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ЛИБЕРАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ

Са же так
Аутор пи ше о кор по ра тив ним од но си ма с јав но шћу у ин сти-

ту ци ја ма (нео)ли бе рал не и со ци јал не др жа ве, с по себ ним освр том 
на по јам, струк ту ру и функ ци је те о риј ско-ме то до ло шког при сту па, 
на при мер, у ра до ви ма Јир ге на Ха бер ма са, Лук ма на и дру гих ре-
ле вант них ауто ра. У ди ле ми (нео)ли бе рал на и со ци јал на др жа ва – 
при кла ња се мо де лу со ци јал не др жа ве бла го ста ња, има ју ћи у ви ду 
све по зи тив но-не га тив не по сле ди це овог мо де ла. Ана ли зи ра ју ћи 
мо дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу, аутор по ка зу је да је он 
у су шти ни са гла сно сти с кон цеп том (нео)ли бе рал не др жа ве, по-
го то ву иде ја ма Мил то на Фрид ма на и оста лих за го вор ни ка мо не-
та ри стич ке шко ле у по слов ној еко но ми ји, по ли ти ци и ши ре у дру-
штву. Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу  је су со цио-еко ном ски и 
по ли тич ки ин ди ка тор мо гу ћег мо де ла са вре ме не др жа ве у 21. ве ку, 
ко ја у усло ви ма гло ба ли за ци је свет ског пра ва, при вре де и по ли ти-
ке, ипак, ће се за сни ва ти на ино ва ци ја ма, зна њу, ко му ни ка ци ја ма, 
од но сно, ин фор ма тич ком дру штву. Сто га, кор по ра тив ни од но си с 
јав но шћу у ин сти ту ци ја ма др жа ве су по ка за тељ со ци јал ног, по ли-
тич ког и еко ном ског ка рак те ра јед ног дру штва, по го то ву оних у 
тран зи ци ји.
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Кључ не ре чи: Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу, др жа ва, (нео)ли бе рал на 
др жа ва, со ци јал на др жа ва, по ли ти ка... 

1. ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИ РИ КОР ПО РА ТИВ НИХ ОД
НО СА С ЈАВ НО ШЋУ – ТЕ МЕЉ НИ ПОЈ МО ВИ

Со ци јал на др жа ва у са вре ме ном зна че њу пред ста вља „др-
жав ни про је кат“ ме ђу соб но по ве за них др жав них ин сти ту ци ја, 
прав них пра ви ла, по ли тич ких од лу ка и дру штве них по сту па ка ко-
ји ма се фа во ри зу је, шти ти и уна пре ђу је жи вот ни стан дард нај ве-
ћег бро ја ста нов ни ка др жа ве, и то ка ко ста нов ни штва ко је жи ви 
од при хо да ко је по ти че из рад ног од но са та ко и оних по је ди на ца 
и гру па (ин ва ли да и дру гих) ко ји ни су у мо гућ но сти да са мо стал-
но за до во ље сво је по тре бе због че га би стан дард њи хо вог жи во-
та мо гао да пад не ис под ег зи стен ци јал ног ми ни му ма. Те ин сти-
ту ци о нал но-нор ма тив не ме ре и со ци јал но-по ли тич ка по на ша ња 
об у хва та ју че ти ри ве ли ка под руч ја: пр во, со ци јал ну по ли ти ку или 
(пре ци зни је ре че но) „ори јен ти са ну еко ном ску по ли ти ку“; дру го, 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње; тре ће, ин тер вен ци ју у ин ди ви ду-
ал ним слу ча је ви ма (со ци јал на по моћ); и че твр то, ин те р вен ци ју у 
ван ред ним или кри зним си ту а ци ја ма. Тре ба на гла си ти да ком плек-
сна ре а ли за ци ја ме ра со ци јал не по ли ти ке ни је са мо ствар цен трал-
них и ис кљу чи во др жав них ор га на и ин сти ту ци ја не го и ло кал них 
и са мо у прав них те ла и уста но ва и не вла ди них ор га ни за ци ја (Вр-
бан 2003:203 и да ље).1) 

По јам „др жа ве бла го ста ња“ (енг. wel fart sta te, нем. der 
Wohlfa hrtssta at фр. Etat-pro vi den ce, шп. esta do del bi e ne star, порт. 
Esta do de Bem-Estar-So cial) ве о ма че сто се ко ри сти у са вре ме ној 
со ци јал ној те о ри ји као си но ним за „со ци јал ну др жа ву“. По не кад 
се уме сто из ра за „др жа ва бла го ста ња“ ко ри сти син таг ма дру штво 
оби ља (af flu ent so ci ety). Из раз др жа ва бла го ста ња пр ви је упо тре-
био Ви ли јам Темпл (Wil li am Tem ple, над би скуп из Кан тер бе ри ја 
ко ји је пре до би ја ња овог ви со ког цр кве ног чи на ва жио за ис так ну-
тог чла на Фа би јан ског дру штва) у зна че њу ко ји је кон цепт др жа-
ве бла го ста ња (Wel fa re Sta te) су прот ста вио кон цеп ту др жа ве мо ћи 
(Po wer Sta te).2) По јам „др жа ва бла го ста ња“ уве ден је „1941. го ди не 
у ен гле ско је зич ко под руч је ка да је над би скуп Темпл (Templ) Бри-
та ни ју пр ви пут по и сто ве тио са др жа вом бла го ста ња (енгл. Wel-
fa re Sta te), по ре де ћи је са фа ши стич ком Не мач ком као „др жа вом 
ра та“ (енгл. war fa re sta te). В. Бе ве ри џов (W. Be ve rid ge) из ве штај из 

1) Ра ди вој Сте па нов, Уводуполитикуиполитичкисистем, Но ви Сад, 2008. стр. 219-229.

2) Исто, стр. 220.
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1942. го ди не осна жио је по јам др жа ва бла го ста ња уво ђе њем од го-
вор но сти др жа ве за ин ди ви ду ал но бла го ста ње „од ко лев ке па до 
гро ба“. По јам др жа ва бла го ста ња исто вре ме но се од но си и на: а) 
ци ље ве (од го вор ност др жа ве за бла го ста ње) и б) сред ства (ин сти-
ту ци је и прак са ко је се ко ри сте). Бригс (D. A. Briggs, „The Njel fa re 
Sta te in Hi sto ri cal Per spec ti ve“, Ar chi ves euro pe en nes de So ci o lo gie, 
бр./2, 1961) опи су је др жа ву бла го ста ња на сле де ћи на чин: „Др жа-
ва бла го ста ња је др жа ва у ко јој се ор га ни зо ва на власт ко ри сти за 
мо ди фи ко ва ње тр жи шних сна га ба рем у три прав ца: пр во, га ран-
то ва ње по је дин ци ма и по ро ди ца ма ми ни мал ног до хот ка не за ви сно 
од тр жи шне вред но сти њи хо ве сво ји не; дру го, су жа ва ње гра ни ца 
не си гур но сти по је ди на ца и по ро ди ца у слу ча ју од ре ђе них не во ља; 
тре ће, оси гу ра ва ње свим гра ђа ни ма без об зи ра на њи хов ста тус 
или кла су нај бо љих мо гу ћих стан дар да у пру жа њу до го во ре них 
со ци јал них услу га“.3)

Фор му ла ци ју „со ци јал но-прав не др жа ве“ же ле ло се ста ви-
ти до зна ња да се прав ни и со ци јал ни мо мен ти мо ра ју по ве за ти 
и да, тек, за јед но чи не це ли ну, јер прав на др жа ва обез бе ђу је по-
је дин цу сло бо ду, а со ци јал на др жа ва укуп ну до бро бит. Основ не 
вред но сти ко је шти ти прав на др жа ва је су жи вот, сло бо да и сво ји-
на, док основ не вред но сти на ко ји ма по чи ва со ци јал на др жа ва је-
су по тен ци јал ног си гур ност, пу на за по сле ност и оси гу ра ње рад не 
сна ге со ци јал но угро же них сло је ва. Сми сао прав но сти са сто ји се 
у за шти ти дру штва и по је дин ца од др жа ве, а сми сао со ци јал но сти, 
на про тив чи ни за шти ту дру штва по сред ством др жа ве. Циљ со ци-
јал не др жа ве је да омо гу ћи ства ра ње јед ног уме ре но пра вед ног по-
рет ка ко ји би не у тра ли сао кла сне бор бе и све не из ве сно сти ко је 
оне со бом но се и до но се.4)

Ре ал не осно ве др жа ве бла го ста ња или „дру штва оби ља“ ва-
ља ло би тра жи ти у не ким нај ра зви је ни јим зе мља ма За па да у вре ме 
ка пи та ли стич ке при вред не екс пан зи је по сле Дру гог свет ског ра та. 
У не кој вр сти др жа ве бла го ста ња  су, у про шлом ве ку, не ки кон зер-

3) У по сле рат ном пе ри о ду др жа ва бла го ста ња са кеј нзи јан ском по ли ти ком ди на ми зи ра ња 
тра же ње и одр жа ва ње пу не за по сле но сти до жи вља ва дра ма ти чан успон. У Бри та ни ји 
со ци јал ни из да ци од че ти ри од сто (1910) ДБП ра сту на 29 од сто (1975). У вим зе мља ма 
ОЕЦД уче шће со ци јал них из да та ка пре ла зи 50 од сто укуп них јав них из да та ка кра јем 
70-тих го ди на. Ела стич ност сто па ра ста по је ди них со ци јал них из да та ка у од но су на 
ДБП да ле ко је из над је дан: за све зе мље ОЕЦД за здрав ство она до кра ја 70-тих го ди на 
из но си 1,75%, до хот ке 1,42%, обра зо ва ње 1,38%. Од 70-тих го ди на нео ли бе ра ли стич ка 
еко ном ска по ли ти ка угро жа ва раз у ђе не со ци јал не про гра ме, усло вља ва ју ћи, по себ но у 
Бри та ни ји, сма њи ва ње бу џет ских сред ста ва, по кре та ње про гра ма при ва ти за ци је и пот-
пу но уки да ње свих вр ста суб вен ци ја овим сек то ри ма. Еко ном ско-по слов на ен ци кло пе-
ди ја, Бе о град, 2003, стр. 253.

4) Др Здрав ко Јеж, Принципидемократскеправнедржаве, Бач ки Пе тро вац, 2004, стр. 35.
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ва тив ни по ли ти ча ри (Би змарк) и со ци о ло зи (Макс Ве бер) ви де ли 
је ди но сред ство за об у зда ва ње со ци ја ли стич ког по кре та (Би змарк), 
од но сно оси гу ра ње ме ђу на род ног по ло жа ја на ци о нал не др жа ве, а 
не ствар не људ ске сре ће (Ве бер). Отуд ни је ни ма ло чуд но да се ов-
де ме ша ју иде о ло шки и ре ал ни пој мо ви.5)

Со ци о ло шко ту ма че ње др жа ва бла го ста ња ин си сти ра на то ме 
да пред ста вља об лик ор га ни за ци је „са вре ме них ка пи та ли стич ких 
дру шта ва ко ји има три ка рак те ри стич на обе леж ја: (1) ме шо ви ту 
при вре ду, за сно ва ну на кеј нзи јан ској по ли ти ци; (2) плу ра ли стич-
ку (ма сов ну) де мо кра ти ју и (3) ви со ко раз ви јен си стем со ци јал не 
си гур но сти. По ли тич ка ор га ни за ци ја је за сно ва на на пар тиј ској, 
пар ла мен тар ној де мо кра ти ји (пре ци зни је, де мо кра ти ји ма сов них 
пар ти ја), плу ра ли стич кој и у том сми слу што омо гу ћу је фор ми ра-
ње број них ин те ре сних гру па и гру па за при ти сак, ко ји у ма њој 
или ве ћој ме ри ко ри гу ју пар тиј ски си стем. По се бан пе чат по ли тич-
ком си сте му др жа ве бла го ста ња да ју и ма ње или ви ше при сут ни 
еле мен ти кор по ра ти зма у ње го вој „нео“, тј. де мо крат ској или ли-
бе рал ној ва ри јан ти. Кор по ра тив на др жа ва је со ци јал но-по ли тич-
ка за ми сао о ста ле шком др жав ном и дру штве ном по рет ку ко ји се 
те ме љи на ор га ни за ци ји за ни ма ња (фр. cor po ra tion – дру штво, ста-
леж, цех). Дру штве не гру пе, као де ло ви др жа ве, обра зу ју се пре ма 
про фе си о нал ном, а не пре ма кла сном или по ли тич ком кри те ри ју-
му. Кор по ра ти зам ви ди у сред њо ве ков ној ста ле шкој др жа ви иде ал 
хар мо нич не са рад ње свих ор га ни зо ва них дру штве них сна га у ко-
јем не по сто је кла сни су ко би. Рад ни ци и по сло дав ци удру же ни су 
у стру ков ним удру же њи ма, тј. кор по ра ци ја ма. Из раз кор по ра тив на 
др жа ва нај пре је озна ча вао су штин ски еле мент др жав ног уре ђе ња 
ко ји је у Евро пи по сто јао од сред њег ве ка до Фран цу ске ре во лу-
ци је. За кор по ра тив ну др жа ву су се за ла га ли кон зер ва тив ни и ка-
то лич ки кру го ви ко ји су се бо ри ли про тив ли бе ра ли зма. Осим ове 
упо тре бе, из раз кор по ра тив на др жа ва ко ри шћен је за при кри ва ње 
бор бе про тив пар ла мен та ри зма, ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма.6)

Те о риј ске кон цеп ци је „др жа ве бла го ста ња“ има ју два ин-
те лек ту ал на из во ра. Пр во, то су иде је де мо крат ског со ци ја ли зма, 
европ ске со ци јал де мо кра ти је, осо би то „Фа би је ва ца“, тог мо зга 
Ла бу ри стич ке (рад нич ке) пар ти је Ен гле ске. Њи хо во по ла зи ште 
је у оспо ра ва њу цен трал не иде је еко ном ског ли бе ра ли зма и уве-
ре њу да тр жи ште пре пу ште но сти хи ји не из бе жно во ди у све ду-
бљу кри зу. Из лаз, опо ра вак и нов раз вој еко ном ског жи во та мо гућ 

5)  Исто, стр. 35-37.

6) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 67.
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је са мо ин тер вен ци јом за јед ни це, др жа ве. Дру гу не ма ње сна жну 
иде ју во ди љу пред ста вља ју те жње за ве ћом со ци јал ном прав дом и 
јед на ко шћу, из ве сном ме ром со ци јал ног бла го ста ња свих со ци јал-
них сло је ва. Без то га ни је мо гу ће здра во дру штво, ствар на сло бо да, 
со ци јал ни мир и ста бил на де мо кра ти ја. За „Фа би јев це“ др жа ва је 
нат кла сна ор га ни за ци ја ко ја ис пу ња ва по тре бе це лог дру штва. 

Као нат кла сна ор га ни за ци ја, др жа ва је тре ба ло да обез бе ди 
пра вед ну рас по де лу и со ци јал ну прав ду, док код дру гог ко а у то ра 
„др жа ва бла го ста ња“ на ла зи мо у „ин те лек ту ал ној ели ти вла да ју-
ће кла се, ње ној ве ли кој по бу ни про тив Сми то ве „не ви дљи ве ру ке 
тр жи шта“. На че лу ин те лек ту ал ног пре вра та је слав ни еко но ми ста 
лорд Кејнз. Он од ба цу је ста но ви ште ли бе ра ли зма да ће тр жи ште 
са мо од се бе по но во ус по ста ви ти рав но те жу на ду ги рок, чу ве ним 
од го во ром: „на ду ги рок сви ми ће мо би ти мр тви“. Основ ни Кеј-
нзов за кљу чак, дат у ви ду за вр шних на по ме на о со ци јал ној фи ло-
зо фи ји, је сте сле де ћи: „Упа дљи ви не до ста ци еко но ми ке дру штва 
у ко ме жи ви мо је су: ње гов не у спех да обез бе ди пу ну за по сле ност 
и ње го ва про из вољ на и не пра вед на рас по де ла бо гат ства и до хот-
ка“.7) Ка пи та ли сто во пра во на про фит пре ма то ме за сни ва се на 
пра ву сво ји не. Ко нач на свр ха кор по ра ци је је ства ра ње про фи та, а 
сред ство за то је про из вод ња до ба ра ко ја се мо гу про да ти, што под-
ра зу ме ва ан га жо ва ње ра да ко ји се мо ра пла ти ти, ди рект но, у са мој 
про из вод њи, и ин ди рект но, кроз ку по ви ну ре про ма те ри ја ла ко ји 
је већ про из ве ден и где је рад по тре ба за ту про из вод њу при мар но 
већ пла ћен. Ако је глав ни циљ кор по ра ци је што ве ћи про фит он да 
и глав на оба ве за оних ко ји ру ко во де фир мом, ме на џе ра, про ис ти че 
ода тле, и они су од го вор ни пр вен стве но вла сни ци ма фир ме, ње ним 
де о ни ча ри ма. Њи хо ве ди ви ден де су пре вас ход на оба ве за ме на џе-
ра. 

Ово ста но ви ште се че сто по ве зу је с Мил то ном Фрид ма ном, 
аме рич ким еко но ми стом и но бе лов цем ка ко је из ра же но у ње го вом 
кла сич ном де лу Сло бо да и ка пи та ли зам. Сло бо да је услов ка пи та-
ли зма, али та ко ђе са мо ка пи та ли зам од го ва ра зах те ву сло бо де: не 
са мо да сло бод ни и до бро вољ ни уго вор ни еко ном ски аран жма ни 
мак си ма ли зу ју укуп но бо гат ство, не го и обр ну то, еко ном ска сло-
бо да је пред у слов по ли тич ке сло бо де. По сто ја ње сло бод ног тр жи-
шта ис кљу чу је по ли тич ке од лу ке ко је огра ни ча ва ју сло бо ду, јер се 
на тр жи шту сва ки по тро шач по ја вљу је као ауто ном ни су ве рен ко ји 
ко нач но од лу чу је, шта хо ће да ку пи и ко ју је це ну во љан да пла-
ти. У сло бод ном тр жи шту по тро шач је у сво јој тра жњи пот пу но 
ауто но ман. Еко ном ске тран сак ци је се и де ша ва ју са мо он да ка да 

7)  Исто, стр. 267.
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има не ке тра жње, и сва ко нај бо ље зна шта му тре ба и шта хо ће.8) 
Др жа ва бла го ста ња по сма тра на са ста но ви шта по ли ти ке пред ста-
вља нео бич но је ди ње ње ли бе рал не (пар ла мен тар не) де мо кра ти је и 
со ци јал не др жа ве.

Ње ни те ме љи се по ла жу прак тич ним по те зи ма со ци јал де-
мо крат ске вла де у Швед ској, њу ди лом Ру звел та, и ве ли ким ре-
фор ма ма ла бу ри стич ке вла де у Ен гле ској. Њи хов сми сао и ци ље-
ви ре љеф но ће из ло жи ти Ру звелт у сво јој „Ина у гу рал ној адре си 
1937“. – у ко јој се со ци јал на си гур ност сма тра бит ном за „пра во на 
тра же ње сре же“. „Ми смо од би ли да про бле ме на шег за јед нич ког 
бла го ста ња (wel fa re) пре пу сти мо да их ре ша ва ју ве тро ви слу ча ја 
или ху ри ка ни ру ше ња“.9)

Освр ну ће мо се и на зна че ње пој ма – кор по ра ти ви зам.  Нај че-
шће се, сма тра др Сло бо дан ка Не до вић, ком би ну ју обе вр сте об ја-
шње ња па се кор по ра ти ви зам ту ма чи као од го вор на зах те ве обез-
бе ђе ња ста бил них усло ва ка пи та ли стич ке еко но ми је и ње ног ра ста 
(аку му ла ци ја), као и по ве ћа ња упра вљач ке ефи ка сно сти др жа ве и 
сми ри ва ња дру штве них на пе то сти и су ко ба (ле ги ти ма ци ја).10) Из-
ме ђу кор по ра тив не ор га ни за ци је и др жа ве бла го ста ња по сто ји си-
ме три ја уто ли ко што на ста ју као по сле ди ца истих функ ци о нал них 
зах те ва ре про дук ци је ка пи та ла у но вој фа зи раз во ја и што има ју 
исту уло гу у ин те гра ци ји рад ни ка у ка пи та ли стич ки си стем. Уто-
ли ко се мо же за кљу чи ти да је и кла сна бор ба ко ја је има ла зна-
чај ног ути ца ја на раз ви ја ње ин сти ту ци ја др жа ве бла го ста ња (пре 
све га, у до ме ну со ци јал не по ли ти ке) од и гра ла зна чај ну уло гу у 
фор ми ра њу кор по ра тив ног по ли тич ког си сте ма, ко ји и по ред свих 
сво јих већ по ме ну тих не га тив них по сле ди ца по „ствар“ рад нич ке 
кла се, пред ста вља не сум њив по мак у прав цу ин сти ту ци о на ли за ци-
је на ра сле мо ћи рад ни штва. Оно што је ка рак те ри стич но за швед-
ски си стем, на во ди др Ву чи на Ва со вић, је сте од ре ђе на ва ри јан та 
кор по ра ти ви зма. Под кор по ра ти ви змом тре ба раз у ме ти ма ње или 
ви ше ин сти ту ци о на ли зо ва ни про цес спо ра зу ме ва ња или до го ва ра-
ња из ме ђу др жа ве, по сло да ва ца и син ди ка та, ко ји мо гу да прет хо де 
пар ла мен тар ном од лу чи ва њу о да тим про бле ми ма, или мо гу да те-
ку па ра лел но са од лу чи ва њем у Пар ла мен ту. Овај вид кор по ра ти-

8)  Др Јо ван Ба бић, „Дру штве на од го вор ност кор по ра ци је“, Социолошки преглед, бр. 
2/2007, стр. 448-449.

9)  М. Пе чуј лић, В. Ми лић, З. Ви да ко вић, Критичкатеоријасавременогдруштва, Бе о-
град, 1991, стр. 267.

10)  Сло бо дан ка Не до вић, Државаблагостања:идејеиполитика, Бе о град, 2005, стр. 202-
206.
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ви зма тре ба раз ли ко ва ти од фа ши стич ког кор по ра ти ви зма ко ји је 
по зна ти из прак се Му сло ли ни је ве Ита ли је или Фран ко ве Шпа ни је.

Тре ба ипак ре ћи да и по ред по ме ну те дис тан це пре ма ауто-
ри тар ном кор по ра ти ви зму, на во ди Ва со вић, ни је увек ја сно шта се 
под кор по ра тив но шћу у овом дру гом сми слу раз у ме. Ов де се по јам 
кор по ра ти ви зма ко ри сти за озна ча ва ње по рет ка у ко ме су син ди кат 
или не ка дру га со ци јал но-по ли тич ка фор ма ци ја ин кор по ри ра ни у 
про цес од лу чи ва ња и им пле мен та ци је од лу ка. Ва жна ком по нен та 
нај ве ћег бро ја схва та ња кор по ра ти ви зма је кон цепт пар ти ци па ци је 
тре дју ни о на у еко ном ском од лу чи ва њу. Мо гућ ност пар ти ци па ци је 
ве ро ват но је ве ћа уко ли ко су обим кон сул та ци ја и спо ра зу ме ва ња 
ве ћи. Ван пар ла мен тар но спо ра зу ме ва ње те че, ка ко је већ на гла ше-
но, ве ли ким де лом у три рав ни или три ви да: из ме ђу вла де и син-
ди ка та; из ме ђу вла де, син ди ка та и по сло да ва ца и из ме ђу по ли тич-
ких пар ти ја.11)

Тре ћи по јам од зна ча ја за ис тра жи ва ње је сте со ци јал на прав-
да ко ја се нај че шће из јед на ча ва с ди стри бу тив ном прав дом и од но-
си се на рас по де лу ко ри сти и те ре та у чи та вом дру штву, у сми слу 
у ко јем они про ис ти чу из нај ва жни јих дру штве них ин сти ту ци ја. 
Со ци јал на прав да се ти че пи та ња као што су ре гу ли са ње пла та и 
про фи та (та мо где про фит по сто ји), за шти та пра ва по је ди на ца пу-
тем прав ног си сте ма, ало ка ци ја ста но ва, здрав стве них услу га, со-
ци јал них да ва ња, мо гућ но сти за сти ца ње обра зо ва ња и ве шти на, 
ре кре а ци ју и слич но. Ка да је реч о „те ре ти ма“, со ци јал на прав да 
се не од но си на ка зне (ко је су пред мет ле гал не или за кон ске прав-
де), већ су за њу од зна ча ја те ре ти по пут те шких по сло ва, ло ших 
усло ва ста но ва ња и слич но. С дру ге стра не, из „ко ри сти“ се ис-
кљу чу је моћ, јер се за рас по де лу мо ћи у дру штву ко ри сте дру ги 
пој мо ви – нпр. де мо кра ти ја и власт. Но, со ци јал на прав да укљу чу је 
и та ко „не у хва тљи ве“ ко ри сти као што су углед и са мо по што ва ње, 
иако су ов де ис так ну та пр вен стве но ма те ри јал на до бра. Иако то 
ни је увек слу чај, за го вор ни ци иде је со ци јал не прав де нај че шће на-
сту па ју с по зи ци ја ега ли та ри зма. Та ква ори јен та ци ја је очи глед на 
у ра ди кал ном прин ци пу Лу ја Бла на – „од сва ко га пре ма спо соб-
но сти ма, сва ко ме пре ма по тре ба ма“ – али и у ста во ви ма ма ње ра-
ди кал них со ци јал них ре фор ма то ра. По пра ви лу, јед на ка рас по де ла 
се по ја вљу је као по чет но на че ло, а све не јед на ко сти је по треб но 
оправ да ти (нпр. раз ли чи тим по тре ба ма, не јед на ким за слу га ма или, 
пак, ра ди оп штег до бра). Мо жда нај у ти цај ни је са вре ме но схва та-
ње со ци јал не прав де из нео је Џон Ролс (Те о ри ја прав де, 1972). Он 
сма тра да сва дру штве на при мар на до бра – сло бо да и мо гућ но сти, 

11)  Др Ву чи на Ва со вић, Савременедемократије, Бе о град, 2007, стр. 269.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.207-236.

214

при ход и бо гат ство и осно ве са мо по што ва ња – тре ба да бу ду јед-
на ко рас по де ље на, осим ка да не јед на ка рас по де ла не ког или свих 
до ба ра де лу је у при лог нај ма ње фа во ри зо ва них. Рол сов рад је по-
себ но за ни мљив јер пред ста вља вре дан по ку шај да се по ми ре зах-
те ви ин ди ви ду а ли зма и ега ли та ри зма.12) Иде ја со ци јал не прав де 
мо ра би ти за сно ва на на по сту ла ту „по зи тив не ду жно сти за сно ва-
ном на на че лу: учи ни дру ги ма оно што же лиш да те би учи не, а 
не на на че лу па сив не, не га тив не ду жност за сно ва не на со ци јал ном 
ни хи ли зму ин ди ви дуе: не чи ни оно што не же лиш те би да се чи ни. 
Са мо се до бро чин ством и ак тив ном ду жно шћу мо же оства ри ти со-
ци јал на прав да. Наш по зна ти прав ни пи сац др Ж. Пе рић, го во рио 
је да се у исто ри ји ја вља ју три ве ли ка си сте ма прав не ре гу ла ци је: 
ius ta li o nis (пра во зло чи на), пра во хри шћан ског мо ра ла (не чи ни-
ти дру ги ма зло) и пра во, од но сно ду жност, чи ни ти до бро, ко је ће 
би ти бу дућ ност пра ва“.13) Те о ри ја со ци јал не др жа ве по ку ша ва да 
ели ми ни ше сла бо сти „ли бе рал не те о ри је и да пре мо сти очи гле-
дан рас ко рак из ме ђу прав но-ап стракт не и ре ал не сло бо де. Она се 
те ме љи на очи глед ном са зна њу да за ве ћи ну гра ђа на не по сто је 
со ци јал не прет по став ке за ствар ну ре а ли за ци ју основ них пра ва. 
Сто га ова пра ва и на да ље оста ју са мо пра зне прав не фор му ле са 
ни ка квим или ми ни мал ним ре ал ним са др жа јем“.14) Прин цип со ци-
јал не др жа ве не мач ка прав на те о ри ја раз у ме у тро стру ком сми слу: 
1) као бри гу пре ма со ци јал но сла би јим де ло ви ма ста нов ни штва; 2) 
по ла зе ћи од те ко ви на др жа ве бла го ста ња у со ци јал ном оси гу ра њу 
и дру гим под руч ји ма по ку ша ва да га ран ту је, ста би ли зу је и да ље 
раз ви ја овај стан дард и 3) све за ми сли во же ље не пред ста ве о дру-
штве ном раз вит ку.15) У Европ ској Со ци јал ној По ве љи (Стра збур, 
1996) го ди не утвр ђен је ми ни мум од 30 основ них со ци јал них пра-
ва. У окви ру си сте ма Европ ске уни је се раз ми шља да се за шти та 
со ци јал них пра ва утвр ђе них Со ци јал ном по ве љом по ве ри ме ха ни-
зми ма за шти те утвр ђе ним Кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва 
и сло бо да (Европ ски суд за људ ска пра ва). Зна ча јан из вор со ци-
јал них пра ва су кон вен ци је и пре по ру ке МОР-а. Људ ска при род на 
пра ва се не мо гу оства ри ти без ре а ли за ци је со ци јал них пра ва.16)

12) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 529.

13) Др Че до мир Бо ги ће вић, Правосоцијалнеинтеграције;Социјалнадржава;Индустриј-
скадемократија;Слободарада, Под го ри ца, 2004, стр. 15.

14) Исто, стр. 16.

15) Исто, стр. 17.

16) Исто, стр. 22.
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2. ЏОН РОЛС И ТЕ О РИ ЈА ПРАВ ДЕ  
(НЕ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ОД ЗНА ЧА ЈА ЗА PR) 

У КОР ПО РА ЦИ ЈА МА МО ДЕР НОГ ДРУ ШТВА

Де ло Џо на Рол са Те о ри ја прав де на пи са но је „с ци љем да 
из ло жи кон цеп ци ју прав де ко ја би мо гла би ти осно ва за по пра вља-
ње са вре ме ног дру штва, ко је би у исто вре ме по чи ва ло на не ким 
ци ви ли за циј ским до ме ти ма (у ка сни јем ре ви ди ра њу сво јих иде ја 
пре ци зи рао је да се од но се на де мо крат ске и еко ном ски раз ви је-
не зе мље). Он у сво јој те о риј ској кон цеп ци ји на сто ји да по ми ри 
не ке ре ви ди ра не ути ли та ри стич ке иде је са мо дер ним ли бе рал ним, 
али и с со ци јал де мо крат ским. По ја ва књи ге, без об зи ра на на ме ре 
пи сца, де лу је као јед на про грам ска плат фор ма за ре фор ме. То је 
по ве ћа ва ло и ин те рес за ову те о ри ју. Ова кви по ку ша ји ни су но-
ви, јер то пред ста вља ју и иде је др жа ве бла го ста ња на по чет ку и 
на кон Дру гог свет ског ра та. А не што слич но је на по чет ку 19. ве-
ка хтео и Џе ре ми Бен там, ко ји је за сту пао ути ли та ри стич ке иде-
је, а имао је и по ли тич ки циљ да у окви ри ма ли бе рал не др жа ве и 
прав ног си сте ма до при не се по бољ ша њу еко ном ског и по ли тич ког 
по ло жа ја он да шње рад нич ке кла се (ко ја та да у Ен гле ској ни је има-
ла пра во гла са). Има ју ћи у ви ду оквир ко ји смо ов де за да ли овом 
раз ма тра њу, нај ви ше ће нас ин те ре со ва ти ка рак тер на че ла од ко јих 
Ролс по ла зи и до ко јих за кљу ча ка и пред ло га до ла зи и ка кве су 
им пли ка ци је прак тич не по ли тич ке при ме не ње го ве етич ке те о ри је. 
Дру ги низ иде ја на ла зи мо у кон тро верз ној, али ути цај ној, књи зи 
Ро бер та Но зи ка (No zick, 1938-2002) Анар хи ја, др жа ва и уто пи ја. 
Овај рад се сма тра од го во ром на Рол со ву Те о ри ју прав де.17) На тај 
на чин, два на че ла укљу чу ју три одво је не нор ме да би се ре гу ли са ле 
ин сти ту ци је пра вед ног дру штва: нај ве ћу мо гу ћу јед на ку сло бо ду, 
пра вич ну јед на кост при ли ка и да ва ње пр вен ства нај си ро ма шни ји-
ма (на че ло раз ли ке).18)

Ди ску си је о со ци јал ној др жа ви и ди стри бу тив ној прав ди, по-
сма тра ју се и у рав ни ин ди ви ду а ли зма, ми ни мал не др жа ве, ци вил-
ног дру штва од но сно на по сту ла ти ма нео плу ра ли стич ке те о ри је 
прав де. Пре ци зни је ре че но „сре ди шње је згро са вре ме них те о ри ја 
прав де кон цен три са но је око спо ра о оправ да њу са вре ме не (со ци-
јал не) др жа ве. Овај спор се от кри ва као спор око ди стри бу тив не 
прав де, да кле, јед ног ску па прин ци па ко ји от кри ва ју од но се прав-
де, сло бо де и јед на ко сти. Три су основ не дис кур зив не стра те ги-

17) Гор да на Ву ка ди но вић, Ра ди вој Сте па нов, Теорија права 1, Пе тро ва ра дин, 2001, стр. 
471-472.

18) Исто, стр. 485.
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је ко је се кон цен три шу око ово га про бле ма: пр ву би озна чи ли као 
нео ли бе рал ну, дру гу као нео плу ра ли стич ку, тре ћу, као со ци јал ну 
те о ри ју прав де. Ове ће се три дис кур зи не стра те ги је де мон стри ра-
ти на ана ли зи ра до ва Ј. Рол са, Р. Но зи ка (R. No zick) и М. Вал це ра 
(M. Wal zer). Основ но те о риј ско је згро овог спо ра је сле де ће: опо-
нен ти со ци јал не др жа ве (нео ли бе рал на стра те ги ја) при хва та ју по-
ла зи ште да је тр жи ште а не др жа ва основ ни и је ди ни ин стру мент 
за ало ка ци ју ре сур са; то исто вре ме но зна чи да су ин ди ви ду ал не 
сло бо де очу ва не са мо он да ако не ма би ло ка кве ин тер вен ци је др-
жа ве у ало ка ци ји и ди стри бу ци ји ре сур са ко ји су на рас по ла га њу. 
У окви ру ове кон струк ци је сфе ра ци вил ног дру штва па ра лел на је 
по рет ку „ми ни мал не др жа ве“. Глав ни прин ци пи око ко јих се об-
ли ку је ова стра те ги ја су прин ци пи ин ди ви ду а ли зма, ми ни мал не 
др жа ве, ци вил ног дру штва и не га тив не сло бо де. На су прот овој те-
о риј ској шко ли, раз ви је на је нео плу ра ли стич ка др жа ва бла го ста-
ња. Ова стра те ги ја по чи ва на кри ти ци не кон тро ли са не тр жи шне 
утак ми це, кри ти ци ми ни мал не кон цеп ци је др жа ве, огра ни че но сти 
кон цеп ци је не га тив не сло бо де и на ува жа ва њу прин ци па јед на-
ко сти као сна жног ко рек тив ног прин ци па ли бе рал не кон цеп ци је 
прав де.“19)

Кључ ни кон цеп ти ко ји „от кри ва ју Рол со во скре та ње од јед не 
мо рал не ка јед ној по ли тич ко-фи ло зоф ској кон цеп ци ји прав де су: 
по ли тич ка прав да; 2) пре кла па ју ћи кон сен сус; 3) јав ни ум. да за-
кљу чи мо, сма тра ју Ма тић и По ду на вац“, три су глав на но ву ма у 
те о ри ји прав де што их Ролс да је у По ли тич ком ли бе ра ли зму: пр во, 
иде ја прав де као пра вич но сти, као ис хо ди ште сло бо де ком би но ва-
на је са иде јом пре кла па ју ћег (про жи ма ју ћег) кон сен су са ко ји је 
усме рен на про блем ста би ли те та по рет ка; дру га, раз ли ка из ме ђу 
јед но став ног и ра ци о нал ног плу ра ли зма раз ре ше на је иде јом ком-
пре хен зив них док три на; тре ће, раз ви је ни ја је схе ма по ли тич ког 
кон струк ти ви зма (про це ду ра ли зма) и из во ђе ње прав де из прак тич-
ног ра зу ма (по ли тич ка прав де)“.20)

Не га тив не па ра ме тре со ци јал не прав де сре ће мо и у де лу 
Фри дри ха фон Ха је ка ко ји ову иде ју ин тер пре ти ра као тип рас по-
де ле ко ји пре тен ду је да љу ди ма до де љу је рас по ло жи ва до бра пре-
ма ствар ним за слу га ма“,21) од но сно, пре у зи ма мо дел ли бе рал ног 
дру штва као нор му до брог со ци јал ног уре ђе ња...“ где „нор ма тив ни 

19) М. Ма тић, М. По ду на вац, Политичкисистем, Бе о град, 1994, стр. 211.

20) Исто, стр. 213.

21) др Дра ган Ла ки ће вић, „Мо дел со ци јал не прав де у уче њу Фри дри ха фон Ха је ка“, Метод
иполитика, Бе о град, 2003, стр. 197.
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мо дел со ци јал ног жи во та нај бо ље сим бо ли зи ра по јам „сло бод ног 
тр жи шта“, при то ме се не ма у ви ду уско еко ном ско зна че ње овог 
тер ми на, већ у ње го во ког ни тив но по ље зна че ња ула зи тр жи ште 
по ли тич ких про је ка та, тр жи шта иде ја, тр жи шта на уч них пред ло-
га, тр жи ште раз ли чи тих вред но сти итд.“.22) Али, на по ми ње се и 
то да тр жи шни или ли бе рал ни мо дел, бар ка ко је ски ци ран у Ха-
је ко вим де ли ма The Con sti tu tion of Li berty23) и Law, Le gi sla tion and 
Li berty, прин ци пи јел но мо же да по слу жи као узор пра вич не рас-
по де ле, од но сно као де ло твор но функ ци о ни са ње „ко му ти та тив не 
прав де“. Он де лу је на осно ву оп штих и ап стракт них пра ви ла ко ја 
оба ве зу ју све уче сни ке да по сту па ју у скла ду са ску пом из ве сних 
трај но уста но вље них прин ци па. Са ма пра ви ла ни ка да не од ре ђу ју 
је дин ки шта тре ба да чи ни, већ јој оста вља ју мак си ма лан про стор 
сло бо де из бо ра. Она пре све га обез бе ђу ју да се ја сно и пре ци зно 
од ре ди ко је по је ди нач не ства ри при па да ју не кој осо би. Ти ме што је 
при ват ни до мен за шти ћен од сва ког ар би трар ног упли та ња, ства-
ра ју се нео п ход ни усло ви да је дин ка спро во ди вла сти те вред но сти 
и свр хе. Ова пра ви ла ујед но пред ста вља ју га ран ци је да је при ват-
но вла сни штво ин ди ви дуе не што не при ко сно ве но, да га она мо же 
по вла сти тој во љи упо тре бља ва ти. Ка кву ће пред ност или ште ту 
пред у зет ник из ву ћи из свог по се да ни је пред мет ових пра ви ла“.24)

Не са мо са еко ном ске, већ и са „етич ке тач ке гле ди шта си-
стем ди стри бу тив не прав де је не пра ви чан. Пре све га за то што су 
основ ни са др жа ји жи во та ин ди ви дуе нај пре де тер ми ни са ни не чи-
јом ар би трар ном во љом. Ако је не ко на гра ђен пре ма ар би трар но 
ус по ста вље ној ска ли вред но сти, гу би се сми сао ње го ве сло бо де. 
Је дин ка ви ше не зна ко ја је де лат ност за и ста нео п ход на ње го вим 
су гра ђа ни ма, не мо гу ће је про на ћи ја сни основ за раз ли ку из ме ђу 
не чи јег успе ха и не у спе ха. Бри ше се раз ли ка из ме ђу до бре и ло ше 
про це не, из ме ђу та ле на та и осред њо сти, из ме ђу пред у зет нич ког 
ри зи ка и опор ту ни сти.“25)

До след но спро во ђе ње иде а ла со ци јал не прав де по пра ви лу 
до во ди до гло ма зне би ро крат ске др жав не тво ре ви не на јед ној стра-
ни и оси ро ма ше ног и упро па шће ног дру штва на дру гој. Че сто се 
иза па ро ле о пра вед ном дру штву кри је си стем де спот ске вла сти 
чи ја је ди на свр ха по ста је вла сти ти оп ста нак. У то име су све ме ре 

22) Исто, стр. 200.

23) Код нас пре ве де но као Поредакслободе, Гло бус, Но ви Сад, 1999 (Пре вод Или је Ву ја чи-
ћа).

24) Исто, стр. 201.

25)  Исто, стр. 208-209.
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до пу ште не, од ру и ни ра ња прав де, до оп ште де ма го ги је о со ли дар-
но сти и на ци о нал ним др жав ним ин те ре си ма. 

Прав на др жа ва у ли бе ра ли зму осла ња се на пот пу но опреч не 
прин ци пе; де ло ва ње спон та них тр жи шних про це са уз ја ке га ран-
ци је др жа ве да ће се од ре ђе на оп шта пра ви ла по што ва ти. У ствар-
но сти се овај иде ал че сто кр ши, али и уз све зло у по тре бе си стем 
ста бил ни прин ци па над жи вља ва хи ро ве по је ди на ца и гру па. У том 
сми слу ли бе рал на уто пи ја има кру ци јал ну пред ност над кон ку-
рент ским мо де ли ма: ње ни иде а ли су ве ли кој ме ри спро во дљи ви и 
ре зул та ти су у осно ви са гла сни са по чет ним пре ми са ма. То јој да је 
ви тал ност, а љу ди ма осе ћа ње ста бил но сти и про спе ри те та.26)

За ши ри, те о риј ски кон текст (пост)мо дер не, ва жна су и не-
ка но ви ја ту ма че ња Рол со ве те о ри је прав де, на при мер, из пе ра мр 
Вељ ка Ду бље ви ћа ко ји ис ти че да Ха бер мас на гла ша ва да се про-
блем „пе си ми стич ке дру штве не те о ри је мо дер не и кри зе кри тич-
ке те о ри је на ла зи у јед но стра ној кон цеп ци ји ра ци о нал но сти, ко-
ја ра ци о нал ност сво ди на ин стру мен тал ну ра ци о нал ност, и ти ме 
про ма шу је кул тур ну ди мен зи ју мо дер ни за ци је или пер спек ти ву 
жи вот ног све та у дру штве ној ди фе рен ци ја ци ји. Дру гим ре чи ма, 
ако се ра ци о нал ним сма тра ју са мо циљ но-ра ци о нал ни си стем ски 
им пе ра ти ви, и за не ма ру је ко му ни ка тив на ра ци о нал ност жи вот ног 
све та, иде је еман ци па ци је, јед на ко сти и со ли дар но сти се из о кре ћу 
у соп стве не су прот но сти. Исто та ко, кри тич ка те о ри ја мо ра про-
ћи „је зич ки обрт“ и но во уте ме ље ње у ви ду те о ри је дис кур са. Ра-
ци о нал ност би ло ко јег пи та ња се ви ше не мо же утвр ди ти пу тем 
кон сен зу са ма лог бро ја екс пе ра та, већ је са др жа на уну тар усло ва 
дис кур са у фор мал ним ка рак те ри сти ка ма про це са на осно ву ко јег 
уче сни ци за у зи ма ју тач ку гле ди шта објек тив но сти и не при стра-
сно сти. Би ло ко ја тврд ња ко ја по ла же пра во на ва ља ност мо ра би-
ти у мо гућ но сти да про ђе тест јав ног оправ да ња, од но сно јав не 
упо тре бе ума. Не сме се из гу би ти из ви да да Ха бер мас раз ли ку је 
ви ше ди мен зи ја ума или ра ци о нал но сти. Он ин си сти ра на то ме да 
се ра ци о нал но не сме сво ди ти на ин стру мен тал ну ра ци о нал ност 
(си стем ску ра ци о нал ност или функ ци о на ли стич ки ум) већ увек 
мо ра зна чи ти пу ну кон цеп ци ју ума, ко ја ува жа ва раз ли ко ва ње из-
ме ђу ин стру мен тал не и ко му ни ка тив не ра ци о нал но сти, те о риј ске 
(конг ни тив не), прак тич ке (нор ма тив не) и по и је тич ке (ева лу а тив-
не), упо тре бе и до дат них аспе ка та уну тар ових сфе ра.“27)

26) Исто, стр. 209-210.

27) Вељ ко Ду бље вић: “Фи ло зо фи ја пра ва Ји гре на Ха бер ма са“, Правниживот, бр. 4/2009, 
стр. 598-599.
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Ње го ва мул ти ди мен зи о нал на кон цеп ци ја ра ци о нал но сти се 
ис по ља ва у пре по зна ва њу раз ли чи тих фор ми са знај не ва ља но сти: 
у исти ни то сним тврд ња ма о чул ном све ту или спо ља шњој при ро-
ди, тврд ња ма ис прав но сти о на чи ну оп хо ђе ња ко ји ду гу је мо јед ни 
дру ги ма као осо ба ма у дру штве ном све ту, тврд ња ма аутен тич но-
сти о уну тра шњем све ту, те о до бром и сми сле ном жи во ту у сми-
слу оби чај но сти, и тех нич ко-праг ма тич ким тврд ња ма о при год ним 
сред стви ма за раз ли чи те ци ље ве у сми слу ефи ка сно сти и ко ри сти. 
За раз ли ку од по зи ти ви стич ке фик са ци је на исти ни то сне тврд ње у 
дис кур су, Ха бер мас не ис кљу чу је из сфе ре ум но га пи та ња прав де, 
уку са или истин ског пред ста вља ња са мог се бе. Он сма тра да су 
већ три Кан то ве кри ти ке ре ак ци ја на оса мо ста љи ва ње раз ли чи тих 
скло по ва ра ци о нал но сти, и раз два ја ње ар гу мен та ци о них фор ми 
спе ци ја ли зо ва них за објек ти ви ра ју ћу спо зна ју, мо рал но-прак тич ке 
уви де, и естет ско су ђе ње.28)

Ха бер мас сво ју кри ти ку Рол со ве по ли тич ке фи ло зо фи је 
за по чи ње „при зна њем да ње го ва „Те о ри ја прав де“ озна ча ва пре-
крет ни цу у исто ри ји прак тич ке фи ло зо фи је, јер ду го по ти ски ва-
на мо рал на пи та ња уз ди же до диг ни те та озбиљ них фи ло зоф ских 
ис тра жи ва ња. Као и Кант, Ролс до пу шта ра ци о нал ни од го вор на 
фун да мен тал но пи та ње мо рал но сти, те иако не по др жа ва прет по-
став ке тран сцен ден тал но-фи ло зоф ског за ле ђа, ну ди ин тер су бјек-
ти ви стич ку вер зи ју кан тов ског прин ци па ауто но ми је. За Рол са 
ауто но ми ја пред ста вља по што ва ње за ко на при хва тљи вих на осно-
ву јав не упо тре бе ума“.29)

Ролс се по све тио фор му ли са њу „ли бе рал не те о ри је прав де, 
као при хва тљи ви је ал тер на ти ве ути ли та ри зму. На и ме, у два де се-
том ве ку до ми нант на етич ка те о ри ју за пад ним де мо крат ским дру-
штви ма био је ути ли та ри зам у раз ли чи тим ва ри јан та ма. За Рол са 
ни је про бле ма ти чан ути ли та ри стич ки циљ нај ве ће укуп не сре ће, 
од но сно, нај ве ће рав но те же укуп ног за до вољ ства свих по је ди на-
ца. Про бле ма ти чан је не до ста так огра ни че ња, од но сно мо гућ ност 
тр го ви не жи во ти ма и сре ћом не ко ли ци не за рад укуп ног ско ра. За 
ути ли та ри зам и са ма прав да пред ста вља са мо вид ко ри сно сти и 
на чин уна пре ђе ња оп штег до бра. Гу би так сло бо де не ких ути ли та-
ри зам оправ да ва ве ћим до бром ко је ужи ва ве ћи на. За Рол са је не-
пра вед но да не ко мо же би ти пред мет по га ђа ња, или сред ство за 
оства ри ва ње дру штве них ин те ре са и ци ље ва. На Кан то вом тра гу, 

28) Ви ди: Ха бер мас, Јир ген, Постметафизичкомишљење–филозофскичланци, Бе о град-
ски круг, Бе о град, 2002; и Ed gar, An drew, Habermas–TheKeyConcepts, стр. 167.

29)  Вељ ко Ду бље вић: “Ка ко ту ма чи ти Ха бер ма со ву кри ти ку Рол со ве кон цеп ци је прав де“, 
Правниживот, бр 14, Бе о град, 2008, стр. 336.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.207-236.

220

Ролс зах те ва да се људ ско би ће тре ти ра као свр ха, ни ка ко као пу-
ко сред ство. Услед сла бо сти ути ли тар ног на чи на ми шље ња, Ролс 
афир ми ше уго вор ни на чин ми шље ња. Сво ју те о ри ју прав де схва та 
као при мер уго вор не те о ри је.“30)

3. МО ДЕ ЛИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ДР ЖА ВЕ  
И КОР ПО РА ТИВ НИ ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ  

У ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НОМ ПО СЛО ВА ЊУ 

По ред пој ма со ци јал не прав де, за кор по ра тив не од но се с 
јав но шћу је ва жан и кон цепт пред у зе ћа као мо дер ног при вред ног 
су бјек та. Да кле, у европ ском кон ти тен тал ном си сте му пред у зе ће 
се тре ти ра као „ин сти ту ци ја. У по слов ној по ли ти ци пред ност се 
да је очу ва њу ње го вог кон ти ну и те та. Уло га ин ди ви ду ал ног ак ци-
о на ра је ско ро без зна ча ја а у по сло ва ње су угра ђе ни и ин те ре си 
тзв. sta ke hol ders – за по сле них, др жа ве, ци вил ног дру штва. Уну тар 
пред у зе ћа по сто ји не ка вр ста парт нер ског од но са из ме ђу вла сни-
ка, упра ве и за по сле них. У ан гло а ме рич ког си сте му пред у зе ће се 
по сма тра као скуп уго во ра. Ин те ре си ак ци о на ра, sha re hol ders, има-
ју ап со лут ну пре до ми на ци ју над дру гим ин те ре си ма. Не по сто ји 
скло ност да се у по слов ној по ли ти ци пред у зе ћа узи ма ју у об зир 
дру ги ак те ри, тзв. sta ke hol ders -  др жа ва и за по сле ни. По след ње две 
де це ни је број ни фак то ри су ути ца ли да ова раз ли ка ско ро не ста не, 
тач ни је, ак ци о нар ски, sha re hol ders ка пи та ли зам је гло бал но пре ла-
дао. Две нај ве ће кон ти нен тал не еко но ми је, Фран цу ска и Не мач ка, 
чи ји си сте ми су, сва ки на свој на чин, би ли кон сти ту и са ни на прин-
ци пи ма sta ke hol ders ка пи та ли зма, су под им пе ра ти вом гло бал не 
ком пе ти тив но сти при ла го ди ле функ ци о ни са ње сво јих пред у зе ћа, 
али и чи та вог дру штва, ан гло а ме рич ком мо де лу, а из то га се из во-
ди но ви кон цепт пред у зе ћа усме рен ка би зни су и мак си ми ли за ци ји 
про фи та, та ко да је за Мил то на Фрид ма на, ис кљу чи ва од го вор ност 
пред у зе ћа да по ве ћа про фит. „Би знис би зни са је да пра ви би знис, 
тј. про фит, а не да бу де со ци јал но или по ли тич ки од го во ран“. Сли-
чан став из но си Ан дре Конт-Спон вил у књи зи „Да ли је ка пи та ли-
зам мо ра лан?: За да так пред у зе ћа ни је да ши ри сим па ти је, љу бав 
или би ло ко ја дру га осе ћа ња, пред у зе ћа има ју циљ и би ланс. Про-
фит је циљ. И ту је тач ка“.31)

Ова кон цеп ци ја со ци јал не дру штве не од го вор но сти али и 
пот пу ни је те о риј ско-еко ном ско обра зло же ње јер ка ко сма тра др 

30) Вељ ко Ду бље вић, “При ме на Рол со вих прин ци па прав де кроз пој мо ве ра ци о нал но и ра-
зло жно“, Правниживот, бр. 14, Бе о град, 2007, стр. 400-401.

31) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, Корпоративнапословнаетика, Бе о град, 2009. стр. 38.
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Ко ста Јо си фи дис, по сле рат ни си стем 'em be ded li be ra lism’ сво дио 
се на уску ве зу ме ђу на род ног еко ном ског ли бе ра ли зма с аме рич-
ким ли бе ра ли змом (и европ ском со ци јал ном де мо кра ти јом), ко ја се 
ре а ли зо ва ла по сред ством кеј нзи јан ске ма кро е ко ном ске по ли ти ке и 
др жа ве бла го ста ња. Со ци јал ни ли бе ра ли зам из ве ден је из европ-
ског кон ти нен тал ног кон цеп та кла сич ног ли бе ра ли зма, уте ме ље-
ног пр вен стве но на еко ном ском ли бе ра ли зму, уз не мо гућ ност пре-
не бре га ва ња и со ци јал них и по ли тич ких им пли ка ци ја. Тр жи ште је, 
ме ђу тим, и у окви ру овог схва та ња нео ли бе ра ли зма, кључ на ин-
сти ту ци ја мо дер них ка пи та ли стич ких дру шта ва, с об зи ром да су 
игра чи ка ко до ма ће та ко и ме ђу на род не по ли ти ке суп стан ци јал но 
за ин те ре со ва ни за при мар но обез бе ђе ње усло ва не сме та ног функ-
ци о ни са ња тр жи шта.32)

Агре сив на нео ли бе рал на хе ге мо ни ја, про мо ви са на од стра не 
тр жи шних фун да мен та ли ста (мер кант но сти Мил то на Фрид ма на) 
и прак тич них фи ло зо фи ја та че ри зма и ре га но и зма, за пра во је ус-
по ста вље на за хва љу ју ћи мул ти ди мен зи о нал ним кри зним си ту а ци-
ја ма ко је је про из во ди ла до та да шња по ли ти ка др жа ве као и на чи ну 
функ ци о ни са ња по је ди них ме ђу на род них ин сти ту ци ја (фи скал на 
кри за др жа ве, де ли мич но уру ша ва ње со ци јал ног парт нер ства или 
нео кор по ра ти ви стич ких аран жма на, по ра сту но вог про тек ци о ни-
зма пу тем не ца рин ских ба ри је ра, слом Бре тон вуд ског си сте ма тј. 
До лар ског стан дар да).33)

Исто та ко, овај аутор на во ди да се нео ли ба рал ни суп страт 
по зи ци о ни рао на че ти ри кључ на под руч ја (Cerny): 1. Сма њи ва ње 
ба ри је ра у ме ђу на род ној тр го ви ни и ка пи тал ским то ко ви ма; 2. Ре-
фор ма на ци о нал них фи нан си ја; 3. Про ме на ка рак те ра др жав не ин-
тер вен ци је, и 4. Ра сту ћа уло га при ват ног сек то ра и раз ли чи те фор-
ме ме ђу соб них ве за са јав ним сек то ром.34)

Ини ци ја ти ве за ја ча ње уло ге ЕУ у по ли ти ци со ци јал ног 
укљу чи ва ња и ње ном ин сти ту ци о на ли зо ва њу „ини ци ра не су услед 
еви дент но сти гру бе еро зи је тра ди ци о нал них осло на ца со ци јал не 
укљу че но сти (тј. сма ње ња сто пе за по сле но сти и тран зи ци ја по-
сло ва у услу жни сек тор, као и про ме не по ро дич них обра за ца, уз 
све ма ње осла ња ње на по ро ди цу уоп ште). То ком 1990-тих го ди на, 
дис курс о со ци јал ном укљу чи ва њу по стао је до ми нан тан, да би те-
ма ти ка бор бе про тив  си ро ма штва и со ци јал не ис кљу че но сти да нас 

32) др Ко ста Јо си фи дис, „Др жа ва бла го ста ња или бла го ста ње у др жа ви: аго ни ја вс агре си-
ја“, Социјалникапиталидруштвенаинтеракција, Но ви Сад, 2006, стр. 280-281.

33) Исто, стр. 281.

34) Исто, стр. 282.
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пред ста вља ла јед ну од нај зна чај ни јих став ки европ ске со ци јал не 
аген де у го то во свим др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ.

Фор мал но, не по сто ји по де ла „со ци јал них за да та ка“ из ме-
ђу Уни је и др жа ва чла ни ца, иако Уни ја по ста вља за јед нич ке ци-
ље ве  ко ји усме ра ва ју на ци о нал не со ци јал не по ли ти ке и си сте ме. 
Ме ђу тим, она не ства ра ме ха ни зме ко ји ће оја ча ти фи нан сиј ски 
основ др жа ва бла го ста ња. Да нас је основ ни ин стру мент ди фу зи-
је со ци јал не по ли ти ке ЕУ – Отво ре ни ме тод ко ор ди на ци је (ОМК). 
Он је при мар но на ме њен ори јен ти са њу по ли ти ка др жа ва чла ни ца 
и усва ја њу за јед нич ких ак ци о них окви ра за по сти за ње за јед нич-
ких ци ље ва. На тај на чин, омо гу ћу је се раз ме на нај бо љих прак си 
и уче ње из ис ку ства дру гих, док се др жа ва ма чла ни ца ма оста вља 
про стор за при ме ну спе ци фич них ме ра, сход но про бле ма ти ци из-
ра же ној у њи ма. Иако је ње го во уво ђе ње би ло мо ти ви са но пре ва-
зи ла же њем не ких не до ста та ка тра ди ци о нал но ко ри шће них за кон-
ских ин стру ме на та, не по сто ји је дин стве но ста но ви ште о ње го вој 
уни вер зал ној ко ри сти.35)

Мо дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу фор ми ра ју се у 
за ви сно сти од мо де ла др жа ве бла го ста ња, на при мер, ли бе рал ни 
мо дел др жа ве бла го ста ња „(углав ном ан гло-сак сон ске зе мље: Ве-
ли ка Бри та ни ја, Ир ска, САД, Ка на да, Аустра ли ја и Но ви Зе ланд) 
се ка рак те ри ше ни ским ни во ом де ко мо ди фи ка ци је. Ис ти чу се ин-
ди ви ду а ли зам и сло бо де по је ди на ца, ко ји не мо гу би ти огра ни че ни 
де лат но сти ма др жа ве, а при о ри тет се да је тр жи шту, као основ ном 
ре гу ла тор ном ме ха ни зму, ме ри лу и по ка за те љу ста ту са по је ди на ца. 
Иако и у окви ру овог мо де ла по сто је из ве сне ва ри ја ци је, у осно ви 
се при хва та став да се др жав ним ин тер вен ци ја ма спу та ва ју сло бо-
де гра ђа на, и да оне ви ше шко де бла го ста њу, не го што га под сти чу. 
Узро ци и при ро да со ци јал них про бле ма ту ма че се по зи ти ви стич ки, 
сход но че му се сма тра да па жњу и ак ци је дру штва тре ба усме ри ти 
ка про ме ни по је ди на ца, а са мо де кла ра тив но и дру штва, и то на 
ни жим ни во и ма.

На су прот ли бе рал ном мо де лу др жа ве бла го ста ња, основ 
за оства ри ва ње на док на да у кор по ра ти ви стич ком мо де лу ти че се 
прет ход но упла ћи ва них со ци јал них до при но са. Ни во на кна да је 
ви сок и уоп ште но је усло вљен про цен том прет ход не за ра де, чи ме 
се та ко ђе оства ру је за др жа ва ње ко ри сни ко вог прет ход ног ста ту-
са. По што су раз ли чи ти сег мен ти си сте ма со ци јал не си гур но сти 
углав ном фун ди ра ни из за себ них из во ра, иако под ра зу ме ва ју и об у-
хва та ју и еле мент со ли дар но сти, то је основ ни из вор фи нан си ра ња 

35) На та ли ја Пе ри шић, „Европ ски со ци јал ни мо де ли“, Социјалнамисао, 1/2008, стр. 120-
121.
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упла та оба ве зних до при но са, ко ји се мо гу сма тра ти ре ла тив но ви-
со ким. Исто вре ме но, до ми нант ност ко лек тив ног со ци јал ног оси-
гу ра ња под ра зу ме ва огра ни че ну ег зи стен ци ју при ват них фон до ва 
оси гу ра ња. Стра ти фи ка ци ја у кор по ра ти ви стич ком мо де лу те жи 
одр жа ва њу тра ди ци о нал них раз ли ка на ба зи про фе си о нал ног ста-
ту са и по ла,ко је се пре ма Еспинг-Ан дер се ну, ти чу раз ли ка из ме ђу 
за по сле них и не за по сле них, у пр вом ре ду: же на, ин ва ли да, ста рих 
и омла ди не. У кор по ра ти ви стич ком мо де лу, због зах те ва син ди ка-
та да за по сле ни има ју ви со ке за ра де, мо гућ но сти за по шља ва ња за 
ма ње про дук тив ну рад ну сна гу су ма ле. Сте пен де мо ди фи ка ци је 
раз ли ку је се код оних ко ји су фор мал но за по сле ни у од но су на оне 
ко ји не ра де. Бу ду ћи да су со ци јал не на кна де до ми нант но за сно ва-
не на прет ход ном за по сле њу, тач ни је: ви си ни оства ре них за ра да 
и ду жи ни за по сле ња, гру па ци ја не за по сле них има ни зак ни во де-
ко мо ди фи ка ци је, из ме ђу оста лог и због ре ла тив но ни ских из но са 
со ци јал не по мо ћи у зе мља ма кор по ра ти ви стич ког мо де ла.36)

У по ли тич ком ми љеу Ср би је у за ви сно сти од по ли тич ке 
иде о ло ги је по ли тич ких стра на ка,37) ова про бле ма ти ка се раз ли чи-
то де фи ни ше, вред ну је и по и ма. Та ко, др То дор Ку љић сма тра да 
је „Бру тал на при ро да ли бе ра ли зма је кра јем 20. ве ка, из но ва нор-
ма ли зо ва на јер је гло ба ли зо ва ни ка пи та ли зам ра зо рио дру штве не, 
ве зе (све се мо же ку пи ти) и уве ћао по тен ци јал на си ља“,38) ма да по-
сто је и дру га чи ја схва та ња ко ја ин си сти ра ју на то ме да јед но „од 
нај бли ста ви јих до стиг ну ћа са вре ме не европ ске исто ри је је кон сти-
ту и са ње тзв. со ци јал не др жа ве“.39)

У том по гле ду се кре и ра ју и мо де ли од но са с јав но шћу ко-
ји пред ста вља ју про цес за ин те ре со ва но сти су бјек та (ор га ни за ци је 
или по је дин ца) ко је слу жи да би ути ца ло на јав но мње ње. Има-
ју ћи у ви ду на ве де не прет по став ке, по сред ством од но са са јав но-
шћу по сло ви су бјек ти у со ци јал ној др жа ви оства ру ју три основ на 
ци ља: 1. ства ра ње ми шље ња; 2. под сти чу јав ност да ми сли и 3. 
утвр ђу ју и ја ча ју већ ство ре на ми шље ња. Јед на од нај о бу хват ни-
јих де фи ни ци ја на гла ша ва да је pu blic re la ti ons стал на, дво смер на, 
стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним и екс тер ним ци љем 
јав но сти ма ка ко би се по сти гла обо стра на ко рист.

36) др Дрен ка Ву ко вић, Социјалнасигурностисоцијалнаправда, Бе о град, 2005, стр. 24-25.

37) „Што за пра во под ра зу ме ва чи ње ни цу да се из стра нач ких тру ба и тром бо на и ДС и ДСС 
и Г17 мо гло чу ти да иду ћа вла да има би ти по све ће на со ци јал ној прав ди? То јест, да ли 
ово зна чи да је од 2000. на о ва мо у Ср би ји вла да ла со ци јал на или дру штве на не прав да?“ 
(Алек сеј Киш ју хас, „Где се де де со ци јал на прав да“, Данас, 3. јул 2008, стр. 9)

38) То дор Ку љић, „Не ста нак со ци јал не др жа ве“, Политика, 6. јул 2008, стр. 13.

39) др Не вен Цве ти ћа нин, „Вре ме за со ци јал ну др жа ву“, Данас, 15. јул 2008, стр. 8.
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4. (НЕО)ЛИ БЕ РАЛ НА ДР ЖА ВА И 
МОДЕЛИ ОД НО СА С ЈАВ НО ШЋУ

Нео ли бе ра ли зам је „за јед нич ки на зив“ за раз ли чи те со ци-
јал но-фи ло зоф ске и при вред но-по ли ти ке те о ри је/иде о ло ги је/кон-
цеп ци је. На зив и по јам во ди по ре кло од јед не гру пе ли бе ра ла ко ји 
су пред во ди ли Фри дрих Ха јек (Fri e drich Hayek), Вил хелм Роп ке 
(Wil helm Rop ke), Вал тер Ој кен  (Wal ter Euc ken). Они су на кон фе-
рен ци ји у Па ри зу 1938. раз ви ли тзв. нео ли бе рал ну кон цеп ци ју као 
са вре ме ну вер зи ју кла сич не по ли тич ке еко но ми је чи ји су сту бо ви: 
тр жи ште и по је ди нац.

У Не мач кој су пред став ни ци нео ли бе ра ли зма гру пи са ни око 
тзв. „Фрај бур шке шко ле“. Ње ни пред став ни ци су: Вал тер Ој кен, 
Франц Бом (Frany Bohm), Ханс Гро сман-Дерт (Hans Gros smann-
Do erth) и Ле о нард Микш (Le on hard Miksch). Овај пра вац ту ма чи 
нео ли бе ра ли зам као сред њи пут из ме ђу со ци ја ли зма и ка пи та ли-
зма. У Ен гле ској нео ли бе ра ли зму при па да „Лон дон ска шко ла еко-
но ми је“ са Едви ном Ка на ном (Ed win Can nan). „Чи ка шка шко ла“ (у 
САД) са Фран ком Нај том (Frank Knight) и Мил то ном Фрид ма ном 
(Mil ton Fri ed man) из ра зи ти је пред став ник нео ли бе ра ли зма. Они се 
за ла жу за сло бод но тр жи ште и ста би лан при ват ни сек тор. Као фак-
то ре де ста би ли за ци је озна ча ва ју др жав ну по ли ти ку нов ца, кре ди та 
и по ре за. Ли бе ра ли зам аустриј ске про ве ни јен ци је пред во де Лу двиг 
фон Ми зес (Lud njig von Mi ses) и Фри дрих Аугуст фон Ха јек (Fri-
e drich August von Haѕek) и он има обе леж ја „кла сич ног ли бе ра ли-
зма“ (sh.wi ki pe dia… Neo li be ra li smus).40)

Оп шти оквир (нео)ли бе ра ли зма док три не по ка зу ју да нео ли-
бе ра ли на сто је да ре а фир ми шу из вор не вред но сти гра ђан ске иде-
о ло ги је у по гле ду не сме та не сло бо де при ват ног ка пи та ли стич ког 
пред у зет ни штва, сло бо де при ват но-ка пи та ли стич ког вла сни штва и 
ини ци ја ти ве, док нео кон зер ва тив ци на сто је да пре ва зи ђу кул тур ну 
и ду хов ну кри зу  вред но сти и да осна же, пре све га, си стем кул тур-
но-ду хов не бур жо а ске мо ти ва ци је и ле ги ти ма ци је, ре а фир ми шу ћи 
тра ди ци о нал ну гра ђан ску ети ку ра да и сти ца ња, ре ли гиј ске и па-
три јар хал не вред но сти, ауто ри тет и хи је рар хи ју и слич но. Нео кон-
зер ва тив ци же ле да љу екс пан зи ју ка пи та ли зма, али без мо дер ни-
зма, од но сно без свих оних ду хов них и кул тур них ино ва ци ја ко је 
та екс пан зи ја ну жно но си са со бом и ко је ре ме те тра ди ци о нал ни 
жи вот гра ђан ске по ро ди це и кул ту ре. И још не што. Нео кон зер ва-
тив ци би же ле ли ка пи та ли зам ко ји се раз ви ја али, без еман ци па-

40)  Ра ди вој Сте па нов, Уводуполитикуиполитичкисистем, Но ви Сад, 2008, стр. 113-114.
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тор ских те жњи и већ по сто је ћих за че та ка еман ци па тор ских прак-
си, чи ји су но си лац рад нич ка кла са и но ви дру штве ни по кре ти, а 
ко је омо гу ћа ва по сто је ћи си стем бур жо а ске пар ла мен тар не де мо-
кра ти је.41)

Кејнс је сво јом а) ма кро е ко ном ском ана ли зом, б) крат ко роч-
ним прог но за ма, в) при ла го ђа ва њем про из во да а не це на на про-
мен љи ве еко ном ске усло ве и схва та њем, г) да је мо гу ћа рав но те жа 
при вре де на ни воу „рав но те жне не за по сле но сти“, до при нео „про-
ме ни по сто је ће па ра диг ме о функ ци о ни са њу тр жи шних при вре да. 
Но ва па ра диг ма пред ста вља схва та ње да кон ку рент ске си ле тр жи-
шта ни су спо соб не да при вре ду до ве ду до ста ња пу не за по сле но-
сти без од ре ђе не уло ге вла де (др жа ве). Ова но ва па ра диг ма би ће 
те о риј ска осно ва, то ком сле де ћих де це ни ја, мно гих еко но ми ста ко-
ји ће фор ми ра ти пра вац по знат као кеј нзи ја ни зам. У ме ђу вре ме ну 
с Кеј нсом се де си ло исто оно што се до го ди ло Ри кар ду, Марк су, 
Вал ра су и Мар ша лу: био је ин тер пре ти ран, по но во ту ма чен, стан-
дар ди зо ван, по јед но ста вљен, све ден на ди ја гра ме и ал тер на тив не 
ма те ма тич ке мо де ле.42)

Док три не ин тер пре ти ра не Кеј нсо вим иде ја ма раз ви ја ле су се 
то ком сле де ће три де це ни је у окви ру кеј нзи јан ског прав ца. Основ-
не ка рак те ри сти ке овог прав да су: а) да ефек тив на тра жња од ре-
ђу је ни во дру штве ног про из во да, б) да су тр жи шта не са вр ше на и 
да се не „чи сте“ пу тем це на и в) да је по ли ти ка упра вља ња тра-
жњом нео п ход на за по сти за ње пу не за по сле но сти. До ми нант на 
уло га у окви ру кеј нзи ја ни зма при па да тзв. нео кла сич ној син те зи, 
ко ја пред ста вља син те зу из ме ђу пост мар ша ли јан ске ми кро е ко ном-
ске и кеј нзи јан ске ма кро е ко ном ске ана ли зе. У осно ви нео кла сич не 
син те зе је те о ри ја од ре ђи ва ња рав но те жног на ци о нал ног до хот ка. 

Са по ја вом и раз во јем мо не та ри зма, сма тра др Ка та ри на 
Стан ко вић, за по чео је тзв. про цес ожи вља ва ња ли бе ра ли зма и нео-
кла си ци зма, од но сно оства ре ње ал тер на ти ве кеј нзи јан ској те о ри ји 
и по ли ти ци.

За (нео)ли бе рал ни мо дел кор по ра тив них ко му ни ка ци ја ва-
жне су иде је Мил то на Фрид ма на (ро ђен 1912.) про фе со ра Уни-
вер зи те та у Чи ка гу, ко ји је на ста вио тра ди ци ју Чи ка шке шко ле 
ка рак те ри стич не по очу ва њу и да љој на до град њи кван ти та тив не 
те о ри је нов ца. Уз Joh na Maynar da Keyne sa, Fri ed man је не сум њи во 

41)  др Сло бо дан ка Не до вић, Државаблагостања:идејеиполитика, Бе о град, 2005, стр. 
233-235; На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, Корпоративнапословнаполитикаиеко-
номскисистемСрбије–интеракцијаполитикеиекономије,књ.4, Бе о град, 2009, стр. 
347.

42)  Ка та ри на Стан ко вић, Економскедоктрине, Кра гу је вац, 2009, стр. 246.
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нај зна чај ни ји и нај у ти цај ни ји ма кро е ко но ми ста 20. ве ка. То ком 60-
тих го ди на про шлог ве ка Fri ed man је са сво јим са рад ни ком Mi e sel-
ma nom до ка зао да је мо не та ри стич ки мо дел при вре де био бо љи у 
пред ви ђа њу при вред них кре та ња у САД за 1961. од кеј нзи јан ског 
мо де ла. Тре ћи ве ли ки на пад на Кеј нзи ја ни зам усле дио је 1967. ка да 
је Фрид ман по стао пред сед ник Аме рич ке еко ном ске асо ци ја ци је. 
Том при ли ком об зна нио је чу ве ни рад The Ro le of Mo ne tary Po-
licy у ко ме је оспо рио кеј нзи јан ски кон цепт ду го роч не Phil lip so ve 
кри ве тј. ефи ка сно сти еко ном ске по ли ти ке у ду гом ро ку. Тај рад 
увео је кон цепт при род не сто пе не за по сле но сти (NRU) ана ло ган 
Wic ksel lo vom кон цеп ту при род не ка мат не сто пе. Фрид ма нов рад 
до ла зи од адап тив них ин фла ци о них оче ки ва ња, што омо гу ћа ва ди-
стинк ци ју ду гог и крат ког ро ка и до ка зу је не е фи ка сност ак ти ви-
стич ке еко ном ске по ли ти ке у ду гом ро ку.  У свом пре да ва њу 1970. 
на Лон дон ском уни вер зи те ту The Co un ter-Re vo lu tion in Mo ne tary 
The ory и фор мал но ис ти че по зи ци ју Мо не та ри зма у од но су на Кеј-
нзи ја ни зам, чи ме по чи ње пе ри од ин те лек ту ал не до ми на ци је Мо не-
та ри зма. Но бе ло ву на гра ду за еко но ми ју до био је 1976. го ди не и та 
чи ње ни ца пред ста вља за вр шно при зна ње Фрид ме ну и мо не та ри-
стич кој шко ли. У обра зло же њу Но бе ло вог ко ми те та сто ји: на гра да 
се до де љу је за до при нос мо не та ри стич кој те о ри ји и ста би ли за ци-
о ној еко ном ској по ли ти ци. Сво ју иде о ло шку по зи ци ју до след ног 
за ступ ни ка иде је људ ске сло бо де и сло бо де еко ном ске ак тив но сти 
из ра зио је у књи зи Ca pi ta lism and Fre e dom из 1962. 43) ка ко да ље 
на во ди Ми о мир Јак шић. Основ на на че ла за ко ја се за ла гао то ком 
чи та вог свог ин те лек ту ал ног и прак тич ног ра да мо гу се са же ти у 
сле де ће: 1. Вла да тре ба да бу де огра ни че на; ње на уло га мо ра да се 
све де на за шти ту уну тра шње и спо ља шње без бед но сти, за шти ту 
за ко на, уго во ра при ват не сво ји не и кон ку рент ског тр жи шта; 2. Моћ 
вла де тре ба да бу де дис пер зо ва на и де цен тра ли зо ва на, јер ис ку ство 
по ка зу је да вла да ко ја има пре ве ли ку моћ мо же да чи ни и ло ша, а 
не са мо до бра де ла; 3. Еко ном ске сло бо де, кон ку рент ско тр жи ште 
и при ват на сво ји на су пред у сло ви по ли тич ке сло бо де; 4. Smit ho va 
„не ви дљи ва ру ка“ ефи ка сни ја је од др жав не ин тер вен ци је; др жа ва 
тре ба да про мо ви ше при ват ни ин те рес и ин ди ви ду ал не вред но сти 
и пре фе рен ци је; 5. Пре ко мер на др жав на ин тер вен ци ја, пре на гла-
ше на фи скал на по ли ти ка, и зна чај на со ци јал на по моћ си ро ма шни-
ма, кон тра про дук тив ни су, јер сла бе при ват ну ини ци ја ти ву и до-
во де до нео п ти мал не ало ка ци је огра ни че них ре сур са. 6. При ват ни 
сек тор је по при ро ди ста би лан, а вла да тре ба да кон тро ли ше по ну-
ду нов ца и да се у еко ном ској по ли ти ци опре де ли за чвр ста пра-

43)  Ми о мир Јак шић, Савременамакроекономскамисао, Бе о град, 2001, стр. 52-53.
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ви ла. У по зним го ди на ма свог жи во та и ства ра ла штва Фрид ман је 
на пи сао се ри ју ра до ва о бор би про тив ин фла ци је и уло зи ста би ли-
зу ју ће мо не тар не по ли ти ке, упор но на па да ју ћи Фе де рал не ре зер ве 
САД и њи хо ву по ли ти ку че стих флук ту а ци ја нов ча не ма се. То ком 
пе ри о да тран зи ци је по чет ком 90-тих го ди на био је са вет ник не ких 
бал тич ких вла да у ве зи са тран сфор ма ци јом цен трал но-план ских 
при вре да у тр жи шне при вре де.

У том сме ру ва ља по ме ну ти да за нео(ли бе рал ни) и кон цепт 
со ци јал не др жа ве ко ме од го ва ра функ ци о на лан мо дел од но са с 
јав но шћу, чи ме се фор ми ра јав но мње ње, ин те ре сант не су по ред 
функ ци ја со ци јал не др жа ве и раз ли чи ти ре ли гиј ски по гле ди на ову 
про бле ма ти ку. Оне ути чу ка ко на циљ ну јав ност ко јој се кор по ра-
ци ја обра ћа, та ко и на су шти ну дру штве но од го вор ног по сло ва ња. 
Та ко, на при мер, у Исла му не по сто ји ин сти тут ка ма те (а до ми ни ра 
зе кат, ва ку фи, ...) а у хри шћан ству, по себ но у пра во слав ном пре-
да њу под сти че се „кон цепт со ци јал не др жа ве. У та квом си сте му, 
у обла сти со ци јал них функ ци ја, цр ква је те жи ла да по ма же и на-
до пу њу је де лат ност др жа ве“.44) Ка то лич ко пре да ње на про тив, ба-
шти не ћи на сле ђе Ав гу сти на о две др жа ве (зе маљ ској и не бе ској) 
за го ва ра кон цепт пре ма ко ме би све функ ци је со ци јал не по ли ти ке 
би ле у до ме ну Цр кве, јер је Цр ква та ко ја је спро вод ник и ту мач 
Бо жи је др жа ве.45) Али, на во ди овај аутор, „Ка то лич ка цр ква уво ди 
ко рек ти ве, ко ји ма, кроз ства ра ње со ци јал ног уче ња, на сто ји (и у 
до број ме ри уста ва) да део оба ве за из обла сти со ци јал не по ли ти ке 
пре ба ци на др жа ву, пред у зет ни ке и ци вил ни сек тор. На тај на чин 
су функ ци је со ци јал не по ли ти ке у ве ли ком оби му по ста ле и функ-
ци је со ци јал не др жа ве“.46)

Исто та ко, про те стант ски по ли тич ки при ступ „на сто ји да 
огра ни чи де ло ва ње др жав не на нај о снов ни је, ми ни мал не функ-
ци је, тзв. др жа ве-чу ва ра. Из те по тре бе ја ви ла се и спе ци фич на 
про те стант ска ар хи тек тон ска функ ци ја со ци јал не по ли ти ке ко ја 
не ги ра ње не др жав не по јав не об ли ке. Ов де се ра ди о функ ци ја ма 
со ци јал не по ли ти ке ко ји су из ме ште ни у ис кљу чи ву до бро вољ ну и 
не вла ди ну сфе ру тач но пре ци зи ра них и кон крет них ме ра со ци јал-
не за шти те“.47)

У од но су (нео)ли бе рал ног и кон цеп та со ци јал не др жа ве, у 
све тлу тран зи ци је у Ср би ји др Ду брав ка Ста јић ука зу је на по ла ри-

44) Вла дан Стан ко вић, „Функ ци је со ци јал не др жа ве у хри шћан ским по ли тич ким кон цеп ти-
ма“, Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 35.

45) Исто, 

46) Исто, стр. 35.

47)  Исто,
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за ци ју ста во ва „из ме ђу при ста ли ца нео ли бе рал не те о ри је и знат но 
не кон хе рент ни је гру па ци је кри ти ча ра нео ли бе ра ли зма. ... За при-
пад ни ке нео ли бе рал ног дис кур са ми шље ња и сло бод ног де ло ва ња 
тр жи шних за ко ни то сти, основ ни по ка за тељ успе ха тран зи ци је је 
ства ра ње ам би јен та за тр жи шно по сло ва ње еко ном ских су бје ка-
та, а по њи хо вој оце ни, успех при ва ти за ци је“.48) Овај став ука зу је 
на мо гу ћу ре а ли за ци ју тзв. еко ном ског и по ли тич ког ли бе ра ли зма, 
по себ но ка да је реч о дру штви ма у тран зи ци ји.

У ре ла ци ји: иде ја ли бе ра ли зма и по пу ли зма, ис ти че се да 
аме рич ка ли бе рал на по ли тич ка док три на „схва та по ли тич ки плу-
ра ли зам као отво ре но бо ри ли ште дру штве них гру па и ин те ре са, а 
у прак си при кри ве ног де лу ју раз ли чи те моћ не гру пе (ло би ји, би-
ро кра ти ја и дру ге гру пе).“49) Из ових не ко ли ко исто риј ских при ме-
ра ја сно се ви ди да „ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја не са мо да ни су 
ком па ти бил ни, већ и да су у ве ли кој ме ри de fac to су прот ста вље ни. 
Све ве ћи раз вој де мо кра ти је, од но сно про ши ре ње ути ца ја „де мо-
крат ских ин сти ту ци ја“ за сно ва них на прин ци пу гла са ња ве ћи не 
(или јед но гла сно сти) ре флек ту ју се на уки да ње и пре мо шћа ва ње 
ли бе рал них огра ни ча ва ња јав ном од лу чи ва њу“.50) По сма тра ју ћи 
са аспек та свих на ве де них кри те ри ју ма зах те ва и ци ви ли за циј ских 
до стиг ну ћа, не ки ауто ри твр де да је Ср би ја да нас „на по чет ку 21. 
ве ка, уда ље ни ја од прин ци па со ци јал не прав де и со ли дар но сти и 
дру гих етич ких прин ци па, ви ше не го у мно гим прет ход ним пе ри-
о ди ма сво је исто ри је. Ви ше је же ља не го мо гућ но сти, ви ше ре чи 
не го де ла“.51) 

Од но си с јав но шћу у нео ли бе рал ном кон цеп ту др жа ве усме-
ре ном ка про фит ној еко но ми ји, су де лат ност ко ја је усме ре на на 
ви ше пра ва ца: а) раз ви ја се по се бан на чин оп хо ђе ња, ко му ни ци-
ра ња и кон так ти ра ња са куп ци ма, по слов ним парт не ри ма, б) као и 
по се бан од нос оп хо ђе ња ме ђу за по сле ни ма уну тар јед не ор га ни за-
ци је. Од но си с јав но шћу су по себ на вр ста по слов них ак тив но сти, 
ко ји се пред у зи ма ју ра ди пла ни ра ног и сми шље ног ко му ни ци ра ња, 
ус по ста вља ња и одр жа ва ња од но са са око ли ном, са ци љем да се 
ство ри про стор за по зи ти ван пу бли ци тет ор га ни за ци је, као и исту-
па ња про тив гла си на и при ча ко је се по вре ме но ја вља ју. Од но си с 

48)  Ду брав ка Ста јић, „Не по сто ја ње со ци јал ног ди ја ло га: пре и спи ти ва ње де мо крат ских ин-
сти ту ци ја на кра ју при ва ти за ци је“, Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2008, стр. 591. 

49)  Ду брав ка Ста јић, „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке со ци јал не др жа ве – мо гућ но-
сти и огра ни че ња у тран зи ци ји“, Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2009, стр. 15.

50)  Алек сан дар Но ва ко вић, „Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, 
Бе о град, 2009, стр. 123.

51)  Жар ко Об ра до вић, „Ср би ја – др жа ва со ци јал не прав де (устав на на че ла и прак са)“, По-
литичкаревија, бр. 1, Бе о град, 2009, стр. 220.
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јав но шћу об у хва та ју по се бан об лик кон тек ста и од но са пре ма до-
ба вља чи ма, кон ку рен ти ма, фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма, јав ним 
слу жба ма, ме ди ји ма. У по след ње вре ме ве ли ка па жња по кла ња се 
ме ди ји ма као по себ ном де лу од но са с јав но шћу. Ме ди ји пред ста-
вља ју ка нал ко му ни ци ра ња из ме ђу ор га ни за ци је и ње них циљ них 
гру па.52)

Ако се по сма тра у од но су на дру ге де ло ве ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о ног си сте ма, сек тор ак тив но сти спе ци ја ли зо ван за 
од но се с јав но шћу бе ле жи у по след њих де се так го ди на нај ве ћи 
раст. Аме рич ко удру же ње за од но се с јав но шћу (PR SA) твр ди, по-
сле сво је го ди шње скуп шти не 2000. да је ди но огра ни че ње за да љи 
раз вој ове про спе ри тет не обла сти је сте не до во љан број љу ди ко ји 
уме ју да ра де овај по сао, јер тих по сло ва има све ви ше и све бо ље 
су пла ће ни.53) Осо бе ко је оба вља ју овај по сао, у да на шње вре ме су 
по зна те као струч ња ци за од но се с јав но шћу. При ли ком ан га жо-
ва ња струч ња ка за од но се с јав но шћу, кли јен ти зах те ва ју од њих 
да им обез бе де јав ну па жњу, од но сно пу бли ци тет. Пу бли ци тет је 
ква ли тет ко ји не што или не ко га чи ни ви дљи вим, дру штве но за па-
же ним и ва жним, пред ме том о ко ме се ми сли или го во ри.54) У том 
кон тек сту ја ча и уло га ма сов них ме ди ја.

За ступ ни ци аген ци ја на сто је да упра во пре ко не ког ме ди ја, 
ко ји ужи ва од ре ђе ни пу бли ци тет и по ве ре ње јав но сти, при до би ју 
нај ве ћи део јав не па жње у ко рист кли је на та ко ји су их ан га жо ва-
ли. По зна то је да се но ви нар ство још од са мих по че та ка „хра ни“ 
не га тив ним пу бли ци те том или јед но став ни је ре че но пред ност се 
да је нео че ки ва ним или дра ма тич ним по ја ва ма и до га ђа ји ма. Уко-
ли ко се ме ди ји на овај на чин оп хо де пре ма не ким осо ба ма или ор-
га ни за ци ја ма (на рав но, уко ли ко по сто ји по вод за то), та да та кве 
осо бе или ин сти ту ци је „за ра ђу ју“ не га ти ван пу бли ци тет. За то су ту 
струч ња ци за од но се с јав но шћу ко ји уме ју вр ло ве што да ме ња ју 
пер цеп ци је код љу ди. Аген ци је за од но се са јав но шћу свог кли јен-
та упо зна ју о пред ста ви и ми шље њу о ње му, ко ји већ по сто је у јав-
но сти, а за тим за јед но са кли јен том до пу њу ју или ме ња ју ту сли ку 
и пре но се је јав но сти пу тем ме ди ја. Струч ња ци за од но се с јав но-
шћу ор га ни зу ју кон фе рен ци је за штам пу, про мо ци је, те раз ли чи те 
ску по ве. Да кле, у за ви сно сти од на чи на на ко ји осва ја ју јав ну па-
жњу, ства ра се и кључ на раз ли ка из ме ђу но ви нар ства и про фе си је 
од но са с јав но шћу.

52)  На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, Функцијеменаџментаљудскимресурсимаујав-
нојуправи, Бе о град, 2009, стр. 174.

53)  М. Ра дој ко вић, Б. Стој ко вић, Информационокомуникационисистем, Бе о град, Клио, 
2004, стр. 185.

54)  Исто, стр. 186.
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Мо же мо за кљу чи ти да у по љу про фит не, нео ли бе рал не по-
слов не еко но ми је, од но си с јав но шћу под ра зу ме ва ју и укљу чу ју: 1) 
пу бли ци тет; 2) огла ша ва ње; 3) од но се са ме ди ји ма; 4) мар ке тинг; 
5) ло би ра ње; 6) при пре му ко му ни ка циј ских про је ка та; 7) ин тер но 
ко му ни ци ра ње; 8) кри зно ко му ни ци ра ње; 9) уред нич ке за дат ке; 10) 
ис тра жи ва ње јав ног мње ња (у са рад њи с аген ци ја ма за ис тра жи ва-
ње тр жи шта). Сва ка ко, укљу чу је и ло би ра ње у дво стру ком ви ду: 
као си стем крат ко роч ног и ду го роч ног ло би ра ња, од но сно, у „са-
вре ме ном све ту се раз ли ку ју две основ не вр сте тех ни ка ло би ра ња: 
ди рект но и ин ди рект но ло би ра ње“,55) и об у хва та оства ри ва ње ути-
ца ја у фа зи до но ше ња од лу ка и ти че се од но са пре ма за ко но дав ним 
и из вр шним ор га ни ма.56)

Исто та ко PR се мо же по сма тра ти као: на уч на област, про-
цес, про фе си ја, си ту а ци ја, про блем, функ ци ја упра вља ња у пред-
у зе ћу и слич но. Ко тлер по сма тра мар ке тинг као ба зич ну по слов ну 
функ ци ју ко ја по ма же све у куп ном успе ху ком па ни је. Он про ши-
ру је мар ке тинг микс еле мен те са „4П“ на „5П“ и то: про из вод, тр-
жи ште, це не, про мо ци ја, а но ви еле мен ти су по др шка (По њер) и 
од но си са јав но шћу (PR), а сви они до при но се ре а ли за ци ји ци ље ва 
мар ке тин га.57) Та ко про ши ре ни мар ке тинг кон цепт, пред у зе ће ко-
ри сти, да у сво јој стра те ги ји пу тем PR као тех ни ке, при пре ми про-
стор за но ва тр жи шта. PR се по сма тра и као еле мент ко му ни ка ци о-
ног мик са исто она ко ка ко се схва та ју и про па ган да, лич на про да ја, 
уна пре ђе ње про да је, пу бли ци тет и ди рект ни мар ке тинг. PR као 
ме наџ мент функ ци ја до при но си пла ни ра њу и ре а ли за ци ји од лу ка 
пред у зе ћа ве за них за на сту пе на тр жи шту, за ко му ни ци ра ње са јав-
но шћу и по ма же ре ша ва њу кри зних си ту а ци ја ко је зах те ва ју бр зу 
ре ак ци ју пред у зе ћа. Пре ма то ме, основ ни за да ци PR као по слов не 
функ ци је су ис тра жи ва ње тр жи шта и ин фор ми са ње јав но сти.

Са вре ме ни PR се раз вио из под функ ци је мар ке тин га по зна-
те као пу бли ци тет, од но сно тра ди ци о нал не услу ге ко ју је има ло 
из да ва ње са оп ште ња за штам пу (press re te a se) са ци љем уна пре-
ђи ва ња ве зе пред у зе ћа са ре ле вант ним фак то ром окру же ња. Од но-
се са јав но шћу у са вре ме ним пред у зе ћи ма не мо гу оба вља ти но-
ви на ри, већ је за то нео п ход но да ле ко ши ре зна ње, обра зо ва ње и 
ис ку ство из мар ке тин га, ме наџ мен та, пси хо ло ги је, ко му ни ка ци је, 
лин гви сти ке и срод них ди сци пли на. Ове спе ци фич не по сло ве да-

55) Бал ша Ка ште лан „Уло га и ме сто за ко на о ло би ра њу у по ли тич ком си сте му Ср би је“,  
Српскаполитичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2010, стр. 142.

56) Исто, стр. 136.

57) Кotler P., PrinciplesofModernMarketing, Prin ti ce Hall In ter na ti o nal Inc., Lon don, 2004, str. 
217.
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нас оба вља ју про фе си о нал но шко ло ва ни PR ме на џе ри. Они се сво-
јим ак тив но сти ма у мар ке тинг ко му ни ци ра њу мо ра ју осла ња ти на 
про кла мо ва ну по слов ну по ли ти ку, стра те ги ју и так ти ке пред у зе ћа, 
ка ко би се по сти гао си нер гиј ски ефе кат у оства ри ва њу тр жи шних 
и по слов них ци ље ва пред у зе ћа. Ка ко се у су шти ни оства ре ни циљ 
PR ак тив но сти огле да у кре и ра њу и одр жа ва њу по слов ног ими џа, 
од но сно по зи тив не сли ке, до брог гла са (go od will – ста ту са) пред у-
зе ћа или про из во да (мар ке) у јав но сти, то је по треб но да пред у зе ће 
де фи ни ше сле де ћа основ на опре де ље ња.58)

Де лат ност од но са са јав но шћу је на шла ши ро ку при ме ну у 
свим зна чај ним обла сти ма жи во та и ра да као што су:  ин ду стри ја, 
тр го ви на, здрав ство, про све та, кул ту ра, др жав на упра ва, по ли тич-
ке ин сти ту ци је, услу жне де лат но сти и слич но. Пре ма П. Ко тле ру 
не ки до бит них сег ме на та у де лат но сти од но са са јав но шћу од зна-
ча ја и за кор по ра тив ни мо дел др жа ве, од но сно кон цепт јав них по-
ли ти ка мо гу би ти: а) од но си са штам пом (Press Re la ti ons), б) пла-
си ра ње при год них ин фор ма ци ја о спе ци фич но сти про из во да или 
про јек та (Pro duct Pu bli city), в) ко му ни ци ра ње фир ме пу тем ме ди ја 
ра ди ства ра ња по зи тив ног ими џа (Cor po ra te Com mu ni ca tion), г) ло-
би ра ње за ин те ре се фир ме (Lobbyng), д) са ве то ва ње ру ко вод ста ва 
пред у зе ћа (Con sul ting) и слич но.

Функ ци ја PR се огле да у раз ви ја њу по себ них, осо бе них кор-
по ра тив них ко му ни ка циј ских ак тив но сти, ко је тре ба да омо гу ће да 
се од ре ђе на ор га ни за ци ја схва ти и при хва ти на јав ној сце ни, да се 
о њој кре и ра по зи тив но ми шље ње, да се пре зен ти ра ју ње ни про-
из во ди или услу ге, чи ме се до при но си по ве ћа њу вред но сти ор га-
ни за ци је, ства ра јав на по др шка и при до би ја на кло ност по тро ша ча 
и дру гих циљ них гру па ко ри сни ка. У том на сто ја њу са гле да ва мо и 
од но се с ме ди ји ма као део од но са с јав но шћу и то је ста лан про цес 
пра ће ња и ана ли зе ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја на за нас 
ва жне гру пе љу ди и јав но мње ње уоп ште“.59)

Ме ђу стан дард не об ли ке ре а ли за ци је PR ак тив но сти у (нео)
ли бе рал ној др жа ви спа да ју: ин тер вју, са оп ште ње за штам пу, ор га-
ни зо ва ња по себ них до га ђа ја, из ве шта ји по во дом зна чај них до га ђа-
ја и ју би ле ја, при год ни об ли ци ме диј ског ин фор ми са ња јав но сти 
пво о дом успе ха у ра ду, про гра ми укљу чи ва ња у јав не ак тив но сти 
од оп штег ин те ре са, из ве шта ји о по се ти зна чај них љу ди и о ак тив-
но сти ма гру па по зна тих и ути цај них љу ди у ко рист фир ме (ло би-

58) Јо сип Су дар, Промотивнеактивности, Ин фор ма тор, За греб, 1994, стр. 147.

59) Дра ган Су бо тић, „Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу и (де)ре гу ла ци ја јав ног сек то ра у 
Ср би ји“, Српскаполитичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2010. стр. 119.
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ра ње, ор га ни зо ва ње про мо ци ја, сту диј ска пу то ва ња, ди стри бу ци ја 
ви део ма те ри ја ла, при ре ђи ва ње из ло жби, сај мо ва и дру гих пре-
зен та ци ја, обе ло да њи ва ње по бољ ша них пе ри о дич них из ве шта ја 
о по сло ва њу, из ра да ка та ло га, ма па ви зу ел ног иден ти те та, ви део 
пред ста вља ње фир ме (жур на ла), ин тер них пу бли ка ци ја и про спек-
та, раз не PR-ма ни фе ста ци је до на тор ског и спон зор ског ка рак те ра 
и слич но. Са вре ме на те о ри ја свр ста ва све PR ак тив но сти у че ти-
ри основ не гру пе:60) 1) ак тив но сти ве за не за пу бли ци тет (при дог-
ни из ве шта ји штам пе и дру гих ме ди ја ко ји до при но се по ди за њу 
реј тин га фир ме), 2) ор га ни зво а ње по себ них до га ђа ја про грам ски 
и фи нан сиј ски по др жа них од фир ме (мо то-тр ке, ре ви јал не утак ми-
це, кул тур ни до га ђа ји...), 3) при ре ђи ва ње ко мер ци јал них ма ни фе-
ста ци ја ра ди пред ста вља ња про гра ма и про из во да: де мон стра ци ја 
упо треб них свој ста ва, да ва ње оба ве ште ња уз омо гу ћа ва ње на ру-
чи ва ња, од но сно уго ва ра ња и слич но, 4) укљу чи ва ње у јав не ак-
тив но сти ра ди по др жа ва ња ак ци ја од оп ште ко ри сти као што су: 
еко ло шке ак ци је, здрав стве на пре вен ци ја, ре ша ва ње ко му нал них 
про бле ма, од ла га ње по сле ди ца еле мен тар них не по го да и дру гих 
ка та стро фа.

За пра во, ово по ре ђе ње два мо де ла др жа ве, исти не у све тлу 
од но са с јав но шћу по ка зу је зна чај кор по ра тив них од но са с јав но-
шћу као мо гу ћем пу ту ка од го вор ној, кор по ра тив ној др жав ној и 
дру штве ној ор га ни за ци ји, што се у вре ме ну еко ном ске кри зе на шег 
до бра по ка зу је као је дан од пу те ва ње ног ско ра шњег раз ре ше ња.

Dragan Subotic

CORPORATIVE PUBLIC RELATIONS IN 
INSTITUTIONS OF (NEO)LIBERAL AND SOCIAL STATE

Summary
In the paper author wrote on corporative public relations in in-

stitutions of (neo)liberal and social states, paying special attention to 
the notion, structure and functions within theoretical-methodological 
approach in, for example, the works of Jurgen Habermas, Luckman and 
other relevant authors in this field. In a dilemma regarding (neo)liberal 
and welfare state the author supports a social welfare state model, tak-
ing into account its all positive and negative consequences. Through an 
analysis of a model of corporative public relations, the author shows 
that essentially he supports the (neo) liberal state concept, in particular 

60)  Ko tler Phi lip, PrinciplesofModernMarketing, Prin ti ce Hall In ter na ti o na Inc., Lon don, 2004, 
str. 271.
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the ideas of Milton Friedman and other proponents of the monetary 
school in business economy, politics and more broadly in whole soci-
ety. The corporative public relations are indeed a socio-economic and 
political indicator of possible modern state model in 21st century which 
after all, considering globalization of the world law, economy and poli-
tics, is going to be based on innovations, knowledge and communica-
tions or information society. Therefore the corporative public relations 
in the state institutions are the indicator of a social, political and eco-
nomic character of a society, especially in case of a transitional society.
Key Words: corporative public relations, state, (neo)liberal state, social wel-

fare state, politics
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Abstract
In contemporary meaning of the word, a social state (welfare 

state) implies a “state project” with inter-connected state institutions, 
legislation, political decisions and social actions aimed at favoring, pro-
tecting and developing a standard of living of majority of the citizens of 
the state, including not only the citizens who make their living as some 
employees, but also some individuals and groups (disabled persons and 
others) who are not capable of satisfying their living needs indepen-
dently and so consequently are prone to live bellow the minimum stan-
dard of living. Sociological view on the welfare state insists on present-
ing a model of organization of contemporary capitalistic societies with 
three following characteristics: 1) a mixed economy based on Keynes-
ian politics, 2) a pluralistic (mass) democracy and 3) a highly developed 
system of social security. Theoretical conceptions of “the welfare state” 
derive from two intellectual sources. Firstly, these conceptions are the 
ideas of democratic socialism, European social democracy, in particular 
“the Fabians”, the intellectual thought of the Labour Party of England. 
Their starting point is a contestation of central idea of economic liberal-
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ism and a belief that the market that is left adrift inevitably sinks into 
crisis. The exit out of the crisis, as well as economic recovery and new 
development of economy are possible only through an intervention of 
the community – the state. The other one and no less powerful guiding 
idea presents an aspiring for greater social justice and equality and a 
certain measure of social welfare for all social classes. A healthy society 
cannot be achieved without that dimension and nor real freedom, so-
cial peace and stable democracy. For “the Fabians” the state is a supra-
social class organization that fulfills the needs of a whole society. Third 
notion that is significant for this research is the notion of social justice, 
which is most often equaled with distributive justice and is related to 
allocation of benefits and burdens in whole society in sense of their 
deriving from some most important institutions in society. Social jus-
tice is related to the issue of regulation of incomes and profits (in case 
that there is some profit), protection of individuals’ rights through legal 
system, allocation of apartments, health services, social welfare, oppor-
tunities for education and skills attainment, recreation and similar. In 
this sense also the public relation models are created and they represent 
a process of a subject’s (an organization or individual’s) interest in in-
fluencing the public opinion. Taking into account the abovementioned 
postulations, with the help of the public relations activities of the sub-
jects in the welfare states are aimed at fulfilling three basic objectives: 
1) creation of opinions, 2) encouragement for the public to think and 
3) forming and strengthening of the already created opinions. One of 
the most comprehensive definitions is the one that underlines that the 
public relations are a permanent two way strategically led communica-
tion with internal and external objectives of the public for purpose of 
gaining of mutual benefit. In fact, this comparison of two models of the 
state in case of the field of public relations shows off significance of 
corporative public relations that could be as well a possible direction 
for creation of a responsible corporative state and social organization 
that in the times of contemporary economic crisis might be one of solu-
tions for its imminent resolve.
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