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ВРАЋАЊЕДРЖАВИБЛАГОСТАЊА? 1)

Сажетак
Аутор тек ста ука зу је на два раз ли чи та мо де ла по сту па ња, 

ко ја су се об ли ко ва ла и ру ко во ди ла за пад ним све том од ве ли ке 
еко ном ске кри зе 1929. до да нас: др жав ни ин тер вен ци о ни зам, ко ји 
је пред ла гао Кејнз, и тр жи шну са мо ре гу ла ци ју ко ју је за го ва рао 
Ха јек. Кеј нзи јан ска по ли ти ка је ре ла тив но успе шно функ ци о ни са-
ла, обез бе ђу ју ћи исто вре ме но со ци јал ну ста бил ност и при вред ни 
раст. Сво ју пу ну афир ма ци ју је до жи ве ла ше зде се тих го ди на под 
име ном др жа ва бла го ста ња. За тим је за па ла у кри зу, и то из раз ло га 
ко је је Ха јек кри тич ки осве тлио: по ста ла је пре ску па би ро крат ска 
тво ре ви на у ко јој су еко ном ски по тен ци ја ли по ста ли за пре те ни. 
Др жа ву бла го ста ња је за ме ни ла нео-ли бе рал на по ли ти ка, осло ње-
на на Ха је ко ву и Фрид ма но ву те о ри ју. Де ре гу ли са на при вре да је 
бе ле жи ла сна жан еко ном ски раст и ве ли ку за по сле ност све до ве-
ли ке гло бал не кри зе 2007. За вр шни део ра да пре и спи ту је раз ло ге 
по сто је ће ре це си је и у ком прав цу сме ра но ва еко ном ска по ли ти ка.
Кључ не ре чи:  Кеј нзи јан ска по ли ти ка, пу на за по сле ност, еко ном ска кри-

за, ре ди стри бу ци ја до ба ра, би ро кра ти ја, сло бод на ини ци-
ја ти ва

Гло бал на фи нан сиј ска кри за 2007. го ди не је вра ти ла по зор-
ност на већ го то во на пу ште ну Кеј нзо ву еко ном ску и по ли тич ку за-
о став шти ну. Карл По пер (Karl Pop per) је одав но при ме тио да иде је 
вла да ју све том, од но сно да ис хо ди бор бе из ме ђу кон ку рент ских 
те о ри ја да ле ко се жно ути чу на об ли ко ва ње дру штва. За то је за ни-
мљи во под се ти ти се на ин те лек ту ал ни су коб два ве ли ка еко ном ска 
ми сли о ца XX ве ка, Џо на Мај нар да Кеј нза (John Maynard Keynes) и 
Фри дри ха фон Ха је ка (Fri e drich von Hayek). Те ма спо ра је из гле да-
1)  Чла нак је део ра да на про јек ту 149026 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке ре пу бли ке 

Ср би је. 
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ла чи сто ака дем ска и од но си ла се на при хва тљи во об ја шње ње при-
вред них ци клу са. Ме ђу тим, прак тич ни зна чај ту ма че ња раз ло га 
при вред не ре це си је и пред ло же не ме ре опо рав ка би ле су у осно ви 
су прот не. Кејнз је сво јим лич ним шар мом, ве за ма са по ли ти ча ри ма 
у Бри та ни ји и Аме ри ци, ис трај ним за ла га њем и убе дљи вим и хра-
бро на пи са ним књи га ма и члан ци ма сте као знат но ви ше ути цај них 
при ста ли ца. Ње го ва те о ри ја је по бе ди ла, а ма кро е ко ном ске ана-
ли зе сте кле ста тус основ ног оба ве зног шти ва на уни вер зи те ти ма. 
Kејнзови по гле ди, пред ло зи, по ли тич ке и еко ном ске ме ре при зна ти 
су као идеј ни фун да мент за об ли ко ва ње мо дер ног ка пи та ли стич ког 
дру штва, по зна тог под име ном др жа ва бла го ста ња. 

КЕЈНЗОВОСХВАТАЊЕКАПИТАЛИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕИДРЖАВЕ

Кеј нзо ва кључ на де ла на ста ла су у пе ри о ду из ме ђу два свет-
ска ра та. То је пе ри од тур бу лент них еко ном ских и по ли тич ких зби-
ва ња. Ис ход Пр вог свет ског ра та се ни је огле дао са мо у ве ли ким 
по ли тич ким про ме на ма - не ста ло је не ко ли ко ве ли ких им пе ри јал-
них си ла, већ и у то ме што су еко ном ске кри зе и ре це си ја, као ни-
ка да до та да, по тре са ле моћ не ин ду стриј ске зе мље све та. 

По ре дак ко ји је пред ста вљао узор еко ном ског и по ли тич-
ког уре ђе ња, Бри та ни ја и Сје ди ње не др жа ве, по ка зи вао је сво је 
уну тра шње сла бо сти. Кејнз је по ку шао да од го нет не раз ло ге дис-
функ ци о нал но сти тр жи шта и до шао до за кључ ка да Се јо ви за ко ни 
тр жи шта (Jean Bap ti ste Say) у но вим еко ном ским окол но сти ма не 
де лу ју, од но сно да нео кла сич ни при ступ ви ше не за до во ља ва. На и-
ме, у Се јо вој те о ри ји је пре о вла ђи ва ла ду бо ко уса ђе на ве ра да сло-
бод но тр жи ште ауто мат ски обез бе ђу је пу ну за по сле ност. Кеј нзо ва 
ана ли за раз ло га на стан ка кри зе у са вре ме ном ка пи та ли зму мо гла 
би све сти се ре зи ми ра ти пре ко не ко ли ко основ них ста во ва.

Те о риј ски, ка же Кејнз, ка да је штед ња јед на ка ин ве сти ци ја-
ма, тр жи ште је у рав но те жи. Ме ђу тим, у ре ал но сти, до га ђа се да 
ко ли чи на уште ђе ног нов ца пре ва зи ђе ко ли чи ну нов ца ко ји се ин-
ве сти ра. Да кле, до ла зи се у ста ње не рав но те же. За по сле ни не же-
ле да по тро ше ве ћи део сво је за ра де и по тра жња за ро ба ма опа да. 
По сле ди ца - пред у зет ни ци те шко оства ру ју про фит и не од лу чу ју 
се да ин ве сти ра ју у бу ду ћу про из вод њу. Чим је штед ња ве ћа од 
ин ве сти ци ја, при вре да ула зи у де пре си ју. А то ауто мат ски зна чи и 
ве ћу не за по сле ност. За да так мо не тар не по ли ти ке је да пре ва зи ђе 
овај про блем. 
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У свом мо жда нај зна чај ни јем ра ду Општатеоријазапосле-
ности,интересаиновца Кејнз ука зу је да de facto по тра жња ру-
ко во ди ни во ом еко ном ских ак тив но сти. А све у куп на по тра жња 
јед на ка је све у куп ној агре гат ној за ра ди дру штва, од но сно су ми по-
тро шње и ин ве сти ци ја.2) У ста њу не за по сле но сти и не ко ри шће ња 
про из вод них ка па ци те та, је ди ни на чин по ве ћа ња ни воа за по сле но-
сти мо гућ је кроз уве ћа ње сте пе на по тро шње за до бри ма или пре-
ко сти му ли са ња но вих ин ве сти ци ја. У про тив ном при вре да ће се 
за ко чи ти у рав но те жи ви со ке не за по сле но сти. 

Кејнз сма тра очи тим да тр жи шни ме ха ни зми са мо ре гу ла ци је 
не по ма жу да се ре ши по сто је ћи про блем ре це си је. Је ди ни ко мо-
же из ве сти при вре ду из ста ња стагнaције је др жа ва. Она тре ба да 
под стак не мо не тар ну екс пан зи ју, да уба ци но вац у оп ти цај. Кон-
кре ти зо ва но, са мо про ми шље на бан кар ска по ли ти ка мо же урав но-
те жи ти од нос штед ње и ин ве сти ци ја.

Кејнз је био ве ли ки оп ти ми ста у уве ре њу да др жав не ин сти-
ту ци је па жљи вом фи скал ном по ли ти ком мо гу да оси гу ра ју ста бил-
ну рав но те жу штед њи и ин ве сти ци ја, а са мим тим и пу ну за по-
сле ност. Тем пе ри ра њем од но са штед ње, по тро шње и ин ве сти ци ја 
др жа ва би мо гла да кре и ра ак тив ну еко ном ску по ли ти ку и из бег не 
еко ном ске кри зе, ко је су се до та да ци клич но по ја вљи ва ле. Она би 
убри зга ва ла по треб на сред ства и сти му ли са ла ин ве сти ра ње, од но-
сно ак тив но ути ца ла на сте пен укуп не по тро шње, као и штед ње. 
А то је прак тич но мо гу ће са мо ако др жав ни сек тор по ве ћа сво је 
ин ге рен ци је у од но су на при ват ни ка пи тал; да кле ка да др жав не ин-
сти ту ци је пре у зму у сво је ру ке нов ча не тран сфе ре, еми си ју нов ца 
и рас по ла га ње ве ли ким де лом ка пи та ла. За то Кејнз као де ло твор но 
ре ше ње за из ла зак из ста ња еко ном ске де пре си је пред ла же сма ње-
ње вред но сти нов ца, од но сно ве ћу еми си ју нов ча не ма се. Ти ме би 
се по ве ћа ла мо гућ ност и ин ве сти ра ња и по тро шње, а са ми тим и 
при вред ни успон.

Кејнз са до брим раз ло зи ма ра чу на на сле де ће: сти му ли са њем 
ин ве сти ци ја у про из вод њи, је дан од ре зул та та би ће и уве ћа ње тех-
нич ке ефи ка сно сти. Са мим тим, по ве ћа ће се ко ли чи на до ба ра ко ја 
ће по јеф ти ни ти. На тај на чин, не са мо да ће се уве ћа ти укуп ни дру-
штве ни стан дард, не го и про фи ти, чи ме се мо гу по кри ти тро шко ви 
мо не тар не екс пан зи је. До бре го ди не тех но ло шког раз во ја ство ри ће 
до бит, ко ји др жа ва тре ба да вра ти у сво је ре зер ве и ком пен зу је ра-
ни је еми то ва ње нов ча не ма се: штед ња, по тро шња и ин ве сти ци је 
би на тај на чин очу ва ти по тре бан ба ланс.

2)  Keynes J.M., GeneralTheoryofEmploymentandMoney, Mac mil lan, Lon don, 1942. 
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Из све га по ме ну тог Кејнз ће про фет ски за кљу чи ти да су 
дру штво и еко но ми ја ушли у но ву фа зу раз вит ка. Про гла ша ва ју ћи 
крај laissez-fairea-a он ве ру је у спа со но сну функ ци ју др жа ве, ко ја 
ће обез бе ди ти све оно што ста ри си стем ви ше ни је био у ста њу 
да учи ни. Др жа ва би има ла ин стру мен тал ну функ ци ју: до бро ру-
ко во ђе на, она ће чу ва ти сло бо ду и про спе ри тет при ват ног пред-
у зет ни штва, а по мо ћу ета бли ра них пар ла мен тар них ин сти ту ци ја 
дру штве ни мир. Кроз нео п ход не мо ди фи ка ци је у упра вља њу при-
вре дом за пра во би се очу ва ле ве ко ви ма ус по ста вља не те ко ви не ли-
бе рал ног ти па дру штва.

Кејнз је ве ро вао у др жа ву као је ди ни рас по ло жи ви де ло твор-
ни ин стру мент за уре ђи ва ње ба зич них од но са у раз ви је ном ин ду-
стриј ском дру штву. Сло бод на тр жи шна утак ми ца, ис ку ство је по-
ка за ло, до ве ла је до ве ли ких имо вин ских раз ли ка. Но, ту се не ра ди 
са мо о све ве ћој не јед на ко сти, не го и о за ко че но сти при вред них 
то ко ва као по сле ди це не рав но мер не рас по де ле бо гат ства. Са мо ре-
гу ла тив ни ме ха ни зам тр жи шта је за ка зао у том сми слу што ве ли-
ка кон цен тра ци ја бо гат ства ште ти са мом да љем функ ци о ни са њу 
при вре де, бу ду ћи да де сти му ли ше по тро шњу. У нај ма њу ру ку из 
тих раз ло га по треб на је дру га чи ја рас по де ла бо гат ства, од но сно 
ње го ва де цен тра ли за ци ја. За то др жа ва иза ко је сто ји де мо крат ски 
иза бра ни пар ла мент има пра во, па чак и ду жност, да из вр ши ре ди-
стри бу ци ју бо гат ства. Она ће ре ди стри бу ци ја ће би ти од оп ште ко-
ри сти; укло ни ће се пре ве лик со ци јал ни јаз, оси гу ра ти ста бил ност 
ин ве сти ци ја и ство ри ти оп ште осе ћа ње да су при ват ни вла сни ци и 
за по сле ни парт не ри на за јед нич ком по слу.3) 

Кејнз и ње го ви след бе ни ци су се бе ви де ли као кон зер ва тив не 
ли бе ра ле ко ји са мо да ју но ву фор му лу функ ци о ни са ња већ про ме-
ње ног си сте ма при ват не кон ку рен ци је. Они де ле уве ре ње у оправ-
да ност ин ди ви ду ал ног пред у зет ни штва, про тив ни ци су на сил ног 
ус по ста вља ња со ци јал не јед на ко сти, од ба цу ју мо гућ ност на ци о на-
ли за ци је сред ста ва за про из вод њу, са гла сни су у по гле ду по што ва-
њу прав ног по рет ка. Од ор то док сних ли бе ра ла их ини ци јал но раз-
ли ку је то што сма тра ју да др жа ва као ин сти ту ци ја не пред ста вља 
прет њу, и да она мо ра да пре у зме ак тив ну уло гу у пла ни ра њу про-
из вод ње. Еко ном ским раз ло зи ма за ин тер вен ци ју по ли тич ке вла-
сти у при вред не то ко ве они при до да ју и мо рал не ар гу мен те. 

Та ко Гил мор (Gil mo ur), Бе ве риџ (Be ve rid ge), Мак ми лан 
(Mac mil lan) ука зу ју да се мно ги на го ми ла ни дру штве ни про бле-
ми и не да ће не ре ша ва ју са ми од се бе, ка ко је ра ни ја ли бе рал на 
те о ри ја пред ви ђа ла. Не за по сле ност, си ро ма штво, бес кућ ни штво, 
бо лест – као ве ли ка дру штве на зла тра же ур гент на решeња и они 
3)  Не до вић Сло бо дан ка, Државаблагостања, ЦУПС & ЦЕ СИД, Бе о град, 2005.
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ко ји су пре у зе ли упра вља ње дру штвом не мо гу че ка ти скр ште них 
ру ку оче ку ју ћи од спонтанoг тржишнoг про це са да јед ног да на он 
ре ши те про бле ме. Ако др жа ва пред ста вља оп штост, да кле за сту па 
ин те рес це ли не, она има оба ве зу да из на ђе ефи ка сне ме ре по мо ћи 
нај у гро же ни јим сло је ви ма ста нов ни штва. Док је тра ди ци о нал на 
ети ка ка пи та ли зма по ла зи ла од ста ва да је не за по сле ност пре све-
га ствар лич не од го вор но сти, од но сно да је оба ве за ин ди ви дуе да 
са ма ре ши тај про блем, Бе ве риџ је за сту пао став да је то про блем 
др жа ве и дру штва. По сма тра ју ћи фе но мен ма сов не не за по сле ни-
о сти он је до ка зи вао да љу ди без сво је вла сти те кри ви це оста ју 
на ули ци. Не за по сле ност је пре све га ре зул тат не пред ви дљи вих 
еко ном ских по тре са, ка да про па да ју чи та ве по љо при вред не и ин-
ду стриј ске гра не; у та квим усло ви ма не мо же се оче ки ва ти да ће 
на јам на рад на сна га, као и мно ги пред у зет ни ци, би ти у ста њу да 
са ми се би по мог ну. Др жав не уста но ве има ју оба ве зе да пру же по-
треб ну по моћ, и за то по сто ји ши ро ка ле пе за мо гућ но сти. Др жа ва, 
бу ду ћи да рас по ла же фи скал ном мо ћи, мо же да под стак не про из-
вод њу, да ор га ни зу ју јав не ра до ве, од но сно обез бе ди нов ча ну по-
моћ угро же ни ма. У про тив ном, ако др жа ва бу де не ак тив на, ар ми ја 
не за по сле них ће пре тво ри ти у гра ђа не дру гог ре да. Де гра ди ра ни, 
ма те ри јал но и пси хич ки, осе ти ће се не по треб ним и без до мо ви не.4) 

Бе ве риџ на сто ји да ову но ву уло гу др жа ве об ја сни у све тлу 
тра ди ци о нал них ли бе рал них на че ла, та ко што про ши ру је обим га-
ран то ва них сло бо да. Ли бе рал на др жа ва се ле ги ти ми са ла ста ра њем 
о оства ре њу при род них људ ских пра ва; у та нео ту ђи ва пра ва, сма-
тра Бе ве риџ, мо ра спа да ти и пра во на рад и рас по ла га ње вла сти тим 
при хо дом. Ако др жа ва као по ли тич ка уста но ва га ран ту је је дин ки 
за шти ту од фи зич ког на си ља, ар би трар ног хап ше ња, не при ко сно-
ве ност вла сни штва, сло бо ду ми шље ња и ве ро и спо ве сти, сло бо ду 
кре та ња и удру жи ва ња, она је на не ки на чин ду жна и да јој обез-
бе ди по сао. У том сми слу он ка же: „Сло бо да пред ста вља ви ше од 
осло ба ђа ња ар би трар не мо ћи др жав не вла сти. Она зна чи сло бо ду 
од еко ном ског ро бо ва ња Бе ди и Пр љав шти ни и дру гим со ци јал-
ним зли ма.“5) Из ова ста ва сле ди им пе ра тив да је за да так др жа ве 
да оси гу ра со ци јал не про гра ме ко јим би се ели ми ни са ли узро ци 
тре нут них пат њи ве ли ког бро ја љу ди. Др жа ва се мо ра бри ну ти и о 
здра вљу, за по сле њу, рад ним усло ви ма, пен зи ја ма, шко ло ва њу, као 
и мно го че му дру го ме што обез бе ђу је еле мен тар не усло ве за до-
сто јан жи вот. То је мо гу ће учи ни ти та ко што ће др жа ва пу тем по ре-
4)  Be ve rid ge W.H., FullEmploymentinaFreeSociety:AReport, Al len and Un win, Lon don, 

1944.

5)  Be ve rid ge W.H., WhyIamaLiberal?,Jen kins, Lon don, 1945, стр. 9.
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за оси гу ра ти по треб на сред ства и тран сфе ри са ти их оним ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва, ко ји ма је по моћ нај не оп ход ни ја. От кла ња ње 
ур гент них дру штве них не да ћа, мо ра ју на не ки на чин сви со ли дар-
но да по мог ну. Про гре сив ним опо ре зи ва њем дру штве но бо гат ство 
ће би ти пра вич ни је рас по ре ђе но. 

Сам Кејнз је при зна вао да је ма на ка пи та ли зма про из вољ на 
и не пра вед на рас по де ла бо гат ства.6) Др жа ва има мо гућ ност да ис-
пра ви ту не прав ду пре ко ре ди стри бу ци је при хо да. Уоста лом, тај 
мо рал ни зах тев кон зи стен тан је и са ње го вим те о риј ским уви дом 
ка ко функ ци о ни ше еко ном ски си стем. Ако би, за хва љу ју ћи при-
ват ном вла сни штву, при ход остао у ру ка ма ма њи не, он не би био 
усме рен на по тро шњу, већ на штед њу. Из ве сним па жљи вим ме ра-
ма ре ди стри бу ци је, до хо дак би до шао до ши рих дру штве них сло-
је ва. Не са мо да би се по сти гао ве ћи сте пен пра вич но сти и под-
ста кло за по шља ва ње (мо рал ни раз лог), већ би се знат но по ве ћао и 
ни во по тро шње (еко ном ски раз лог). Ка пи та ли зам би, као до са да 
нај про дук тив ни ји на чин уве ћа ња еко ном ске бла го де ти дру штва до-
био здрав етич ки и еко ном ски под сти цај. 

Да се ка пи та ли стич ка др жа ва ру ко во ди ла са мо ин те ре си ма 
при ват них ин те ре са, и да ни је у сво јој исто ри ји има ла об у хват не 
ин тер вен ци је у по гле ду за шти те си ро ма шних сло је ва на јам не рад-
не сна ге, дав но би из био гра ђан ски рат – упо зо ра во је Мак ми лан. 
Че сто се на во ди при мер Би змар ко вих ре фор ми уво ђе ња оп ште 
со ци јал не за шти те као ко рак усме рен у прав цу со ци ја ли зма. Без 
об зи ра да ли се тај ко рак хва ли или ку ди, сви се сла жу да је он 
био из ну ђен и за сно ван на чи сто праг ма тич ним мо ти ви ма. Пру ски 
кан це лар је знао да се осе ћа ње ло јал но сти и по слу шно сти си ро ма-
шних сло је ва кључ но за ста бил ност др жа ве: уво ђе њем ових при-
ви ле ги ја др жа ва је пла ћа ла це ну сво је со ци јал не ста бил но сти. Она 
је ти ме са мо оја ча ла, што зна чи да це на фак тич ки ни је би ла та ко 
ви со ка. Бе ве риџ је пред ла гао цео си стем уза јам но по ве за них ме ра, 
по мо ћу ко јих ће др жа ва би ти у ста њу да на ва љан на чин пру жи 
бри гу свим сво јим по да ни ци ма. Упра во ци ља ју ћи на ап стракт ну 
оп штост и уни вер зал ни ка рак тер ових ме ра он је ство рио мо дел 
со ци јал но од го вор не др жа ве: у том сми слу он је зах те вао (а) да 
ста тус др жа вља ни на бу де до во љан услов ко ри шће ња со ци јал них 
услу га; (б) да ви си на до при но са за со ци јал но оси гу ра ње бу де јед-
на ка за све; (в) да сва ки гра ђа нин има за кон ско пра во на со ци јал не 
услу ге, од но сно да се оне сма тра ју ак том оба ве зе др жа ве, а не пу-
6)  „Упа дљи ви не до ста ци еко но ми ке дру штва у ко ме жи ви мо су: њен не у спех да обез бе ди 

пу ну за по сле ност и про из вољ на и не пра вед на рас по де ла бо гат ства и до хот ка.“ Kejнз J. 
M.,Општатеоријазапослености,каматеиновца,Кул ту ра, Бе о град, 1956, стр. 396.



ДраганД.Лакићевић Враћањедржавиблагостања?

175

ком ми ло сти њом дру штва, итд.7) Ти раз ра ђе ни и си сте мат ско по-
ста вље ни праг мат ски пред ло зи ће ка сни је по ста ти те мељ со ци јал-
не по ли ти ке др жа ве бла го ста ња. 

Ја сно је да Кејнз и ње го ви след бе ни ци има ју ве ли ко по ве ре-
ње у др жа ву. Ни ма ло слу чај но, сам Кејнз је го ди на ма био др жав ни 
слу жбе ник на зна чај ним функ ци ја ма. Они су сма тра ли су да др жа-
ва има из у зе тан ква ли тет у по гле ду струч но сти, као и не при стра-
сно сти. Са мим тим да она мо же де ло ва ти у име свих сло је ва, не 
под ле жу ћи ар би трар ним од лу ка ма. Про фе си о нал но чи нов ни штво 
са мо вр ши по ве ре не ду жно сти, оно не ма не ки по се бан ин те рес, 
већ пред ста вља не у тра лан ин стру мент по мо ћу ко га се за до во ља ва-
ју по тре бе це лог дру штва. Пар ла мен тар на де мо кра ти ја не са мо да 
омо гу ћу је кон тро лу оних ко ји су тре нут но на вла сти, већ и обез бе-
ђу је да се во ља ве ћи не пре то чи у по ли тич ке од лу ке.

Ка да је реч о сте пе ну ин тер вен ци је, кеј нзи јан ци у осно ви 
сма тра ју да ту не ма не ке ја сне гра ни це. То је пре све га прак тич но, 
а не те о риј ско пи та ње. Др жа ва је ту да ко ри гу је еко ном ска кре та-
ња и ис хо де. Она мо ра да сле ди од ре ђе не ви тал не ци ље ве, од но сно 
обез бе ди еко ном ски про спе ри тет и со ци јал ну ста бил ност. Из то га 
сле ди ње на бри га где ће ин ве сти ци је ка пи та ла усме ра ва ти, као и то 
да обез бе ди пу ну за по сле но сти. Да би на ци ја би ла спо соб на за рад 
нео п ход но је спро ве сти низ дру гих услу га од ста не др жа ве: здрав-
стве на бри га, пен зи је, бесплaтно шко ло ва ње, до бро ин фор ми са ње, 
итд. 

Ин те ре сант на је кон вер ген ци ја кеј нзи јан ског и со ци јал-де-
мо крат ског уче ња. Док је за пр ве др жав на ре гу ла ти ва би ла из ну-
ди ца очу ва ња ин ди ви ду ал них сло бо да и обез бе ђе ња дру штве ног 
кон цен зу са, за дру ге је она пре све га сред ство за ус по ста вља ње 
су штин ски ко лек тив них ци ље ва. Фа би јан ци са остр ва и со ци јал-
де мо крат ске пар ти је са европ ског кон ти нен та су се сла га ли да су 
ли бе рал ном ка пи та ли зму нео п ход не те мељ не да ље со ци јал не ре-
фор ме. То ни (Таwнеy), углед ни на уч ник и за ступ ник Фа би ја на ца 
у пар ла мен ту, по ла зио је од то га да на че ло јед на ко сти шан си им-
пли ку је бар при бли жну јед на кост и у до ступ но сти основ них ма-
те ри јал них ства ри, као и дру гих ци ви ли за циј ских те ко ви на.8) Ли-
бе рал на на че ла ко ја га ран ту ју фор мал не сло бо де је дин ке, оста ју 
ис пра зна ако се не по пу не ре ал ним са др жа јем. Сло бо да мо ра да 
има и по зи тив ну ко но та ци ју, од но сно по зи ти ван са др жај. Сло бо да 
се не са сто ји са мо у то ме да по се ду је мо за шти ће ни до мен при ват-
7)  Не до вић, ibid.

8)  Toни је ак тив но уче ство вао у пар ла мен тар ним ко ми си ја ма ко је су се ба ви ле ре фор ма ма 
у здрав ству и обра зов ном си сте му. 
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но сти у ко ме мо же мо да де ла мо по вла сти тој во љи, већ да мо ра мо 
има ти и ствар на сред ства да ту на чел ну мо гућ ност ре а ли зу је мо. 
Не ко без сред ста ва за жи вот, без шко ле, без еле мен тар них зна ња, 
ни је рав но пра ван у од но су на осо бу ко ја то по се ду је. За то је уло га 
др жа ве да ис пра ви та кве вр сте не прав ди, од но сно не јед на ко сти. 
Ако је еко ном ска моћ пред ност ко ја се на сле ђу је или до би ја игром 
не пред ви дљи вих еко ном ских си ла, на ин сти ту ци ја ма дру штва ле-
жи од го вор ност да се та не прав да у од но су на дру ге ис пра ви. За то 
То ни из ри че зах тев да еко ном ска моћ мо ра да бу де од го вор на јав ној 
вла сти. Са мо та ко се мо гу ис пра ви ти пре те ра не не јед на ко сти ко ји 
ка пи та ли стич ки про це си све сно или не све сно ства ра ју. А то је мо-
гу ће са мо ако се др жа ва бу де ста ра ла о ре ди стри бу ци ји бо гат ства.

Ако би се по јед но ста ви ла иде ја са ко јом су на сту па ле со ци-
јал-де мо крат ске пар ти је, она би мо гла да се фор му ли ше ста вом да 
се ра ди о су штин ским ре фор ма ма на пу ту оства ри ва њу фун да мен-
тал них со ци ја ли стич ких ци ље ва. Мо дер на ка пи та ли стич ка дру-
штва мо гу по сте пе но да за до би ју ва жна со ци ја ли стич ка обе леж ја 
– као што су пла ни ра ње про из вод ње, га ран ци ја да на јам на рад на 
сна га бу де збри ну та у слу ча ју сма ње ња оби ма по сла, обез бе ђе ње 
ра зних вр ста за шти та, мо гућ ност да се вр ши пра вед ни ја рас по де ла 
бо гат ства. Де мо крат ска власт за њих зна чи мо гућ ност да се по-
шту ју же ље и ин те ре си ве ћи не: а то зна чи да рад ни ци мо ра ју би ти 
мак си мал но из у зе ти од ри зи ка, да ва жни сек то ри при вре де тре ба 
да до ђу у ру ке др жа ве, да се гру па ма ста нов ни штва ко ји су на дну 
ле стви це при ма ња или без њих мо ра обез бе ди ти аде кват на за шти-
та. Исто та ко со ци јал-де мо кра ти су схва ти ли да др жав ни апа рат 
мо же да бу де де ло тво ран ин стру мент за тран сфор ма ци ју дру штва 
и по сте пе но га ше ње ра зних при ви ле ги ја и по вла сти ца. Ини ци јал-
но за ступ ни ци рад нич ких зах те ва, ове пар ти је су ин сти ту ци о нал но 
учвр сти ле по ло жај син ди ка та и учи ни ле их рав но прав ним парт не-
ром у пре го во ри ма са по сло дав ци ма. На тај на чин је ус по ста вље на 
бри га др жа ве за ши ро ке сло је ве ста нов ни штва, а до не ше ни за ко-
ни и ин сти ту ци о нал ни ме ха ни зми обез бе ди ли су низ со ци јал них 
услу га на ду ги рок, без об зи ра ко ја пар ти ја до ђе на власт.

Др жа ве бла го ста ња, ко је су свој пу ни про спе ри тет до жи-
ве ле пе де се тих и ше зде се тих го ди на. Успе шност и ле ги тим ност 
овог ти па дру штва те ме љио се на два бит на еле мен та. Пр во, на кон 
Дру гог свет ског ра та, у др жа ва ма За па да вла да ло је осе ћа ње на-
ци о нал ног кон цен зу са. Ако су сви сло је ви дру штва под не ли те рет 
ра та, ло гич но је би ло да на не ки на чин со ли дар но уче ству ју и у 
рас по де ли. Иде ја пу не за по сле но сти и бри ге о со ци јал но не збри-
ну тим, са ма од се бе се не ме та ла. Дру ги мо ме нат, ко ји је из у зет но 
по вољ но до при но сио оп штем по ве ре њу у успе шност про јек та био 
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је кон ти ну и ра ни еко ном ски про цват. Не пре ста ни раст про из вод ње 
и по бољ ша ње дру штве ног стан дар да би ла су нај ја ча ле ги ти ма циј-
ска сна га у очи ма ве ћи не ста нов ни штва. У за ви сно сти од др жа ве 
до др жа ве вла де су у овом пе ри о ду ре ла тив но успе шно ком би но-
ва ле ме ре ре гу ла ци је и пла ни ра ња са ме ха ни зми ма са мо ре гу ла ци је 
тр жи шне при вре де. У нај ма њу ру ку, у ре ла тив но ду гом пе ри о ду, 
оства ре ни су ци ље ви ви со ке за по сле но сти ста нов ни штва, ви сок 
ни во со ци јал не бри ге др жа ве пре ма ста нов ни штву, као и ви со ка 
сто па ра ста по тро шач ке мо ћи про сеч ног гра ђа ни на. 

Мо же се по ста ви ти јед но ко ло кви јал но пи та ње: ако се овај 
мо дел при вре ђи ва ња и рас по де ле, ко ји је на зи ван и „ме шо ви том 
при вре дом“, ком би на ци јом ка пи та ли зма и со ци ја ли зма, ду го по-
ка зи вао успе шним, за што је он да на пу штен? Сва ка ко нај бит ни ји 
раз лог био је тај што су тро шко ви др жа ве, ко ја је тре ба ла да за до-
во љи раз ли чи те зах те ве (ста нов ни штва, ве ли ких кор по ра ци ја, син-
ди ка та) би ли пре ви со ки. Др жа ве бла го ста ња су упа да ле у све ве ћи 
де фи цит. На дру гој стра ни, ску по пла ће на со ци јал на ста бил ност, 
сма њи ла је по тен ци јал ну ко ли чи ну ин ве сти ци ја. Еко ном ска кри за 
се дам де се тих го ди на, пот по мог ну та нафт ном кри зом (1973), до ве-
ла је у пи та ње оправ да ност и сми сле ност одр жа ва ња ове тво ре ви-
не. Ка да у јед ном дру штву сум ња поч не да под ри ва основ на убе ђе-
ња, са мо је пи та ње вре ме на ка да ће се ње ни пред вод ни ци окре ну ти 
но вим иде ја ма, по го то во оним ко је ну де лек да се дру штво из ба ви 
из по сто је ће кри зе. 

Иде је ко је ће је де мон ти ра ти већ су одав но би ле ту: де це ни-
ја ма су Фри дрих фон Ха јек и Мил тон Фрид ман (Mil ton Fri ed man) 
кри ти ко ва ли др жа ву бла го ста ња, по ка зи ва ли ње не не до след но сти, 
пред ви ђа ли њен не ми но ван ход ка еко ном ској про па сти и све моћ-
ном па тер на ли зму. Та ко су вре ме ном ши ри ли круг сво јих при ста-
ли ца ме ђу еко но ми сти ма, по ли ти ча ри ма и бан ка ри ма, ука зу ју ћи 
да је ин тер вен ци о ни зам по гу бан за при вре ду и дру штво, и да он, 
мо жда и не вољ но, ну жно во ди у не ку вр сту со ци ја ли зма. А то зна-
чи уки да њу при ват не ини ци ја ти ве и све мо ћи др жав не би ро кра ти-
је. Да би се спре чио та кав су мо ран крај, по треб но је вра ти ти се 
тра ди ци о нал ној ли бе рал ној ве ри у ми ни мал ну др жа ву и сло бод ну 
еко но ми ју. 

КРИТИКАДРЖАВЕБЛАГОСТАЊА

Лу двиг фон Ми зес (Lud wig von Mi ses) је још два де се тих го-
ди на у по ле ми ци са со ци ја ли стом Отом Но јар том (Ot to Ne u rath) 
раз вио две те зе, ко је су по ста ле око сни ца ми шље ња оних еко но ми-
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ста, ко ји су се бе на зи ва ли истин ским ли бе ра ли ма. Пр ва те за гла си 
да ефи ка сан еко ном ски си стем мо же оп сто ја ти са мо под прет по-
став ком не спу та ног де ло ва ња при ват не ини ци ја ти ве и др жа ве ко ја 
се огра ни ча ва на спро во ђе ње ап стракт них, уни вер зал них за ко на. 
Дру га те за гла си да сва ки уплив др жа ве у ре гу ли са ње при вре де 
ну жно во ди у со ци ја ли зам. Под со ци ја ли змом се под ра зу ме ва ко-
лек ти ви стич ки тип при вре де и по ли тич ка дик та ту ра јед не пар ти је. 

Си сте ми ка кви су се ус по ста ви ли из ме ђу два ра та у Со вјет-
ском са ве зу, фа ши стич кој Ита ли ји и на ци о нал-со ци ја ли стич кој Не-
мач кој по твр ђи ва ли су убе дљи во дру гу Ми зе со ву те зу. Ме ђу тим, 
Ми зес ни је био ни шта уме ре ни ји у кри ти ци ин тер вен ци о ни стич-
ке по ли ти ке ко је су пред ла га ли кеј нзи јан ци. У де лу Бирократија 
(Bureaucracy1944) он упо зо ра ва да је ап сурд и ве ли ка по гре шка 
ме ша ти уло ге јав не слу жбе и при ват них пред у зе ћа, што ће се не ми-
нов но до го ди ти ако др жа ва пре у зме ре гу ла тив не ме ре у при вре ди. 
Би ро кра ти ја има сво ја пра ви ла по сту па ња, а при ват на ини ци ја ти ва 
пред у зи ма ча сво ја. Прин цип би ро кра ти је је по слу шност и стрикт-
но из вр ша ва ње на ред би ко ји до ла зе од стра не ви шег ауто ри те та. 
С дру ге стра не, при ват ну ини ци ја ти ву ка рак те ри ше спрем ност на 
ри зик и ин вен тив ност. Ако би ро кра ти ји да те ин ге рен ци је над еко-
ном ским де лат но сти ма (би ло у ви ду кон тро ле или упли ва на то 
шта тре ба, по ко јој це ни и у ко јим ко ли чи на ма про из во ди ти), она 
ће не ми нов но гу ши ти при ват ну ини ци ја ти ву. Чак и он да ка да по-
сту па нај до бро на мер ни је. Мо дел по ко ме би ро кра ти ја ре зо ну је и 
по сту па (де ла ју ћи у име оп што сти и по сту па ју ћи по ри го ро зним 
пра ви ли ма) је та кав да ће ме ша њем у при вред не ак тив но сти угро-
жа ва ти про фит не мо ти ве пред у зет ни ка.9) 

Фри дрих фон Ха јек, Ми зе сов на след ник, је то ком сво је ду-
ге ин те лек ту ал не ка ри је ре не пре ста но ука зи вао на опа сност про-
то-со ци ја ли стич ке при вре де. У књи зи ко ја га је про сла ви ла, Пут
у ропство (Road to Serfdom) он раз ви ја ар гу мен та ци ју да ће ме-
ша ви на ка пи та ли зма и со ци ја ли зма, и не хо те ћи, во ди ти ка то та ли-
тар ној др жа ви. Ако др жа ва за ко ра чи у при вре ду, она ће ко рак по 
ко рак би ти на те ра на на све ве ће ин тер вен ци је, на све об у хват ни ја 
по друштвља ва ња, те ће за вр ши ти у не кој вр сти план ске при вре де. 
Све оп се жни је пла ни ра ње ће исто вре ме но уве ћа ти моћ би ро кра-
ти је и она ће на кра ју по че ти да кон тро ли ше и уре ђу је све сег мен-
те дру штве ног жи во та. Ха јек је при то ме имао жи ви при мер шта 
се де ша ва ло у Не мач кој из ме ђу два ра та. Др жав ни слу жбе ни ци су 
пре у зе ли ко ман ду над ве ли ким ин ду стриј ским гра на ма, а за тим 

9) Сто ја но вић Бо жо, Основиаустријскетеорије, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 
110. 
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фак тич ки над це лом при вред ном де лат но шћу. По фор ми, то је и 
да ље би ла ка пи та ли стич ка др жа ва, али по су шти ни, про то-со ци ја-
ли стич ка, уре ђе на по мо де лу рат не при вре де. Гу ше ње еко ном ских 
сло бо да се од ви ја ло па ра лел но, сма тра он, са гу ше њем по ли тич ких 
и свих оста лих сло бо да. Да кле, ни је увек ну жно да се од и гра ре-
во лу ци ја бољ ше вич ког ти па и да се по ли тич ким ак том на ци о на ли-
зу ју сред ства за про из вод њу. До слич ног ис хо да мо гу ће је до спе ти 
ре фор ма ма уну тар са мог ка пи та ли зма, ре фор ма ма ко је по ла зе од 
иде је да др жа ва тре ба да пре у зме кључ ну уло гу у ре гу ли са њу при-
вре де и ди стри бу ци ји до ба ра. 

Ха је ко ва стра хо ва ња да ће ка пи та ли стич ке др жа ве, за сно ва-
не на иде ји ре гу ла ци је при вре де, за вр ши ти у то та ли та ри зму, по-
ка за ла су се нео прв да ном. Као и у мно гим дру гим слу ча је ви ма, 
за кљу чи ва ње по мо де лу parspro toto,во дио је у по гре шку. Уоп-
шта ва ње спе ци фич них слу ча је ве при вред них и по ли тич ких то ко-
ва у Ита ли ји и Не мач кој у по тен ци јал но уни вер зал ну тен ден ци ју 
кре та ња у ка пи та ли стич ким дру штви ма на кон Дру гог свет ског ра-
та – тре ба ло је схва ти ти са мо об лик, мо жда пре те ра но дра ма тич но 
ис ка за ног, упо зо ре ња. Но, с дру ге стра не, кри ти ка мно гих сла бих 
стра на кеј нзи јан ских ре фор ми по ка за ла се оправ да ном. 

Ха је ко во обим но де ло Уставслободе(ConstitutionofLiberty) 
на де та љан на чин ана ли зи ра функ ци о ни са ње и не до стат ке др жа ве 
бла го ста ња.10) Оно се осла ња на са ме фун да мен те Аустриј ског еко-
ном ског уче ња, ко је за сту па иде ју да тр жи ште функ ци о ни ше са мо 
у усло ви ма не спу та не кон ку рен ци је рас пр ше ног ин ди ви ду ал ног 
вла сни штва. А то зна чи да је сва ка кон цен тра ци ја ин ди ви ду ал них 
зна ња у окви ру јед ног план ског те ла пу ка илу зи ја. Са мим тим је 
до бро пла ни ра ње од стра не др жа ве не што по се би не спро во дљи-
во. Ин ди ви ду ал ни пред у зет ник је тај ко ји пла ни ра и ко ји је је ди но 
спо со бан да се адап ти ра се на про мен љи ве усло ве тр жи шних зах-
те ва. Ма кро е ко ном ско пла ни ра ње је ну жно не е фи ка сни је, јер пла-
не ри не мо гу рас по ла га ти су мом нео п ход них зна ња де та ља, ко ји 
су бит но су бјек тив не при ро де. Исто та ко са мо спон та ни тр жи шни 
про це си, да кле без упли ва др жа ве, омо гу ћу ју фор ми ра ње це на. А 
це не су је ди на вр ста ре ле вант них ин фор ма ци је по мо ћу ко јих је ра-
ци о нал но пла ни ра ње мо гу ће. Ако др жа ва кон тро ли ше це не, или на 
би ло ко ји на чин са сво је стра не ути че на овај спон тан про цес, оне 
ви ше не ће да ва ти по у зда не сиг на ле. Ре зул тат ће би ти по гре шно 
пла ни ра ње и про ма ше не ин ве сти ци је.
10)  Hayek Fri e drich, TheConstitutionofLiberty, Ro u tled ge & Ke gan Paul, Lon don, 1976.
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Ха је ко ва кри ти ка иде је све о бу хват ног пла ни ра ња би ла је 
ре ле вант на за со ци ја ли стич ку план ску при вре ду со вјет ског ти па. 
Ипак, кеј нзи јан ски мо дел је био бит но раз ли чит: он се осла њао 
на тр жи ште и при ват но вла сни штво као ра ци о нал ни агенс при вре-
ђи ва ња. Др жав не слу жбе су тре ба ле да обез бе де ко рек тив не ме ре, 
а не да пре у зму пла ни ра ње уме сто при ват них пред у зет ни ка. Под-
руч ја где се др жа ва ме ша ла, од но сно ко ји је по стао јав ни сек тор, 
би ле су обла сти где при ват ни ка пи тал ни је по ка зи вао не ко ве ли ко 
ин те ре со ва ње: ру дар ство, енер ге ти ка, са о бра ћај, те шка ин ду стри-
ја. Да кле, ту се ви ше ра ди ло о Ха је ко вим про јек ци ја ма шта би се 
мо гло до го ди ти, не го о то ме ка ко је ствар но функ ци о ни са ло тр жи-
ште у раз ви је ним др жа ва ма. Да ни је би ло при ват не ини ци ја ти ве, 
ви со ког сте пе на тр жи шне са мо ре гу ла ци је, те шко да би при вре де 
за па да до жи ве ле та кав про спе ри тет.

Ипак, Ха јек је у мно го че му био у пра ву. Иде ју да др жа ва 
тре ба да под сти че мо не тар ну екс пан зи ју, ко ју су пред ла га ли Кејнз 
и ње го ви след бе ни ци, сма трао је по гре шном. Она до но си крат ко-
роч на ре ше ња (пу ну за по сле ност, под сти ца ње ин ве сти ци ја, по ве-
ћа ње по тро шње); ме ђу тим, ду го роч но она во ди до по ре ме ћа ја про-
из вод них струк ту ра, ко је не мо гу да се са мо стал но одр же. Др жав на 
ад ми ни стра ци ја је че сто на те ра на на та кве по ступ ке, јер је то је ди-
ни на чин да иза ђе у су срет при ти сци ма ра зних ин те ре сних гру па.

Да би се раз у ме ло за што је власт, при ну ђе на да спро во ди 
по те зе у ко рист ра зних пар ти ку лар них ин те ре са, нај бо ље је осве-
тли ти Ха је ко ву ана ли зу ка ко и за што на ста ју по ли тич ке од лу ке ко-
је под ри ва ју еко но ми ју. На и ме, он је убе дљи во по ка зао ка ко са мо 
устрој ство функ ци о ни са ња пар ла мен тар не де мо кра ти је ути че на 
усло жња ва ње и уве ћа ва ње др жав них слу жби, од но сно на све ве ће 
ме ша ње јав них слу жби у при вред не то ко ве. Да би се об ја сни ла ве-
за из ме ђу по ли тич ког над ме та ња за власт и ства ра ње све о бу хват не 
др жа ве ко ја до би ја све ве ћа овла шће ња, по треб но је украт ко опи-
са ти сам овај про цес.

Пар ла мен тар на де мо кра ти ја је за сно ва на на прин ци пу кон-
ку рен ци је по ли тич ких пар ти ја ко је се бо ре да ру ко во де јав ним по-
сло ви ма. С ци љем при до би ја ња по ве ре ња гла сач ког те ла пар ти је 
из ла зе са сво јим про гра ми ма ко ји ма на сто је да при до би ју што ве ћи 
број гла са ча. Еко ном ским реч ни ком ис ка за но – по ли тич ке пар ти је 
на по ли тич ком тр жи шту из но се сво је по ну де. Уко ли ко су оне при-
ма мљи ви је, уто ли ко мо гу ра чу на ти на ве ћу по др шку. Дру го, и мно-
го ва жни је пи та ње је да ли су те по ну де оствар љи ве и по ко ју це ну. 
Раз не со ци јал не гру пе су пред мет ви со ких обе ћа ња у том над ме та-
њу ко је нај ви ше под се ћа на ре клам ну кам па њу. 
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Про бле ми на ста ју ка да пар ти ја или пар тиј ска ко а ли ци ја пар-
ти ја до ђе на власт. Ви со ки по раст оче ки ва ња гла са ча при си ља ва 
но ву вла ду да бар де ли мич но оства ри сво ја обе ћа ња. Она је на не-
ки на чин „ду жна“ да ис пу ни зах те ве оних гру па и сло је ва ко је су 
да ли од лу чу ју ће гла со ве за по бе ду. У прин ци пу, ти сло је ви нај че-
шће тра же од ре ђе не по вла сти це у сво ју ко рист: ре ци мо, не за по сле-
ни зах те ва ју ве ћа со ци јал на да ва ња др жа ве и отва ра ње но вих рад-
них ме ста; кор по ра ци је же ле да бу ду из у зе те из де ло ва ња стра не 
кон ку рен ци је; син ди ка ти ве ће пла те за сво је чла но ве, итд. Вла да је 
сто га при си ље на да ан га жу је у све ве ћем бро ју обла сти де ло ва ња, 
што по вла чи за со бом све ве ће рас хо де. На јед ној стра ни, пра ве ћи 
све ве ћи број из у зе та ка, власт не са мо да по сту па ар би трар но, не го 
ко ри сти ко је при ба вља сво јим кли јен ти ма па да ју на те рет оста лог 
де ла ста нов ни штва. Све ве ћа су ма на ци о нал ног до хот ка мо ра од-
ла зи ти на за до во ље ње ових пар ци јал них зах те ва. Не по сто ји мно го 
ме ха ни за ма да се ви со ки тро шко ви др жа ве по кри ју: по ве ћа ње по-
ре за, ко ја је ве о ма не по пу лар на ме ра, или све ве ће за ду же ње др-
жа ве. У пр вом слу ча ју, сма њи ће се ин ве сти ци је и ин те ре со ва ње за 
но ве по сло ве. За ду же ње, на дру гој стра ни, во ди по ве ћа њу ка мат-
них сто па, из че га сле ди ин фла ци ја, пре ко ко је др жа ва са ни ра сво је 
ду го ве. Али по ко ју це ну? 

Из ла зе ћи у су срет ви со ким зах те ви ма, ко је су са ми фор ми-
ра ли, по ли ти ча ри на вла сти би ва ју при ну ђе ни да во де све нео д-
го вор ни ју по ли ти ку: штам па ју но вац, за ду жу ју све ви ше др жав ну 
бла гај ну и на тај на чин ти хо при пре ма ју пред сто је ћу кри зу. Мо не-
тар на екс пан зи ја пре или ка сни је мо ра да пот ко па це ло при вред но 
по сло ва ње. Др жа ва је и са ма по се би из у зет но ску па тво ре ви на, јер 
у њој не вла да на че ло штед ње и ра ци о нал но сти, као у слу ча ју ин-
ди ви ду ал ног вла сни штва. На ту оп шту ка рак те ри сти ку, у др жа ви 
бла го ста ња, на до ве зу ју се мно го број на со ци јал на да ва ња. За ужи-
ва о це услу га та да ва ња пред ста вља ју по зи тив ну ме ру, но фун да-
мен тал но је пи та ње ко ће то да пла ти? На кра ју да на, пла ти ће је 
они ко ји су од др жа ве из ну ђи ва ли сво је зах те ве, за кљу чи ће Ха јек 
и ње го ви след бе ни ци. 

Не во ља са ма сов ном де мо кра ти јом, сма тра овај кри ти чар, 
по чи ва на то ме што је већ одав но на пу ште но основ но на че ло да др-
жав на сфе ра мо ра да бу де огра ни че на на тач но од ре ђе ну вр сту по-
сло ва ња.11) За што да вла да са му се бе огра ни ча ва у свом де ло ва њу? 
Осла ња ју ћи се на ле ги ти ми тет да из ра жа ва во љу ве ћи не, она мо-
же да по сту па по вла сти том на хо ђе њу. Уоста лом, ако не ко исту па 
са обе ћа њем да ће про ме ни ти свет на бо ље, зар ни је про тив реч но 

11)  Hayek,Ibid.
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ста вља ти му ра зна огра ни че ња? То зна чи да се пра ви ла игре ви ше 
не зна ју, а да вла да мо же да по сту па као бе не во лент ни дик та тор. 
Ова квом ин тер пре та ци јом, упо зо ра ва Ха јек, по ко јој сва ка од лу-
ка вла де мо же да се сма тра не чим за ко ни тим, де мо крат ска фор ма 
вла сти се пре тва ра у тре нут ну во љу ве ћи не: ако се не по ста ве ја сне 
гра ни це шта је до мен вла сти, а шта не, у име ве ли ких ци ље ва ми 
да је мо блан ко по ве ре ње по ли тич кој мо ћи. А не ма те мо ћи ко ја ни је 
скло на зло у по тре би. 

 При ме њу ју ћи на че ло ме то до ло шког ин ди ви ду а ли зма Ха јек 
се пи та ко за и ста сто ји иза пој ма др жа ве и вла сти? По је дин ци, ко ји 
исту па ју у име оп што сти, це ли не, дру штва. Ме ђу тим, не сме за бо-
ра ви ти да они исто та ко има ју и сво је вла сти те, пар ти ку лар не ин-
те ре се, као и све дру ге гру пе. Исту па ју ћи као за штит ник гра ђа на, 
др жав на власт ко ја је пре у зе ла то ли ке ком пе тен ци је и уве ћа ла број 
чи нов нич ког апа ра та, мо ра да бри не и о свом вла сти том по ло жа ју 
и сво јим по тре ба ма. На кра ју, то по ста је и ње на основ на функ ци-
ја: ста ра ју ћи се о свом вла сти том оп стан ку би ро кра ти ја на сто ји да 
оси гу ра ва свој по ло жај и за бу ду ћа вре ме на. За то ни је тач но да она 
има ис кљу чи во ин стру мен тал ну уло гу: др жав на ад ми ни стра ци ја 
та ко ђе за сту па од ре ђе ни груп ни ин те рес и спро во ди га пре ко до-
ступ них сред ста ва. Она углав ном ко ри сти сво ју мо но пол ску по зи-
ци ју да свој ин те ре се на мет не као оп ште.

Ха јек је сма трао да би ро кра ти ји за пра во од го ва ра да пру жа 
што ве ћи број услу га гра ђа ни ма. Ме ђу тим, те услу ге су из у зет но 
ску пе и че сто пред ста вља ју ве ли ку ба ласт за по ре ске оба ве зни ке. 
Шта ви ше раз не др жав не слу жбе че сто да ју услу ге ко је би при ват-
ни ка пи тал пру жао мно го јеф ти ни је и ефи ка сни је. За то он из но си 
пред лог да се при ват ној ини ци ја ти ви по ну ди ве ли ки број де лат но-
сти ко је вр ши јав ни сек тор. Ако би при ват на ли ца пру жи ли јеф ти-
ни је услу ге, за што би гра ђа ни пла ћа ли мно го ви ше тра ди ци о нал но 
не е фи ка сној др жа ви? У том сме ру је он ви део по ли ти ку де ре гу ла-
ци је: вра ти ти др жа ву ње ним основ ним тра ди ци о нал ним функ ци ја-
ма, а пре пу сти ти тр жи шту да се ста ра о све му оста лом. 

По себ на ме та Ха је ко ве кри ти ке су ин те ре сне гру пе, ко је те-
ра ју вла ду на не кон зи стент ну при ме ну оп штих за кон ских нор ми. 
На тај на чин, пра вље њем из у зе та ка, ру ши се ста би лан по ре дак 
пра ви ла по на ша ња и по сту па од при ли ке до при ли ке. Чим не ка 
ин те ре сна гру па до би је од ре ђе не по вла сти це, од мах се по ја вљу-
је не ка дру га, ко ја то исто тра жи и за се бе. И та ко ре дом, док цео 
по ре дак не бу де по тен ци јал но угро жен. Сва та „по себ на пра ва“, на 
осно ву ко јих се ин те ре сна гру па по ста вља из над оп што сти за ко-
на, за пра во по ста ју при ви ле ги је на те рет оста лих. Ти пи чан при мер 
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су син ди ка ти, ко ји по Ха је ку, пред ста вља ју нај ве ћег мо но по ли сту. 
Син ди ка ти у свом по чет ном об ли ку су пред ста вља ли ра ци о нал ну 
ин сти ту ци ју као пре го ва рач ко те ло ко је шти ти ин те ре се рад не сна-
ге у ко лек тив ним пре го во ри ма са при ват ним ка пи та лом, а на ро чи-
то кор по ра ци ја ма. Ме ђу тим, чим су син ди ка ти про ши ри ли сво је 
ком пе тен ци је, они су учвр сти ли не ку вр сту мо но по ла. Та ко, ка да 
по је ди ни син ди ка ти зах те ва ју ве ће над ни це не го што то тр жи ште 
по ну де и по тра жње омо гу ћу је, они за пра во зах те ва ју спе ци јал не 
при ви ле ги је. На ро чи то гран ски син ди ка ти успе шно уце њу ју по-
сло дав це и др жа ву, пре те ћи ге не рал ним штрај ком и не до зво ља ва-
ју ћи да се це на рад не сна ге тр жи шно фор ми ра (ре ци мо, ти ме што 
ис кљу чу ју мо гућ ност да јој не за по сле на на јам на сна га кон ку ри ше). 
Свој мо но по ли зо ва ни ста тус син ди ка ти ре а ли зу ју та ко што обез бе-
ђу ју да се њи хо ви зах те ви за до во ље на ра чун дру гих дру штве них 
гру па. Они ко ји им из ла зе у су срет (вла да или по сло дав ци), за пра-
во мо ра ју да сма њу ју из дат ке (вла да раз ли чи та со ци јал на да ва ња, 
по сло дав ци за но ве ин ве сти ци је). Ово по пу шта ње зах те ви ма, као 
и ве ћи на дру гих, има сво је гра ни це. Др жав ни бу џет се пра зни, што 
те ра вла да да се за ду жу је. На тр жи шту, по сло дав ци сма њу ју обим 
сво јих ак тив но сти и ти ме ре ду ку ју број по тен ци јал них рад них ме-
ста. На кра ју, не по во љан ис ход мо ра да по го ди и са ме чла но ве син-
ди ка та: сма ње ње оби ма по сла и от пу шта ње – ка да је реч о про из-
вод њи; кре са ње бу џе та за со ци јал на да ва ња – ка да је реч о др жа ви. 

У се дам де се тим го ди на ма про шлог ве ка по ста ло је ја сно да 
кеј нзи јан ски мо дел ви ше не од сли ка ва еко ном ску ре ал ност. Он је 
на и ме го во рио у при лог те зи да ефи ка сан лек за не за по сле ност мо-
же би ти ин фла ци ја. Фрид ман је 1968 пу бли ко вао чла нак у ко ме 
је по ка зао да ду го трај на при ме на кеј нзи јан ске по ли ти ке до во ди и 
до ин фла ци је и до не за по сле но сти (фе но мен ко ји је на зван стаг-
фла ци јом). Ни је про шло не ко ли ко го ди на а Бри та ни ја и Сје ди ње не 
др жа ве су би ле по го ђе не овим фе но ме ном. Мил то нов и Ха је ков 
ути цај по чео је да до но си сна жну пре ва гу у ака дем ским кру го ви ма 
и ме ђу по ли ти ча ри ма. Про тив ни ци кеј нзи ја ни зма ну ди ли су убе-
дљи ве прак тич не пред ло ге ка ко да се др жа ва из ба ви из де фи ци та и 
ка ко да се под стак ну по су ста ли при вред ни то ко ви. 

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМИЕКОНОМСКАКРИЗА2007.

Скуп оп се жних ме ра де мон ти ра ња др жа ве бла го ста ња, у нај-
кра ћем, сво дио би се на вра ћа ње иде ји одва ја ња при вре де од др-
жа ве. Ако је др жа ва лош по сло да вац, а по ка за ло се че сто да је сте, 
он да би је тре ба ло рас те ре ти ти од при вред них функ ци ја. При вре ду 
тре ба у це ли ни пре пу сти ти при ват ној ини ци ја ти ви. По сло дав ци, 
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ру ко во ђе ни мо ти вом про фи та, на нај ра ци о нал ни ји на чин ће ко ри-
сти ти рас по ло жи ве ре сур се, тех но ло шки ино ви ра ти про из вод њу, 
ство ри ти но ва рад на ме ста. Др жа ва их у то ме не сме оме та ти, не го 
под сти ца ти. Она би бит но сма њи ла сво је функ ци је, по ста ла про-
фе си о нал ни сер вис ко ји да је нео п ход не за кон ске ин стру мен те за 
при ват но по сло ва ње. Уга си ла би се сва др жав на пред у зе ћа у оним 
обла сти ма где по сто ји ин те рес при ват ног ка пи та ла да по ни жој це-
ни пру жа исту вр сту услу га. За што би по ре ски оба ве зни ци ра си-
па ли свој но вац због по сто ја ња др жав них мо но по ла. Ти ме би се 
ујед но сма њио и број чи нов ни ка. 

Ску па др жа ва је мо ра ла да се од рек не мно гих сво јих со ци-
јал них функ ци ја. Сма ње ни су бу џе ти за обра зо ва ње, по моћ ра зним 
со ци јал ним гру па ма (не за по сле ни ма, они ма са ни ским при хо ди-
ма, бо ле сни ма, пен зи о не ри ма). Но, кључ но је би ло сма ње ње уло ге 
син ди ка та. На тај на чин це на ра да је вра ће на на ме ха ни зам тр жи-
шног ре гу ли са ња, а по кре тљи вост рад не сна ге и ре зер вна ар ми ја 
не за по сле них, ко рек тив ни фак тор ко ји би тре ба ло да спре чи уце не. 

Ове ме ре не би има ле сми сла ако се не би за у зео став о чвр-
стој мо не тар ној по ли ти ци, та ко да ин ве сти ци је пре све га бу ду за-
сно ва не на штед њи, а не на кре дит ној екс пан зи ји. Ти ме би се из бе-
гло по губ но де ло ва ње ин фла ци је. 

По ли ти ка Ро нал да Ре га на (Ro nald Re a gan) и Мар га рет Та чер 
(Mar ga ret Thatcher) осло бо ди ла је ка пи тал, уве ћа ла ин ве сти ци је, 
по ви си ла број рад них ме ста и убр за ли еко ном ски раст. Бр зо су их 
сле ди ле оста ле раз ви је не зе мље. На дру гој стра ни, не ста ло је ра ни-
је си гур но сти за за по сле не, сма ње на су со ци јал на да ва ња за раз не 
под при ви ле го ва не гру пе ста нов ни штва. При ват ни сек тор је био у 
екс пан зи ји, др жав ни у очи том сла бље њу. То се осе ти ло у чи та вом 
ни зу обла сти ко је је др жа ва бла го ста ња та ко ши ро ко гру до по кри-
ва ла - здрав ству, школ ском си сте му, по мо ћи си ро ма шни ма, не за по-
сле ни ма, ази лан ти ма, итд. Ин си сти ра ло се да по моћ угро же ни ма 
тре ба да бу де за сно ва на на при ват ним фон до ви ма, на не на те рет 
др жа ве. 

За ступ ни ци ове но ве по ли ти ке, ко ја је до би ла на зив нео-ли-
бе ра ли зам, ви де ли су осло бо ђе ну енер ги ју при ват не ини ци ја ти ве 
као мо гућ ност оп штег про спе ри те та. Баш као не кад кеј нзи јан ским 
ре фор ма то ри ма и њи ма су по чет ни ус пе си да ва ли за пра во: док-
три на тр жи шне са мо ре гу ла ци је и ин ди ви ду ал не ини ци ја ти ве, тре-
ба ло је, у крај њем ис хо ду, да обез бе ди бла го ста ње за све. 

Ме ђу тим, по сле две и по де це ни је про спе ри те та из би ла је 
еко ном ска кри за огром них раз ме ра: ка ко је то би ло мо гу ће? 
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Ако сле ди мо Ха је ко во уче ње, си стем тр жи шне са мо ре гу ла-
ци је га ран ту је аде кват но при ла го ђа ва ње ми ли о на уче сни ка на но-
во на ста ле окол но сти. То зна чи да тр жи ште мо же увек да пра во-
вре ме но ис пра ви гре шке, ко је по је ди ни уче сни ци пра ве у сво јим 
по слов ним пла но ви ма. Дру гим ре чи ма, у усло ви ма сло бод не тр-
жи шне при вре де, мо гу ће су са мо ми кро гре шке, ко је се бр зо ко ри-
гу ју. По сло ва ње у тр жи шној кон ку рен ци ји, увек укљу чу је ри зик. 
Не ко ко до бро не про це ни за го нет ке тр жи шта, па да на ле стви ци 
при хо да и ти ме сиг на ли зи ра дру гим уче сни ци ма да је ње гов план 
био по гре шан. Ова ин фор ма ци ја на го ни оста ле так ми ча ре да про-
ме не сво ја по на ша ња. Исто ва жи и за обр ну то: уво ђе ње но вих тех-
но ло ги ја, ра зних ино ва ци ја и уште да, про на ла сци но вих си ро ви на, 
уво ђе ње но вих про из во да – све што за со бом по вла чи ве ћу до бит, 
по зив је дру ги ма да тре ба да про ме не сво ја по на ша ња. Да кле, ми-
ли о ни ми кро про ме на ко ји по је дин ци чи не да би се при ла го ди ли 
но во на ста лим окол но сти ма, омо гу ћу ју да са мо ре гу ла ти ван тр жи-
шни про цес успе шно вр ши сво ју функ ци ју.

Те о риј ски, ка да се сло же ни свет ме ђу де ло ва ња раз ли чи-
тих фак то ра у свет ској при вре ди упро сти на мо дел функ ци о ни-
са ња при вре де за сно ва не на рас пр ше ном сит ном при ват ном вла-
сни штву, про блем из гле да јед но ста ван и ла ко ре шив. Про блем је 
што тај мо дел не од го ва ра ре ал но сти. У све ту ин тер на ци о нал них 
кор по ра ци ја, ве ли ке кон цен тра ци је бан ков ног ка пи та ла, де ло ва ња 
моћ них ло би гру па на др жав ну ад ми ни стра ци ју, по ли тич ких од лу-
ка ко је дра ма тич но ути чу на по сло ва ње – ства ри су не у по ре ди во 
сло же ни је и са мим тим не из ве сни је. 

Глав ни раз ло зи из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 2007. по-
ка зу ју слич но сти са ве ли ком кри зом из 1929 го ди не: у оба слу ча ја 
ра ди ло се о ве ли ким фи нан сиј ским шпе ку ла ци ја ма ба на ка и кра ху 
бер зе. Ина че, са ме ре це си је и при вред ни ци клу си пред ста вља ју на 
не ки на чин нор ма лан део жи во та у све ту не рав но те же по ну де и по-
тра жње. Пи та ње због че га се крат ке ре це си је и „обич ни“ при вред-
ни ци клу си пре о кре ћу у ве ли ке ре це си је, пред мет је раз ли чи тих 
ту ма че ња. Ка да се то до го ди, ана ли зе се уско ве зу ју за праг мат ске 
пред ло ге ка ко да се убу ду ће та кве кри зе не до го де. Ге не рал но, ин-
тер пре та ци је се кре ћу цен три ра не око два по ла – уло ге тр жи шта и 
уло ге др жа ве. Да ли не у спех по чи ва на стра ни иде је сло бод ног тр-
жи шта или је за то од го вор ни по ку ша ји вла де да ре гу ли ше ин те ре-
сне сто пе и кон тро ли ше нов ча ну по ну ду? Кеј нзи јан ци и мо не та ри-
сти да ју раз ли чи те од го во ре и сход но то ме ну де дру га чи ја ре ше ња. 
Ме ђу тим, они се ипак у не че му сла жу: и јед ни и дру ги оп ту жу ју 
пре те ра но-ин ве сти ра ње, мал вер за ци је ба на ка и не ком пе тент ност 
вла ди них слу жбе ни ка. 
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По треб но је ис та ћи две ства ри: Пр во, да по ли тич ки чи ни о ци 
фун да мен тал но ути чу на еко ном ску ра ци о нал ност; они мо гу де ло-
ва ти под јед на ко до бро као и ло ше у еко ном ском по сло ва њу. Дру го, 
да од лу ке по ли тич ке ад ми ни стра ци је у прав цу де ре гу ла ци је, с иде-
јом да се на тр жи ште пре не се сва од го вор ност за ис ход ре зул тат 
тран сак ци ја, мо гу би ти исто та ко по гре шне као и од лу ке ко је иду у 
прав цу ре гу ли са ња при вред них ак тив но сти.

По Јо зе фу Шти гли цу (Jo seph Sti glic) те ку ћа кре дит на кри за 
ре зул тат је це ле ка ска де по гре шних од лу ка, ко је су до ве ле до тра-
гич ног ис хо да.12) Оне су под јед на ко до но ше не под ад ми ни стра ци-
ја ма Ре га на, Клинг то на (Bill Cling ton) и Џор џа Бу ша (Ge or ge Bush), 
од но сно по вла чи ле су јед на дру гу. У том све тлу Шти глиц нај пре 
ука зу је на то да су цен трал не фи нан сиј ске ин сти ту ци је по че ле да 
гу бе сво ју основ ну функ ци ју. Основ на функ ци ја цен трал не бан ке 
би тре ба ло да бу де очу ва ње ста бил но сти фи нан сиј ског си сте ма: 
уме сто то га она се упу сти ла у да ва ње по зај ми ца за до бра чи је су 
це не би ле ве штач ки по диг ну те (нај пре ви со ке тех но ло ги је, а за тим 
не крет ни на). На тај на чин уме сто да ин ве сти ра ње у од ре ђе не обла-
сти бу де огра ни че но ко ли чи ном ре ал не штед ње, од но сно да цен-
трал на бан ка ко ри сти ин стру мен те ко је су јој сто ја ли на рас по ла-
га њу, она је фак тич ки под сти ца ла по зај ми це (у слу ча ју не крет ни на 
до пу сти ла је до ма ћин стви ма са ма лим при ма њи ма да уђу у ску пе 
хи по те кар не кре ди те за ку по ви ну но вих ку ћа).13) 

Сва ка ко јед на од нај го рих по ли тич ких од лу ка у прав цу де ре-
гу ла ци је би ло је укла ња не раз ли ке из ме ђу ко мер ци јал них ба на ка 
(ко је по зајм љу ју но вац) и ин ве сти ци о них ба на ка (ко је ор га ни зу-
ју про да ју оба ве зни ца и от пла ће них де ло ва не крет ни на). Одво је но 
по сло ва ње ове две вр сте ба на ка, ко је је уве де но на кон Ве ли ке кри зе 
три де се тих го ди на, уки ну то је за вре ме Клинг то но ве ад ми ни стра-
ци је. Су шти на је у то ме што ко мер ци јал не бан ке ни су мо гле би ти 
пред у зе ћа ви со ког ри зи ка и сма тра ло се да оне упра вља ју нов цем 
љу ди на је дан у осно ви кон зер ва ти ван на чин. За то се под ра зу ме ва-
ло да у слу ча ју њи хо вог бан крот ства вла да пре у зме оба ве зе. Ин-
ве сти ци о не бан ке, на дру гој стра ни, тра ди ци о нал но су упра вља ле 
нов цем бо га тих љу ди – оних, ко ји су би ли спрем ни на ве ће ри зик 
у на ме ри да стек ну ве ћи при ход. Ка да су се сто пи ле ове две вр сте 
ба на ка, по ста вљен је зах тев за ве ли ким про фи ти ма, што се мо гло 

12)  Sti glitz Jo seph, „Ca pi ta list Fo ols“,VanityFair, Ja nu ary 2009.

13)  To je ре зул то ва ло ра стом тра жње, што је до ве ло до вр то гла вог ра ста це на не крет ни на. 
Бу ду ћи да су пла те ве ћи не до ма ћин ста ва оста ле исте, хи по те кар ни дуг у од но су на БДП 
се уве ћао са 46% (2000) на 73% (2007). Kaматне сто пе су се у ме ђу вре ме ну по ди гле и 
куп ци не крет ни на ни су мо гли да от пла ћу ју сво је кре ди те; број за ло же них хи по те ка по-
пео се на 2,3 ми ли о на. (U.S. Fo rec lo su re Mar ket Re port 2008)
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оче ки ва ти са мо уз ве ћи ри зик.14) А тр жи ште не крет ни на је ну ди ло 
на ју но сни ју вр сту ин ве сти ра ња.

У овом су мар ном при ка зу си стем ских гре ша ка, ко ји су до-
при не ли гло бал ној кри зи, упут но је по ме ну ти сма ње ње по ре за на 
ви со ке за ра де на ка пи тал ну до бит, за вре ме Бу шо ве ад ми ни стра ци-
је (2001). Тај ка пи тал је оти шао на шпе ку ла тив не по сло ве на бер зи, 
што је би ло и ло гич но, јер су так се на ту вр сту до би ти би ле ма ње 
од на ме та на обич не за ра де. Био је то отво рен по зив сви ма за ин-
тен зив но по зајм љи ва ње и за ду жи ва ње. 

По себ но по гла вље мо гло би се од но си ти на вред ност тр жи-
шних ин фор ма ци ја. Ми сли се пре све га на ин фор ма ци је ко је се 
ти чу бер зан ског по сло ва ња и про це не реј тин га ба на ка. Да ва не су 
по гре шне ин фор ма ци је ка ко у по гле ду бер зан ских по ну да, та ко и 
у ран ги ра њу кре ди би ли те та ком па ни ја. Та ко су аген ци је за ран ги-
ра ње, као и ин ве сти ци о не бан ке ко је су их пла ћа ле, ве ро ва ле, ка ко 
ка же Шти глиц, у фи нан сиј ску ал хе ми ју: да се по сло ви ви со ког ри-
зи ка мо гу тран суп стан ци ја ли зо ва ти у до вољ но си гур не про из во де, 
та ко да у њих уђу ко мер ци јал не бан ке и пен зи о ни фон до ви.

Ка да је тр жи ште не крет ни не до жи ве ло ко лапс, по вла че ћи за 
со бом крах бер зе, во де ћих пет бан ка су при ја ви ле 4,1 три ли о на $ 
гу би та ка за фи скал ну 2007. То је чи ни ло 30% но ми нал ног ГДП Сје-
ди ње них др жа ва. За тим су ту би ли и гу би ци оси гу ра ва ју ћих пред у-
зе ћа, та ко да је уку пан дуг из но сио 9 три ли о на $.15)

Да не би до шло до кра ха це ло куп ног бан кар ског си сте ма, др-
жа ва је обез бе ди ла фи нан сиј ску по моћ. Но ви пред сед ник Сје ди-
ње них др жа ва Ба рак Оба ма (Ba rack Oba ma) ве ро ват но и ни је имао 
дру ге мо гућ но сти не го да др жав ним бу џе том (нов цем опо ре зо ва-
них гра ђа на) обез бе ди ли квид ност. Сле ди ле су и дру ге ме ре да би 
се по вра ти ло по ве ре ње у фи нан сиј ски си стем. Сма ње не су ка мат не 
сто пе да би се охра бри ла ве ћа по тра жња за до бри ма, а са мим тим 
сти му ли са ло ин ве сти ра ње. Због ре це си је је до шло до ма сов ног от-
пу шта ња рад не сна ге у по је ди ним гра на ма про из вод ње, као и та-
лас гу бље ња по се да због хи по те кар них кре ди та. За то ни је ни ма ло 
чуд но што је Де мо крат ска пар ти ја пред из бо ре обе ћа ла да ће др жа-
ва по ве сти бри гу пре ма нај у гро же ни јим сло је ви ма ста нов ни штва. 
Јед на од пр вих Оба ми них од лу ка по сту па њу на власт би ла је да 
се за пет ми ли о на нај си ро ма шни јих гра ђа на Сје ди ње них др жа ва 
обез бе ди бес плат но здрав стве но оси гу ра ње. У све тлу еко ном ске 
по ли ти ке ја сно је из ра же на на ме ра вла де да се по но во за кон ски 
14)  Hol mes Ste ven A. „Fanny Mae Eases Cre dit to Aid Mort ga ge Len ding“, TheNewYorkThi-

mes, 30. Sept. 1999.

15)  U.S.ForeclosureMarketReport, 2008.
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раз дво је бан ке за штед њу од ба на ка ко је се ба ве ин ве сти ци ја ма. 
Из са да шње по зи ци је кеј нзи јан ске ме ре вла де из гле да ју ви ше не го 
по жељ не и оправ да не. 

Оно што сле ди, ве ро ват но не ће би ти кеј нзи ја ни зам у оном 
оби му ка ко је не ка да био спро во ђен. Би ће то и да ље ком би на ци-
ја др жав них ин тер вен ци ја и тр жи шне са мо ре гу ла ци је, с тим што 
ће те жи ште би ти на јав ном сек то ру. Нео п ход но је од ре ђе ним ме-
ра ма др жа ве ис пра ви ти по чи ње не гре шке и обез бе ди ти опо ра вак 
при вре де. Нај ва жни је од све га је да се про на ђе рав но те жа из ме ђу 
сте пе на нео п ход них ин тер вен ци ја и еко ном ске ра ци о нал но сти за-
сно ва не на при ват ној ини ци ја ти ви. То ће би ти те жак и ком пли ко-
ван за да так.

DraganD.Lakićević

BACKTOWELFARESOCIETY?

Summary
The Aut hor po ints out two dif fe rent stra te gic mo dels that mol-

ded and goвerned the we stern world sin ce the gre at eco no mic cri sis 
of 1929 till now: sta te interвentionism, pro po ned by Keynes, and mar-
ket self-re gu la tion pro po ned by Hayek. Keyne sian po licy fun cti o ned 
suc cessfully proвiding at the sa me ti me so cial sta bi lity and eco no mic 
growth. It had its full af fir ma tion du ring the Six ti es un der the na me of 
Wel fa re so ci ety. Then it fell in to a cri sis, just for the re a sons that Hayek 
had cri ti cally sug ge sted: it be ca me too ex pen si вe bu re a uc ra tic cre a tion 
in which the eco no mic po ten ti als we re hin de red. The Wel fa re sta te was 
remoвed by neo-li be ral po licy, fo un ded on Hayek’s and Fri ed man’s the-
ory. De re gu la ted eco nomy bro ught вigorous eco no mic growth and in-
cre a sed em ployment un til the emer gen ce of glo bal world cri sis 2007. 
The last part of the work qu e sti ons the re a sons for on go ing re ces sion 
and in which di rec tion the new eco no mic po licy is he a ding.
Key words:  Keyne sian po licy, full em ployment, eco no mic cri sis, re di stri bu-

tion of go ods, bu re a uc racy, free in cen ti ve
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