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Као дру штве ни фе но мен, сво ји на је мо гла на ста ти тек 
кад се има ло шта при сва ја ти, и то не за тре ну так не го за ду-
жи рок јер она за пра во под ра зу ме ва ре ла тив но трај но по се-
до ва ње про из вод них сред ста ва. А по што је пр во бит но нај-
зна чај ни је про из вод но сред ство би ла пло до но сна зе мља, она 
је по ста ла и нај зна чај ни ји обје кат при сва ја ња око ко јег су се 
пр во бит ни при сва ја чи нај ви ше оти ма ли. Сво ји на се за пра во 
„ја вља (као за че так) тек он да ка да се од ре ђе на пле ме на ори-
јен ти шу да из ве сна под руч ја трај но за др же ка свој по сед (да 
би сте као мо но пол на њи ма)“.1

При сва ја ње је на тај на чин по ста ло глав но обе леж је не-
по сред не људ ске про из вод ње, а про из во ди људ ског ра да глав-
ни обје кат при сва ја ња, у чи ју је функ ци ју ста вље но и при сва-
ја ње са ме при ро де и при род них усло ва про из вод ње. По што 
је не по сред на људ ска про из вод ња глав на по лу га пре вла да ва-
ња ре ла тив не оску ди це и за вла да ва ња ре ла тив ног из о би ља, 
она објек тив но ни је мо гу ћа без при сва ја ња, ко је је не из бе жна 
по сле ди ца и пре ка по тре ба ре ла тив не оску ди це и ре ла тив-
ног из о би ља, из ван ко јих и не по сто ји јер се у ап со лут ној 
оску ди ци не ма шта при сва ја ти, док у ап со лут ном из о би љу 
при сва ја ње по ста је бе сми сле но као што би би ло бе сми сле но 
при сва ја ње ва зду ха или сун че ве све тло сти. 

Док је још вла да ла ап со лут на оску ди ца, ни је би ло оту-
ђи ва ња па ни је мо гло би ти ни при сва ја ња као вла да ју ћег 
дру штве ног од но са, због че га су и сред стви ма про из вод ње и 
про из ве де ним до бри ма сви за јед нич ки рас по ла га ли. По на-
ла зи ма Фри дри ха Ен гел са, још је у до ба Це за ра код Су е ва 
по сто ја ла не са мо за јед нич ка сво ји на, већ и за јед нич ко об-
ра ђи ва ње за за јед нич ки ра чун“. Као глав но сред ство про из-
вод ње, област ко ју је пле ме по се до ва ло, „би ла је за јед нич ка 
зе мља пле ме на, при зна та као та ква од су сед них пле ме на, а 
од ње га са мо бра ње на од за хва та ња дру гих пле ме на“. И „оно 
што се за јед нич ки из гра ђу је и упо тре бља ва је сте за јед нич ка 
сво ји на: ку ћа, ба шта, ка јак“.2

1 Др Иво Бу рић, Удруженирадиминулирад,Ин фор ма тор, За греб, 1983, стр. 
68.

2 К. Маркс, Ф. Ен гелс, Пореклопородице,приватнесвојинеидржаве,Иза бра-
на де ла, Кул ту ра, 1950, стр. 183, 240 и 298.
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За јед нич ка пле мен ска сво ји на пред ста вља ла је у су-
шти ни лич ну, соп стве ним ра дом сте че ну, сво ји ну при пад ни-
ка од ре ђе ног пле ме на, али не као њи хов ме ђу соб ни сво јин ски 
од нос, већ у од но су пре ма при пад ни ци ма дру гих пле ме на 
као по тен ци јал ним при сва ја чи ма. Рас та ка ње пле мен ске сво-
ји не на ро дов ску, по ро дич ну и ин ди ви ду ал ну сво ји ну, по ста-
ја ло је са раз во јем про из вод них сна га све нео п ход ни ји услов 
одр жа ва ња и ре про ду ко ва ња те лич не, соп стве ним ра дом 
сте че не сво ји не, ко ја је ти ме пре тва ра на у уну тар сво јин ски 
од нос са мог пле ме на, све док, за хва љу ју ћи све му то ме, ни-
је пре ко ра чен суд бо но сни праг ег зи стен ци јал ног ми ни му-
ма, ка да је от по чео про цес ње не исто риј ске тран сфор ма ци је 
у при ват ну, при сва ја њем ту ђег ра да ре про ду ко ва ну сво ји ну. 
Са да „ро дов ске стар је ши не и вјер ски по гла ва ри гра бе се би 
нај бо ље ора ни це, ли ва де и при мјер ке за јед нич ке сто ке“, па 
„у ра ту за ро бље ног не при ја те ља ви ше не уби ја ју, већ га упо-
шља ва ју на тим има њи ма, што су на ра сла до те мје ре, да их 
њи хо ви вла сни ци ви ше не мо гу са ми об ра ђи ва ти“.3

Та ко је на ста ла ро бо вла снич ка сво ји на као пр ви раз ви-
је ни ји об лик при ват не сво ји не, ко ја ће се при сва ја њем ту ђег 
ра да ве ко ви ма ре про ду ко ва ти као вла да ју ћи дру штве ни од-
нос. Фе у дал на и ка пи та ли стич ка сво ји на пред ста вља ју са мо 
раз ви је ни је исто риј ске об ли ке тог вла да ју ћег од но са, на ста ле 
услед про ме на у на чи ну при сва ја ња ту ђег ра да, док је са ма 
су шти на сва три сво јин ска об ли ка иста – пре тва ра ње це ло-
куп ног ви шка про из во да у не при ко сно ве но вла сни штво оних 
ко ји не про из во де. 

Ту ђим ра дом сте че на сво ји на у исто вре ме је и бра ње на 
и на па да на, и ве ли ча на и кри ти ко ва на, и во ље на и мр же на и 
за чи та во вре ме ње не вла да ви не ни шта ни је иза зи ва ло ве ће 
људ ске раз до ре, дру штве не су ко бе и ме ђу соб на уни шта ва ња 
љу ди. То ли ко про тив ре чан од нос пре ма при ват ној сво ји ни 
про ис ти че оту да што је она са ма по се би крај ње про тив реч на 
јер је сво ји на јед них ко ји ма по свом при род ном ис хо ди шту 
не при па да а не сво ји на дру гих ко ји ма по свом при род ном ис-
хо ди шту при па да. 

Та про тив реч ност при ват не сво ји не има и крај ње про-
тив реч не им пли ка ци је, јер из ње исто вре ме но про ис ти чу: и 

3 Адолф Дра ги че вић, Робовласништво,Зна ње, За греб, 1958, стр. 7.
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бо гат ство и си ро ма штво, и раз вој и стаг на ци ја, и жи вот но 
оби ље и жи вот на бе да, и по вла шће ност и обес пра вље ност, 
и сло бо да и роп ство, и го спод ство и по да ни штво, и за ин те-
ре со ва ност и не за ин те ре со ва ност за про из вод њу и еко ном-
ски про спе ри тет. На тим су прот но сти ма за сни ва се гло бал на 
по ла ри за ци ја дру штва на вла да ју ће и пот чи ње не кла се као 
суд бо но сна од ред ни ца це ло куп ног жи во та, и људ ске је дин ке 
и дру штве не за јед ни це. 

Али упр кос тој про тив реч но сти, по ја ва при ват не сво ји-
не озна чи ла је до са да нај ве ћу пре крет ни цу у раз во ју људ ске 
је дин ке, ко јом је спољ на при род на при ну да у дру штве ној ре-
про дук ци ји за ме ње на уну тра њом – дру штве ном при ну дом. 
То што је пр во бит не љу де при мо ра ва ло на при ку пљач ку и 
про из вод ну ак тив ност би ла је углав ном при род на ну жда у 
за до во ља ва њу на гон ских по тре ба, а чим би оне би ле под-
ми ре не, ак тив ност на обез бе ђи ва њу жи вот них сред ста ва је 
пре ста ја ла, па уко ли ко је при ро да би ла из да шна, пре о ста ја ло 
је вре ме на и за не ка кву за ба ву, што је пр во бит ну за јед ни цу 
чи ни ло до ста инерт ном, због че га је та во ри ла у ме сту или се 
не при мет но ме ња ла. 

Под сти чу ћи те жњу за бо га ће њем, при ват на сво ји на 
је људ ску за јед ни цу сна жно по ву кла пу тем ци ви ли за ци јуе. 
Чарлс Фу рие је твр дио да је „дух вла сни штва нај ја ча по лу-
га ко ја мо же оду ше ви ти љу де Ци ви ли за ци је“,4 а по ре чи ма 
Фри дри ха Ен гел са, „ни ска по хле па је би ла по кре тач ка сна га 
ци ви ли за ци је од ње ног пр вог да на до да нас, њен крај њи циљ 
је би ло бо гат ство, и још јед ном бо гат ство, и по тре ћи пут 
бо гат ство, бо гат ство не дру штва, не го те је ди не бед не ин ди-
ви дуе“, и „ако јој је при то ме пао у део све сна жни ји раз вој 
на у ке и ако су се у ње ним не дри ма по на вља ли пе ри о ди нај-
ви шег про цва та умет но сти, то је ипак би ло са мо сто га што 
се без њих не би мо гла у пу ној ме ри сти ца ти бо гат ства на шег 
до ба“.5

Кон цен тра ци ја бо гат ства на јед ној стра ни, ни је се мо-
гла вр ши ти без кон цен тра ци је си ро ма штва на дру гој стра ни. 
Да би се про из во ди ло бо гат ство не знат не ма њи не дру штва, 
мо ра ла је огром на ве ћи на дру штва би ти пре тво ре на у пу ко 

4 Char les Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет,Школ ска књи га, За-
греб, 1980, стр. 167.

5 К. Маркс, Ф. Ен гелс, Дела,том 32, Про све та, Бе о град, стр. 139
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сред ство те про из вод ње у сво ји ни те исте ма њи не. По сво јин-
ском ста ту су, роб се ни по че му ни је раз ли ко вао од оста лих 
сред ста ва про из вод ње, из че га је про ис ти ца ла не са мо ње го ва 
ап со лут на обес пра вље ност, не го и пот пу на оту ђе ност ње го-
вог ра да. 

То је код екс пло а ти са них ма са већ од са мог по чет ка 
ства ра ло од бој ност пре ма при ват ној сво ји ни, из ко је су по-
ни кле и пр ве иде је о ње ном уки да њу. „Пр ви цр кве ни оци де-
ли ли су схва та ње да зе мља ни је ни чи ја сво ји на, да је она у 
ства ри бож ја, па да оно што при сва ја ју бо га ти при па да бо гу, 
а ти ме и свим љу ди ма“.6 Пре ма хри шћан ском пре да њу, „сви 
ко ји при гр ли ше вје ру др жа ху се за јед но и све им би ја ше за-
јед нич ко, про да ва ли би по крет на и не по крет на до бра и то би 
ди је ли ли сва ком пре ма ње го вој по тре би“, 7 док је „Му ха мед 
ис та као да су љу ди рав но прав ни у три ства ри: во ди, ва три и 
ис па ши за сто ку“.8

По пут ре ли ги је, и фи ло зо фи ја се од дав ни на окре-
та ла про тив при ват не сво ји не, тра же ћи из лаз у ње ном по-
друштвља ва њу. По Пла то ну „нај бо ље се упра вља она др-
жа ва, у ко јој нај ви ше љу ди за јед но ме сто ка жу јед на ко те 
ре чи: „мо је“ и „ни је мо је“,9 док је за То ма са Мо ра, „уки да ње 
при ват не сво ји не је ди но сред ство за рав но мер ну и пра вич ну 
рас по де лу до ба ра, као и за оп ште бла го ста ње“.10 На ро чи то је 
чу ве на сле де ћа ми сао Жан Жак Ру соа: „Пр ви ко ји је огра дио 
зе мљи ште и ре као: „Ово је мо је“, на и шав ши на про сто ду шне 
љу де ко ји су му по ве ро ва ли, у ства ри је осни вач обра зо ва ног 
дру штва. Ко ли ко би спре чио зло чи на, уби ста ва и ра то ва, од 
ко ли ке ли бе де и стра хо та по ште део људ ски род онај ко ји би 
по чу пао ко ље и за тр пао ја рак, до ви ку ју ћи бли жњи ма: „Не 
ве руј те ва ра ли ци! Про па шће те ако смет не те с ума да пло до-
ви при па да ју сва ком и да зе мља ни је ни чи ја!“11

6 Ву ко Па ви ће вић, Социологијарелигије,БИГЗ, Бе о град, 1988, стр. 263.
7 Ан дри ја Кре шић, Краљевствобожијеикомунизам,Ин сти тут за ме ђу на род ни 

рад нич ки по крет, Бе о град, 1975, стр. 133.
8 Др Иван Цвит ко вић, Марксистичкамисаоирелигија,Сви је тлост, Са ра је во, 

1980, стр. 53.
9 Држава,Ма ти ца хр ват ска, За греб, 1942, стр. 201.
10 Утопија,Кул ту ра, 1951, стр. 90.
11 Друштвениуговор,Про све та, Бе о град, 1949, стр. 139.
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Ду бља ана ли за исто риј ске ге не зе при ват не сво ји не по-
ка за ла би да ње но не ста ја ње, пу тем по друштвља ва ња, от по-
чи ње у ства ри већ са ње ним на ста ја њем. Сво ји на од по чет ка 
већ са ма по се би пред ста вља дру штве ни фе но мен јер се осла-
ња на дру штве ну за шти ту ко ју, као овла шће ни за ступ ник 
дру штва, обез бе ђу је др жа ва. Али др жа ва ни је са мо за штит-
ник, не го и ства ра лац сво јин ских пра ва, а ни ко не мо же ни 
ства ра ти ни шти ти пра ва јед ног вла сни ка без исто вре ме ног 
огра ни ча ва ња пра ва дру гих вла сни ка, што до вољ но го во ри 
да је сва ка сво ји на пре све га дру штве ни од нос. 

Основ на про тив реч ност сво јин ског мо но по ла је у то ме 
што је нео гра ни че но рас по ла га ње сво јин ским пра ви ма објек-
тив но не мо гу ће јер би оно зна чи ло оп ште на ру ша ва ње сво-
јин ског мо но по ла. Ако би сва ко сво јом имо ви ном рас по ла гао 
не за ви сно од сво јин ских пра ва дру гих, на ста ло би ме ђу соб но 
по ни шта ва ње сво јин ских пра ва свих, ко је би би ло рав но оп-
штем бес пра вљу. А то зна чи да се о по друштвља ва њу сво ји не 
мо же го во ри ти са мо као о још ве ћем по друштвља ва њу не че га 
што је по сво јој при ро ди већ дру штве но. 

По друштвља ва ње сво ји не је у ства ри исто риј ски про-
цес ко ји тра је од ње ног на стан ка и од ви ја се у прав цу све ве ће 
де мо но по ли за ци је ствар ног рас по ла га ња сво јин ским објек ти-
ма. И у са мом ро бо вла сни штву, ка да је нај ве ћи део дру штва 
био пот пу но ис кљу чен из тог рас по ла га ња, ја ча ла је, не са мо 
за ра чун већ и на ра чун ин ди ви ду ал не сво ји не ро бо вла сни ка, 
др жав на ор га ни за ци ја, а са њом и јав но вла сни штво, али се 
по бољ ша вао и по ло жај ро бо ва, ко ји су по ста ја ли ре ла тив но 
ве ћи ужи ва о ци ро бо вла снич ке имо ви не не го у по чет ку, па и 
ствар ни по сед ни ци од ре ђе ног лич ног имет ка. 

Фе у да ли зам пра ви већ кру пан исто риј ски ко рак у прав-
цу ствар ног по друштвља ва ња при ват не сво ји не. Иако је за-
јед но са зе мљом, сам у по се ду свог го спо да ра, кмет је до би ја 
на упо тре бу под усло вом да ви шак про из во да пре да је ње ном 
за кон ском вла сни ку. Ти ме је на ње га де ли мич но пре не се но и 
са мо ко ри шће ње и упра вља ње зе мљом, па је за то ли ко фак-
тич ки окр њен и мо но пол фе у дал ца на рас по ла га ње истом. 
Ус по ста вља њем ва зал них од но са, по друштвља ва ње је за-
хва ти ло рас по ла га ње про из вод ним сред стви ма и од стра не 
са мог плем ства, јер док су ро бо вла сни ци сво јим по се ди ма 
упра вља ли ауто ном но, фе у да ли зам је кроз ва зал ство ус по-
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ста вио хи је рар хиј ски си стем упра вља ња, у ко јем је ауто но-
ми ја за ме ње на суб ор ди на ци јом као свој вр сним ви дом цен-
тра ли стич ког ко лек ти ви зма. 

Ка пи та ли зам је тај ко лек ти ви зам по ру шио ус по ста вља-
ју ћи по но во вла снич ку ауто но ми ју не за ви сних ка пи та ли ста, 
а про из во ђа ча је по но во одво јио од про из вод них сред ста ва 
пре тва ра ју ћи га у мо дер ног ро ба ко ји се по ма ло про да је на 
од ре ђе но вре ме уме сто да од јед ном бу де про дат до жи вот но. 
Ка пи та ли зам је сво јин ски мо но пол на рад ну сна гу са по сед-
ни ка про из вод них сред ста ва пре нео на са мог про из во ђа ча, 
чи ме је сво јин ски мо но пол уоп ште ус по ста вио као уни вер-
зал ни дру штве ни од нос, без ко јег не би би ло ни уни вер зал не 
рав но прав но сти као бит ног пред у сло ва дру штве не јед на ко-
сти. 

Ин ду стри ја ли за ци јом про из вод ње ка пи та ли зам је, ме-
ђу тим, из гра дио тех но ло шко-про из вод не те ме ље сво јин ског 
по друштвља ва ња. Ин ду стри ја је од са мог по чет ка раз ви ја на 
као ко лек тив на про из вод ња, ко ја је што се по де ла ра да ви ше 
раз ви ја ла, тех но ло шки по ве зи ва ла све ве ћу ма су не по сред-
них про из во ђа ча. Изо ло ва не за на тли је, ко ји руч ним алат-
ка ма ру ку ју по је ди нач но за ме ни ла је ма сов на ор га ни за ци ја 
на јам них рад ни ка, ко ји ин ду стриј ска по стро је ња оп слу жу ју 
ко лек тив но. 

Ти ме су по на чи ну упо тре бе сред ста ва про из вод ње већ 
у ве ли кој ме ри по друштвље на, а са по друштвља ва њем про-
из вод них сред ста ва вр ше но је и по друштвља ва ње про из во-
да, ко ји су из про из во да за се бе пре тва ра ни у про из во де за 
дру ге. За раз ли ку од изо ло ва не на ту рал не про из вод ње, роб на 
про из вод ња је уве ли ко већ по друштвље на са мим тим што 
пред ста вља про из вод њу за тр жи ште, на ко јем се про из во ди 
јед них, раз ме њу ју за про из во де дру гих про из во ђа ча. Ро ба је, 
уто ли ко уко ли ко је јед ни про из во де а дру ги упо тре бља ва ју, 
већ са ма по се би и са ма за се бе дру штве ни про из вод. 

Пре ла ском са на ту рал не на роб ну про из вод њу бит но 
се ме ња и на чин при сва ја ња, ко је се уме сто на сил ним, вр-
ши еко ном ским сред стви ма. Роб је за свог го спо да ра ра дио 
под не по сред ном на сил ном при ну дом, ко ја је у фе у да ли зму 
за ме ње на са мо по сред ном, та ко ђе на сил ном при ну дом над 
кме том, док је на јам ни рад ник еко ном ски при ну ђен да сво ју 
рад ну сна гу сам ну ди и по сло дав цу про да је по тр жи шној це-
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ни, чи ја се ви си на, не за ви сно и од јед ног и од дру гог, од ре ђу-
је еко ном ском вред но шћу са ме рад не сна ге и од но сом ње не 
по ну де и по тра жње. 

По мо ћу си ле је при сва ја ње ви шка про из во да у на ту-
рал ној при вре ди вр ше но и ме ђу са мим при сва ја чи ма, ко ји су 
ра ди осва ја ња и при сва ја ња ту ђих по се да стал но ра то ва ли, 
док се у роб ној при вре ди, пу тем не е кви ва лент не раз ме не и 
рас по де ле, вр ши без ика кве си ле. Та мо су ја чи при сва ја ли од 
сла би јих, ов де бо га ти ји од си ро ма шни јих, пр ви су то чи ни ли 
по мо ћу фи зич ке, дру ги по мо ћу еко ном ске мо ћи. По што је у 
на ту рал ној при вре ди пре ли ва ње из плит ких у ду бо ке џе по-
ве вр ше но по прин ци пу раз дво је них, а у роб ној при вре ди по 
прин ци пу спо је них су до ва, фи зич ка си ла пре ли ва ња ко ја је у 
пр вом слу ча ју нео п ход на, у дру гом слу ча ју по ста је су ви шна. 

Роб ном про из вод њом про из вод не је ди ни це су еко ном-
ски, а тех но ло шком по де лом ра да и про из вод но ор ган ски по-
ве зи ва не, па ве штач ко по ве зи ва ње по мо ћу спо ља шњих си ла 
не са мо што ви ше ни је по треб но, не го је и штет но, али је због 
то га и ин ди ви ду ал но упра вља ње про из вод ним про це си ма 
по ста ло не функ ци о нал но јер ко лек тив на про из вод ња тра жи 
и ко лек тив но упра вља ње. Већ и са мом роб ном раз ме ном ви-
ше не упра вља са мо про из во ђач, већ и по тро шач, као и чи тав 
низ про мет ни ка ко ји из ме ђу њих по сре ду ју, а у сло же ним си-
сте ми ма про из вод ње ма њи или ве ћи број по сле ни ка упра вља 
и про из вод ним про це си ма. 

Ин ди ви ду ал ни про из во ђач је ап со лут ни ко ри сник 
сво јих про из вод них сред ста ва јер их сам и упо тре бља ва, и 
упра вља њи ма, и ужи ва пло до ве про из вод ног ра да ко ји тим 
сред стви ма оба вља. Уко ли ко при том при сва ја и ту ђи рад, 
он то, за хва љу ју ћи над про сеч ној про дук тив но сти свог ра да и 
тр жи шним окол но сти ма, чи ни ис кљу чи во у сфе ри про ме та, 
те је уто ли ко и ње го ва ин ди ви ду ал на сво ји на исто вре ме но и 
лич на и при ват на јер је ре зул тат и ње го вог лич ног и при сво-
је ног ту ђег ра да. 

За раз ли ку од ин ди ви ду ал ног про из во ђа ча, вла сник 
про из вод них сред ства ко ји по ред соп стве не, за по шља ва и 
ту ђу рад ну сна гу, већ је са оста лим за по сле ним њи хов ко-
лек тив ни ко ри сник јер их не упо тре бља ва сам не го за јед но 
са сво јим на јам ни ци ма. Ка пи та ли стич ка про из вод ња је за-
пра во и за по че ла са ра ди о ни цом чи ји је вла сник исто вре ме но 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.3/2013,год.Xvol.18 стр.247268

255

и упра вљач и не по сред ни про из во ђач, али ко ји већ ни је био 
ис кљу чи ви ко ри сник сво јих сред ста ва, те уто ли ко ни ње го ва 
сво ји на на тим сред стви ма ни је пред ста вља ла ње гов ис кљу-
чи ви мо но пол. 

Већ у раз ви је ној ма ну фак ту ри њен вла сник се мо рао 
пот пу но по ву ћи из не по сред не про из вод ње и по све ти ти 
упра вља њу, ко је је у ин ду стриј ском пред у зе ћу пре но сио на 
све ве ћи број про фе си о нал них ме на џе ра, док се на кра ју и те 
уло ге ни је у пот пу но сти осло бо дио, за др жа ва ју ћи са мо на-
слов прав ног вла сни ка са крај ње ре ду ци ра ном уло гом ко ри-
сни ка све де ном на па ра зит ско пло до у жи ва ње. Сто га суд би на 
про из вод них кор по ра ци ја ни је ви ше у ру ка ма њи хо вих вла-
сни ка, не го у ру ка ма упра вљач ког апа ра та. 

Раз вој са вре ме не тех но ло ги је под ри ва и мо но пол про-
фе си о нал ног упра вљач ког апа ра та, зах те ва ју ћи све ши ре и 
све не по сред ни је уче шће свих про из во ђа ча у упра вља њу. 
„Про мје не ко је у не по сред ном рад ном про це су иза зи ва но-
ва, су вре ме на и ауто ма ти зи ра на тех но ло ги ја, те упра вља ње 
њо ме, не из бе жно има ју у се би кли це са мо у прав них аспи ра-
ци ја“. 12

Нео п ход ност све ве ће кон цен тра ци је ка пи та ла, ко ју 
је на ме тао раз вој са вре ме не тех но ло ги је, зах те ва ла је и по-
друштвља ва ње сво јин ских пра ва, ко је је вр ше но на ро чи то у 
об ли ку ак ци о нар ства. У прак си ак ци о нар ски ка пи тал функ-
ци о ни ше као не де љи ви сво јин ски по сед нео гра ни че ног мно-
штва удру же них ин ди ви ду ал них по сед ни ка, ко ји сво је де ло-
ве про да јом ак ци ја мо гу оту ђи ва ти од се бе али не и од са мог 
здру же ног ка пи та ла. Сво јин ско пра во на це ли ну та квог по-
се да је у ства ри њи хо во за јед нич ко пра во ко је не ис кљу чу је 
већ под ра зу ме ва њи хо во ин ди ви ду ал но, са мо по друштвље но 
пра во на вред но сне де ло ве је дин стве ног ка пи та ла. 

У прин ци пу по је ди ни ак ци о на ри рас по ла жу не са мо 
сво јим ак ци ја ма већ и це лим здру же ним ка пи та лом, па са мим 
тим и сва ком по је ди ном ак ци јом у ње го вом са ста ву. Оту да „у 
су шти ни ак ци је већ по сто ји су прот ност про тив ста рог об ли-
ка, у ко ме се дру штве но сред ство за про из вод њу ис по ља ва 
као ин ди ви ду ал на сво ји на“, због че га „ка пи та ли стич ка ак-
ци о нар ска пред у зе ћа тре ба сма тра ти исто као и ко о пе ра тив-

12 Дра го Бу вач, Анатомијајапанскогуспеха,Гло бус, За греб, 1982, стр. 111.
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не фа бри ке као пре ла зне об ли ке из ка пи та ли стич ког на чи-
на про из вод ње у удру же ни, са мо што је јед ни ма су прот ност 
уки ну та не га тив но, а у дру ги ма по зи тив но“. 13

Пре лаз на удру же ни на чин про из вод ње вр ши се пре ко 
ак ци о нар ства та ко што се по ве ћа ва број удру же них вла сни ка 
про из вод них сред ста ва и што се рас по ла га ње тим сред стви-
ма са ле ги тим них вла сни ка пре но си и на не вла сни ке, ко ји 
по ста ју ствар ни ко лек тив ни вла сни ци. И што се ви ше ши ри 
круг фор мал них вла сни ка, то је ве ће њи хо во обез вла шћи ва-
ње у при лог не фор мал них вла сни ка. 

Ак ци о нар ским удру жи ва њем за по чи ње са свим обр нут 
про цес у од но су на сти хиј ну ка пи та ли стич ку кон ку рен ци ју. 
Ако се кон ку рен ци јом сма њи вао, удру жи ва њем се по ве ћа ва 
број ле ги тим них вла сни ка ка пи та ла јер се у пр вом слу ча ју 
кон цен тра ци ја вр ши ла ута па њем сла би јих ка пи та ла у ја че, 
док се у дру гом слу ча ју вр ши њи хо вим удру жи ва њем. 

Удру жи ва ње је омо гу ћи ло не са мо да у кон ку рен ци-
ји оп ста ну сит ни ка пи та ли, већ и да вла сни ци ма ка пи та ла 
по ста ну но ви сит ни по сед ни ци, па и са ми рад ни ци, да се 
на тај на чин кон цен три шу и про из вод но мо би ли шу ве ли ка 
усит ње на сред ства, што је за ре зул тат има ло из у зет но брз 
успон ак ци о нар ског ка пи та ла. Још „кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка ак ци о нар ски об лик сво ји не по стао је пре о вла ђу ју ћи 
у ве ћи ни гра на круп не ин ду стри је. Већ 1929. го ди не у САД 
48, 3% свих пред у зе ћа имао је ак ци о нар ски об лик и она су 
за по шља ва ла 89, 9% це ло куп не рад не сна ге, и да ва ла 92, 1% 
це ло куп не про из вод ње пре ра ђи вач ке ин ду стри је“. 14

Упо ре до са по ве ћа њем бро ја ак ци о на ра сма њи ва на је 
њи хо ва уло га у ствар ном рас по ла га њу, и укуп ним и њи хо вим 
по је ди нач ним ка пи та лом, јер „пре тва ра њем сво ји не у ак ци-
о нар ску сво ји ну вла сник по ста је вла сник с ма њим пра вом. 
Као по сед ник ак ци је он је за ви сан од од лу ка свих дру гих по-
сед ни ка ак ци ја; он је са мо члан (ако и не баш увек онај ко ји 
слу жи) јед не це ли не. С про ши ре њем ак ци о нар ског си сте ма 
ка пи та ли стич ка сво ји на та ко по ста је све ви ше та ква огра-
ни че на сво ји на ко ја да је ка пи та ли сти са мо пра во на ви шак 

13 К. Маркс, КапиталIII,К. Маркс, Ф. Ен гелс,Дела,том XXI II, Про све та, Бе о-
град, стр. 373.

14 Др Сто јан Јан ков, Савременипривреднисистеми,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја 
– ИЕИ, Бе о град, 1972, стр. 21.
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вред но сти, не до зво ља ва ју ћи му да од лу чу ју ће за хва ти у ток 
про из вод ње“.15

Као ак ци о нар, ка пи та ли ста не мо же за хва та ти у ток 
про из вод ње јер се она већ то ли ко одво ји ла од ње го вог вла-
сни штва да су „у си сте му кор по ра ци ја вла сни ку ин ду стриј-
ског бо гат ства оста вље ни са мо сим бо ли вла сни штва, док се 
моћ, од го вор ност и имо ви на, ко је су ра ни је би ле са став ни 
де ло ви вла сни штва, пре но се на по себ не гру пе у чи јим се ру-
ка ма на ла зи кон тро ла“. Сто га је „став „вла сни ка“ ве ли ке кор-
по ра ци је пре ма „ње го вој“ сво ји ни. . . став го то во пот пу ног 
оту ђе ња. Ње го во се вла сни штво са сто ји од пар че та хар ти је 
ко је пред ста вља из ве сну ко ле бљи ву ко ли чи ну нов ца“, је „он 
не ма од го вор но сти пре ма пред у зе ћу и ни ка кав кон кре тан од-
нос пре ма ње му“. 16 И „мо би ли зо ва ње ка пи та ла пре тва ра у 
све ве ћој ме ри ка пи та ли стич ку сво ји ну у упут ни це на при-
нос и услед то га чи ни ка пи та ли стич ки про цес про из вод ње 
у све ве ћем оби му не за ви сним од кре та ња ка пи та ли стич ке 
сво ји не“.17

Свој вр ху нац не за ви сност про из вод ње од сво ји не до-
сти же у др жав ном ка пи та ли зму, где се сво јин ски мо но пол 
пре тва ра у го лу ап страк ци ју јер се у свој ству прав ног су-
бјек та у име це лог дру штва по ја вљу је др жа ва. По што сва ки 
ствар ни мо но пол зна чи ис кљу че ње дру гих су бје ка та из рас-
по ла га ња од ре ђе ним сво јин ским објек том, мо но пол др жа ве 
уко ли ко би она ствар но пред ста вља ла це ло дру штво, зна чио 
би уки да ње сва ког мо но по ла, па са мим тим и сва ке сво ји не 
јер под прет по став ком да из др жав не сво ји не ни ко не би био 
ис кљу чен, она не би ни пред ста вља ла ствар ну сво ји ну. 
 Под иде о ло шким по сту ла том да др жа ва пред ста вља це ло 
дру штво, др жав на сво ји на је у ко му ни стич ком по кре ту упра-
во из јед на ча ва на са дру штве ном сво ји ном, па про гла ша ва на 
и за њен нај ви ши об лик. А по што је др жа ва оста ла одво је на 
од дру штва и су прот ста вље на дру штву, иде о ло ги ја др жав не 
сво ји не пред ста вља ла је ла жну ма ску за при кри ва ње би ро-
крат ске са мо во ље у рас по ла га њу дру штве ном имо ви ном. 

15 Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал,Кул ту ра, 1958, стр 152/3.
16 Ерих Фром, Здраводруштво,Рад, Бе о град, 1980, стр. 138.
17 Ру долф Хил фер динг, Финансијскикапитал,исто, стр. 168.
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По што иза сво јин ског мо но по ла сто ји др жа ва, сва ка 
сво ји на је у том по гле ду др жав на, и не мо же по сто ја ти без 
др жа ве. Основ ни сми сао др жа ве је упра во да обез бе ђу је при-
сва ја ње и за шти ту сво ји не, овла шћу је и раз вла шћу је ле ги-
тим не вла сни ке. Она је ис кљу чи ви до на тор сво јин ских пра ва 
и вр хов ни ар би тар у имо вин ско-прав ним спо ро ви ма. 

Али др жа ва је од у век би ла и не по сред ни вла сник од ре-
ђе них сред ста ва по мо ћу ко јих оства ру је сво је функ ци је, и без 
ко јих не би мо гла ни по сто ја ти. Тим сред стви ма ни ка да ни је 
рас по ла га ло це ло дру штво, већ овла шће ни др жав ни ор га ни, 
ко ји су их ви ше упо тре бља ва ли про тив дру штва не го у ин-
те ре су дру штва. И по што су др жав ни ор га ни има ли мо но пол 
на то рас по ла га ње, др жав на имо ви на ни ка да ни је при па да ла 
це лом дру штву сем ако је са ми др жав ни ор га ни ни су да ва ли 
на јав но ко ри шће ње. 

С об зи ром да са ма не про из во ди, др жа ва сво ја сред-
ства мо же сти ца ти је ди но при сва ја њем ту ђег ра да, па „не ма 
основ не кон тра дик ци је из ме ђу при ват ног и др жав ног вла-
сни штва“,18 ко ја је са мо ње гов нај ек стрем ни ји и нај ра зви је-
ни ји об лик. „Мо дер на др жа ва, ма ка кав био њен об лик, у су-
шти ни је ка пи та ли стич ка ма ши на, др жа ва ка пи та ли ста, иде-
ал ни све оп шти ка пи та ли ста“, и „уко ли ко ви ше про из вод них 
сна га она пре у зи ма у сво је вла сни штво, уто ли ко ви ше по ста-
је ствар ни све оп шти ка пи та лист, уто ли ко ви ше др жа вља на 
екс пло а ти ше. Рад ни ци оста ју на јам ни рад ни ци, про ле те ри“, 
а „ка пи та ли стич ки од но си се ти ме не уки да ју, на про тив, они 
до сти жу свој вр ху нац“.19

Екс пло а та ци ју сво јих др жа вља на мо дер на др жа ва вр-
ши углав ном на два на чи на: не по сред но кроз про из вод њу ко-
ју са ма ор га ни зу је, и по сред но кроз за хва та ње ви шка про из-
во да са мо стал них пред у зет ни ка. Ма да су оба ви да др жав не 
екс пло а та ци је по сто ја ла от кад по сто ји др жа ва, мо дер ну др-
жа ву ка рак те ри ше упра во до ми нант на уло га у ор га ни за ци ји 
про из вод ње и це ло куп не дру штве не ре про дук ци је, ода кле 
про ис ти че и ње на еко ном ска до ми на ци ја као нај моћ ни јег ка-
пи та ли сте. 

18 Бран ко Хор ват, Политичкаекономијасоцијализма,Гло бус, За греб, 1984, стр. 
197.

19 Фри дрих Ен гелс, Развитаксоцијализмаодутопиједонауке,К. Маркс, Ф. Ен-
гелс, Иза бра на де ла, том II, Кул ту ра, 1950, стр. 144.
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По сред на екс пло а та ци ја про из во ђа ча од стра не др жа ве 
ве за на је за ње ну по сред нич ку уло гу у ре про ду ко ва њу при-
ват не сво ји не. Већ су пр ви не по сред ни екс пло а та то ри мо ра ли 
ства ра ти и из др жа ва ти по се бан др жав ни апа рат по мо ћу ко јег 
су вр ши ли при сва ја ња ту ђих по се да и обез бе ђи ва ли екс пло-
а та ци ју ту ђе рад не сна ге. Др жа ва се ра ди то га мо ра из др жа-
ва ти све док по сто ји при ват на сво ји на јер је она ну жан услов 
ње ног ре про ду ко ва ња, а кроз исто ри ју се ме ња ју са мо на чин 
и об ли ци из др жа ва ња др жав ног апа ра та. 

Већ са мим тим што је, ра ди соп стве ног из др жа ва ња, за-
хва та ла део ви шка про из во да ко ји су при сва ја ли не по сред ни 
екс пло а та то ри, др жа ва је огра ни ча ва ла њи хов сво јин ски мо-
но пол, по на ша ју ћи се као су вла сник њи хо вог екс пло а та тор-
ског пле на, чи јем је при сва ја њу и са ма да ва ла свој до при нос. 
И што су екс пло а та тор ски од но си по ста ја ли раз ви је ни ји и 
сло же ни ји, уло га др жа ве у њи хо вом обез бе ђи ва њу је по ве ћа-
ва на, па је по ве ћа ва но и ње но уче шће у рас по ла га њу при сво-
је ним ви шком про из во да. 

У од но су на ро бо вла сни штво, већ је у фе у да ли зму знат-
но по ве ћан уплив др жа ве у при ват но вла сни штво. Вла да ри 
су би ли чак и ле ги тим ни вла сни ци зе мље ко ју су де ли ли сво-
јим ва за ли ма под усло вом да уче ству ју у њи хо вим рат ним 
по хо ди ма. Цен тра ли за ци ја при ват ног вла сни штва пред ста-
вља ла је за пра во еко ном ску осно ву и основ ни сми сао цен-
тра ли стич ки устро је не фе у дал не др жа ве. 

Иако је ра за ра њем сво јин ског цен тра ли зма ра зо рен и 
цен тра ли зам фе у дал не др жа ве, ко ре ни то из ме ње на уло га 
бур жо а ске др жа ве у ре про ду ко ва њу при ват не сво ји не, не са-
мо што ни је сма ње на не го је стал но по ве ћа ва на. Већ су се 
пр ва ин ду стриј ска пред у зе ћа „ви ше осла ња ла на др жав ну 
за шти ту и по ли тич ку по вла сти цу не го ли на вла сти ту еко-
ном ску сна гу, да би се одр жа ва ла“,20 а „др жав на при вред на 
по ли ти ка, ...тј. она ко ја је не пре кид на и до след на, на ста је тек 
у мо дер но до ба“, и „пр ви си стем ко ји она ства ра је сте си стем 
та ко зва ног мер кан ти ли зма“, ко ји „зна чи ства ра ње мо дер не 
моћ не др жа ве, и то ди рект но, по ве ћа њем вла дар ских при хо-
да, а ин ди рект но, по ве ћа њем по ре ске мо ћи ста нов ни штва“. 21

20 Ma u ri ce Dobb, Студијеоразвојукапитализма,На при јед, За греб, 1961, стр. 
310.

21 Макс Ве бер, Привредаидруштво,том II, Про све та, Бе о град, 1976, стр 427 и 
430.
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 Ути цај др жа ве „на це ло куп не дру штве не и еко ном-
ске то ко ве са вре ме них ка пи та ли стич ких зе ма ља из ван ред но 
бр зо ра сте, на ро чи то по сле ве ли ке еко ном ске кри зе 30-тих 
го ди на, и дру го, по сле II свет ског ра та, а на ро чи то од кра ја 
50-тих го ди на, она све ма ње ин тер ве ни ше у при вре ди, а све 
пре те жни је исту па као фак тор ин те грал ног др жав ног ка пи-
та ли стич ког ре гу ли са ња и пла ни ра ња при вре де ви со ко раз-
ви је них ка пи та ли стич ких зе ма ља“.22 Док се „у кла сич ном ка-
пи та ли зму еко ном ска уло га др жа ва иср пљи ва ла, углав ном, у 
по сред ном ути ца ју по ли тич ке си ле на еко ном ско кре та ње ка-
пи та ли стич ког дру штва, до тле тај ути цај у са вре ме ном ка пи-
та ли зму по ста је не по сре дан. Др жа ва пре ко свог апа ра та, не-
по сред но упра вља при вре дом, ан га жу ју ћи се на ди рект ном 
ре ша ва њу основ них еко ном ских про бле ма, на ор га ни зо ва њу 
про из вод ње и усме ра ва њу при вред ног раз вит ка. Др жав ни 
апа рат ве ли ким де лом по ста је исто вре ме но и при вред ни апа-
рат, од но сно он се раз гра ња ва и до пу њу је за по тре бе усме ра-
ва ња при вред ног раз вит ка, а еко ном ска по ли ти ка др жа ве по-
ста је основ ни ре гу ла тор про из вод ње и еко ном ског раз во ја“.23

 Ре гу ла тор на и усме ра ва ју ћа уло га др жа ве оства ру је се 
на ро чи то пре ко роб но-нов ча них то ко ва, чи јим ре гу ли са њем 
она од лу чу ју ће ути че на укуп не то ко ве дру штве не ре про-
дук ци је. Це нов ном и мо не тра ном по ли ти ком др жа ва вр ши 
ди ри го ва ну пре ра спо де лу но во ство ре не вред но сти, кон цен-
три шу ћи је на раз вој ним пунк то ви ма ко је са ма од ре ђу је, чи-
ме суд бо но сно ути че на ре про дук ци ју по је ди нач них ка пи-
та ла, па ти ме и на оства ри ва ње сво јин ских пра ва њи хо вих 
вла сни ка. 

 Али др жа ва ре гу ла тив ну и усме ра ва ју ћу уло гу не вр ши 
ни ма ло не при стра сно, и сво је услу ге до бро на пла ћу је за хва-
та ју ћи ду бо ко у ви шко ве но во ство ре не вред но сти. Др жа ва је, 
ме ђу тим, по др жа вље ни део ула га ла у ре про дук ци ју соп стве-
них сред ста ва дру штве не ре про дук ци је. Та ко је на ра стао и 
ја чао др жав ни ка пи тал, као основ ни и све до ми нант ни ји об-
лик сво ји не, ко ји ве ли ким де лом за хва та кључ не де лат но сти 
дру штве не ре про дук ци је, као што су те шка ин ду стри ја, са о-
бра ћај, енер ге ти ка, ко му нал не де лат но сти, здрав ство, на у ка 
и обра зо ва ње. 

22 Др Сто јан Јан ков, Савременипривреднисистеми,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја 
– ИЕИ, Бе о град, 1972, стр. 70.

23 Бран ко Хор ват, Политичкаекономијасоцијализма,исто, стр. 184.
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 По што је др жа ва ис кљу чи ви до на тор сво јин ских пра ва 
и глав на сна га при сва ја ња, она је та кву по зи ци ју од по чет ка 
ко ри сти ла за ства ра ње и уве ћа ва ње соп стве ног вла сни штва. 
Већ је ро бо вла снич ка др жа ва по се до ва ла ма ње или ве ће ком-
плек се плод ног зе мљи шта, док је фе у дал на др жа ва би ла ле-
ги тим ни вла сник ве ли ког или нај ве ћег де ла зе мље. Та ко је „у 
Егип ту, у Си ри ји и у по гра нич ним под руч ји ма Ира ка зе мља 
већ одав на при па да ла др жа ви, а об ра ђи ва чи су има ли са мо 
пра во ужи ва ња уз увјет да да ју ста но ви те да жби не“.24 

 Чим је зе мља сво ју уло гу глав ног про из вод ног сред-
ства по че ла да усту па про из вод ној тех ни ци и про из вод ном 
ка пи та лу, тим но вим об ли ци ма по се да по че ла је од мах да се 
окре ће и др жа ва, тра же ћи од го ва ра ју ће из во ре фи нан си ра-
ња ра ди ства ра ња и ја ча ња соп стве не еко ном ске осно ве, ко ја 
јој је би ла и нео п ход на јер је она пред ста вља ла не за ме њив 
дру штве ни осло нац у тој тех но ло шко-про из вод ној и еко ном-
ској тран сфор ма ци ји. „Све ве ћа уло га ко ју је др жа ва тре ба ло 
да од и гра у уоб ли ча ва њу при вре де. . . на го ве ште на је“ већ 
„у по зном сред њем ве ку. Са да је град мно го чвр шће ве зан 
за др жав не окви ре“, па су „чак и ве ли ки фла ман ски гра до ви 
из гу би ли не за ви сност и пот па ли под ди рект ну власт вој во-
да од Бур гун ди је. Вла де су та ко ђе би ле при ну ђе не да се све 
ви ше за ду жу ју, да из на ла зе ефи ка сни је ме то де опо ре зи ва ња, 
па чак и да де вал ви ра ју но вац, не би ли иза шле на крај са све 
ве ћим из да ци ма. Еко ном ски те ме љи др жа ве би ли су по ста-
вље ни“.25

 Др жа ва је свој ка пи тал ства ра ла и уве ћа ва ла углав ном 
на два на чи на: фи скал ним за хва та њем и на ци о на ли за ци јом 
при ват ног ка пи та ла. На ци о на ли за ци ја је, под стак ну та на ро-
чи то ве ли ком кри зом 1930-тих го ди на, вр ше на са ци љем да 
се бр зом цен тра ли за ци јом ка пи та ла омо гу ћи ве ће ан га жо ва-
ње др жа ве у ре ша ва њу про бле ма ко ји су кри зу иза зва ли. Ме-
ра ма на ци о на ли за ци је за хва ће не су упра во оне де лат но сти 
пре ко ко јих је др жа ва мо гла нај е фи ка сни је ути ца ти на при-
вред не то ко ве. 

 Го то во исто вре ме но са раз ви је ним зе мља ма, на ци о на-
ли за ци ју су вр ши ле и не раз ви је не зе мље. Док су у раз ви је-

24 Va dim Je li se jev, Jean Na u don, Ga ston Wi et, Phi lip pe Wolf, Великецивилизације
средњегвијека,На при јед, За греб, 1972, стр. 174. 

25 Средњивекиренесанса,На род на књи га – Вук Ка ра џић – Рад, Бе о град, 1984, 
стр. 173. 
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ним зе мља ма до ми ни ра ли еко ном ски, у не раз ви је ним су у 
пр ви план из би ја ли по ли тич ки фак то ри ета ти за ци је. За то су 
и ме ре на ци о на ли за ци је у не раз ви је ним зе мља ма има ле ви-
ше по ли тич ки а ма ње еко ном ски ка рак тер као у раз ви је ним 
зе мља ма. Због то га је др жа ва за до би ја ла ве ћу уло гу и моћ у 
ре гу ли са њу и усме ра ва њу то ко ва дру штве не ре про дук ци је, 
па је вр ши ла и ши ре за хва те у при ват ну имо ви ну. 

Као свет ски фе но мен, по др жа вље ње при ват не сво ји не 
пред ста вља не сум њи во за ко нит исто риј ски про цес све сног 
овла да ва ња то ко ви ма дру штве не ре про дук ци је. У раз ви је-
ним за пад ним зе мља ма „мо но пол ска струк ту ра и др жав на 
ин тер вен ци ја омо гу ћи ле су да се сто па аку му ла ци је у по сле-
рат ном пе ри о ду по ве ћа два до два и по пу та у по ре ђе њу са 
сто пом из ме ђу два ра та“.26

Кон цен тра ци ја про из вод них по тен ци ја ла у ру ка ма др-
жа ве омо гу ћи ла је не раз ви је ним зе мља ма да ди ри го ва ном 
мо би ли за ци јом про из вод них сна га знат но убр за ју свој при-
вред ни раз вој. „Дра кон ским ме то ди ма и огром ним ула га њи-
ма СССР је по стао ин ду стриј ска ве ле си ла у пе ри о ду од са мо 
де сет го ди на – и то је по сти гао мно го бр же но и јед на дру га 
зе мља у исто ри ји Евро пе“, 27 а на сли чан на чин убр за ван је и 
при вред ни раз вој не раз ви је них зе ма ља Ази је, Афри ке и Ла-
тин ске Аме ри ке на кон њи хо вог по ли тич ког оса мо ста љи ва ња 
и из вр ше них на ци о на ли за ци ја при ват ног ка пи та ла. 

То што је убр за ва ло при вред ни раз вој би ла је, ме ђу тим, 
са мо ве ли ка цен тра ли за ци ја ка пи та ла ко јим се мо гло план-
ски рас по ла га ти, а не са ма при ро да др жав ног вла сни штва, 
ко је је од по чет ка до ла зи ло у су коб са раз вој ним еко ном ским 
тен ден ци ја ма. Сво ђе ње при ват ног вла сни штва на го ли сво-
јин ско-прав ни од нос, одво јен од не по сред ног рас по ла га ња 
сред стви ма дру штве не ре про дук ци је, ли ша ва ло је но ми-
нал не вла сни ке еко ном ске мо ћи, а не по сред не про из во ђа че 
и упра вља че еко ном ске мо ти ва ци је, ко ју је др жа ва мо ра ла 
ве штач ки под сти ца ти или ад ми ни стра тив ним, по ли тич ким, 
иде о ло шким и дру гим не е ко ном ским ме ра ма на до ме шта ти. 

Али из вор на еко ном ска мо ти ва ци ја ни је се мо гла ни-
чим аде кват но на до ме сти ти, због че га је, угро жа ва ју ћи еко-

26 Вла ди слав Ми лен ко вић, Радикапиталназападу,Сед ма си ла, Бе о град, 1965, 
стр. 25. 

27 Савременисвет,На род на књи га – Вук Ка ра џић – Рад, Бе о град, 1983, стр. 274.
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ном ски раз вој, ад ми ни стра тив но ру ко во ђе ње при вре дом за-
па да ло у све ду бљу кри зу. По губ не еко ном ске им пли ка ци је 
др жав но сво јин ског мо но по ла по че ле су се и у нај ра зви је ни-
јим зе мља ма већ одав но ис по ља ва ти. 

Кри за је уто ли ко ве ћа што је др жав но ру ко во ђе ње об-
у хват ни је, па је у зе мља ма то та ли тар ног ета ти зма до сти гла 
ка та стро фал не раз ме ре Ад ми ни стри ра ње је ов де прак тич но 
угу ши ло еко но ми ју, ко ја је за ме ње на по ли тич ким во лун та-
ри змом, по чи јим је оп те ре ће њем еко ном ски и по ли тич ки 
си стем, за сно ван на др жав но сво јин ском мо но по лу, до жи вео 
пот пу ни слом. Ју го сло вен ски по ку шај да се не га тив не им-
пли ка ци је ета ти стич ког си сте ма не у тра ли шу са мо у пра вља-
њем ни је ус пео пре све га због то га што је, де цен тра ли за ци јом 
рас то че на, др жав на сво ји на са мо пре и ме но ва на у дру штве ну 
сво ји ну. 

Из лаз се и на Ис то ку и на За па ду тра жи у ре при ва ти-
за ци ји, па се у мно гим зе мља ма вр ши де на ци о на ли за ци ја 
др жав не имо ви не, чак и у де лат но сти ма за ко је се сма тра ло 
да мо ра ју би ти под не по сред ном др жав ном кон тро лом. Али, 
ако ре при ва ти за ци ја тре ба да зна чи по вра так на ста ре, јед-
ном пре ва зи ђе не об ли ке сво ји не, он да би то зна чи ло окре та-
ње свих дру штве них то ко ва уна зад, што би, у крај њој ли ни-
ји, по га ђа ло це ло дру штво, због че га та ква ори јен та ци ја не ма 
ни ка квих ду го роч них из гле да. 

Док је ка пи та ли стич ким ак ци о нар ством сми сао при-
ват не сво ји не до кра ја ого љен ти ме што је све ден на пу ко 
при сва ја ње и пло до у жи ва ње ту ђег ра да, без ика квог ан га жо-
ва ња у са мом про це су при сва ја ња, др жав ним ка пи та ли змом 
је тај сми сао до ве ден до бе сми сла ти ме што је су бјект при-
сва ја ња пре тво рен у оп штег без лич ног ка пи та ли сту, чи ме је 
при ват на сво ји на ли ше на кон крет ног су бјек та, а су бјек тив но 
сво јин ско пра во за ме ње но објек тив ним сво јин ским пра вом. 
По што ду бље рас та ка ње ни је мо гу ће, да ње про ме не мо гу 
ићи са мо у прав цу по нов ног сје ди ња ва ња рас то че них сво јин-
ских ком по нен ти, али на но вој про из вод ној осно ви, због че га 
и сво јин ски од но си мо ра ју би ти но ви. 

Је дан од прак тич но већ по твр ђе них пу те ва у том прав-
цу је рад нич ко ак ци о нар ство, ко је је још Чарлс Фу рие пред-
ска зао кроз те зу да „не ма пот пу ног јем ства за круп но вла-
сни штво све до тле док на род не по ста не си тан вла сник с ку-
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по ни ма рад нич ких ди о ни ца“.28 Да нас су у мно гим, на ро чи то 
раз ви је ни јим зе мља ма, не са мо про фе си о нал ни упра вља чи 
већ и рад ни ци, као по сед ни ци де о ни ца и ак ци ја, су вла сни ци 
ве ли ког, и све ве ћег круп ног ка пи та ла. 

Кроз рад нич ко ак ци о нар ство вр ши се по нов на ин те гра-
ци ја сво ји не али без по нов не де кон цен тра ци је, не го са још 
ве ћом кон цен тра ци јом ка пи та ла. Ако ак ци о нар ство про фе-
си о нал них упра вља ча зна чи по нов но сје ди ња ва ње упра вља-
ња и пло до у жи ва ња, ак ци о нар ство рад ни ка као не по сред-
них про из во ђа ча зна чи по нов но сје ди ња ва ње свих основ них 
ком по нен ти сво јин ског рас по ла га ња: упо тре бе, упра вља ња и 
пло до у жи ва ња, од но сно ин те грал ног ко ри шће ња сво ји не. А 
то сје ди ња ва ње ни је ре при ва ти за ци ја, не го де при ва ти за ци ја 
сво ји не. 

Рад нич ко ак ци о нар ство ни је сво ји на ко ја се сти че ту-
ђим, не го сво ји на ко ја се сти че соп стве ним ра дом. Али она 
ни је ни ин ди ви ду ал на сво ји на уса мље них рад ни ка, не го за-
јед нич ка сво ји на удру же них рад ни ка. Њи ме се, ме ђу тим, 
ин ди ви ду ал но вла сни штво не уки да не го се, на про тив, по-
твр ђу је као ин те грал ни део дру штве ног вла сни штва, у ко јем 
по је ди нац не са мо да не гу би, не го мно го стру ко до би ја. Као 
што ка же Чарлс Фу рие, „си ро мах у Хар мо ни ји, ако по сје ду-
је са мо дје лић ди о ни це, јед ну два де се ти ну, вла сник је, као 
су ди о ник, чи та вог кан то на“, јер „он мо же ре ћи: на ше зе мље, 
на ша па ла ча, на ши двор ци, на ше шу ме, на ше твор ни це, на ше 
ра ди о ни це; све је ње го во вла сни штво“.29

Уко ли ко са раз во јем тех но ло ги је, тех но ло шко зна ње 
по ти ску је ка пи тал као основ но сред ство про из вод ње, де мо-
кра ти ја и у про из вод њи и у по ли ти ци по ти ску је ауто кра ти ју. 
„За хтје ви што их по ста вља ју тех но ло ги ја и пла ни ра ње, уве-
ли ко по ве ћа ва ју по тре бе ин ду стриј ских пред у зе ћа за спе ци-
ја ли зи ра ном рад ном сна гом и по тре бу да се она ор га ни зи ра“, 
та ко да ће се „на по љу ин ду стриј ске ини ци ја ти ве до го ди ти 
но ви по мак мо ћи, и то с ка пи та ла на ор га ни зи ра но зна ње, 
а мо гло би се оче ки ва ти да ће се то по ми ца ње од ра зи ти и 
на рас по де лу мо ћи и сна га у дру штву као цје ли ни“, што се 
„упра во и до га ђа; за пра во је моћ пре шла на не што што сват-

28 Char les Fo u ri er, Цивилизацијаиновисоцијетарнисвијет, Школ ска књи га, За-
греб, 1980, стр. 166.

29 Ци ти ра ни рад, стр. 166. 
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ко тко во ли тра га ти за не чим но вим, мо же сло бод но на зва ти 
но вим фак то ром про из вод ње“, а „тај но ви фак тор про из вод-
ње јест удру жи ва ње љу ди ко ји по сје ду ју зна ње“. 30 

Та кво удру жи ва ње за сни ва се и одр жа ва на нео ту ђи-
вим де мо крат ским на че ли ма, што „зна чи да не ма ни ка квих 
„под ре ђе них“, по сто је са мо „са рад ни ци“. Шта ви ше, у ор га-
ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви при пад ни ци мо ра ју би ти 
у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, да га кон тро ли шу. 
Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви при пад ни ци по сту па ју као 
од го вор ни до но си о ци од лу ка. Сва ки члан мо ра да ви ди се бе 
као „ди рек то ра“.31

Це ло ку пан раз вој ин ду стриј ске про из вод ње не из бе жно 
во ди ја ча њу де мо крат ске др жа ве. С по друштвља ва њем сво-
ји не ин ду стриј ска тех но ло ги ја до но си и по друштвља ва ње 
упра вља ња, ко јим се ауто крат ска др жа ва тран сфор ми ше у 
де мо крат ску др жа ву. С пре но ше њем не по сред ног упра вља-
ња пред у зе ћем на све за по сле не, и не по сред но упра вља ње 
др жа вом мо ра се пре но си ти на све др жа вља не. 32

На су прот то ме, у Ср би ји се то ком тран зи ци је у не до-
вољ но ре гу ли са ним сво јин ским од но си ма спро во ди кам пањ-
ска при ва ти за ци ја ко јом се и при ват на и др жав на имо ви на 
пре та чу у вла сни штво моћ них по је ди на ца, чи ме се огром на 
ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти да су ве ре но рас-
по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра. 33

Про блем би се мо гао ре ши ти за кон ском за шти том сва-
ке и сва чи је, соп стве ним ра дом и за слу гом сте че не сво ји не, 
што под ра зу ме ва стро гу за бра ну сва ког не ле гал ног и не ле ги-
тим ног при сва ја ња ту ђе имо ви не. Али то би зах те ва ло пле-
би сци тар но из ја шња ва ње свих гра ђа на о та квој за ко но дав ној 
ре гу ла ти ви, јер све док ма њи на до но си др жав не за ко не, до но-
си ће их у сво ју ко рист.34

30 Ј. К. Gal bra ith, Новаиндустријскадржава, Ствар ност, За греб, 1970, стр. 67. и 
68. 

31 Pe ter F. Druc ker, Посткапиталистичкодруштво,Гр меч, При вред ни пре глед, 
Бе о град, 1995, стр. 111.

32 Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Раз вој сво јин ских од но са у функ ци ји де мо кра ти за-
ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја“, Српскаполитичкамисао,бр. 2/2011.

33 Ви ди: Сне жа на Грк, „Ср би ја и Европ ска Уни ја – кри зе по сле кри зе“, Српска
политичкамисао,бр. 2/2011, стр. 120. 

34 Ви ди: Дра ган Мар ко вић, „Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са као прет по-
став ка раз во ја де мо крат ског дру штва“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2010.
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Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном 
имо ви ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног 
вла сни штва, као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру-
жи ва ња гра ђа на. У по бољ ша њу сво јин ског ста ту са и ствар ној 
де мо кра ти за ци ји сво јин ских од но са, ко ја пред ста вља кључ-
ни чи ни лац еко ном ске ефи ка сно сти и истин ске де мо кра ти за-
ци је дру штва, Ср би ја би чак мо ра ла пред ња чи ти да би ухва-
ти ла ко рак са раз ви је ним зе мља ма. 
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DraganZ.Markovic

THEGENESISANDTHEDEVELOPEMENT
OFTHEPROPERTY

Inmany,especiallypostcommunistcountries,theexitfrom
crisisissearchedthroughthereprivatization.Thestateproperty
wasdenationalized,evenintheactivitieswhichwereconsidered
asnecessarilyunder thedirect statecontrol.But, if the repri
vatizationmeans the return on the old, anachronistic forms of
property, thenitwouldmeantheturningofallsocialtendenci
esinversely,whichwouldultimatelytouchthewholesocietyand
thereforesuchorientationhasnochancetosuccess.

While thecapitalistshareholdinghascompletelydenuded
thesenseofprivatepropertythroughhisreductionontheusurpa
tionandusufructoftheworkofothers,withoutanyengagement
intheprocessofusurpation,inthecontextofthestatecapitalism
thissensewaslostinthewaythatthesubjectofusurpationwas
transformedinageneralimpersonalcapitalist,athingwhichdis
possessedtheprivatepropertyandthesubjectivelawofproperty
changedintotheobjectivelawofproperty.

Seeingthatthedissolutionmoreprofoundisnotpossible,
thefurtherchangescangoexclusivelyinthesenseofreunifica
tionofthisdisunitedcomponents,butonthenewproductivebasis
withalsonewrelationsofproperty.

Oneofthealreadyconfirmedwaysinthissenseissharehol
dingofworkers.Nowadaysinthemany,especiallydevelopedco
untries,theworkerclassis,togetherwithprofessionalmanagers,
ownerofshares,butalsopartownerofgreatcapital.Theshare
holdingofworkersasdirectproductersmeansthereunification
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ofallbasiccomponentsofthepropertydisposition:use,mana
gingandusufruct,i.e.integraluseofproperty.Andthisreunifi
cationisnotreprivatizationbutdeprivatizationofproperty.The
worker’sshareholdingispropertythatisnotacquiredbyworkof
other,butbytheirownwork.Butitisnotindividualpropertyof
individualworkersbutcommonpropertyofunitedworkers.The
worker’sshareholdingdoesnotabolish individualpropertybut
on thecontraryconfirms it like the integralpartof socialpro
pertywhereindividualcanonlywininmanyways.

The whole developement of individual production leads
inevitablytothestreghteningofdemocraticstate.Withthesoci
alizationofproperty,industrialproductionbringsalsothesoci
alizationofmanaging,wheretheautocraticstateistransformed
intothedemocraticstate.Withthetransferofdirectmanagingof
entreprisetowardsalltheemployeesthestategovernanceshould
alsobetransferedtoallthecitizens.
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