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• Јозеф Шумпетер (Joseph Alois Schumpeter) је рођен у 

Трешту, у Моравској (Аустро-Угарска), 8. фебруара 1883.

• Био је економиста који је студирао код чувеног професора 

Еугена Бем-Баверка.

• Јозеф Шумпетер је предавао на универзитетима у 

Черновцу (данашња Украјина) и Грацу (Аустрија).

• Након пораза Аустро-Угарске у Првом светском рату, био 

је на месту аустријског министра финансија. Привредна 

ситуација у тој земљи била је нестабилна, а економији је 

претила инфлација која је надирала незадрживо. Јозеф 

Шумпетер обрео се у тој ситуацији у периоду 1919-1920.



• Јозеф Шумпетер је био директор мале банке у Аустрији,

која је банкротирала 1924.

• Предавао је у Бону од 1925-1932.

• Због продора нацизма у Немачку, прешао је на Харвардски

универзитет где је предавао до краја живота.

• Има богату библиографију објављених радова. Аутор је

великог броја књига из домена економије.

• Залагао се за развој капитализма кроз предузетничке

иновације.



• Најпознатија дела Јозефа Шумпетера су:

• Капитализам, социјализам и демократија

• Теорија привредног развоја

• Историја економске анализе.



• Јозеф Шумпетер је био велики поштовалац Карла Маркса.

• Шумпетер није сматрао да капитализам може да преживи.

• За разлику од Маркса, није видео у стварању профита ма 

шта неморално.

• Joзеф Шумпетер је творац Теорије привредног развоја.

• Један од његових кључних доприноса јесте и Теорија 

креативне деструкције. Наиме, постојећи производи 

замењују се другим, бољим, напреднијим. Предузетничке 

иновације јесу у суштини опстанка и развоја капитализма.



• Јозеф Шумпетер је живео у доба Велике депресије, која је

захватила САД. Тој економској кризи у којој је без посла

остало између 15 и 17 милиона људи, супротставио се

успешно новоизабрани председник САД-а, Френклин

Делано Рузвелт са својим тимом стручњака. Рузвелт је у

више мандата био председник САД-а и веома је ценио

мишљење великих стручњака попут Џона Мајнарда

Кејнза.

• Мада су се по својим стручним виђењима више пута

разилазили, Шумпетер и Кејнз су се узајамно веома

поштовали.



• У доба Велике депресије, Џону Мајнарду Кејнсу, који је

био, иначе, вршњак Јозефа Шумпетера, било је јасно да

капитализам може да опстане ако промени вид свога

постојања. Наиме, економија са тако великим бројем

незапослених морала је да доживи преображај у смислу да

држава много одговорније учествује у економским

збивањима и почне да се доказује и потврђује у друштву

као економски предузетник.

• Тадашњи капитализам прерастао је у државни

капитализам.

• У доба Френклина Д. Рузвелта, синдикати су оснажени, а

пред избијање Другог светског рата САД је постигла пуну

запосленост.



Јозеф Шумпетер у академском библиотекарству Србије

Извор: Узајамни каталог COBISS+ (Приступ: 24.10.2022)

Језик публикације Бр. Библиографских описа

Енглески 19

Српски 11

Немачки 5

Хрватски 6

Француски 1

Шпански 1

Укупнп 43



Табела 2 Е-тезе у слободном приступу за задати упит 

Joseph Schumpeter*

Извор: www.dart-europe.org (Приступ: 25.10.2022)

Држава Е-тезе

Хпландија 6

Француска 3

Немачка 3

Шпанија 2

Шведска 2

Уједиоенп Краљевствп 2

Финска 1

Грчка 1

Укупнп 20



Из фонда

Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду









Библиографски описи радова Јозефа Шумпетера из фонда 

Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду

Библиографски описи доступни су преко е-каталога

Универзитетске библиотеке у Београду, а и преко

заједничког е-каталога COBISS+. Састављени су по

виђењу и у складу са Међународним стандардима за

библиографски опис монографских публикација

(ISBDM). То су стандарди које је својевремено усвојила

ИФЛА тј. Међународна федерација библиотечких

удружења и институција.













• Предузетничка иновација, према Шумпетеру, настаје не 

само тако што се користе иновације настале изван самог 

предузећа, него и променама у организацији и 

технологији. Увођење новог производа је, према њему, 

такође иновација.

• Имао је повољно мишљење о настојањима предузетника 

да постигну монопол зато што је сматрао да они тада 

најбоље раде.



• Јозеф Шумпетер је преминуо у Конектикату, САД, 8. 

јануара 1950.

• Био је свестран економиста који је иза себе оставио 

обиман стваралачки опус.

Joзеф Шумпетер у 

радном амбијенту на Харварду.
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