИЗМА  
Успон кејнзијанизма је неодвојив од стања светске привреде после Првог светског 

рата. Први светски рат је узроковао Велику депресију 1929.-1933. године. Ова велика 

криза је била изненађење за класичаре, јер су они сматрали да ће се тржиште само 

вратити у равнотежу (више у питању 13). Међутим, до овога није дошло, што је 

створило простор за продор нових идеја, тј. за успон кејнзијанизма.  
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 Предкејнзијанци Кејнзијанци 

1.  
Зависност између 
инвестиција и 
штедње 

Главни фактор: ШТЕДЊА  
а) стога, штедња одређује 
инвестиције   
 
б) промене у каматној стопи 
осигуравају да се свака 
штедња може инвестирати  
 
в) не постоји самостална 
функција инвестиција 
 

Главни фактор: ИНВЕСТИЦИЈЕ 
а) стога, инвестиције одређују 
обим производње * 
 
б) обим производње одређује 
обим штедње  
 
в) постоји самостална 
функција инвестиција  
 
*  = директна веза 

2.  
Новац 
 
 
 
 

а) новац се тражи само да се 
могу обављати трансакције  
(трансакциони мотив)  
 
б) понуда новца утиче само на 
апсолутни ниво цена  
 
в) класична дихотомија – 
понуда и тражња одређују 
релативне цене, а новчана 
маса одређује апсолутне цене 
(не могу номиналне величине 
да утичу на реалне величине)    

а) новац се тражи и за 
трансакције и за штедњу 
(трансакциони и 
спекулативни мотив)  
 
б) понуда и тражња новца 
одређују каматну стопу 
(због спекулативног мотива)  
 
в) кејнзијанска дихотомија – 
тражња утиче на производњу, 
а трошкови утичу на цене  
 

3. Запосленост  
 
 
 

а) постоји вољна 
незапосленост, јер радници 
неће да раде по тренутној 
важећој надници   
 
б) тржиште рада је као и свако 
друго тржиште (равнотежа 
услед промене реалне плате) 
 

а) постоји невољна 
незапосленост, када радници 
не раде због ригидности на 
тржишту рада   
 
б) тржиште рада је 
специфично, управо због 
невољне незапослености  

4. Расподела 
профита  
 

функционална је - зависи од 
маргиналне продуктивности 
фактора производње, а то су:  
- рад  
- капитал 
- земља    

зависи од: 
- инвестиционих одлука фирми 
- склоности штедњи  
 
 
 

6. Предкејнзијанска и Кејнсова економија    
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ФУНКЦИЈА АПСОЛУТНОГ ДОХОТКА  

 

 
      Y - апсолутни доходак  

      С - потрошња домаћинства (consumption) 

      S - штедња (savings) 

 

Објашњење: Доходак Y можемо користити на два начина - део дохотка трошимо на производе и 

услуге (С), док део дохотка штедимо (S). Анализирајмо сада детаљније ове компоненте.  

      

 

Y = C + S 

ФУНКЦИЈА ПОТРОШЊЕ 

 

 
 C - потрошња (consumption) 

 а - аутономна потрошња   

 b - гранична склоност потрошњи (ГСП) 

 Y - апсолутни доходак 

 

Објашњење: Потрошња се састоји из два дела: 

(1) аутономна потрошња (а), која не зависи од 

дохотка (нешто увек морамо да трошимо, без 

обзира колико зарађујемо – за храну, за воду...)  

(2) део који зависи од дохотка (bY) – b је 

маргинална склоност потрошњи, која показује за 

колико се промени потрошња С када се доходак 

Y повећа за једну јединицу. Математички:  

𝑏 =
𝜕𝐶

𝜕𝑌
 

b је позитивно јер уз већи доходак, више 

трошимо (позитивна је веза).    

  

 

С = а + bY 

ФУНКЦИЈА ШТЕДЊЕ 

 

 
 S - штедња (savings) 

 а - аутономна потрошња   

 1-b - гранична склоност штедњи (ГСШ) 

 Y - апсолутни доходак 

 

Објашњење: Штедња се састоји из два дела: 

(1) аутономна потрошња (а), која не зависи од 

дохотка (нешто увек морамо да трошимо, без 

обзира колико зарађујемо – за храну, за воду...) 

– тако да и за доходак 𝑌 = 0 имамо одређену 

потрошњу, тј. негативну штедњу −а 

 (2) део који зависи од дохотка (1-b)Y – 1-b је 

маргинална склоност штедњи, која показује за 

колико се промени штедња S када се доходак Y 

повећа за једну јединицу. Математички:  

1 − 𝑏 =
𝜕𝑆

𝜕𝑌
 

 

      

 

S = -a + (1-b) Y 

22. Кејнсова теорија апсолутног дохотка (1936.) 

ТУ СУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ... 

Кејнс претпоставља да су егзогене, тј. да доходак не утиче на њих. Имамо следећи 

израз, уз претпоставку затворене привреде без државе:  

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 

 

Одавде, лако можемо извести Кејнсов мултипликатор. 

 

 
     

 Помоћ: Док ово учите, гледајте графиконе са стр.39. Научите и ове графиконе! 
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КЕЈНСОВ МУЛТИПЛИКАТОР 

Полазимо од равнотеже где је стварни аутпут једнак планираној потрошњи:  

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 

 

Знамо да је функција потрошње 𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌. Замењујемо ово у једначину: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝐼 

 

Пребацимо све сa Y на леву страну:  

𝑌 − 𝑏𝑌 = 𝑎 + 𝐼 

𝑌(1 − 𝑏) = 𝑎 + 𝐼 

𝑌 = (𝑎 + 𝐼) ∙
1

1 − 𝑏
 

 

У овом изразу, Кејнсов мултипликатор је:  

 

 

 

 

Он показује колико се доходак Y увећава услед промене аутономног дела 

потрошње (аутономни део личне потрошње 𝒂 + егзогене инвестиције 𝑰) 

Овде смо претпоставили затворену економију без државе (више у питању 55 и 56).  

 

 
      M - мултипликатор   

      1-b - гранична склоност штедњи (ГСШ) 

 

 

      

 

𝐌 =  
𝟏

𝟏 − 𝐛
 

УПОТПУЊЕНА ФУНКЦИЈА ДОХОТКА је дакле... 

 

 

 

 
      Y - апсолутни доходак  

      M - мултипликатор 

      а - аутономна потрошња 

 I – инвестиције  

      

 

𝒀 = (𝒂 + 𝑰) ∙
𝟏

𝟏 − 𝒃
 

 

𝒀 = (𝒂 + 𝑰) ∙ М 

 

графици 
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График 1: Функција потрошње 

На x-оси означавамо доходак, док на y-оси 

означавамо потрошњу. Линија 45 степени 

означава једнакост дохотка и потрошње. 

Потрошњу чине: 

a - аутономна потрошња (независна од дохотка) 

bY - потрошња која зависи од дохотка, односно 

директно зависи од маргиналне склоности 

потрошњи b. Маргинална склоност потрошњи 

представља однос промене потрошње и 

промене дохотка. 

  

График 2: Функција штедње  

На x-оси означавамо доходак, док на y-оси 

означавамо штедњу. Функција штедње  може се 

извести из функције потрошње, с обзиром да 

знамо да се доходак може утрошити на 

потрошњу и штедњу (Y=C+S).  

- Одсечак ове функције је -a,  односно 

аутономна потрошња са предзнаком минус. 

Нагиб ове функције је 1-b, што је заправо 

маргинална склоност штедњи. Маргинална 

склоност штедњи је однос промене штедње и 

промене дохотка.  

 

ФУНКЦИЈА ПОТРОШЊЕ И ФУНКЦИЈА ШТЕДЊЕ 
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55. Мултипликатор у затвореној економији 

ШТА ЈЕ МУЛТИПЛИКАТОР?  

Мултипликатор је економска појава која показује да одређена промена једне 

економске величине изазива последичну промену друге економске величине (узрок 

изазива последицу). Логика мултипликатора можемо приказати путем формуле:  

 

промена економске величине 1 = мултипликатор ∙ промена економске величине 2 

 

Оно што можемо закључити је:  

- уколико је мултипликатор већи од 1  промена прве економске величине је већа 

од промене друге економске величине  

- уколико је мултипликатор мањи од 1  промена прве економске величине је мања 

од промене друге економске величине  

 

ЗАТВОРЕНА ПРИВРЕДА 

Затворена привреда је она привреда у 

којој НЕ постоји спољна трговина 

(трговина са другим државама). Другим 

речима, нето извоз је 𝑁𝑋 = 0. 

 

ОТВОРЕНА ПРИВРЕДА 

Отворена привреда је она привреда у 

којој постоји спољна трговина (трговина 

са другим државама). Другим речима, 

нето извоз је 𝑁𝑋 ≠ 0. 

 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЛТИПЛИКАТОРА:  

Затворена економија без државе  

У случају затворене економије без државне потрошње, краткорочна равнотежа је:  

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 

 

Потрошња узима облик Кејнсове апсолутне потрошње, која има аутономни део а и 

део који позитивно зависи од дохотка 𝑌:   

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌 

 

Претпостављамо да су инвестиције егзогене, односно да не зависе од дохотка већ су 

константне:  

𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
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Када заменимо ове величине у идентитет краткорочне макроекономске равнотеже, 

добијамо:  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝐼 

 

Пребацимо све са Y на леву страну.  

𝑌 − 𝑏𝑌 = 𝑎 + 𝐼 

 

Извлачимо Y испред заграде:  

𝑌(1 − 𝑏) = 𝑎 + 𝐼 

 

Коначно, делимо целу једначину са (1 − 𝑏) како бисмо добили само Y: 

𝑌 =
𝑎 + 𝐼

1 − 𝑏
 

 

Ово можемо записати и у овом облику:  

𝑌 =
1

1 − 𝑏
(𝑎 + 𝐼) 

 

Уколико урадимо први извод функције Y по променљивој 𝑎 + 𝐼, добијамо:  

𝑑𝑌

𝑑(𝑎 + 𝐼)
=

1

1 − 𝑏
 

 

𝑑𝑌 =
1

1 − 𝑏
∙ 𝑑(𝑎 + 𝐼) 

 

Приметимо да се ово слаже са формулом коју смо дали у уводу о мултипликаторима:   

промена економске величине 1 = мултипликатор × промена друге економске величине 

 

Стога, муплипликатор у случају затворене привреде без државне потрошње је:  

𝒎 =
𝟏

𝟏 − 𝒃
 

 

Како интерпретирамо овај мултипликатор?  

У затвореној економији без државе, када се аутономни део потрошње и егзогене 

инвестиције (аутономни део агрегатне тражње) повећају за једну јединицу, доходак Y 

ће се повећати за 
1

1−𝑏
  јединица, где је 𝑏 гранична склоност потрошњи.  


