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ДРЖАВАИТЕХНОЛОГИЈА

Сажетак
Др жа ва је по ли тич ки чи ни лац ко ји у нај ве ћој ме ри мо же да 

ути че (и фак тич ки ути че) на раз вој и ши ре ње тех но ло ги је. То ком 
исто ри је ве за из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је је увек би ла ком плек-
сна – не ки ауто ри за кљу чу ју да је тех но ло ги ја има ла пре суд ну 
уло гу у фор ми ра њу др жа ва, док дру ги сма тра ју да др жа ва сво јим 
ан га жма ном од лу чу ју ће об ли ку је тех но ло шки раз вој. Ти по ви овог 
ан га жма на мо гу да об у хва та ју ак тив но сти, пре све га за ко но дав не, 
др жа ве као ре гу ла то ра тех но ло ги је, за тим ње ну уло гу као по тро-
ша ча, на ру чи о ца и фи нан си је ра тех но ло ги је и, ко нач но, де лат ност 
др жа ве на пла ну пра вед не рас по де ле тех но ло шких ри зи ка, од но-
сно пред у пре ђи ва ња и са ни ра ња не пред ви ђе них по сле ди ца тех но-
ло ги је.
Кључ не ре чи: др жа ва, тех но ло ги ја, тех но ло шки раз вој, не на ме ра ва не 

по сле ди це

Др жа ве су да нас не сум њи во кључ ни по ли тич ки ак те ри, и 
сва ко ис тра жи ва ње од но са по ли ти ке и тех но ло ги је мо ра об у хва ти-
ти, у ма њој или ве ћој ме ри, њи хов ути цај на тем по и прав це тех но-
ло шког раз во ја. На рав но, и тех но ло ги ја по врат но ути че на др жа ву. 
По не ким ауто ри ма она је и пре суд но ути ца ла на ства ра ње др жа ве 
као об ли ка по ли тич ког ор га ни зо ва ња, а да нас су на де лу про це си 
ко ји би мо гли, бар у од ре ђе ној ме ри, да де вал ви ра ју по зи ци ју др-
жа ве, ка ко у до ме ну по ли тич ке мо ћи, та ко и у до ме ну тех но ло шког 
ути ца ја.

Те за да је тех но ло шки раз вој до вео до ства ра ња пр вих др жа-
ва мо же се на ћи у де ли ма Лу и са Мам фор да (LewisMumford), ко ји 
сма тра да је уса вр ше но оруж је, уз спре гу рат нич ког и све ште нич-
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ког зна ња (ко је је у ве ли кој ме ри би ло тех но ло шке при ро де) до ве ло 
до ства ра ња пр вих кра љев ста ва.1) Дај монд (JaredDiamond) та ко ђе 
на во ди да је пре суд ни ути цај на ства ра ње др жа ва има ла број ност 
и гу сти на ста нов ни штва на од ре ђе ној те ри то ри ји, ко ја је са сво је 
стра не би ла усло вље на усва ја њем тех но ло ги је про из вод ње хра не.2)

На ста нак са вре ме не др жа ве та ко ђе се че сто до во ди у ве зу 
са тех но ло шким фак то ри ма, по сред но или не по сред но. Но ви на-
ви га ци о ни ин стру мен ти и по бољ шан ди зајн пло ви ла омо гу ћи ли 
су европ ску екс пан зи ју, ус по ста вља ње ко ло ни ја и на ста нак тр го-
вач ког ка пи та ла. Рат ни по хо ди до при не ли су раз во ју ин ду стриј ске 
тех ни ке, ко ја је омо гу ћи ла брз успон ка пи та ли стич ког на чи на про-
из вод ње. Бо ља ко му ни ка ци ја, као и штам па, по мо гли су ства ра ње 
је дин стве не те ри то ри је и за јед нич ког иден ти те та.

Исто ри ја по ка зу је да су оне др жа ве ко је су би ле спрем не да 
ин ве сти ра ју у раз вој но вих тех но ло ги ја, или да бр зо при хва те и 
ис ко ри сте тех но ло ги је на рас по ла га њу, не рет ко ус по ста вља ле до-
ми на ци ју над дру ги ма. Ка ко ће, и да ли ће не ка тех но ло ги ја би ти 
при хва ће на од стра не но си ла ца по ли тич ке вла сти, за ви си од раз ли-
чи тих фак то ра. Дај монд је иден ти фи ко вао че ти ри:

 – ре ла тив на еко ном ска ко рист у по ре ђе њу са по сто је ћом 
тех но ло ги јом

 – вред ност и пре стиж ко ји мо гу да пре ваг ну над еко ном-
ском ко ри сти (или од су ством те ко ри сти)

 – не спо ји вост са сте че ним ин те ре си ма ко ја мо же од ло жи ти 
уво ђе ње но вих тех но ло ги ја

 – ла ко ћа са ко јом се уоча ва ју ко ри сти од но вих тех но ло ги-
ја.3)

Ипак, тек у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка др жа ве су по че-
ле на си сте ма тич ни ји на чин да се ба ве „пи та њем тех но ло ги је“, што 
је пре све га по сле ди ца из у зет но бр зог раз во ја са ме тех но ло ги је по-
сле Дру гог свет ског ра та, као и ње них све ви дљи ви јих не га тив них 
ефе ка та. Упра во у овом вре мен ском пе ри о ду, сма тра Елил (Jacques
Ellul), до ла зи до спо ја др жа ве и тех ни ке.4)

Основ ни ци ље ви са вре ме них др жа ва, ка да је реч о раз во ју 
тех но ло ги је, мо гли би се су ми ра ти на сле де ћи на чин:

1) Лу ис Мам форд,: Техникаицивилизација, Ме ди те ран, Но ви Сад, 2009; Le wis Mum ford, 
Mitomašini1 и 2, Gra fič ki za vod Hr vat ske, 1986.

2) Упор. Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик,До си је, Бе о град, 2004.

3) Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик, До си је, Бе о град, 2004, стр. 222-223

4) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 264
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 – вој на пре моћ
 – по ли тич ка моћ и пре стиж у ме ђу на род ним од но си ма
 – еко ном ска кон ку рент ност на ме ђу на род ном пла ну
 – про мо ви са ње здра вља и без бед но сти
 – за шти та жи вот не сре ди не5)

Про блем ме ђу соб ног од но са др жа ве и тех но ло ги је мо же се 
по сма тра ти из раз ли чи тих угло ва. Те о ре ти ча ри тех но ло шког де-
тер ми ни зма и ауто ном не тех но ло ги је сма тра ју, уоп ште но го во ре ћи, 
да по ли тич ке струк ту ре не ма ју дру гог из бо ра осим да се при ла го де 
тех но ло ги ји, од но сно да поч ну да слу же ње ним ци ље ви ма. Та ко 
др жа ва и тех но ло ги ја сту па ју у сво је вр сну сим би о зу.6) Дру ги ауто-
ри има ју не што урав но те же ни ји при ступ. Та ко Стрит (JohnStreet)
сма тра да од нос из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је има три ди мен зи је: 1) 
ти по ве ан га жма на (ко ри сник, ре гу ла тор, оси гу ра вач [underwriter]), 
2) по ли тич ке струк ту ре ко је кон тро ли шу тех но ло ги ју (или бар то 
по ку ша ва ју) и 3) гра ни це кон тро ле.7) Циљ овог ра да је да де таљ ни-
је ра све тли пр ву ди мен зи ју овог од но са, од но сно нај че шће об ли ке 
др жав ног ан га жма на у обла сти тех но ло ги је и тех но ло шког раз во ја.

ЗАКОНСКАРЕГУЛАТИВА

Нај ва жни ји ме ха ни зам ути ца ја др жа ве на раз вој тех но ло ги је 
сва ка ко су прав ни про пи си ко ји ма се ова област уре ђу је. Ве о ма ду-
го је овај аспект њи хо вог од но са био у ис кљу чи вом цен тру па жње 
по ли ти ко ло га. На и ме, тех но ло ги ја је тре ти ра на као по ли тич ко пи-
та ње са мо у том сми слу што је би ло по треб но, уз по моћ прав них, и 
уоп ште ре гу ла тор них ин стру ме на та, мак си ма ли зо ва ти ко ри сти од 
ње и огра ни чи ти ње на не по жељ на деј ства. Са мим тим, ис тра жи-
ва ња су би ла огра ни че на на по ли тич ки про цес у по за ди ни за ко-
но дав ног – би ло да је реч о од лу чи ва њу у окви ру пред став нич ког 
си сте ма, или о ме ђу соб ном над ме та њу ин те ре сних гру па.8)

Нај ста ри ја област пра ва ко ја се од но си на тех но ло ги ју је 
па тент но пра во. Овај прав ни до мен се и нај ди рект ни је од но си на 
тех но ло ги ју – на стао је и раз вио се са ис кљу чи вим ци љем да се 

5) Пре ма: Nor man Vig, „Tec hno logy, Phi lo sophy, and The Sta te: an Over vi ew“, u Mic hael E. 
Kraft, and Nor man J. Vig, (eds.), TechnologyandPolitics, Du ke Uni ver sity Press, Dur ham, 
1988. pp. 8-15

6) Упор. нпр. Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 335

7) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, p. 48

8) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 323
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под стак не тех но ло шки раз вој. Ко ди фи ка ци ји је прет хо ди ла тра ди-
ци ја „па тент них оби ча ја“ (patentcustoms),9) ко ји су га ран то ва ли, на 
од ре ђе но вре ме, екс клу зив но пра во на ба вље ње од ре ђе ним за на-
том или про из вод ном гра ном оно ме ко је тај за нат или гра ну пр ви 
увео у др жа ву. Из у ми те љи или уво зни ци тех но ло ги је не рет ко су 
сти ца ли и дру ге вр сте при ви ле ги ја, укљу чу ју ћи нов ча не на гра де и 
по ло жа је на дво ру.

Прак са др жав них под сти ца ја би ла на ро чи то раз ви је на у Ве-
не ци ји, где су за нат ски есна фи под сти ца ли уна пре ђе ња тех но ло-
шких про це са. Од 13. ве ка ве не ци јан ски Се нат је ну дио на гра де и 
мо но по ле на ко ри шће ње изу ма ко ји би уна пре ди ли про из вод њу у 
од ре ђе ним гра на ма. Та ко је и пр ви па тент ни за кон до нет упра во у 
Ве не ци ји још 1474. го ди не, а „па тент ни оби ча ји“ и па тент но пра во 
су се про ши ри ли на Ен гле ску, Не мач ку, Фран цу ску, Хо лан ди ју и 
ко нач но Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. У Ен гле ској су осно ве па-
тент ног си сте ма по ста вље не у до ба кра љи це Ели за бе те,10) да би 
1624. го ди не па тен ти би ли ре гу ли са ни јед ним све о бу хват ним за ко-
ном (StatuteofMonopolies).11) Кра јем 18. ве ка, па тент но пра во је у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма по диг ну то на ни во устав не ма-
те ри је. На и ме, устав САД, до нет 1787. го ди не, чла ном 1, одељ ком 
8 про пи су је да је у над ле жно сти Кон гре са да „уна пре ђу је на у ку и 
ко ри сне ве шти не обез бе ђу ју ћи ауто ри ма и про на ла за чи ма на огра-
ни че но вре ме ис кљу чи во пра во на њи хо ве спи се и из у ме.“12)

Па тент но пра во се за сни ва на ути ли та ри стич ком прин ци пу. 
Оно из ра жа ва став да је нај бо љи на чин за сти му ли са ње ин вен ци је 
да про на ла за чи има ју ја сну, пре све га ма те ри јал ну, ко рист од но вог 
изу ма. Иако се ефи ка сност па тент них за ко на ка да је реч о под сти-
ца њу тех но ло шких ино ва ци ја мо же до ве сти у пи та ње (мно ги про-
бо ји, на ро чи то у тех но ло ги ја ма нај но ви је ге не ра ци је, ни су на ста ли 
као по сле ди ца ин ди ви ду ал них изу ма, већ у окви ру ве ли ких про-
је ка та фи нан си ра них од стра не др жа ве или кор по ра ци ја), њи хо ва 
уло га у обликовањутех но ло ги је оста је и да нас ве о ма зна чај на13)

9) Ho ward Roc kman, IntellectualPropertyLaw forEngineersandScientists, Ho bo ken, John 
Wi ley & Sons, 2003, p. 52

10) Ibi dem, pp. 52-53

11)  Eli e zer Ge i sler, TheMetricsofScienceandTechnology, Qu o rum Bo oks, West port, 2000, p. 8

12) Упор. Ho ward Roc kman, IntellectualPropertyLawforEngineersandScientists, Ho bo ken, 
John Wi ley & Sons, 2003, pp. 55-56; http://www.us con sti tu tion.net/const.html (при сту пље-
но 5.7.2011)

13) Упор. нпр. Tho mas Hug hes, „The Evo lu tion of lar ge Tec ho lo gi cal Systems“, in W. Bij ker, T. 
Hug hes and T. Pinch (eds.), TheSocialConstructionofTechnologicalSystems, MIT Press, 
Cam brid ge, 1987, pp. 51-82
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За раз ли ку од па тент ног пра ва ко је је усме ре но ка под сти ца-
њу и про мо ви са њу тех но ло шког раз во ја, дру ге гра не пра ва има ју 
за циљ да огра ни че не же ље не прав це раз во ја тех но ло ги је и ње не 
евен ту ал не штет не по сле ди це. Још од вре ме на Рим ског цар ства, 
вла да ри су по вре ме но по ку ша ва ли (и, не рет ко, на од ре ђе но вре ме 
успе ва ли) да спре че раз вој тех но ло шких ино ва ци ја. По не кад су ове 
по ли тич ке од лу ке има ле и ду го роч не по сле ди це. Та ко је ки не ска 
по мор ска екс пан зи ја у 15. ве ку за у ста вље на због бор бе за пре власт 
из ме ђу две двор ске фрак ци је.14) Слич не си ту а ци је су се де ша ва ле 
и у Евро пи, ма да због ње не по ли тич ке раз је ди ње но сти ни су има-
ле та ко да ле ко се жне по сле ди це. Шпан ски краљ Фи лип II (1527-
1598) је ино ва то ре и про на ла за че сма трао је ре ти ци ма,15) а и у дру-
гим кра љев стви ма про на ла сци су уни шта ва ни, по не кад за јед но са 
про на ла за чи ма. Мам форд на во ди при мер из у ми те ља ме ха нич ког 
раз бо ја ко ји је у Гдањ ску „осу ђен на смрт као јав на опа сност“.16) У 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва ова ква др жав на по ли ти ка би ла је мо ти ви-
са на за шти том сте че них пра ва од ре ђе них ка те го ри ја ста нов ни штва 
– пре све га еснаф ских рад ни ка.

То ком на ред них ве ко ва тех но ло ги ја је, ипак, не за у ста вљи во 
на пре до ва ла, а сред њо ве ков не кра ље ви не су се тран сфор ми са ле у 
мо дер не др жа ве. Ин ду стриј ска ре во лу ци ја омо гу ћи ла је уве ћа ње 
мо ћи др жа ве, али је исто вре ме но из не ла на ви де ло и мно ге ло ше 
стра не тех но ло шког на прет ка – за га ђе ње, по вре де на ра ду и по гор-
ша ње ква ли те та жи во та ши ро ких сло је ва дру штва. Под све ве ћим 
при ти ском раз ли чи тих ин те ре сних гру па, ко ји је кул ми ни рао „ула-
ском ма са у по ли ти ку“ у 19. ве ку, за ко но дав ци су би ли при ну ђе ни 
да по ку ша ју да ове по сле ди це до не кле убла же, то јест, да омо гу ће 
„рав но прав ни ју рас по де лу ри зи ка“ ко ји но ве тех но ло ги је са со бом 
до но се.17) Та ко су се раз ви ле обла сти пра ва ко је се ба ве ре гу ла ци-
јом за шти те и без бед но сти на ра ду, си сте мом тех нич ких стан дар-
да, као и за шти те жи вот не сре ди не.

По тре сни из ве шта ји ко ји су по ло ви ном 19. ве ка по че ли да 
при сти жу о очај ним жи вот ним усло ви ма рад ни ка18) по кре ну ли су 

14) Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик, До си је, Бе о град, 2004, стр. 371

15) Le wis Mum ford, Mitomašini1(Tehnikairazvojčovjeka), Gra fič ki za vod Hr vat ske, 1986, 
str. 60

16) Le wis Mum ford, Mitomašini2(Pentagonmoći), Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb, 1986, str. 
155

17) Упор. нпр. Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, 
p. 318

18) Де ло ви мно гих од њих мо гу се на ћи у Марк со вом Капиталу(ви ди, на при мер, том I, 
по гла вља „Рад ни дан“ и „Ма ши не ри ја и круп на ин ду стри ја“). Још је дан ре ла тив но по-
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јав ну ди ску си ју и ко нач но до ве ли до уво ђе ња за ко на ко ји ма би се 
за шти ти ло здра вље и ква ли тет жи во та рад нич ке кла се. Пр ви ова-
кав за кон до нео је Би змарк у Пру ској 1883, ка да је уве де но оси гу-
ра ње у слу ча ју бо ле сти, а го ди ну ка сни је уста но вљен је и си стем 
обе ште ће ња за рад ни ке чи је је здра вље би ло на ру ше но. Овај мо дел 
остао је осно ва за ка сни ју за ко но дав ну ак тив ност у овој обла сти са 
обе стра не Атлан ти ка.19)

Ни во до стиг ну тих стан дар да, као и на чи ни на ко је се др жа ве 
ба ве пи та њем без бед но сти на ра ду, на свет ском ни воу су при лич но 
не у јед на че ни. Мно ги фак то ри ути чу на ова кво ста ње ства ри – еко-
ном ска моћ (ма да се чи ни да уво ђе ње и по што ва ње без бед но сних 
стан дар да, у ко нач ној ана ли зи, зах те ва ма ње сред ста ва не го са ни-
ра ње по вре да и бо ле сти на ста лих као по сле ди ца ло ших усло ва на 
рад ном ме сту), об лик вла да ви не, ре пре зен та тив ност пред став нич-
ког си сте ма, ре ла тив на сна га син ди ка та и дру гих рад нич ких ор га-
ни за ци ја. Ко нач но, да нас у овом сег мен ту и са ма тех но ло ги ја, по-
ве ћа ва ју ћи спек тар рас по ло жи вих зна ња и тех ни ка, мо же у ве ли кој 
ме ри да до при не се убла жа ва њу про бле ма. По ста вља се, ме ђу тим, 
пи та ње по ли тич ке во ље да се она ан га жу је у том прав цу.20)

За шти та жи вот не сре ди не све до 1960. го ди на ни је по сто ја ла 
као по себ на прав на област. По до та да ва же ћој па ра диг ми за пад ног 
све та, ко ја се мо же пра ти ти од Ари сто те ло ве фи ло зо фи је, пре ко 
ју део-хри шћан ске тра ди ци је до Про све ти тељ ства, чо век је по ла-
гао пра во на при ро ду, и био у по зи ци ји ње ног го спо да ра. Еко ло ги-
зам пре о кре ће ову пер спек ти ву, ста вља ју ћи чо ве ка на ме сто чу ва-
ра при ро де, и на гла ша ва ју ћи да пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја и свих 
дру гих жи вих вр ста мо ра ју та ко ђе би ти за шти ће на прав ним по рет-
ком. Та ко за кон ско ре гу ли са ње за шти те жи вот не сре ди не пред ста-
вља, за пра во, дис кон ти ну и тет са исто ри јом европ ског и аме рич ког 
прав ног си сте ма.21)

Све га две де це ни је су би ле по треб не да се за шти та жи вот не 
сре ди не по диг не на ни во ме ђу на род ног пра ва. Раз ло зи су очи глед-
ни – мно ги еко ло шки про бле ми су по са мој сво јој при ро ди гло-

знат из ве штај је онај мла дог пру ског ле ка ра, а ка сни је и успе шног на уч ни ка, Ру дол фа 
Фир хо ва (RudolfVirchow), чи ји су де ло ви на ве де ни у Her bert Abrams, „A Short Hi story of 
Oc cu pa ti o nal He alth“, JournalofPublicHealthPolicy Vol. 22, No. 1, (2001), pp. 34-80

19) Her bert Abrams, „A Short Hi story of Oc cu pa ti o nal He alth“, JournalofPublicHealthPolicy 
Vol. 22, No. 1, (2001), p. 47

20) Ibi dem, p. 75

21) Упор. Клајв Пон тиг, Еколошкаисторија света, Оди се ја, Бе о град, 2009; Dan Tar lock, 
„Et hics or Sci en ce?“, Dukeenvironmentallawandpolicyforum, Vol. 7, (Fall 1996), pp. 193-
224; Zygmunt J.B. Pla ter, „From the Be gin ning, a Fun da men tal Shift of Pa ra digms: A The ory 
and Short Hi story of En vi ron men tal Law“, (1994). BostonCollegeLawSchoolFacultyPa-
pers. Pa per 175, http://law di gi tal com mons.bc.edu/lsfp/175 (при сту пље но 14.6.2010)
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бал ног ка рак те ра. Нај бо љи при мер за ово су кли мат ске про ме не 
иза зва не ефек том ста кле не ба ште ко је су да нас у цен тру па жње као 
го ру ће по ли тич ко пи та ње. 

Ова гра на пра ва по мно го че му је осо бе на. На пр вом ме сту, 
ње ни ко ре ни су у дру штве ном ак ти ви зму, што ни је че сто слу чај. 
Осим то га, по сто ји ви сок сте пен ко ор ди на ци је и слич но сти ме ђу 
за ко ни ма из ове обла сти у раз ли чи тим зе мља ма, што је по сле ди ца 
чи ње ни це да су за сно ва ни на истим на уч ним и еко ном ским прет-
по став ка ма, као и то га што је ве ћи на зе ма ља у остат ку све та при-
хва ти ла мо дел на стао у Евро пи и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма. Да нас за кон ска за шти та жи вот не сре ди не има три основ на 
ци ља: спре ча ва ње за га ђе ња, очу ва ње би о ди вер зи те та и про мо ви-
са ње одр жи вог раз во ја.22)

Све ве ћа ме ђу соб на по ве за ност на свет ском ни воу – гло ба-
ли за ци ја свет ске при вре де, по ја ва ме ђу на род них кор по ра ци ја као 
кључ них еко ном ских (а не рет ко и по ли тич ких) ак те ра, али и спо-
зна ја да мно ги про бле ми ко је са вре ме на тех но ло ги ја отва ра не 
по зна ју др жав не гра ни це и из ми чу кон тро ли по је ди них др жа ва – 
до ве ла је до то га да се у 20. и 21. ве ку ве ли ки део ре гу ла тор них 
овла шће ња пре ме стио са на ци о нал ног на ин тер на ци о нал ни ни во. 
Про пи си ва ње стан дар да, за шти та на ра ду, као и за шти та жи вот-
не сре ди не пре по зна ти су као гло бал ни про бле ми, ко ји ма се ба ве 
од го ва ра ју ће ме ђу на род не ор га ни за ци је (Ује ди ње не на ци је, Ме-
ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 
УНЕ СКО, итд.).

ПОДСТИЦАЈИИОГРАНИЧЕЊА

По ред за кон ске ре гу ла ти ве др жа ва мо же ути ца ти на тех но ло-
ги ју и на дру ге на чи не. Нај ва жни ји ме ха ни зми ко ји ма др жа ва рас-
по ла же су на ру чи ва ње и фи нан си ра ње ис тра жи ва ња и изу ма ко је 
др жа ва сма тра зна чај ним.

У пр вом слу ча ју др жа ва је у уло зи на ру чи о ца и ко ри сни ка, 
„по тро ша ча“ тех но ло ги је. То је ујед но и ње на нај ста ри ја уло га. Ка-
ко при ме ћу је Елил, „[д]ржава је од у век, у ма њој или ве ћој ме ри, 
ко ри сти ла тех ни ке.“23) Функ ци је др жа ве су би ле огра ни че не, па су, 
све до са вре ме ног до ба, и тех но ло ги је ко је је она ко ри сти ла би ле 
огра ни че не на све га не ко ли ко до ме на – вој ску, фи нан си је, суд ство, 
и, од по чет ка 20. ве ка, ад ми ни стра ци ју. Са вре ме не др жа ве су пре-

22) Dan Tar lock, HistoryofEnvironmentalLaw, http://www.eolss.net/Sam ple-Chap ters/C04/E4-
21-01.pdf (при сту пље но 14.6.2010), p. 3

23) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 245
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у зе ле на се бе и мно ге дру ге функ ци је, па је са мим тим и спек тар 
тех но ло ги ја ко је при том ко ри сте да нас ши ри.24)

Иако на пр ви по глед де лу је као па сив на, уло га др жа ве као ко-
ри сни ка тех но ло ги је ве о ма је зна чај на и то из не ко ли ко раз ло га. На 
пр вом ме сту, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња кон струк ти ви стич ке шко-
ле, уло га по тро ша ча у фор ми ра њу ко нач ног ди зај на тех но ло ги је 
мо же би ти из у зет но зна чај на, чак пре суд на. Др жа ва, осим то га, ни-
је „оби чан“ ко ри сник. Не са мо да рас по ла же ре сур си ма не у по ре ди-
во ве ћим од дру гих по тро ша ча, већ пот пу но кон тро ли ше тр жи ште 
за не ке ти по ве про из во да, што јој отва ра зна чај не мо гућ но сти за 
об ли ко ва ње тех но ло ги је То на рав но не зна чи да и др жа ву, као и све 
дру ге по тро ша че, ни је мо гу ће од го ва ра ју ћим мар ке тин гом убе ди ти 
да при хва ти већ по сто је ћу тех но ло ги ју.25) 

Уло га др жа ве је не за ме њи ва у спро во ђе њу ве ли ких ин фра-
струк тур них про је ка та (из град ња пу те ва, елек трич не мре же, ко-
му ни ка ци о них мре жа и слич но), би ло да на сту па као не по сред ни 
на ру чи лац или као ре гу ла тор ко ји од ре ђу је усло ве под ко ји ма се 
при ват на ли ца и кор по ра ци је мо гу у њих укљу чи ти. У сва ком слу-
ча ју, др жа ва као на ру чи лац мо же ути ца ти на вр сту и свој ства тех но-
ло ги ја ко је су гра ђа ни ма на рас по ла га њу, али су мо гу ћи и по врат ни 
ути ца ји, ко ји ме ња ју на чин функ ци о ни са ња др жав ног апа ра та.26)

На и ме, не ке од кључ них ка рак те ри сти ка мо дер не тех но ло-
ги је – пре све га ве ли чи на тех но ло шких си сте ма и њи хо ва све ве ћа 
ме ђу соб на за ви сност – не ми нов но на ме ћу др жа ви не ке функ ци је 
ко је она у ра ни јим исто риј ским пе ри о ди ма ни је има ла. Та ко Елил 
кон ста ту је да „[к]ада се раз ви је до од ре ђе не тач ке, тех ни ка по ста-
вља про бле ме ко је мо же да ре ши са мо др жа ва, ка ко у по гле ду фи-
нан си ја, та ко и у по гле ду мо ћи.“27) Осим то га, са вре ме на тех ни ка 
по ста вља зах тев за све о бу хват ним пла ни ра њем и ор га ни за ци јом, а 
на тај зах тев са мо је др жа ва у ста њу да од го во ри.28)

Ма ње је очи глед на ве за из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је ко ја се 
ре а ли зу је по сред но – пу тем др жав ног фи нан си ра ња на уч них и тех-
но ло шких ис тра жи ва ња. Да нас гра ни це из ме ђу на уч не и тех но ло-
шке по ли ти ке бле де, а др жа ва фи нан си ра ис тра жи вач ке про јек те у 
мно го број ним обла сти ма. Та ко ђе, го то во све др жа ве да ју, у ве ћој 

24) Ibi dem, стр. 245-249

25) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, p. 53

26) Ibi dem.

27) Ibi dem, стр. 254

28) Ibi dem; та ко ђе John Ken neth Gal bra ith, Novaindustrijskadržava, Stvar nost, Za greb, 1970.
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или ма њој ме ри, фи нан сиј ску пот по ру уни вер зи те ти ма, не са мо 
због то га што се у окви ру ви со ко школ ских уста но ва од ви ја зна ча-
јан део на уч но-ис тра жи вач ке де лат но сти, већ и ра ди обез бе ђи ва ња 
ква ли фи ко ва не рад не сна ге, ко ја је јед на од кључ них прет по став ки 
са функ ци о ни са ње са вре ме не тех но ло ги је.29)

Не спор но је др жав ни удео у фи нан си ра њу тех но ло шког раз-
во ја ве ли ки. За са да, ме ђу тим, не по сто је је дин стве не про це не сте-
пе на до ко га је др жа ва успе шна у под сти ца њу тех но ло шког раз во ја, 
од но сно усме ра ва њу тех но ло шких про ме на. Гал брајт (JohnKen-
nethGalbraith), на при мер, сма тра да нај ви ше изу ма на ста је баш 
у окви ру про гра ма по др жа них од стра не др жа ве.30) Но ви ја ис тра-
жи ва ња, ме ђу тим, ука зу ју на чи ње ни цу да ра ди кал не тех но ло шке 
ино ва ци је до ла зе пре све га из ре до ва не за ви сних ком па ни ја, ко је 
ни су ве за не уго во ри ма са др жа вом ни ти усло вље не ње ном фи нан-
сиј ском по др шком,31) од но сно да др жав ни про гра ми мо гу до не ти 
ре во лу ци о нар не но ви не са мо ако се ис тра жи ва чи ма оста ви ве о ма 
ши ро ко по ље де ло ва ња, ка ко у фа зи фор му ла ци је про бле ма, та ко и 
у фа зи ње го вог ре ша ва ња.32) 

Ко нач но, са ма др жав на ор га ни за ци ја мо же ути ца ти на став 
др жа ве пре ма тех но ло шком раз во ју, као и на ње гов ка рак тер и 
тем по. Раз ли ке из ме ђу др жа ва мо гу се ма ни фе сто ва ти у „тех но-
ло шком сти лу“,33) али и пот пу ном од у ста ја њу од од ре ђе них гра на 
тех но ло ги је. Као кључ ну раз ли ку ве ћи на ауто ра на во ди ону из ме ђу 
цен тра ли зо ва них и де цен тра ли зо ва них др жа ва, ко ја се на сле де-
ћем ни воу, нај че шће огле да у ве ћој или ма њој „отво ре но сти“ оних 
по ли тич ких струк ту ра ко је су ди рект но над ле жне за те хо но ло ги-
ју.34) Цен тра ли зо ва на власт мо же дво ја ко ути ца ти на тех но ло шки 
раз вој. Већ по ме ну ти при мер ки не ског од у ста ја ња од пре ко о ке ан-

29) John Ken neth Gal bra ith, Novaindustrijskadržava, Stvar nost, Za greb, 1970, str. 283

30) Ibi dem.

31) Mary Kal dor, „The we a pons suc ces sion pro cess“, in Do nald Mac Ken zie and Judy Wajc man 
(eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, Open Uni ver sity Press/McGraw-Hill, 
Ma i den head, 1999, p. 414

32) Ja net Ab ba te, „Cold war and whi te he at: the ori gins and me a nings of pac ket switching“, in 
Do nald Mac Ken zie and Judy Wajc man (eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, 
Open Uni ver sity Press/McGraw-Hill, Ma i den head, 1999, pp. 351-371

33) Зна чај не раз ли ке у при сту пу тех но ло ги ји, па и у ис хо ди ма тех но ло шких кре та ња, при-
ме ће не су не са мо из ме ђу др жа ва ко је су тра ди ци о нал но би ле по ли тич ки су прот ста-
вље не (на при мер, САД и СССР), већ и ме ђу они ма ко је при па да ју истом иде о ло шком и 
по ли тич ком „бло ку“, као што су САД, Ве ли ка Бри та ни ја и Не мач ка. Ви ди, нпр. Do nald 
Mac Ken zie and Judy Wajc man (eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, Open 
Uni ver sity Press/McGraw-Hill, Ma i den head, 1999.

34) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, pp. 55-58
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ске екс пан зи је ре чи то илу стру је не га тив ни ути цај. На су прот том 
слу ча ју, „[ј]ака цен тра ли зо ва на власт убр за ла је раз вој тех но ло ги је 
у Не мач кој и Ја па ну кра јем де вет на е стог ве ка.“35) Раз ли ке у над ле-
жно сти ма ло кал них вла сти ре зул ти ра ле су ра ди кал но дру га чи јем 
при сту пу уво ђе њу елек трич ног осве тље ња у Лон до ну у од но су на 
оне у Бер ли ну или Њу јор ку.36)

ПРОБЛЕМНАМЕРАВАНИХ
ИНЕНАМЕРАВАНИХПОСЛЕДИЦА

Још је дан сет про бле ма чи је се ре ша ва ње углав ном оче ку је 
од др жа ве и ње них ме ха ни за ма је пи та ње не на ме ра ва них по сле ди-
ца тех но ло ги је. У нај ап стракт ни јем сми слу, овај про блем се ти че 
ка па ци те та љу ди (као по је ди на ца, ор га ни за ци ја, вр сте) да до кра-
ја раз у ме ју мо гу ће по сле ди це уво ђе ња но вих тех но ло ги ја. До дат-
ну ком пли ка ци ју пред ста вља и чи ње ни ца да су мно ге тех но ло ги је 
про на шле и дру ге на чи не упо тре бе од оних за ко је су пр во бит но 
за ми шље не, при че му су у не ким слу ча је ви ма но ви на чи ни ко ри-
шће ња по не кад пот пу но по ти сну ли ори ги нал не функ ци је.

Од ве ли ке је ва жно сти за аде ква тан при ступ про бле му не-
на ме ра ва них по сле ди ца тех но ло ги је увек има ти у ви ду пре ци зно 
зна че ње овог из ра за. Као пр во, ове по сле ди це су за и ста ненамера-
ване,у сми слу да се тер мин не од но си на не га тив не по сле ди це ко је 
су пред ви ђе не и ко је су кон струк то ри тех но ло ги је све сно по ку ша-
ли да из бег ну.37) Тре ба их раз ли ко ва ти и од та ко зва них нежељених
ефеката –по зна тих по сле ди ца ко ри шће ња тех но ло ги је ко је мо-
гу би ти штет не, али смо на чел но спрем ни да их при хва ти мо, или, 
бар, да при хва ти мо ри зик од њи хо вог по ја вљи ва ња.38) Ко нач но, ма-
да тех но ло ги ја мо же има ти и по зи тив не не на ме ра ва не ефек те, они 
се нај че шће не до жи вља ва ју као про блем, та ко да се из раз ненаме-
раванепоследицеко ри сти да озна чи пр вен стве но не га тив не, ло ше 
по сле ди це.39)

35) Џа ред Дај монд, Микроби,пушкеичелик, До си је, Бе о град, 2004, стр. 224

36) Tho mas Hug hes, „The Evo lu tion of lar ge Tec ho lo gi cal Systems“, u W. Bij ker, T. Hug hes and 
T. Pinch (eds.), TheSocialConstructionofTechnologicalSystems, MIT Press, Cam brid ge, 
1987, p. 69

37) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 97

38) Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli-
ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

39) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 97



ИванаС.Дамњановић Државаитехнологија

123

Тех но ло шки раз вој се не пре ста но убр за ва, па по ста је све те-
же (али и све ва жни је) пред ви де ти све по сле ди це ко је ће не ка ино-
ва ци ја има ти.40) При том, под се ћа Елил, по сто ји сна жан при ти сак 
да се сва ко но во тех но ло шко ре ше ње одмахпри ме ни. Раз ло зи за 
то ле же пре све га у чи ње ни ци да се „про бле ми на шег вре ме на бр-
зо раз ви ја ју и зах те ва ју нео д ло жна ре ше ња“41) као и у то ме што је 
тех но ло ги ја из у зет но ску па, и сто га мо ра да се што пре „ис пла ти“ 
– би ло у нов цу, пре сти жу или си ли.42)

Уз то, по чев ши од 19. ве ка, тех но ло ги ја се све че шће оте ло-
вљу је у об ли ку система, а не по је ди нач не на пра ве или ар те фак-
та.43) Ти си сте ми су, по пра ви лу, ком плек сни и ди на мич ни. Дру гим 
ре чи ма, не са мо да се са сто је из мно штва еле ме на та, већ и из мно-
штва ве за ме ђу тим еле мен ти ма, ко је нај че шће не мо гу све би ти 
об у хва ће не мо де ли ма; сем то га, њи хо во ста ње мо же да се спон та-
но про ме ни, не за ви сно од фак то ра ко ји би тре ба ло да кон тро ли шу 
и усме ра ва ју рад си сте ма.44) Са ма сло же ност си сте ма оне мо гу ћа ва 
те сти ра ње на свемогуће ква ро ве.45) Не мо гу ће је, та ко ђе, пред ви-
де ти све мо гу ће гре шке ко је мо гу да на пра ве ко ри сни ци, ни ти све 
мо гу ће кон тек сте у ко ји ма ће не ка тех но ло ги ја би ти упо тре бље на. 
Ко нач но, по сто је ће тех но ло ги је ме ђу соб но ре а гу ју и де лу ју јед-
на на дру гу на мно го број не на чи не, ко ји пре ва зи ла зе мо гућ но сти 
пред ви ђа ња би ло ког по је дин ца или уста но ве.46) Због то га се мо же 
ре ћи да су и Елил и Ви нер у пра ву ка да твр де да се тех ни ка „ра фи-
ни ра са мо кроз вр ло не из ве стан про цес екс пе ри мен ти са ња“47), од-
но сно да се ње не по сле ди це мо гу сон ди ра ти и ана ли зи ра ти је ди но 
у ла бо ра то ри ји са ме исто ри је. 48)

По не кад се де ша ва да на ме ра ва не упо тре бе тех но ло ги је про-
из ве ду по на ша ње ко је као да по ти ре сам раз лог за ње но ко ри шће-

40) Ibi dem, p. 3

41) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 123

42) Ibi dem.

43) Tho mas Hug hes, „The Evo lu tion of lar ge Tec ho lo gi cal Systems“, u W. Bij ker, T. Hug hes and 
T. Pinch (eds.), TheSocialConstructionofTechnologicalSystems, MIT Press, Cam brid ge, 
1987; та ко ђе, Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.
edu/et hics/pu bli ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

44) Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli-
ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

45) Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintendedConsequen-
ces, Knopf, New York, 1996, p. 11

46) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 89

47) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 124

48) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 98
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ње.49) Та ко су, на при мер, ис тра жи ва ња по ка за ла да уво ђе ње све 
ве ћег бро ја кућ них апа ра та у до ма ћин ство уоп ште ни је до при не ло 
сма њи ва њу вре ме на по треб ног за ње го во одр жа ва ње.50) При ме ће-
ни су и дру ги за ни мљи ви не пред ви ђе ни ефек ти. Је дан од њих Те-
нер (EdwardTenner) на зи ва осветничким, а од но си се на си ту а ци ју 
ка да упра во по ку шај да се не у тра ли шу не же ље не по сле ди це ре зул-
ти ра њи хо вим још сна жни јим ис по ља ва њем.51)

Не из бе жно умно жа ва ње не на ме ра ва них по сле ди ца на во ди 
не ке ауто ре на крај ње пе си ми стич не за кључ ке. Та ко Ви нер сма тра 
да са вре ме ним дру штви ма пре ти опа сност да се „пре пу сте стру-
ја ма у не пре глед ном мо ру ‘не на ме ра ва них по сле ди ца’“,52) а Мам-
форд и Елил иду и да ље од то га. По Мам фор до вом ми шље њу, на-
и ме, не пред ви ђе не по сле ди це „ди је лом су по ни шти ле истин ски 
на пре дак, па све ви ше ра сте сум ња у ко нач ну по зи тив ну би лан-
цу зна но сти,“53) док Елил за кљу чу је да су не пред ви дљи ви се кун-
дар ни ефек ти „мно го штет ни ји не го што би би ло не по сто ја ње те 
тех ни ке.“54) Ова кви ста во ви при сут ни су и у јав но сти, ма да ни је 
ис кљу че но да је све из ра же ни ји страх од тех но ло ги је ве ли ким де-
лом по сле ди ца гло ба ли за ци је ме ди ја и де таљ ни јег из ве шта ва ња о 
еко ло шким ка та стро фа ма и дру гим не пред ви ђе ним ефек ти ма тех-
но ло ги је.55) У сва ком слу ча ју, пер цеп ци ја и про це на ефе ка та тех-
но ло ги је оста је јед но од кључ них пи та ња ко ји је до во де у ве зу са 
по ли ти ком, пре све га др жа вом.56)

С об зи ром на то да ве ћи на не на ме ра ва них по сле ди ца тех но-
ло ги је сво јим раз ме ра ма по га ђа ве ли ки број љу ди, овај про блем је, 
са свим ло гич но, нај че шће у до ме ну др жа ве као још увек глав ног 
ре гу ла то ра тех но ло шког раз во ја.57) На чел но, ак тив но сти др жа ве на 

49) Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintendedConsequen-
ces, Knopf, New York, 1996, p. 4

50) Ruth Schwartz Co wan, „The in du strial re vo lu tion in the ho me“, in Do nald Mac Ken zie and 
Judy Wajc man (eds.), TheSocialShapingofTechnology, 2nd edi tion, Open Uni ver sity Press/
McGraw-Hill, Ma i den head, 1999, pp.281-300

51) Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintendedConsequen-
ces, Knopf, New York, 1996.

52) Lang don Win ner, AutonomousTechnology, MIT Press, Cam brid ge/Lon don, 1977, p. 89

53) Le wis Mum ford, Mitomašini2(Pentagonmoći), Gra fič ki za vod Hr vat ske, Za greb, 1986, str. 
83

54) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 122-123

55) Упор. нпр. Ed ward Ten ner, WhyThingsBiteBack:TechnologyandRevengeofUnintended
Consequences, Knopf, New York, 1996.

56) John Stre et, Politics&Technology, The Gu il ford Press, New York, 1992, p. 92

57) Ibi dem, стр. 127
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овом пла ну се мо гу по де ли ти на превентивне и реактивне. У пр-
вом слу ча ју, др жа ва ак тив но по ку ша ва да сма њи број и оп сег мо-
гу ћих не же ље них по сле ди ца. Сте пен не пред ви ди во сти се сма њу је 
пре све га по ве ћа њем фон да зна ња о функ ци о ни са њу тех но ло ги је и 
кон тек сту у ко ме де лу је. У не ким слу ча је ви ма ово до во ди до „успо-
ра ва ња про гре са“ – ка да се ин си сти ра на до дат ним те сто ви ма, или 
по ли тич ком од лу ком ус по ста вља мо ра то ри јум на од ре ђе ни тип на-
уч них ис тра жи ва ња или тех но ло шког раз во ја.58) У дру гом слу ча ју 
др жа ва по ку ша ва да, што је бо ље мо гу ће, са ни ра ефек те и на док-
на ди на ста лу ште ту. При том она и учи из прет ход них ис ку ста ва. 
Ово, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, до во ди до де таљ ни је ре гу ла ци је 
по је ди них обла сти тех но ло ги је.

Про блем не на ме ра ва них по сле ди ца не мо гу ће је у пот пу но-
сти ели ми ни са ти. Тех но ло ги ја, отва ра ју ћи но ве мо гућ но сти, та ко-
ђе са со бом увек но си еле мен те не из ве сно сти.59) Сва ка пред у зе та 
ак ци ја, због то га мо же би ти са мо де ли мич но успе шна: „но ви тех-
нич ки на пре дак ће, са сво је стра не, про из ве сти но ве се кун дар не и 
не пред ви дљи ве по сле ди це, ко је не ће би ти ни шта ма ње ка та стро-
фал не од оних ко је су им прет хо ди ле (ма да ће би ти дру ге вр сте).“60) 
Ово, ипак, не зна чи да се тре ба пре пу сти ти де фе ти зму. За др жа ве, 
као глав не ак те ре у овом про це су, то ве ро ват но не би би ло ни мо-
гу ће, има ју ћи у ви ду при ти сак јав но сти.

Ан га жман др жа ве на об ли ко ва њу тех но ло ги је оства ру је се 
кроз три ње не уло ге: ре гу ла то ра, фи нан си је ра и по тро ша ча, и „кон-
тро ло ра ри зи ка“. Про у ча ва ње овог, али и дру гих аспе ка та од но са 
из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је ве о ма је те жак по ду хват, има ју ћи у 
ви ду да тре ба узе ти у об зир и по ве за ти раз ли чи те ни вое ана ли зе. 
То је го ру ћи про блем за ко ји још увек не ма од го ва ра ју ћег ре ше-
ња. По сто је ћа ли те ра ту ра је ја сно по де ље на по овом пи та њу. Је дан 
њен део чи не сту ди је слу ча ја ко је осве тља ва ју по је ди не еле мен те 
овог од но са, али до пу шта ју ве о ма огра ни че не ге не ра ли за ци је за-
кљу ча ка. Дру ги део са сто ји се од ра до ва ко ји про бле му при ла зе са 
ма кро-ни воа и по ку ша ва ју да да ју оп ште и об у хват но об ја шње ње, 
при че му се гу бе из ви да нео п ход ни де та љи по пут пре ци зног опи са 
ме ха ни за ма ко ји ма се ве за из ме ђу др жа ве и тех но ло ги је оства ру-

58) Tim Healy, TheUnanticipatedConsequencesofTechnology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli-
ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html (при сту пље но 5.9.2011)

59) Em ma nuel Mest he ne, „How Tec hno logy Will Sha pe the Fu tu re“, Science, New Se ri es, Vol. 
161, No. 3837 (Jul. 12, 1968), p. 137; та ко ђе Tim Healy, TheUnanticipatedConsequences
of Technology, http://www.scu.edu/et hics/pu bli ca ti ons/sub mit ted/healy/con se qu en ces.html 
(при сту пље но 5.9.2011)

60) Жак Елил, Техникаилиулогвека, А. Го ли ја нин, Бе о град, 2010, стр. 124
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је. Ова по де ла се, при том, у ве ли кој ме ри по кла па са те о риј ским 
по ла зи шти ма ауто ра: пр вом ме то ду скло ни ји су те о ре ти ча ри кон-
струк ти ви зма, а дру гом за ступ ни ци тех но ло шког де тер ми ни зма. 
Кон стру и са ње аде кват ног и све о бу хват ног те о риј ско-ме то до ло-
шког окви ра ко ји би мо гао да об ја сни све аспек те ме ђу соб ног од-
но са др жа ве и тех но ло ги је, ка ко на ма кро та ко и на ми кро ни воу 
сва ка ко би до при не ло бо љем са гле да ва њу овог про бле ма.
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IvanaS.Damnjanovic

THESTATEANDTECHNOLOGY

Resume
Be ing key po li ti cal in sti tu ti ons in con tem po rary world, sta tes are 

most im por tant, and most in flu en tial po li ti cal ac tors who in ter act with 
tec hno logy and tec hno lo gi cal de ve lop ment. Re la ti on ship bet we en sta-
te and tec hno logy is, and thro ugh hi story al ways was, a com plex one. 
The re are strong ar gu ments that tec hno logy played a cru cial ro le in for-
ma tion of both an ci ent em pi res and mo dern sta tes. Si mi larly, sta te has 
con ti nu o usly been ma jor re gu la tor and con su mer of tec hno logy, and 
the se types of en ga ge ment we re in stru men tal for sha ping of tec hno logy 
by the sta te.

First and most im por tant ro le of the sta te is in pro vi ding le gal fra-
me work for tec hno lo gi cal de ve lop ment. Alt ho ugh po si tion of the sta te 
as chi ef re gu la tor of tec hno logy is to so me ex tent chal len ged by in ter-
na ti o nal in sti tu ti ons, na ti o nal laws and re gu la ti ons are still main so ur ce 
of tec hno lo gi cal stan dards. The re are three main bran ches of law that 
deal with tec hno logy and its con se qu en ces: pa tent law, oc cu pa ti o nal sa-
fety le gi sla tion and en vi ron men tal law.

Anot her way for sta te to di rectly en ga ge in tec hno lo gi cal de ve lop-
ment is fi nan cing sci en ti fic and tec hno lo gi cal re se arch and con su ming 
tec hno lo gi es. Re se arch and de ve lop ment are to day seen as pos si bi lity 
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to pro vi de eco no mic advan ta ge and pre sti ge in in ter na ti o nal re la ti ons, 
whi le by fun ding uni ver si ti es sta te pro vi des qu a li fi ed work for ce ne-
ces sary for smo oth fun cti o ning of mo dern tec hno lo gi cal systems. As 
a con su mer, sta te is able to cru ci ally sha pe cer tain bran ches of tec hno-
logy, pri ma rily in de fen se and se cu rity sec tor, but its en ga ge ment is al so 
fre qu ently ine vi ta ble in con struc tion of lar ge in fra struc tu ral pro jects.

Fi nally, sta te is ex pec ted to deal with unin ten ded con se qu en-
ces of tec hno logy. Unex pec ted con se qu en ces stem from our im per fect 
know led ge and pre dic ti ve ca pa bi li ti es, and the re fo re can ne ver be com-
ple tely avo i ded. When tec hno lo gi es ha ve ne ga ti ve ef fects, eit her ma te-
rial or so cial, sta te’s re spon si bi lity is to pro vi de “equ al di stri bu tion of 
risks”. Sta te ac ti vi ti es in this area can be pre ven ti ve or re ac ti ve. In the 
first ca se, sta te co uld de lay im ple men ta tion of new tec hno logy un til 
furt her in for ma tion abo ut its im pact is ob ta i ned. In se cond ca se, what 
sta tes do is da ma ge con trol, and le ar ning from ex pe ri en ces.

Re vi ew of con tem po rary sci en ti fic re se arch of re la ti on ship bet-
we en sta te and tec hno logy shows that the re is a wi de gap bet we en mic-
ro and mac ro le vel of analysis. Whi le con struc ti vists tend to fo cus on 
de ta i led mic ro-le vel ca se stu di es, tec hno lo gi cal de ter mi nists are mo re 
li kely to adopt top-down ap pro ach and of fer mac ro-le vel ex pla na ti ons. 
Mo re com pre hen si ve the o re ti cal fra me work sho uld be de ve lo ped in or-
der to over co me this ob stac le.
Keywords: sta te, tec hno logy, tec hno lo gi cal de ve lop ment, unin ten ded con se-

qu en ces

* Овај рад је примљен 24. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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