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Књи га „Pre si dency and Eco no mic po licy“ пред ста вља је дан 
од ва жни јих ра до ва у по љу кре и ра ња јав них по ли ти ка у обла сти 
еко но ми је. Ова књи га је ре зул тат ду го го ди шњег ра да и раз ма тра ња 
три ауто ра ко ји су по ку ша ли да на нај бо љи на чин ис так ну су штин
ске од ред ни це еко ном ске по ли ти ке и уло ге пред сед ни ка у то ме. У 
пр вој ре че ни ци књи ге ка же се: „Еко но ми ја је, по не кад се ка же, као 
вре ме: љу ди мно го го во ре о то ме, али ни ко ни шта не чи ни. Сли
ко ви ти је ре че но: љу ди мно го го во ре о еко но ми ји, али они за пра во 
не зна ју мно го о то ме“. Кроз ово еко ном скопо ли ти ко ло шко шти во 
пре све га се ана ли зи ра уло га пред сед ни ка у на ци о нал ној еко но
ми ји као сво је вр сног ме на џе ра. Као слу чај узе та је уло га аме рич
ког пред сед ни ка, за ко јег аме рич ка јав ност сма тра да је ди рект но 
укљу чен у на ци о нал ну еко но ми ју, пре све га у кри зним си ту а ци ја
ма.

Ауто ри ове књи ге Крис До лан, Џон Френ драјс и Реј монд 
Та та ло вић, пре све га као сту ди је слу ча ја, ана ли зи ра ју ад ми ни стра
ци је пред сед ни ка Ха ри ја Тру ма на и Џор џа Бу ша Ста ри јег, као је дан 
ком плек сан пе ри од где је пред сед ник имао зна чај ну уло гу у кре и
ра њу и спро во ђе њу еко ном ске по ли ти ке. У осам по гла вља књи ге 
об ра ђе не су нај ва жни је те ме из ове обла сти, а пре све га осно ве кре
и ра ња еко ном ских по ли ти ка са на гла ском на из вр шну власт, уло гу 
пред сед ни ка у кре и ра њу бу џе та, мо не тар не и фи скал не по ли ти ке, 
фе де рал них ре зер ви, али и пред сед нич коеко ном ског ме наџ мен та, 
ме ђу на род не еко но ми је и од но са спољ не по ли ти ке са еко ном ском 
по ли ти ком пред сед ни ка.

Пр во по гла вље пред ста вља ве о ма до бар увод јер се кроз 
те о риј ски оквир раз ма тра ју кључ ни кон цеп ти еко но ми је ко ји су ва
жни за де таљ ни ју ана ли зу пред сед нич ке уло ге у овом ра ду. Упра
вља ње јед ним огром ним си сте мом ка кав је еко ном ски си стем САД 
зах те ва од лич но по зна ва ње свих еко ном ских кон це па та и ја сну ди
стинк ци ју у пра вил но сти ма ко је су при мет не у во ђе њу ва жних еко
ном ских по сло ва, пре све га из пред сед нич ког ка би не та. Су штин ска 
ва жност еко ном ске по ли ти ке у САДу сво ди се на то да се у из бор
ној тр ци пред сед нич ких кан ди да та по ста вља еле мен тар но пи та ње 
„да ли је еко но ми ја САДа успе шни ја да нас, у од но су на пе ри од од 
пре 4 го ди не?“ и ово пи та ње у нај ве ћој ме ри ути че на мо гућ но сти 
ре и збо ра пред сед ни ка или из бор но вог пред сед ни ка у САД. 

Ауто ри по себ но ис ти чу спе ци фич ност усло ва у ко ји ма 
пред сед ник САДа мо ра да од лу чу је о еко ном ским по те зи ма и по
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ли ти ка ма, јер не по сто ји ни ка кав по ли тич ки ва ку ум у ко јем се мо
гу до но си ти од лу ке, не го ап со лут но су прот но у усло ви ма ве ли ке 
ме ђу за ви сно сти раз ли чи тих фак то ра укљу чу ју ћи пре све га уло гу 
оче ки ва ња јав но сти, ор га ни зо ва них ин те ре са и ло би гру па, би ро
крат ских про це ду ра и усло ва, као и еко ном ске гло ба ли за ци је.

По ред еко ном ских кон це па та ко ји за у зи ма ју ве ли ку па
жњу, ауто ри ис ти чу и ва жност са ме ор га ни за ци о не струк ту ре око 
пред сед ни ка ко ја зна чај но ути че на уна пре ђе ње и им пле мен та ци ју 
до не се них ре ше ња. Чи тав тај пред сед нич ки апа рат за у зи ма пре
суд ну уло гу у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке. Као по себ но ва жне 
ак те ре ауто ри ана ли зи ра ју рад и струк ту ру ви ше ин сти ту ци ја ко је 
има ју ва жну уло гу у во ђе њу еко ном ске по ли ти ке САДа, а пре све
га Са вет за еко ном ску по ли ти ку (Co un cil on Eco no mic po licy), Кан
це ла ри ју за ме наџ мент и бу џет (Of fi ce of Ma na ge ment and Bud get), 
Се кре та ри јат тре зо ра (Sec re tary of the Tre a sury), Упра ву фе де рал
них ре зер ви (the Fe de ral Re ser ve Bo ard) итд.

Као су штин ска уло га пред сед ни ка САДа у во ђе њу еко
ном ске по ли ти ке је за пра во пи та ње ко ор ди на ци је раз ли чи тих ор
га на и те ла. Уло га ко ор ди на ци је пред ста вља нај ва жни ји за да так у 
ефи ка сном спро во ђе њу еко ном ске по ли ти ке. Иако је зна ча јан део 
еко но ми је ори јен ти сан на „за ко не тр жи шта“, са ма за шти та тр жи
шта, из вр шну власт тј. пред сед ни ка ста вља у по зи ци ју ко ор ди на
то ра слу жби ко је мо ра ју да се при ла го ђа ва ју усло ви ма и бр зи ни 
про ме на. 

По себ на ва жност књи ге је у при ка зу ком плет ног „po licy“ 
про це са и свих фа за ко је мо ра ју би ти прак ти ко ва не ка ко би се про
цес до вео на за до во ља ва ју ћи ни во. Ак це нат се ста вља на кре и ра ње 
бу џе та и це ло куп ног про це са у ве зи са бу џе том, као и ана ли зу овог 
про це са још од Bud get and Ac co un ting Act (1921). 

Уз ову ана ли зу зна ча јан део је по све ћен раз ма тра њи ма у 
слу ча је ви ма „кри зних“ си ту а ци ју у еко ном ском сми слу. Ови до га
ђа ји и ана ли за на нај бо љи на чин опи су ју спрем ност из вр шне вла
сти за ре ак ци је у еко ном ској по ли ти ци и евен ту ал ну по тре бу за 
уло гом др жа ве у ис пра вља њу де ви ја ци ја ко је мо же про из ве сти тр
жи ште. Ово ме сто је ва жно јер се це ло куп ни еко ном ски кон цеп ти 
су да ра ју на пи та њу уло ге др жа ве у еко но ми ји, од по зи ци је не ме ша
ња у еко но ми ју пре ко са мо де ли мич ног ула ска, па све до ком плет
ног пла ни ра ња, ко је ни је прак са у САДу.
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По ред ана ли зе уну тра шње еко ном ске по ли ти ке, ауто ри 
ис ти чу и зна чај ме ђу на род не и спољ не еко ном ске по ли ти ке. САД 
игра ју кључ ну уло гу у еко ном ској гло ба ли за ци ји, па сам раз вој 
овог про це са и ево лу ци ја еко ном ске по ли ти ке за вре ђу ју ве ли ку па
жњу ауто ра. Са мо по на ша ње САД у ме ђу на род ној по ли ти ци је ве
о ма ком плек сно па се ауто ри тру де да, кроз ге не зу до га ђа ја, об ја сне 
и по на ша ња.  

Кроз об ја шње ња уло га Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
и Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је ауто ри об ја шња ва ју свет ме
ђу за ви сно сти ко ји у еко но ми ји има нај ви ше од је ка. Са дру ге стра
не, као по се бан про цес ауто ри ви де спољ ноеко ном ску по ли ти ку 
САДа, уз по се бан на гла сак на фон до ви ма УСА ИДа и ње го вом 
усме ра ва њу у скла ду са спољ ном по ли ти ком САДа. Као по се бан 
оде љак из вла че се раз ма тра ња еко ном ских санк ци ја ко је САД ко
ри сти у све ту као је дан од на чи на за упра вља ње про це си ма. Об
ја шња ва ју ћи уло гу би ла те рал них и мул ти ла те рал них санк ци ја, 
ауто ри го во ре о по во ди ма за ова кве ме ре где се ис ти чу пре све га 
уто пи стич ке иде је о санк ци о ни са њу због раз ли чи тих ху ма них ци
ље ва, ко ји има ју сла бо уте ме ље ње.

Као до пу на це ло куп ном ра ду ауто ри су на пра ви ли сво
је вр сну кар ту ско ро ва во ђе ња еко ном ске по ли ти ке за све пред сед
ни ке САДа по чев ши са пред сед ни ком Ха ри јем Тру ма ном пре ко 
Ај зен ха у е ра, Ке не ди ја, Џон со на, Ник со на, Фор да, Кар те ра, Ре га
на, Бу ша Ста ри јег, Клин то на па све до пр вог ман да та Џор џа Бу
ша Мла ђег. За сва ког од пред сед ни ка узе ти су па ра ме три кроз 5 
ин ди ка то ра: а) не за по сле ност; б) ин фла ци ја; ц) еко ном ска раст; д) 
про дук тив ност; е) би ланс ра чу на. У овој ана ли зи ре зул та та во ђе ња 
еко ном ских по ли ти ка ви ди се ја сна по ла ри за ци ја у во ђе њу еко ном
ских по ли ти ка од стра не де мо кра та и ре пу бли ка на ца ко ји су би ли 
на ме сту пред сед ни ка САДа. Ка ко ауто ри за кљу чу ју кроз еко ном
ске по ка за те ље, пред сед ни ци из ре до ва Де мо крат ске пар ти је су за 
вре ме свог ман да та во ди ли бо љу еко ном ску по ли ти ку, ако се мо же 
из во ди ти за кљу чак за та ко кра так пе ри од с об зи ром на то да се 
еко ном ска по ли ти ка те шко мо же оце њи ва ти у јед ном ман да ту, јер 
су че сто еко ном ске про ме не ду го трај ни ји про це си. Еко ном ски по
ка за те љи не иду на ру ку пред сед ни ци ма из ре до ва Ре пу бли кан ске 
пар ти је, јер по ка зу ју да су ови пред сед ни ци пре те жно во ди ли др
жа ву то ком еко ном ских про бле ма и кри за.
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Ауто ри су овај рад по ста ви ли ме то до ло шки пра вил но и 
све ли сво ју ана ли зу на окви ре ко је су об ја сни ли и пре ци зи ра ли. 
Овај рад се пре по ру чу је свим ис тра жи ва чи ма у обла сти еко ном
ских по ли ти ка, али и свим за ин те ре со ва ним чи та о ци ма ко ји пра те 
област кре и ра ња и спро во ђе ња јав них по ли ти ка у свим обла сти ма. 
Као ве ли ка пред ност ра да ис ти че се при ступ ауто ра у об ја шње њу 
кроз ком пле тан „po licy“ про цес. Иако на пр ви по глед рад из гле да 
као уско струч на ли те ра ту ра, на чи ном об ја шња ва ња и де таљ ним 
при ка зом свих еко ном ских по ка за те ља ко ји су ко ри шће ни, ауто ри 
су овај рад при бли жи ли и чи та о ци ма ко ји ни су упо зна ти са овом 
об ла шћу.

* Овај приказ је примљен 08. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 04. марта 2015. године.
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