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1.УВОД

Nа ста нак др жа ве, као по ли тич ко – еко ном ског су бјек та, кр оз 
исто ри ју је био пр о пра ћен ра зним ме та мор фо за ма фор ме и 

об ли ка тог уре ђе ња, ко је су се од но си ле и на по ли тич ку и на еко-
ном ску сфе ру. На и ме, ево лу ци ја др жа ве и свој стве на јој те жња ка 
екс пан зи ји би ла је у кон стант ној ко ре ла ци ји са еко ном ском сфе ром 
да тог др жав ног уре ђе ња. 

Од по чет ка ци ви ли за ци је и на стан ка пр вих др жа ва, њи хо ва 
моћ и сна га се огле да ла, по ред вој не мо ћи, и у по сје до ва њу ма те-
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ри јал них бо гат ста ва, у ви ду ве ли чи не и бо гат ства те ри то ри је, ко ја 
је би ла глав ни по ка за тељ ве ли чи не и мо ћи та да шњих др жав них 
уре ђе ња, да кле и еко ном ске сна ге и мо ћи. Еви дент на је ве за из ме ђу 
по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, ко је јед на дру гу до пу ња ва ју и ме ђу-
соб но су усло вље не. Тај од нос се пре но си и на дру штве не од но се 
у чи јој по за ди ни сто ји др жа ва. Др жа ва је, сто га, сплет од но са по-
ли тич ке и еко ном ске мо ћи и њи хов ле гал ни и ле ги тим ни по јав ни 
об лик. 

На ста нак пр вих ве ли ких свјет ских ци ви ли за ци ја (Еги пат, Ме-
со по та ми ја, Рим ско цар ство,...) је ка рак те ри сао је дан цен тра ли зо-
ва ни апа рат од лу чи ва ња, ка рак те ри сти чан за мо нар хи је и де спо-
ти је тог вре ме на. Та да шње дру штво се на ла зи ло у сјен ци вла да ра, 
ње го вих од лу ка ко је су се пр о те за ле на цје ло куп но дру штво. Об у-
хва та ле су, ка ко по ли тич ку, та ко и еко ном ску сфе ру. Вла дар је био 
кре а тор и по ли ти ке и еко ном ске по ли ти ке. Пр о из вод не сна ге су 
пред ста вља ли, у нај ве ћем бр о ју, ро бо ви по ро бље них и осво је них 
зе ма ља и под руч ја, а ка пи тал је био кон цен три сан у ру ка ма вла да-
ра, ко ји је био оли че ње та да шње и ду хов не и свје тов не вла сти. Из-
ра жен је био култ лич но сти ко ји је умно го ме до при но сио чи ње ни-
ци да је цје ло куп но бо гат ство би ло кон цен три са но у ру ка ма јед не 
је ди не лич но сти – вла да ра. Не мо же се го во ри ти о не ком по себ ном 
ви ду пр о из вод ње, сем пр во бит них пр о из вод них за јед ни ца, ко је су 
ис пу ња ва ле за хтје ве вла да ра.

Ово су ка рак те ри сти ке ро бо вла снич ког дру штва ко је ће по ста-
ви ти да ље осно ве за на ста нак основ них еко ном ских уче ња о од но-
су др жа ве и еко но ми је, о уре ђе њу еко ном ског жи во та јед ног дру-
штва, нео п ход ној и не за о би ла зној те зи о по ве за но сти по ли ти ке и 
еко ном ске по ли ти ке, а све по сма тра но у цје ли ни функ ци о ни са ња 
јед ног др жав ног уре ђе ња. 

Су штин ско пи та ње је сте мје сто и уло га, као и до мет „упли-
та ња“ др жа ве у кре и ра њу еко ном ских од но са у ње ним окви ри ма. 
Не сум њи во, ово пи та ње се у кон ти ну и те ту пр о вла чи ло то ком ево-
лу ци је еко ном ске ми сли, кр оз иде је ко је су се ба ви ле овим пр о бле-
мом, ка сни је кон сти ту и са не у те о риј ске осно ве еко ном ске на у ке. 
Еви дент но је да, иако се до ско ро ни је сма тра ло та ко, овај су штин-
ски од нос др жа ве и ње не еко но ми је до би ја на ак ту ел но сти са по-
ја вом нај но ви је свјет ске фи нан сиј ске кри зе, ма хом пр о у зро ко ва не, 
пре ма ра зним ми шље њи ма, ко лап сом, ка ко га не ки на зи ва ју „јен-
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ки јев ског“ ка пи та ли зма. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су пред ста-
вља ле мо дел по ли тич ко – еко ном ског си сте ма ко ји су те жи ле да 
при ми је не све раз ви је не зе мље и зе мље у раз во ју, на сво је си сте ме. 
Ме ђу тим, са по ја вом по ме ну те кри зе, по ја вљу је се сум ња у ефи-
ка сност ова квог мо де ла, ко ји, по сма тра но са еко ном ског аспек та, 
за го ва ра не ми је ша ње др жа ве у еко ном ске од но се и то ко ве уну тар 
сво јих гра ни ца. 

Те о риј ска ми сао се на ра зно вр сне на чи не ба ви ла од но сом др-
жа ве и еко но ми је. Са аспек та ци ље ва овог ра да, ба ви ће мо се нај ва-
жни јим осно ва ма јед ног бр о ја ра до ва ко ји су ути ца ли на ево лу ци ју 
са др жа ја др жав них ути ца ја у еко ном ским по сло ви ма.

ТЕОРИЈСКИПОГЛЕДИ
–кратакосвртнанајважнијесадржаје

Те о риј ски основ раз ма тра ња од но са др жа ве и еко но ми је сво је 
упо ри ште на ла зи у 16. ви је ку са ја ча њем уло ге др жа ве и по ја ча-
ним ин сти ту ци о на ли змом др жав ног уре ђе ња. Овај пр о цес пра ти и 
по ја ча на ме ђу на род на тр го ви на, ши ре ње и са зри је ва ње ка пи та ли-
стич ког на чи на пр о из вод ње, са ши ре њем деј ства пр во бит не аку-
му ла ци је ка пи та ла. Сви ови пр о це си су прет хо ди ли учвр шћи ва њу 
др жав не вла сти и ја ча њу цен тра ли стич ког об ли ка од лу чи ва ња, ка-
рак те ри стич ног за фе у дал не мо нар хи је тог вре ме на. У овом пе ри о-
ду се уоб ли ча ва меркантилизам. 

Као ис так ну ти те о ре ти чар мер кан ти ли зма сма тра се Ан то ан 
Ме он кре ти јен (An toyne Montchre tien), ко ји је у свом дје лу „Трак-
тат по ли тич ке еко но ми је“ по ста вио осно ве ове те о ри је. Ово уче-
ње се мо же по ди је ли ти у дви је фа зе. У пр вој фа зи овог уче ња (15. 
– 16. ви јек) ле жи аку му ли ра ње нов ча ног бо гат ства у пле ме ни тим 
ме та ли ма, кр оз ак ти ван нов ча ни би ланс спољ не тр го ви не, за тим, 
огра ни че ни увоз, пот кри је пљен ра зним пр о тек ци о ни стич ким мје-
ра ма. У дру гој фа зи (17. ви јек), као и у пр вој, аку му ли ра ње нов-
ча ног бо гат ства је мо ра ло би ти пр о пра ће но по зи тив ним спољ-
но – тр го вин ским би лан сом, с тим што се ак це нат са да пре но си 
на раз вој уну тра шње тр го ви не и до ма ће пр о из вод ње, за по тре бе 
спољ не тр го ви не. Да кле, са јед не стра не, за мер кан ти ли зам је ка-
рак те ри стич но да је под ра зу ми је вао ја ча ње по ли тич ке и еко ном-
ске мо ћи др жа ве, кр оз по ја ча ну нов ча ну аку му ла ци ју пле ме ни тих 
ме та ла (зла та и сре бра), из ра жен су фи цит у спољ но тр го вин ским 
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од но си ма, пра ћен, ка ко смо на ве ли, из ра же ним пр о тек ци о ни змом, 
док је, са дру ге стра не, др жа ва би ла нео п ход ни и кључ ни пра ти лац 
ових еко ном ских пр о це са, глав ни ак тер у спро во ђе њу ових мје ра. 
Су шти ну мер кан ти ли стич ког уче ња са чи ња ва ла је др жа ва и „као 
су бјект и као објект“ (Ву чо, 1975:54), те је цје ло куп на по ли тич ко 
– еко ном ска ак тив ност би ла усмје ре на на ја ча ње мо ћи те др жа ве. 

У окви ру за пад но – европ ских по ли тич ко – еко ном ских си сте-
ма, по ја ча ла се те жња за аку му ли ра њем нов ча ног бо гат ства (зла та 
и сре бра) и у то ме се огле да ла еко ном ска ефи ка сност та да шњих 
др жа ва, и њи хо ва по ли тич ко – еко ном ска моћ. Ту те жњу та да шњих 
др жа ва је, мо жда и нај бо ље, об ја снио по ме ну ти Мон кре ти јен, ка да 
је де фи ни сао осно ве ин ду стриј ске по ли ти ке та да шње Фран цу ске: 
„...дај те за до вољ ство да ви ди мо гво жђе ка ко се у ру ка ма пре тва ра 
у зла то, уме сто да се зла то Фран цу ске пре тва ра у гво жђе ве шти-
ном стра на ца“.1) На ве де ни еко ном ски пр о це си су мо ра ли би ти пр-
о пра ће ни и од го ва ра ју ћом по ли тич ком ре гу ла ти вом и по ли тич ком 
ак ци јом. На и ме, ва жно је ис та ћи да се у окви ру мер кан ти ли зма ја-
вља стру ја, по зна та под на зи вом камерализам, чи ји је пре вас ход ни 
циљ био да по ста ви те о риј ске осно ве за по ли тич ку кон струк ци ју 
мер кан ти ли зма. У осно ви овог уче ња, ко је је на ста ло у Аустри-
ји, ле жа ла је те жња за ус по ста вља њем и уса вр ша ва њем цен тра ли-
стич ког др жав ног апа ра та, са из ра же ним па тер на ли змом, и оправ-
да ва њем кон стант ног др жав ног екс пан зи о ни зма ко ји је пра тио на-
ве де не еко ном ске пр о це се. 

Са раз во јем ин ду стри је (17. – 18. ви јек), иза зва не и пра ће не 
ин ду стриј ском ре во лу ци јом, на ста ју усло ви за усло жња ва њем пр о-
из вод них сна га и од но са у та да шњим по ли тич ко – еко ном ским си-
сте ми ма. Ове пр о це се не ми нов но пра ти и од го ва ра ју ћи те о риј ски 
оквир. Ин ду стриј ска ре во лу ци ја свој пр о цват до жи вља ва нај при је 
у Ен гле ској, да би се ка сни је пр о ши ри ла и на све оста ле за пад но – 
европ ске др жа ве. То под ра зу ми је ва да се пре ва зи ла зе до та да шњи 
еко ном ски прин ци пи као за стар је ли, и са мим тим, и мер кан ти ли-
зам гу би на те о риј ском зна ча ју и би ва по ла ко за ми је њен но вим те-
о риј ским кон цеп том – либерализмом. 

Су штин ски по сма тра но, еко ном ске осно ве на ко ји ма су по чи-
ва ле та да шње др жа ве, а ко је су под ра зу ми је ва ле не пре ста но го-
ми ла ње зла та и сре бра, пра ће ног спољ но тр го вин ским од но си ма 
1)  ци ти ра но пре ма: Др Ни ко ла Ву чо,  Државнаинтервенцијаупривреди, Са вре ме на ад-

ми ни стра ци ја и Ин сти тут за еко ном ска ис тра жи ва ња, Бе о град, 1975. го ди не, стр. 58.
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са из ра же ним пр о тек ци о ни змом, ни су мо гле да пра те на до ла зе ћи 
ин ду стриј ски „та лас“ и ин ду стриј ске пр о мје не, па се рје ше ње на-
шло у но вој ли бе ра ли стич кој еко ном ској те о ри ји. Ов дје је бит но 
на по ме ну ти да овај кон цепт ли бе ра ли зма не сми је мо по сма тра ти 
ис кљу чи во као еко ном ски кон цепт, већ као је дан по ли тич ко – прав-
но – еко ном ски те о риј ски по глед, јер се од но сио, ка ко на еко ном-
ске, та ко исто и на по ли тич ко – прав не пр о це се и од но се у тим 
др жа ва ма. 

Као осни ва чи овог те о риј ског кон цеп та сма тра ју се Адам 
Смит и Да вид Ри кар до, као пр о тив ни ци др жав ног ин тер вен ци о-
ни зма. Те о риј ски основ овог уче ња узи ма ана ли зу ра да, као кључ-
ног кре а то ра дру штве ног бо гат ства, што, са мим тим, у пр ви план 
ана ли зе ис ти че пр о из вод не од но се у тим др жа ва ма, као еко ном ски 
чи ни лац, али и пи та ње пра ва и сло бо да уну тар тих од но са. Овај 
те о риј ски кон цепт се де фи ни ше по зна том кри ла ти цом „la is sez fa i-
re“ („Пу сти те нас да ра ди мо“). На и ме, Адам Смит је, у свом дје лу  
„Богатствонарода“ (1776. го ди не) сма трао да не тре ба вр ши ти 
по се бан при ти сак на кон сти ту и са ње еко ном ских од но са од стра не 
др жа ве, већ да се ти од но си ус по ста вља ју са ми од се бе. Та кав став 
А. Смит пот кре пљу је пој мом „при род ног по рет ка“, тј. си сте ма еко-
ном ске хар мо ни је, ко ја се ус по ста вља са ма по се би. Ако по ђе мо од 
де фи ни ци је по ли тич ке еко но ми је ко ју је дао Смит, ви дје ће мо да он 
ни је у пот пу но сти за не ма ри вао зна чај и уло гу др жа ве и да је ни је 
ста вљао у дру ги план. Он је, на и ме, по је дин ца и др жа ву ста вљао у 
под јед нак по ло жај, за раз ли ку од мер кан ти ли зма гдје се цје ло куп на 
еко ном ска дје лат ност, као и оства ре на до бит из ње усмје ра ва ла у 
прав цу са мо др жав не мо ћи.2) Смит се за ла гао за кон цепт тр жи шта 
ко је ће се са мо од се бе ре гу ли са ти, гдје ни је по треб на ин тер вен ци-
ја др жа ве и ње ног апа ра та. Тр жи ште пред ста вља спој сло бод них 
пред у зет ни ка, љу ди ко ји ма је у при ро ди да тр гу ју, да се по га ђа ју и 
да раз мје њу ју соп стве на до бра. Да кле, Сми тов кон цепт је сте сво је-
вр стан кон цепт да на шњег сло бод ног тр жи шта, ко је је спо соб но да 
се са мо ре гу ли ше. Са мо та кав си стем мо же до ве сти до по сте пе ног 
уве ћа ва ња на ци о нал ног бо гат ства, гдје је по жељ но да се др жа ва 
2)  „По ли тич ка еко но ми ја, по сма тра на као гра на на у ке др жав ни ка или за ко но дав ца, има 

два основ на ци ља: пр во, да обез бе ди оби лан при ход или жи вот на сред ства за на род 
или, тач ни је, да му омо гу ћи да се би обез бе ди та кав при ход или жи вот на сред ства и, 
дру го, да снаб де др жа ву или за јед ни цу до вољ ним при хо дом за оба вља ње јав них слу-
жби. Она има за циљ да обо га ти инародисуверена.“ Ци ти ра но пре ма: пр оф. др Бран ко 
Ва си ље вић, Лекцијеизсавременеполитичкеекономије, За вет, Бе о град, 2003. го ди не, 
стр. 9.
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не упли ће у те од но се и да пре пу сти ак те ри ма, да кле, сва ком по-
је дин цу да „све док по шту је пра ви ла прав де, оства ру је соп стве ни 
ин те рес ка ко сам иза бе ре“(Ву ја чић, 2008:83). Овај прин цип у еко-
но ми ји је по знат под на зи вом „не ви дљи ва ру ка“ Ада ма Сми та, јер 
по је дин ци оства ру ју ћи соп стве не ин те ре се ни су свје сни чи ње ни це 
да на тај на чин до при но се по ра сту оп штег дру штве ног бо гат ства. 

Оно што ов дје тре ба до дат но на по ме ну ти је сте да, иако је тр-
жи ште сплет ин те ре са по је ди на ца, на ме ће се као јед на од мо гућ-
но сти по ја ва се бич но сти ме ђу по је дин ци ма, што мо же до ве сти до 
на ру ша ва ња тр жи шне рав но те же, а ко ја не сми је би ти ис кљу че на. 
Та да до ла зе у пр ви план „оп шта пра ви ла по на ша ња“, гдје по себ но 
мје сто за у зи ма ју по што ва ње ту ђе имо ви не и ту ђег жи во та. 

Да кле, из на ве де ног се мо же ви дје ти да се Адам Смит за ла гао 
за не ми је ша ње др жа ве у еко ном ске од но се и у функ ци о ни са ње тр-
жи шта, што пред ста вља еко ном ску осно ву ли бе ра ли зма. Ме ђу тим, 
ако се ма ло де таљ ни је ана ли зи ра ли бе рал ни ко цепт „la is sez fa i re“, 
ви дје ће мо да Адам Смит ни је био пр о тив ми је ша ња др жа ве у еко-
ном ске пр о це се, тј. ни је ис кљу чи вао др жа ву из еко ном ских од но са 
и то ко ва, већ је био за огра ни ча ва ње функ ци ја др жа ве, чи ме овај 
те о риј ски кон цепт до би ја дру га чи ји сми сао.

С об зи ром да је у сво јој те о ри ји су бли ми рао пра во, еко но ми ју 
и по ли ти ку, Смит ис ти че три „прин ци па пра вед но сти“, нео п ход на 
за пра вил но и не сме та но функ ци о ни са ње сва ког по ли тич ко – еко-
ном ског си сте ма: жи вот, сво ји на и по што ва ње уго во ра (Ву ја чић, 
2008:93). На овај на чин је од ре дио функ ци ју др жа ве у спро во ђе њу 
еко ном ских пр о це са уну тар сво јих окви ра. Иако се, као те о ре ти-
чар ли бе ра ли зма, за ла гао за пра ва и ин те ре се по је дин ца, и вр ло 
че сто ис ти цао исте, Смит ипак на гла ша ва да је по сто ја ње др жа ве 
нео п ход но ра ди што до след ни је и ефи ка сни је при мје не „прин ци па 
пра вед но сти“ („пра ви ла прав де“), ка ко би се, на нај бо љи мо гу ћи 
на чин, са чу ва ла „при род на рав но те жа“ и „при род на хар мо ни ја“. 
Ме ђу тим, ми је ша ње др жа ве се сво ди на „оси гу ра ње еко ном ских 
сло бо да“ и нео п ход не „вла да ви не пра ва“, ка ко би се еко ном ски 
пр о це си не сме та но од ви ја ли. Са дру ге стра не, ис ти че се „огра ни-
че ност др жа ве еко ном ским прин ци пи ма“ (Ву ја чић, 2008: 96;102) 
упра во у вр ше њу тих дје лат но сти.

По ред А. Сми та, ве о ма бит но мје сто у ус по ста вља њу иде о ло-
ги је ли бе ра ли зма за у зи ма и по ли тич ки ми сли лац Деј вид Хјум. Ње-
го ви ста во ви о вла ди, по је дин цу, тр го ви ни, итд., су упот пу ни ли ли-
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бе рал ни пра вац у еко но ми ји. Пре ма ста во ви ма Хју ма по сто је дви је 
вр сте ми шље ња – ми шље ње оинтересу и ми шље ње о праву (Хјум, 
2008:90). На осно ву ове дви је ка те го ри је ми шље ња, он ка сни је из-
два ја и правонасвојину ко је из во ди из ми шље ња о пра ву. За ефи-
ка сно функ ци о ни са ње сва ке вла де, нео п ход но је ја сно ус по ста вље-
но ми шље ње о правунавласт, правунасвојинуиправунајавни
интерес, ко је на зи ва и пр вим прин ци пи ма вла де (Хјум, 2008:91). 
Ви ди мо, да кле, да струк ту ра др жа ве (ефи ка сна вла да) по чи ва, у 
ве ли кој мје ри, на еко ном ским ка те го ри ја ма, као што су сво ји на и 
ин те рес, ко ји мо же би ти јав ни, али и лич ни ин те рес. Ме ђу тим, од-
нос др жа ве и еко но ми је у ли бе ра ли зму не би био пот пун, уко ли ко 
би смо за не ма ри ли ста во ве Д. Хју ма о тр го ви ни, нов цу, ка ма ти, тр-
го вин ском би лан су, и сл. На и ме, он сма тра да се моћ не ке др жа ве 
и сре ћа ње них ста нов ни ка сма тра ју не раз двој ним са ста но ви шта 
тр го ви не. Др жа ва по ста је моћ ни ја са ши ре њем тр го ви не по је ди-
на ца и ши ре њем бо гат ства, са јед не стра не, док упра во та др жа ва 
обез бје ђу је под ло гу за си гур ност у по гле ду сло бод не тр го ви не и 
ши ре ња бо гат ства. Ме ђу тим, као што је уви дио пред но сти еко ном-
ског сна же ња др жа ве, исто та ко је уочио и мо гу ће не до стат ке у 
по гле ду ши ре ња луксуза ко ји мо же до при ни је ти сла бље њу уну тар 
вој ске и ме ђу су сјед ним на ци ја ма. 

Хјум је уста но вио и по дје лу пр о из вод них сна га, па из два ја по-
дје лу на зе мљо рад ни ке и ма ну фак ту ри сте. Пр ви се ба ве об ра ђи-
ва њем зе мље, а дру ги пр о из во де од ма те ри ја ла ко је су до би ли од 
зе мљо рад ни ка ро бу за по тре бе сва ко днев ног жи во та, или, ка ко сам 
ка же, пр о из во де за „украс жи во та“. Хјум сма тра да ши ре ње тр го-
ви не и пр о из вод ње у рат ним при ли ка ма мо же да ди рект но до при-
не се ја ча њу мо ћи др жа ве, док у мир но доп ским при ли ка ма и ста-
нов ни штво осје ћа бла го де ти ја ча ња еко ном ске мо ћи др жа ве (Хјум, 
2008:170;171;174). За раз ли ку од мер кан ти ли ста, Хјум се за ла же за 
сло бод ну спољ ну тр го ви ну, осло бо ђе ну од би ло ка квог ви да пр о-
тек ци о ни зма. Са мо та ко ре гу ли са на спољ на тр го ви на мо же да до-
при не се по ра сту сре ће и бла го ста ња ста нов ни штва, као и ја ча њу 
мо ћи др жа ве. Ин те ре сант но је на овом мје сту на по ме ну ти да је 
Хјум сма трао да раз вој јед не др жа ве мо же са мо да до при не се раз-
во ју др жа ва у ње ном окру же њу, а ни ка ко да их сла би. Он, та ко ђе, 
до да је, да је за јед ну др жа ву ко ја же ли да по стиг не еко ном ски раст 
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и раз вој нео п хо дан услов да и др жа ве у ње ном окру же њу бу ду исто 
та ко еко ном ски ста бил не и раз ви је не.3)

Иако је у ли бе ра ли зму по је ди нац са сво јим пра ви ма и сло бо-
да ма (као и лич ним ин те ре сом – бит ном еко ном ском ка те го ри јом) 
на пр вом мје сту, функ ци ја др жа ве је од не ма њег зна ча ја упра во у 
обез бје ђи ва њу нај о снов ни јих усло ва у ко ји ма ће се не сме та но ре-
а ли зо ва ти по ме ну та пра ва, сло бо де и лич ни ин те ре си. Да кле, др-
жа ва је оста ла при сут на као ак ти ван еко ном ски су бјект у би ти са-
њу по ли тич ко – еко ном ских од но са сва ке др жав не за јед ни це. Ова 
чи ње ни ца је од ве ли ког зна ча ја упра во због на до ла зе ћих пр о мје на 
ко је су уз бур ка ле ци је ли сви јет (Пр ви и Дру ги свјет ски рат), а ко-
је су до при ни је ле по ра сту зна ча ја и уло ге др жа ве у ре а ли за ци ји 
по ли тич ко – еко ном ских ци ље ва, што ће, на рав но, из ро ди ти но ви 
те о риј ски по глед на од нос др жа ве и еко но ми је.

При је не го што по ме не мо на ко ји на чин су рат на де ша ва ња до-
при ни је ла по ра сту зна ча ја, мо ћи и уло ге др жа ве у еко но ми ји, мо ра-
мо се освр ну ти на пр о мје не, из ра же ног еко ном ског ка рак те ра, ко је 
су ути ца ле да се пр о ми је ни сви јест о ли бе рал ном кон цеп ту, ко ји се 
на ла зио у сре ди шту та да шњих по ли тич ко – еко ном ских си сте ма. 
На и ме, по ред Ок то бар ске ре во лу ци је у Ру си ји, ко ја је из ње дри ла 
по раст со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, со ци ја ли стич ких сна га, не за о-
би ла зно мје сто у на шој ана ли зи има кри за ко ја је по тре сла ско-
ро ци је ли сви јет, по зна та под на зи вом Великадепресија – свјет ска 
еко ном ска кри за 1929. – 1933. го ди не. 

Сва ова де ша ва ња су до ве ла до пр о мје не са ме су шти не та-
да шњих ко ло ни ја ли стич ко – ка пи та ли стич ких си сте ма, упра во у 
оном аспек ту ко ји је пред мет на шег ине те ре со ва ња, а то је уло га 
др жа ве у еко но ми ји.

По ме ну та кри за, као и дру штве но – по ли тич ке пр о мје не, отво-
ри ле су пи та ње за не ма ре но сти др жа ве у кре и ра њу еко ном ских то-
ко ва, еко ном ске по ли ти ке та да шњих по ли тич ко – еко ном ских си-
сте ма, али су и до ве ле до ин тен зи ви ра ња усло ва за по раст уло ге 
др жа ве у еко но ми ји – државногинтервенционизма.  

До при нос по ра сту уло ге др жа ве и ње ног ути ца ја у еко но ми ји 
сво је упо ри ште на ла зи у ма ко ре ко ном ској те о ри ји, чи је је осно ве 
3)  „...усу дио бих се да твр дим ка ко по ве ћа ње бо гат ства и тр го ви не би ло ко је на ци је не са-

мо да ште ти, већ обич но до при но си бо гат ству и тр го ви ни свих ње них су се да; и да јед на 
др жа ва те шко мо же да оства ри ве ли ки на пре дак у тр го ви ни и ин ду стри ји ако су зе мље 
ко је је окру жу ју уто ну ле у не зна ње, ле њост и при ми ти ви зам.“ Деј вид Хјум, Политички
есеји, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008. го ди не, стр. 229.
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по ста вио Џон Мај нард Кејнз у ка пи тал ном дје лу „Општатеорија
запослености,каматеиновца“, об ја вље ном 1936. го ди не. У сре-
ди шту ове те о ри је се на ла зи упра во др жа ва, и то на сле де ћи на чин: 
у по гле ду агре гат не тра жње, по ну де, по тро шње, агре гат не ма се до-
хот ка, за тим штед ње и зна чај ин ве сти ци ја (тј. др жа ва тре ба да обез-
би је ди „кли му“ за при лив ин ве сти ци ја), за тим у по гле ду ре ал них 
над ни ца и не за по сле но сти, функ ци је тр жи шта ра да, ли квид но сти 
нов ца и ње го ве уло ге, као и у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке и др-
жав не мо ћи опо ре зи ва ња и тр о ше ња (Со кић, 2007:133). Ви ди мо, 
да кле, да Кејнз раз ви ја еко ном ски по глед, за сно ван ис кљу чи во на 
ма кро е ко ном ским ва ри ја бла ма, иза ко јих се на ла зи упра во др жа ва. 

Ка да го во ри о фи скал ној по ли ти ци, Кејнз, по пр ви пут у свом 
дје лу ис ти че зна чај и уло гу др жа ве, ка да ка же: „У оно мје ри у ко-
јој по ти ца ји по је дин ца за штед њом ови се о оче ки ва ним бу ду ћим 
при но си ма, они ја сно ови се не са мо о ка мат ној сто пи не го и о фи-
скал ној по ли ти ци вла де (под ву као, М. Т.)... Ако се фи скал на по ли-
ти ка ко ри сти као пр о ми шље но сред ство оства ре ња рав но мјер ни је 
рас по дје ле до хот ка, ње зин је утје цај на по ве ћа ње скло но сти по-
тро шњи, на рав но, још и ве ћи.“4) Кејнз на ин ди рек тан на чин по ста-
вља окви ре зна ча ју ма кро е ко ном ске те о ри је у пр о у ча ва њу од но са 
др жа ве и еко но ми је. Пр о у ча ва ју ћи усло ве, тј. фак то ре ко ји ути чу 
на скло ност по је дин ца ка по тро шњи, он је, ме ђу мно ги ма, ис та као 
зна чај фи скал не по ли ти ке вла де на по тро шњу, као јед ну од ма кро-
е ко ном ских ва ри ја бли. Циљ и ефек ти од ре ђе не фи скал не по ли ти ке 
не ке вла де ди рект но ути чу на жи вот ни стан дард од ре ђе ног ста нов-
ни штва. Уко ли ко фи скал на по ли ти ка, као сег мент еко ном ске по-
ли ти ке, под сти че ин ве сти ци је, ко ји ма Кејнз по све ћу је под јед на ку 
па жњу, по том пр о из вод њу, ство ри ће се усло ви за отва ра ње но вих 
рад них мје ста, што ће до ве сти до по ве ћа ња при хо да тог ста нов-
ни штва, тј. до хо дов не мо ћи, чи ме се ства ра ју усло ви и за по раст 
по тро шње. Ме ђу тим, уко ли ко фи скал на по ли ти ка ин си сти ра на 
ре стрик тив ној и ин тен зив ној по ре ској по ли ти ци, ко ја пре ва зи ла зи 
окви ре ра ци о нал не по ре ске по ли ти ке, не ми нов но до ла зи до по ре-
ске пре си је што ће ди рект но, са тен ден ци јом сма ње ња, ути ца ти и 
на ин ве сти ци је, за по сле ност, до хо дак и по тро шњу. 

У цје ли ни ма кро е ко ном ских ка те го ри ја, Кејнз се ба ви и раз ма-
тра њем вла ди не еко ном ске по ли ти ке, тач ни је мје ра ма ко је спро во-
4)  Џ. М. Кејнз, Опћатеоријазапослености,каматеиновца, Из да ња Цен тра за кул тур ну 

дје лат ност, Еко ном ска би бли о те ка, За греб, 1987. го ди не, стр. 69.
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ди др жа ва у ци љу обез бје ђи ва ња ма кро е ко ном ске и фи скал не ста-
бил но сти. Мје ре вла ди не по ли ти ке се ти чу од но са за по сле но сти, 
до хот ка и бу џе та. На и ме, у слу ча ју сма ње ња за по сле но сти, сла би 
до хо дов на моћ, чи ме се гу би ку пов на моћ ста нов ни штва, да кле по-
тро шња је све де на на ми ни мум ис под ко јег се не мо же ићи. По тро-
шња у овом слу ча ју пре ма шу је до хо дак гра ђа на, што при мо ра ва 
вла ду да по кри је тај не до ста так сред стви ма из бу џе та ко ја, умје сто 
да се ка на ли шу у ин ве сти ци о не по ду хва те, пре та чу се у јав ну по-
тро шњу, што има за по сле ди цу гу би так нео п ход них сред ста ва из 
бу џе та, њи хов не ста нак у не по врат. До ла зи до по ра ста бу џет ског 
де фи ци та и сти че се ути сак да дру штво по ла ко за ла зи у „су мрак 
раз во ја“, тј. по ста је све ви ше не раз ви је но, све ви ше и ви ше на за-
ду је, по чи ње да по зајм љу је сред ства (но вац) и, чи ни се, да упа да у 
„за ча ра ну спи ра лу ко ја во ди ка дну“ из ко јег не ма из ла ска.5)

Из на ве де ног се да за кљу чи ти да је уло га др жа ве из у зет но ком-
плек сна у ре гу ли са њу дру штве но – еко ном ских од но са, као и еко-
ном ских пр о це са и то ко ва у не кој по ли тич ко – еко ном ској за јед-
ни ци. Ма кро е ко ном ска те о ри ја је у пр ви план ис та кла др жа ву, као 
је ди ног ре гу ла то ра ко ји мо же да се „из бо ри“ са пр о бле ми ма ко је 
но си са со бом све сло же ни ја дру штве на ре ал ност. Са усло жња ва-
њем еко ном ских од но са, не ми нов но до ла зи до усло жња ва ња еко-
ном ских функ ци ја др жа ве. По сма тра но из од но са др жа ва – по је ди-
нац, пре ва зи ла зи се ли бе рал ни те о риј ски по глед, ко ји при мат да је 
по је дин цу, те др жа ва са да „пре у зи ма кор ми ло“. Кејнз је до ка зао 
„нео др жи вост Сми то ве хи по те зе тр жи шта као „не ви дљи ве ру ке“ 
и основ ног Се јо вог за ко на о „од но су по ну де и по тра жње“ (Со кић, 
2007:133).“

Дру штве но – по ли тич ке окол но сти тог вре ме на су до при ни је-
ле да ова те о ри ја до би је на зна ча ју, јер до ла зи до цен тра ли зо ва ња 
др жав ног апа ра та, па са мим тим и од лу чи ва ња ко је се, по ред свих 
по ли тич ких, од но си и на еко ном ске пр о це се и од но се. На и ме, у 
5)  „...ако до вољ но ду го тра је пад до хот ка ко ји је узро ко ван па дом ра зи не за по сле но сти, 

он мо же чак до ве сти до то га да по тро шња пре ма ши до хо дак не са мо у слу ча ју не ких 
по је ди на ца и ин сти ту ци ја ко је тр о ше нов ча не ре зер ве ко је су аку му ли ра ли у бо ља вре-
ме на, већ и за др жа ву ко ја ће вје ро ват но, на мјер но или не на мјер но, до ћи до бу џет ског 
де фи ци та или ће ис пла ћи ва ти пот по ру не за по сле ни ка из, на при мјер, по зајм ље ног нов-
ца. Та ко ће се, ка да за по сле ност па да на ни ску ра зи ну, укуп на по тро шња сма њи ти у 
ма њем из но су од оне у ко јој је пао ствар ни до хо дак. Раз лог то ме је што се по је дин ци 
по на ша ју пре ма сте че ним на ви ка ма и што то иза зи ва вје ро јат на по ли ти ка вла де чи ме 
се об ја шња ва за што се рав но те жа обич но мо же оста ври ти у ко ле ба њи ма умје ре ног 
ра спо на. У пр о тив ном, јед ном за по чет пад за по сле но сти и до хот ка на ста вио би се до 
крај но сти.“ Џ. М. Кејнз, на ве де но дје ло, стр. 71. 
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пе ри о ди ма свјет ске еко ном ске кри зе, еко но ми ја се цен тра ли зу је – 
пр о цес до но ше ња од лу ка и кре и ра ња еко ном ске по ли ти ке пре ла зи 
ис кљу чи во у над ле жност др жав но – ад ми ни стра тив ног апа ра та. За 
ври је ме рат них де ша ва ња, уло га и ути цај др жа ве у еко но ми ји се 
до дат но по ја ча ва, те се еко ном ски раз вој пре у смје ра ва са мир но-
доп ске на рат ну при вре ду, гдје др жа ва пре у зи ма пот пу ну кон тро лу 
над при вре дом. 

По др жа вље ње пр о из вод них сна га је, у тим рат ним де ша ва-
њи ма, би ла не ми нов ност. Др жа ва је пр о це сом на ци о на ли за ци је 
ста вља ла под сво ју кон тро лу „нај ва жни је гра не пр о из вод ње“, ре-
сурс не и енер гет ске по тен ци ја ле, као што су: елек тричнa енергијa, 
руд ни ци, са о бра ћај, да кле, све оне гра не од ко јих је за ви сио цје-
ло куп ни при вред ни раз вој. Овај пр о цес по др жа вље ња имо ви не и 
ши ре ња еко ном ских функ ци ја др жа ве, био је ка рак те ри сти чан и за 
ка пи та ли стич ке зе мље. Пр о цес по др жа вље ња имо ви не спро во дио 
се на раз не на чи не, ме ђу ко ји ма се ис ти чу: по ме ну та на ци о на ли за-
ци ја, кон фи ска ци ја, екс про при ја ци ја, по сло ва ње др жав них пред у-
зе ћа, итд.

За вр ше так Дру гог свјет ског ра та је са со бом до нио и по ја ву 
дви је иде о ло ги је, чи ја ће бор ба, ко ја ће кул ми ни ра ти у Хлад ном ра-
ту, обе ле жи ти на ред не де це ни је. То су ка пи та ли зам и со ци ја ли зам. 
Чи та ва гло бал на по ли тич ка сце на је би ла по де ље на на ка пи та ли-
стич ке и со ци ја ли стич ке по ли тич ке си сте ме. Као што је по зна то, 
у су шти ни ових дви ју иде о ло ги ја ле же упра во пр о из вод не сна ге и 
пр о из вод ни од но си, тј. сво је вр сна еко ном ска по ли ти ка. 

Со ци ја ли зам се осла ња на по ли тич ко – иде о ло шке ста во ве 
Мар ка и Ен гел са, као и Ле њи на. У осно ви сва ког др жав ног уре-
ђе ња ле же дру штве ни од но си, у ко је спа да ју ка ко по ли тич ки, та ко 
и еко ном ски од но си, ко ји се да ље мо гу раш чла ња ва ти на кла сне, 
пр о из вод не, по тро шач ке, итд. Марк си зам је у сво јој осно ви по ста-
вио оцје ну о на стан ку др жа ве као пр о из во ду не по мир љи вих кла-
сних су прот но сти. Ме ђу тим, ка пи тал за др жа ва сво ја пр во бит на 
свој ства, оста је са мо деј ству ју ће би ће, док др жа ва за др жа ва сво ју 
оп шту по ли тич ку функ ци ју, као „за штит ник еко ном ског си сте-
ма“ (Мар ко вић, 2004:13). Марк со ва ми сао је, без ика кве сум ње, од 
нај ве ћег зна ча ја за кон сти ту и са ње со ци ја ли стич ких по ли тич ких 
си сте ма, али и ка пи та ли стич ких. Он је по ста вио осно ве мо дер не 
еко но ми је, осно ве са вре ме не др жа ве. У осно ви сва ке др жа ве ле же 
дру штве ни од но си. Маркс је у свом Прилогукритици политичке
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економије то бри љант но де фи ни сао на сле де ћи на чин: „У дру штве-
ној пр о из вод њи љу ди сту па ју у од ре ђе не, ну жне од но се, од но се 
пр о из вод ње, ко ји од го ва ра ју од ре ђе ном ступ њу раз вит ка њи хо вих 
ма те ри јал них пр о из вод них сна га. Це ло куп ност тих од но са пр о из-
вод ње са чи ња ва еко ном ску струк ту ру дру штва, ре ал ну осно ву, на
којојседижеправнаиполитичканадградња (под ву као, М. Т.) и 
ко јој од го ва ра ју од ре ђе ни об ли ци дру штве не све сти. На чин пр о из-
вод ње ма те ри јал ног жи во та усло вља ва пр о цес со ци јал ног, по ли-
тич ког и ду хов ног жи во та уоп ште. Не од ре ђу је свест љу ди њи хо во 
дру штве но би ће, већ обр ну то, њи хо во дру штве но би ће од ре ђу је 
њи хо ву свест. На из ве сном ступ њу свог раз вит ка до ла зе ма те ри-
јал не пр о из вод не сна ге дру штва у пр о тив реч је с по сто је ћим од-
но си ма пр о из вод ње или, што је прав ни из раз за то, са од но си ма 
сво ји не у чи јем су се окви ру до та да кре та ле. Из об ли ка раз ви ја ња 
пр о из вод них сна га ти се од но си пре тва ра ју у њи хо ве око ве. Та да 
на сту па епо ха со ци јал не ре во лу ци је.“ Из на ве де ног ци та та мо же мо 
за кљу чи ти да је Маркс, ско ро пр о роч ки, пред ви дио сла бље ње и ко-
на чан не ста нак со ци ја ли стич ких си сте ма, ко ји, са мим тим што су 
до сти гли вр ху нац у свом раз во ју до сти жу сте пен пр о из вод них сна-
га ко је са да пре ра ста ју „у њи хо ве око ве“: „Ни ка да не ка дру штве на 
фор ма ци ја не пр о па да пре но што бу ду раз ви је не све пр о из вод не 
сна ге за ко је је она до вољ но пр о стра на, и ни кад но ви, ви ши од но си 
пр о из вод ње не на сту па ју пре но што се ма те ри јал ни усло ви њи хо-
ве ег зи стен ци је ни су већ ро ди ли у кри лу са мог ста рог дру штва.“6). 
Ме ђу тим, оно што је пред мет овог ра да је сте и Марк со ва ана ли-
за у ко јој мо же мо ви дје ти да у осно ви сва ког по ли тич ког си сте ма, 
ис под ње го ве „прав не и по ли тич ке над град ње“ ле же пр о из вод ни 
од но си. 

И у ка пи та ли зму, ко ји по чи ва на прин ци пи ма сло бод не тр го-
ви не, сло бо де по је дин ца, ми ни мал не уло ге др жа ве, да кле, основ-
ним на че ли ма ли бе ра ли зма, при сут на је др жа ва. На рав но, у мно го 
ма њој мје ри не го ка да го во ри мо о со ци ја ли стич ким по ли тич ким 
си сте ми ма. На и ме, при сут ност др жа ве се огле да кр оз еко ном ске 
функ ци је ко је она оба вља. Еко ном ска функ ци ја др жа ве је умно го-
ме од ре ђе на до ми нант ном иде о ло ги јом од ре ђе ног дру штва, би ло 
да је ри јеч о со ци ја ли стич ким, би ло да је ри јеч о ка пи та ли стич ким 
по ли тич ким си сте ми ма. Ме ђу тим, оно што је за јед нич ко за све по-
ли тич ко – еко ном ске си сте ме, ка да је ри јеч о еко ном ској функ ци ји 
6)  ци ти ра но пре ма: Сре тен Со кић, Србијаупроцесимакапитала, За вет, Бе о град, 2007. 

го ди не, стр. 37.
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др жа ве, је сте то да је она (др жа ва) ди рект но од го вор на за еко ном-
ске при ли ке уну тар сво јих окви ра. 

У за чет ку на стан ка ка пи та ли зма др жа ва се, још уви јек под 
ути ском све же уста но вље них прин ци па ли бе ра ли зма, ве о ма ри јет-
ко ми је ша ла у еко ном ске при ли ке и то ко ве. Ме ђу тим, у са вре ме-
ној епо хи, др жа ва и у ка пи та ли стич ким си сте ми ма узи ма све ви ше 
удје ла у кре и ра њу еко ном ске по ли ти ке, еко ном ских то ко ва и пр о-
це са – од пр о из вод ње до по тро шње. До ла зи до ши ре ња др жав не 
имо ви не ко ја се пр о те же на све гра не при вре де ко је су од не про цје-
њи вог зна ча ја за на ци о нал ну еко но ми ју. Еви ден тан је раст за по сле-
но сти у др жав ном сек то ру у од но су на при ват ни. Др жа ва има све 
ве ћи ути цај и у сфе ри рас по дје ле, па кр оз ве о ма раз гра нат си стем 
опо ре зи ва ња сти че зна чај на ма те ри јал на сред ства ко ји ма пу ни др-
жав ни бу џет. Та ко при ку пље на сред ства др жа ва пла си ра у фон до ве 
со ци јал ног и здрав стве ног оси гу ра ња, школ ства, и сл., да кле, ста ра 
се о јав ним до бри ма ко ја су нео п ход на ра ди за до во ље ња јав них 
по тре ба гра ђа на те др жа ве. И у сфе ри по тро шње др жа ва по ста је 
опре дје љу ју ћи чи ни лац, јер при ват на ин ду стри ја по ста је за ви сна 
од др жав них по руџ би на.

На ви ше на чи на је др жа ва пот по ма га ла и до при но си ла ши ре-
њу мо но по ла ко ји је био под ње ном кон тро лом, би ло до но ше њем 
за кон ске ре гу ла ти ве, за тим по ре ском по ли ти ком, и дру гим ме то да-
ма ко је су под ње ном ју рис дик ци јом. Ства ра ју се сво је вр сне кор по-
ра ци је, ко је на ру ша ва ју је дан од основ них прин ци па ли бе ра ли зма, 
па са мим тим и ка пи та ли зма, а то је прин цип сло бод не кон ку рен-
ци је. У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма се овом не га тив ном 
фе но ме ну ста ло на пут уво ђе њем по зна тог Шермановогзакона из 
1890. го ди не, као и ни за дру гих за ко на7) ко ји су се од но си ли на 
ову пр о бле ма ти ку – огра ни ча ва ње тру сто ва на кон Дру гог свјет ског 
ра та. Ово је био по че так уста но вља ва ња са вре ме ног ка пи та ли зма, 
гдје до ми ни ра ју прин ци пи сло бод не тр го ви не, сло бод не тр жи шне 
кон ку рен ци је, сма ње ње уло ге др жа ве у еко но ми ји (ње но сво ђе ње 
на оба вља ње основ них еко ном ских функ ци ја), али и по ја ве мул ти-
на ци о нал них ком па ни ја, ко је, сма тра се, пред ста вља ју оса вре ме-
њи ва ње та да шњих мо но по ла (тру сто ва и кар те ла), ка рак те ри стич-
не за са вре ме ну епо ху. 
7)  Клеј то нов за кон (1914), Веб – По ме ре нов за кон (1918), Ро бинс – Пет ме нов за кон 

(1936), Ми лер – Тај дин гов за кон (1937), итд. – Др Ни ко ла Ву чо, на ве де но дје ло, стр. 
161.
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Ин те ре сант но ја за на шу ана ли зу на ве сти схва та ње ис так ну тог 
са вре ме ног те о ре ти ча ра Френ си са Фу ку ја ме, ко ји у свом по зна том 
дје лу „Грађење државе“, ка же: „...мо де ран свет ну ди вр ло при-
вла чан па кет, ком би ну ју ћи ма те ри јал ни пр о спе ри тет тр жи шних 
еко но ми ја и по ли тич ку и кул ту ро ло шку сло бо ду ли бе рал не де мо-
кра ти је.“8) Упра во се у овом ци та ту на ла зи су шти на са вре ме ног 
по и ма ња од но са др жа ве и еко но ми је, а то је ми ни мал на уло га др-
жа ве у еко но ми ји, ко ју обез бје ђу ју прин ци пи ли бе рал не де мо кра-
ти је. Ме ђу тим, на ве де на кон ста та ци ја отва ра пи та ње, да ли је ово 
од го ва ра ју ћа фор му ла за успјех, уко ли ко има мо у ви ду по след њу 
свјет ску фи нан сиј ску кри зу (2009) и ње не по сле ди це на еко но ми је 
раз ви је них зе ма ља и зе ма ља у раз во ју. 

По ред на ве де них освр та на осно ве ли бе ра ли зма, упо ри ште ми-
ни ми зи ра њу уло ге др жа ве у еко но ми ји мо же мо на ћи и у по ду хва-
ту спро ве де ном од стра не ин сти ту ци ја ме ђу на род ног мо не тар ног 
си сте ма – Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, Свјет ске бан ке, али и 
Вла де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, ко је су кре и ра ле па кет мје-
ра, по знат као „Вашингтонскиконсензус“ (1994), а ко је су се ди-
рект но од но си ле на „сма ње ње сте пе на упли та ња др жа ве у еко ном-
ске по сло ве“. Овај кон сен зус ме ђу на род них мо не тар них ин сти ту-
ци ја и Вла де САД-а имао је и сво је пр о тив ни ке, раз не ан ти гло ба-
ли стич ке по кре те, као и ака дем ске кри ти ча ре, ме ђу ко ји ма по себ но 
мје сто за у зи ма и но бе ло вац Џ. Шти глиц. Ме ђу тим, уко ли ко има мо 
у ви ду еко ном ску не е фи ка сност зе ма ља у раз во ју, „пост со ци ја ли-
стич ких“ зе ма ља, пр о у зро ко ва ну ги гант ским др жав ним сек то ри ма, 
и ве о ма ком плек сном би ро крат ском ма ши не ри јом, сло жи ће мо се 
да се ови не до ста ци мо гу укло ни ти са мо уко ли ко се уло га др жа ве 
све де на нео п ход ни ми ни мум – пр о це сом ли бе ра ли за ци је. Оно што 
је су штин ски пр о блем код „Ва шинг тон ског кон сен зу са“ је сте да, 
ако се уло га др жа ве огра ни чи у од ре ђе ним обла сти ма, она се не-
ми нов но по ја ча ва у дру гим обла сти ма. Ме ђу тим, иако се по ме ну ти 
аутор за ла же за сво ђе ње др жав них еко ном ских функ ци ја на ми-
ни мум, исто вре ме но ис ти че да је мо гу ће на до мје сти ти не га тив не 
ефек те бр ој ног оп се га др жав них еко ном ских функ ци ја, уко ли ко се 
по стиг ну по зитвни ефек ти по ве ћа не ад ми ни стра ци је.9) 
8)  Френ сис Фу ку ја ма, Грађењедржаве, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007. го ди не, стр. 12.
9)  „...уоп ште но гле да но, не га тив ни ефек ти пре ве ли ког оп се га др жав них функ ци ја ду го-

роч но из јед на ча ва ју и урав но те жу ју са по зи тив ним ефек ти ма ве ћег ад ми ни стра тив ног 
ка па ци те та.“ Френ сис Фу ку ја ма, на ве де но дје ло, стр. 32.
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Ком плек сност дру штве них од но са са вре ме ног до ба не ми-
нов но са со бом по вла чи и по ве ћа ње ути ца ја др жа ве на еко ном ске 
то ко ве и пр о це се. Са вре ме ност је опре ди је ли ла и уста но ви ла нај-
ва жни је еко ном ске функ ци је др жа ве: за до во ље ње јав них по тре ба 
ста нов ни штва кр оз обез бје ђи ва ње ко ри шће ња јав них до ба ра, ра-
ци о нал на, ефи ка сна и ста бил на еко ном ска по ли ти ка јав них при-
хо да и јав них рас хо да, обез бје ђи ва ње еко ном ског и со ци јал ног ра-
ста и раз во ја, итд. Да кле, глав ни су бјект еко ном ске по ли ти ке је сте 
упра во др жа ва, по сма тра на као цје ли на са ста вље на од ни за дје ло-
ва – ин сти ту ци о нал них су бје ка та еко ном ске по ли ти ке. „Са вре ме на 
др жа ва, као по ли тич ки дру штве ни ре пре зен тант, не уре ђу је пр о сто 
за јед нич ке усло ве за на чин пр о из вод ње, већ сам на чин пр о из вод-
ње. Она уре ђу је основ не еко ном ске ве зе у на чи ну пр о из вод ње, ње-
го ве ка рак те ри стич не дру штве не по тре бе, при ро ду и свр ху.“10) 

На осно ву на ве де ног, по ста вља се пи та ње до ме та са вре ме не 
др жа ве, оп се га ње них еко ном ских функ ци ја, да кле и гра ни ца ње-
ног упли та ња у еко ном ске то ко ве уну тар ње них те ри то ри јал них 
окви ра. Освр ну ли смо се на еко ном ске те о ри је ко је су, то ком ево-
лу ци је овог од но са, по ста вља ле те о риј ске окви ре на осно ву ак ту-
ел них еко ном ских то ко ва и стре мље ња. Ме ђу тим, еви дент но је да 
ни је мо гу ће уста но ви ти иде ал но – тип ски мо дел овог од но са, сво-
је вр сни обра зац ко јим би се, јед ном за сваг да, ри је ши ла ова ди-
ле ма. Овај од нос је усло вљен ни зом дру штве но – иде о ло шких и 
по ли тич ко – еко ном ских од но са и пр о це са, по сма тра них у цје ли ни 
гло бал них еко ном ских то ко ва. Ви ше пу та по ме ну та у овом ра ду, 
са вре ме на свјет ска фи нан сиј ска кри за отво ри ла је још јед ном ово 
пи та ње и до ве ла до оспо ра ва ња кон цеп та ка пи та ли зма, ко ји по чи-
ва на ли бе рал ним прин ци пи ма – са ми ни мал ном уло гом др жа ве у 
еко но ми ји. На и ме, услед не га тив них ефе ка та свјет ске фи нан сиј ске 
кри зе до ла зи до рас па да гло бал ног фи нан сиј ског тр жи шта, те мно-
ге вла де би ва ју при ну ђе не да дје лу ју ка ко би ста би ли зо ва ле сво је 
еко но ми је. Све ово до во ди до по ра ста бр о ја кри ти ча ра ми ни мал не 
уло ге др жа ве у еко но ми ји, ко ји сво је кри ти ке упу ће не тр жи шној 
не е фи ка сно сти, ка да је ри јеч о тр жи шној са мо ре гу ла ци ји, пот кре-
пљу ју чи ње ни ца ма ве за ним за пе ри од вла да ви не Бо ри са Јељ ци на у 
Ру си ји. На и ме, та да се пре шло на ме ха ни зам сло бод ног тр жи шта, 
као и еко ном ских ре фор ми чи ји је уте ме љи вач био Џе фри Сакс, 
са по зна том „шок те ра пи јом“. Ство ри ли су се усло ви у ко ји ма на-
10)  Љу би сав Мар ко вић, Капитал,економијаисоцијализација, Фа кул тет по ли тич ких на у-

ка, Бе о град, 2004. го ди не, стр. 15. 
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ста ју па ра док сал не чи ње ни це, а то је да у зе мљи чи ја је еко но ми ја 
по ср ну ла, да кле, зе мљи у раз во ју – Ру си ји у јед ном тре нут ку бу де 
на ста њен нај ве ћи бр ој ми ли јар де ра на сви је ту. До ла зи до по ја ве и 
успо на, ка ко га не ки на зи ва ју, „ди вљег ка пи та ли зма“. Све ово је 
на ста ло за то што је др жа ва, тј. вла да, као њен ле гал ни и ле ги тим-
ни пред став ник, из у зе та из еко ном ских то ко ва и пр о це са. Је дан од 
нај ве ћих кри ти ча ра „ди вљег ка пи та ли зма“, је сте и по ме ну ти но бе-
ло вац Џ. Шти глиц, ко ји сма тра да вла де не пред ста вља ју пре пре ку 
еко ном ском ра сту и раз во ју, већ мо гу дје ло ва ти под сти цај но. 

ОДНОСДРЖАВЕИЕКОНОМИЈЕ
–савремениманифестантнивидовитеоријеи

праксе
Од по след ње свјет ске фи нан сиј ске кри зе (2008) све се ви ше 

го во ри о то ме ко је мје сто др жа ва тре ба да за у зме у кре и ра њу еко-
ном ских то ко ва уну тар сво јих те ри то ри јал них окви ра. Ме ђу тим, 
оно што је мно го ин те ре сант ни је за на шу ана ли зу, а има ју ћи у ви-
ду упра во по след њу свјет ску фи нан сиј ску кри зу ко ја се нај при је 
по ја ви ла у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, је сте мо гућ ност 
„пре ли ва ња“ по сле ди ца иза зва них кри зом и на дру ге зе мље, од но-
сно дру га тр жи шта, упра во због еко ном ске ин те гри са но сти ви ше 
ма њих на ци о нал них еко но ми ја у гло бал ну еко ном ску за јед ни цу. 
Раз ма тра ње од но са др жа ве и еко но ми је по себ но до би ја на ак ту-
ел но сти, јер се пре и спи ту ју осно ве на ко ји ма по чи ва ју еко ном ско 
– со ци јал ни мо де ли нај ра зви је ни јих еко но ми ја да на шњи це, ме ђу 
ко ји ма по себ но мје сто за у зи ма ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.

Ис так ну ти но бе ло вац Џ. Шти глиц сма тра да су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве „епи цен тар“ по след ње свјет ске фи нан сиј ске 
кри зе, чи је ће се по сле ди це ши ри ти и на раз ви је не еко но ми је Евро-
пе и зе мље у тран зи ци ји11). По ста вља се пи та ње, због че га је до-
шло до по тре са уну тар нај ра зви је ни је еко но ми је да на шњи це? На 
ка квим еко ном ским осно ва ма је по чи вао еко ном ски си стем САД, а 
ко ји су пр о у зро ко ва ли по ја ву и ши ре ње кри зе? Дје лић од го во ра се 
мо же на слу ти ти из са мог на зи ва кри зе, тј. ри јеч је о фи нан сиј ској 
кри зи. Да кле, по сле ди це се мо гу на ћи у не а де кват но за сно ва ној и 
не до след но при мје њи ва ној мо не тар ној по ли ти ци САД. У ком сми-
слу?

11)  Ми ља нић Дра ган, Поразнеолибералногтржишногфундаментализма,  са сај та Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао – www.nspm.rs, 29.03.2010.
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Еко ном ска сна га и моћ Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва се, у 
ве ли кој мје ри, огле да ла и у ко ли чи ни нов ца у оп ти ца ју, од но сно 
при мјет не су од ре ђе не „мер кан ти ли стич ке цр те“ еко ном ског уре-
ђе ња аме рич ког дру штва. Но вац је мје ри ло свих ври јед но сти у том 
дру штву и глав ни по ка за тељ еко ном ског раз во ја. Основ ни циљ еко-
ном ске по ли ти ке САД је сте да се обез би је ди што ви ше нов ца за 
дру штво, ка ко би мо гло да за до во ља ва све сво је по тре бе. Са дру ге 
стра не, аме рич ко дру штво по чи ва на ве о ма раз ви је ном „по тро шач-
ком“ мен та ли те ту, чи ји се апе ти ти мо гу „на ми ри ти“ упра во нов-
цем. На и ме, бит но је на гла си ти да за до во ља ва ње основ них ег зи-
стен ци јал них по тре ба не спа да у до мен „по тро шач ког“ мен та ли те-
та, већ се о ње му го во ри он да ка да по тро шња пре ва зи ла зи основ не 
људ ске по тре бе, а што је ка рак те ри сти ка аме рич ког дру штва. Сто-
га се љу ди окре ћу свим мо гу ћим ви до ви ма за ра де, у ко је спа да ју: 
пре ко вре ме ни рад, рад но ан га жо ва ње на ви ше по сло ва, ра зни об-
ли ци си ве еко но ми је... Да кле, тра же се сви мо гу ћи ал тер на тив ни 
ви до ви за ра де, при том не ма ре ћи за су штин ску ег зи стен ци јал ну 
по тре бу сва ког чо вје ка, а то је по тре ба да жи ви у за јед ни ци са дру-
гим љу ди ма. У ова ко кон ци пи ра ном еко ном ском си сте му, по је ди-
нац се окре ће ис кљу чи во се би, чи ме до ла зи до „рас та ка ња“ ком-
пакт но сти од ре ђе не дру штве не за јед ни це, а што је глав на оцје на 
су ро во сти ка пи та ли зма.

Као што се мо же за кљу чи ти, са јед не стра не има мо др жа ву 
ко ја на све мо гу ће на чи не, па и еко ном ски не е фи ка сне и са коб ним 
по сле ди ца ма, по ку ша ва да обез би је ди сво јим гра ђа ни ма што ви ше 
ма те ри јал них сред ста ва, док са дру ге стра не има мо ста нов ни штво 
ко је тр о ши и из над сво јих еко ном ских по тен ци ја ла, од но сно ста-
нов ни штво ко је се све ви ше за ду жу је ка ко би све ви ше тр о ши ло. 
Из на ве де ног, очи глед на је еко ном ска не ста бил ност и нео др жи вост 
та квог еко ном ског си сте ма.

Еко ном ски си стем са вре ме ног ка пи та ли зма САД по чи ва на 
мно гим еко ном ским ме ха ни зми ма, тј. „по лу га ма“, ме ђу ко ји ма се 
по себ но ис ти чу: ак ци о нар ска дру штва, стро га по ре ска по ли ти ка, 
као и спе ци фич на кре дит но – мо не тар на по ли ти ка. Ак ци о нар ска 
дру штва пред ста вља ју до ми нан тан об ли ка упра вља ња еко ном-
ским су бјек ти ма у САД. Пр во бит на на мје на овог об ли ка упра вља-
ња је сте да се моћ од лу чи ва ња из мје сти са јед ног цен тра и пре не се 
на ви ше су бје ка та – но си ла ца те мо ћи, ра ди по ве ћа ња еко ном ске 
ефи ка сно сти да тог су бјек та. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду по ме ну ти 



- 170 -

ОДОСДРЖАВЕИЕКОНОМИЈЕКРАТАКТЕОРИЈСКИ...МаркоТмушић

„по тро шач ки“ мен та ли тет аме рич ког дру штва, по сле ди це се мо-
гу уочи ти и у функ ци о ни са њу ак ци о нар ских дру шта ва, тј. до ла зи 
до пре ор јен ти са ња упра вљач ке по ли ти ке, па до ла зи до по ве ћа ног 
дис ба лан са из ме ђу за по сле них и ак ци о на ра. На и ме, ак ци о на ри се 
окре ћу се би и за ра ђу ју све ви ше, док за по сле ни по сте пе но оста-
ју са све ма ње ма те ри јал них сред ста ва. Све ово до во ди до по ве-
ћа ног не за до вољ ства ме ђу за по сле ни ма. Ме ђу тим, об зи ром да је 
одав но угу ше на кри тич ка сви јест у ка пи та ли стич ком дру штву због 
че га и не ма не ких об ли ка не на сил не ак ци је у прав цу ре а ли за ци је 
соп стве них пра ва, за по сле ни се окре ћу ал тер на тив ним ви до ви ма 
за ра де, ка ко би оства ри ли оно што се зо ве „аме рич ки сан“, гдје до-
ми ни ра ју ра зни об ли ци кре ди ти ра ња, о че му ће би ти ви ше ри је чи 
ка сни је.

По ре ска по ли ти ка умно го ме до при но си одр жа ва њу еко ном ске 
ста бил но сти еко ном ског си сте ма САД. На ко ји на чин? На и ме, по-
ре зи, као нај ва жни ји об лик јав них при хо да, за у зи ма ју до ми нант но 
мје сто у јав ним при хо ди ма САД. Њи хо вим при ку пља њем се сти чу 
зна чај на ма те ри јал на сред ства ко ја ула зе у бу џет. Сма тра се да по-
ре зи у нај ра зви је ни јим еко но ми ја ма да на шњи це за у зи ма ју од јед не 
тре ћи не до јед не по ло ви не у струк ту ри јав них при хо да по ме ну тих 
еко но ми ја. Ако зна мо да САД пред ста вља ју во де ћу еко но ми ју да-
на шњи це, мо же мо ство ри ти сли ку о оби му ма те ри јал них сред ста-
ва при ку пље них на овај на чин, пу тем по ре за. 

Сви јест ме ђу аме рич ким ста нов ни штвом о нео п ход но сти пла-
ћа ња по ре за умно го ме до при но си по ре ској ефи ка сно сти да тог еко-
ном ског си сте ма. На и ме, у сту ди ји под на зи вом „Пси хо ло ги ја опо-
ре зи ва ња“, Ален Лу ис је ис та као да „љу ди не пла ћа ју по ре зе са мо 
за то што се пла ше вла де; они то чи не јер сма тра ју да је по ре ски 
те рет пра вед но рас по ре ђен и да се тај но вац оправ да но тр о ши.“12) 
Ово је јед на од по зи тив них ка рак те ри сти ка са вре ме ног ка пи та ли-
зма Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Ме ђу тим, по ред на ве де ног 
оби ма ма те ри јал них сред ста ва при ку пље них нај ве ћим ди је лом пу-
тем по ре ске по ли ти ке, на ме ће се пи та ње, за што се го во ри о пре ве-
ли ком за ду жи ва њу ста нов ни штва? 

Уко ли ко има мо у ви ду су шти ну ка пи та ли зма, као еко ном ског 
си сте ма, зна мо да је пр о фит, од но сно пр о фи та бил на при ро да глав-
на ка рак те ри сти ка ка пи та ли зма. Шта се де ша ва са ка пи та лом у 

12)  ци ти ра но пре ма: Ами таи Еци о ни, Америкапосле незајажљивепотрошње, са сај та 
Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, www.nspm.rs, 29.03.2010.
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усло ви ма гло ба ли за ци је еко ном ских си сте ма? На и ме, гло ба ли за-
ци ја еко ном ских си сте ма, од но сно по ве зи ва ње ви ше ма лих еко но-
ми ја у гло бал ни еко ном ски си стем омо гу ћи ло је по ја ву тр жи шта са 
јеф ти ни јом рад ном сна гом и јеф ти ни јим ре сур си ма. Ова чи ње ни ца 
до при но си мо бил но сти ка пи та ла из раз ви је них у ма ње раз ви је не 
зе мље. То се до го ди ло и са ка пи та лом САД. До ла зи до сво је вр сног 
„од ли ва ња“ ка пи та ла из САД-а. Нај ја че по сле ди це се ље ња ка пи-
та ла осје ћа ју упра во сред њи и ни жи сло је ви. „Ово је очи глед но у 
ак ту ел ним до га ђа њи ма у САД са ма сов ним кра хом хи по те кар них 
ба на ка, па дом вред но сти не крет ни на и по сте пе ном, али не у мо љи-
вом па у пе ри за ци јом сред њих сло је ва.“13) Због ове чи ње ни це, све 
ви ше еко ном ских су бје ка та се окре ће кре ди ти ра њу, као по след њем 
ал тер на тив ном ви ду при ба вља ња ма те ри јал них сред ста ва. 

Ова те жња ста нов ни штва, по ја ча на „по тро шач ким“ мен та ли-
те том, иде на ру ку фи нан сиј ском сек то ру ко ји по ли ти ком јеф ти ног 
нов ца омо гу ћа ва да се кре дит но за ду же и они ко ји ни су кре дит но 
спо соб ни. До ми нан тан об лик кре ди ти ра ња су хи по те кар ни кре ди-
ти. Прав да ње ове нео д го вор но во ђе ње фи нан сиј ске по ли ти ке се 
на ла зи у уво ђе њу ви ших ка ма та за кре дит но не спо соб не ду жни-
ке. Да кле, за не ма ру је се от пла та глав ни це кре ди та, па се ак це нат 
ста вља на ка ма ту. Ме ђу тим, по че так фи нан сиј ске кри зе усло вљен 
је упра во не мо гућ но шћу кре дит них ду жни ка да пла те ка ма ту. На-
ста је „лан ча ни низ“ не га тив них по сле ди ца: пр во, нео д го вор но во-
ђе на кре дит но – мо не тар на по ли ти ка, за тим, сла би пла те жна моћ 
кре дит них ду жни ка, тј. ра сте не мо гућ ност от пла те пред ви ђе них 
ка ма та, и на кра ју, с об зи ром да је ри јеч о хи по те кар ним кре ди ти-
ма, сла би и тр жи ште не крет ни на. Су штин ски пр о пуст у во ђе њу 
кре дит но – мо не тар не по ли ти ке је сте пре тва ра ње ових кре ди та у 
„огро ман бр ој вред но сних па пи ра ко ји су пр о да јом ра се ја ни кр-
оз свет ски фи нан сиј ски си стем. Пла ни ра на дис пер зи ја ри зи ка се 
пре тво ри ла у кон та ми на ци ју ши ро ких раз ме ра. Огро ман бр ој фи-
нан сиј ских ку ћа је ин ве сти рао у ове па пи ре и са да је су о чен са 
дра стич ним па дом њи хо ве вред но сти и огром ним по тен ци јал ним 
гу би ци ма.“14) Све ово има за по сле ди цу ис тра жи ва ње до ме та еко-
ном ских функ ци ја др жа ве, као и ис пи ти ва ње осно ва на ко ји ма по-
чи ва по ме ну ти ка пи та ли зам. 
13)  Алек сан дар Ра до вић, Сумрак либерализма, са сај та Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 

www.nspm.rs, 29.03.2010.
14)  Не бој ша Ка тић, Крајнеолибералнеере, са сај та Но ве срп ске по ли тич ке ми сли, www.

nspm.rs, 29.03.2010.



- 172 -

ОДОСДРЖАВЕИЕКОНОМИЈЕКРАТАКТЕОРИЈСКИ...МаркоТмушић

Ка пи та ли зам, она кав ка квим га ми по зна је мо, пр о па ги ра „др-
жа ву бла го ста ња“ (wel fa re sta te), ко ја се са јед не стра не бри не о 
сво јим гра ђа ни ма, тј. во ди аде кват ну со ци јал ну по ли ти ку, док са 
дру ге стра не бри жно га ји сво је пр о фи та бил не еко ном ско – екс пан-
зи о ни стич ке по ри ве. Ме ђу тим, пр о блем, као што смо у прет ход ном 
ди је лу тек ста ви дје ли, на ста је он да ка да тре ба ус по ста ви ти рав но-
те жу из ме ђу та два стре мље ња. Ви дје ли смо да пр о блем кул ми-
ни ра у пре на прег ну тој по тро шњи, због че га не ста ју сред ства аку-
му ли ра на штед њом. Ри јеч ју, не ста ју сви ви до ви ре ал ног ка пи та ла. 

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да су не до вољ ни ин сти ту-
ци о нал ни ка па ци те ти са вре ме не др жа ве за раз ре ша ва ње со ци јал-
но – еко ном ских дис ба лан са. Го во ри се о кри зи упра вљач ког ка-
па ци те та са вре ме не др жа ве на су прот све ве ћих за хтје ва дру штва: 
„Кри зе ре зул ти ра ју кри зом упра вљач ког ка па ци те та/спо соб но сти 
и по ли тич ки имо би ли зо ва ним дру штвом. Кри за за пра во пред ста-
вља ре зул тат па ра лел ног и исто вре ме ног на ра слог оби ма зах те ва 
и ре ду ко ва ног ка па ци те та вла сти да их раз ре ше. Пре ко мер ни јав ни 
рас хо ди и ин фла ци ја чи не нус-пр о из вод ус по ста вље не ре ла ци је: 
(рас ту ћи) зах те ви – (пре ко мер ни) тр о шко ви.“15) Пр о блем се по ку-
ша ва раз ри је ши ти са по ве ћа њем ути ца ја и уло ге са вре ме не др жа-
ве на еко ном ске пр о це се и то ко ве. Ме ђу тим, са по ја ча ном уло гом 
др жа ве до во ди се у пи та ње оп ста нак ли бе рал ног кон цеп та на ко ме 
по чи ва ка пи та ли зам, чи ме се до во ди у пи та ње оп ста нак и са мог ка-
пи та ли зма, као си сте ма. Мо жда је нај бо ље на овом мје сту на ве сти 
оцје ну Има ну е ла Во лер сти на, по зна тог со ци о ло га исто ри је и ана-
ли ти ча ра свјет ског си сте ма, ко ји сма тра да је до шао крај ка пи та ли-
зму: „По сто ји кри за ка пи та ли стич ког си сте ма, да кле, то је оно ка да 
има мо чво ри шта, пре пли та је нор мал них си ла зних пр о це са. Ов де 
ми слим на те мељ ну кри зу си сте ма ко ја је та ква да ми се чи ни да 
овај си стем кр оз 20 или 30 го ди на не ће по сто ја ти. Не ста ће и би ће 
пот пу но за ме њен не ком дру гом вр стом свет ског си сте ма. Већ сам 
не ко ли ко пу та, у мно гим сво јим де ли ма, ба рем то ком по след њих 
30 го ди на дао об ја шње ње за то: по сто је три основ на ви да тр о шко ва 
ка пи та ла – тр о шко ви ра да, тр о шко ви ин пу та и по ре ски тр о шко ви. 
Сва ки ка пи та ли ста мо ра да пла ти све те три ства ри, а оне се не пре-
ста но уве ћа ва ју као пр о це нат це не по ко јој пр о да је те пр о из во де. 
Са да се до шло у фа зу у ко јој су ти тр о шко ви пре ве ли ки, што зна чи 
да је ви шак вред но сти ко ји мо же те да из ву че те из пр о из вод ње до 
15)  Зо ран Сто јиљ ко вић, Заипротивсоцијалнедржаве, гру па ауто ра – Савременадржава, 

Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2008. го ди не, стр. 34.
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те ме ре сма њен да јед но став но не вре ди тру да ни за јед ног ка пи та-
ли сту. Ри зи ци су ису ви ше ве ли ки, а пр о фит је ису ви ше ма ли. Он да 
ка пи та ли сти по ку ша ва ју да пр о на ђу ал тер на ти ве. Дру ги љу ди по-
ку ша ва ју да пр о на ђу дру ге ал тер на ти ве... Ми смо, да кле, у ха о тич-
ној си ту а ци ји... Пре ма то ме, по сто ји тај те мељ ни, фун да мен тал ни 
кон фликт из ме ђу два мо гу ћа ал тер на тив на ис хо да ко ји су по сво јој 
су шти ни не пред ви дљи ви и основ но пи та ње је ко јим ће пу тем си-
стем кре ну ти. Мо же мо, на и ме, има ти си стем ко ји је бо љи од ка-
пи та ли зма и мо же мо има ти си стем ко ји је го ри од ка пи та ли зма. 
Је ди но што не мо же мо да има мо је ка пи та ли стич ки си стем.“16) Из 
на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да се бли жи ме та мор фо за ка пи та ли-
зма у не ки дру ги си стем, ко ји мо же би ти ком би на ци ја прет ход них 
(со ци ја ли зма и ли бе рал ног кон цеп та ка пи та ли зма), али ни ка ко не-
ће по сто ја ти у „чи стом“ ви ду: ми ни мал на уло га др жа ве, тр жи ште 
ко је се са мо ре гу ли ше, а што су основ не ка рак те ри сти ке са вре ме-
ног ка пи та ли зма. 

По след њи еко ном ски фо рум у Да во су, на чи јем днев ном ре ду 
су би ла пи та ња ко ја су се од но си ла на свјет ску фи нан сиј ску кри зу, 
отво рио је низ пи та ња о од но су вла де и уло зи тр жи шта. Из но ше ни 
су ра зни ста во ви, али је мо жда нај ин те ре сант ни ји за на шу ана ли зу 
став фран цу ског пред сјед ни ка Ни ко ле Сар ко зи ја, ко ји ка же да ни је 
у пи та њу „кри за у гло ба ли за ци ји, не го кри за гло ба ли за ци је.“ Гло-
ба ли за ци ја са со бом но си низ пи та ња, пр о бле ма и не до у ми ца, ме ђу 
ко ји ма и пи та ње од но са др жа ве и еко но ми је. Рје ше ње ове ди ле ме 
ће пра ти ти гло бал не еко ном ске то ко ве, пре ма не ким ми шље њи ма, 
не са мо на ред них го ди на, већ и де це ни ја. На ма оста је да тај пр о цес 
пра ти мо и аде кват но оци је ни мо по стиг ну те ре зул та те. 

MarkoTmusic
THERELATIONBETWEENTHESTATEANDECONOMY–A

SHORTTHEORETICALREVIEW
Summary

Inthispaperauthoranalyzedtherelationbetweenthesta
teandeconomythrougharesearchofthelimitsof“inter
vention”of thestate intoeconomicflowsandprocesses,
observingitfromtheprismoftheoreticalviewsofecono
micsciencerelatedtoevolutionofthisrelation.Theaut
hor came to conclusion on necessity of the influence of
thestateoncreationofeconomicprocessesandrelations

16)  Има ну ел Во лер стин, Пропасткапитализма?, са сај та Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 
www.nspm.rs, 29. 03. 2010. 
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through its performance of certain economic functions.
Heretherecomesaquestiontowhatextenttheinfluence
ofthestateineconomyisacceptable?Theoreticaldiver
sificationineconomyisdeterminedexactlybytheanswer
tothisquestionandsointhepaperauthoranalyzedsome
theoriesrelatedtothisquestion.Finalpartoftheanalysis
isdedicatedtoacontemporarydilemmathathasappea
redmoreobviousthanbeforeinthepast–thedilemmaon
viabilityoftheideaofcapitalismthathasbeendominant
inglobaleconomy.
KeyWords:roleofthestateineconomy,economicfuncti
onsofthestate,liberalism,stateinterventionism
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Resume
Fromallpreviouslypresentedfactsitispossibletomake
conclusionthatinstitutionalcapacityofmodernstatefor
resolvingsocioeconomicimbalanceisnotsufficientone.
It isgettingmore talkedabouta crisisofmanagingca
pacityofmodernstateversusincreasingdemandsofsoci
ety:“Crisisdoresultinthecrisisofmanagingcapacity/
capability and politically mobilized society. In fact, the
crisis representsa result of aparallel and simultaneous
increasing number of demands and reduced capacity of
thegovernmenttosolvethem.Redundantpublicexpendi
tureandinflationmakesaconsequencelikeproductofthe
establishedrelations:“(growing)demands–(redundant)
expenditure.”Thereforetherecomestheattempttosolve
theproblemthroughtheincreaseofinfluenceandroleof
modernstateoneconomicprocessesandflows.However,
alongwiththestrengthenedroleofthestatetherecomes
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 Овај рад је примљен 3. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 22. 
новембра 2010. године.

thequestionwhetherthereispossibilityofthesurvivalof
liberalconceptwhichisthebaseofcapitalismandconse
quentlythesurvivalofcapitalismasasystem.
Capitalism, the way we know it, promotes “the welfare
state” that takescareof itscitizensononeside, that is,
hasappropriatesocialpolitics,andcarefullytakescareof
itsprofitableeconomicexpansionistictendenciesonother
side.However,asitisobservedinpreviouspartofthetext,
theproblemismadeinsituationwhenthesetwotendencies
needtogetbalanced.“Namely,it ispossibletocreatea
systemwhichisbetterthancapitalismandasystemwhich
isworse thancapitalism.Theonly thingthat isnotpos
sibletohaveiscapitalisticsystem.”Takingintoaccount
theabovementionedthings,itispossibletomakeconclu
sionthatametamorphosisofcapitalismintoanotherone
systemisapproachingandsuchmetamorphosiscanbea
combinationof previous concepts (socialismand liberal
conceptofcapitalism),butcannotexistinits“pure”form:
aminimalroleofthestateandselfregulatingmarket,that
arebasiccharacteristicsofmoderncapitalism.
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