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1. На ста нак јед ног кон тро верз ног пој ма

Ка пи та ли зам је сте кон тро вер зан по јам. Мно ги на уч ни ци га из-
бе га ва ју. Де лу је им пре те ра но по ле мич но јер је на стао као по јам 
ко јим се кри ти ку је, те се де це ни ја ма та ко и ко ри стио. По сто је раз-
ли чи те де фи ни ци је овог пој ма, а он се че сто уоп ште и не де фи ни-
ше. Об у хва та мно го то га, те шко га је раз гра ни чи ти. Зар не би би ло 
бо ље да се од ње га са свим од у ста не и, ре ци мо, го во ри о тр жи шној 
при вре ди? 

С дру ге стра не, по сто ји чи тав низ ве о ма озбиљ них со ци о ло га и 
кул ту ро ло га ко ји су су штин ски до при не ли раз ма тра њу о ка пи та ли-
зму. Че тврт ве ка на кон кра ја хлад ног ра та, ко ји је ујед но био и рат 
око кључ них пој мо ва, овај се по јам пу ном сна гом вра тио у на уч ни 
дис курс. Ме ђу на род на фи нан сиј ска и ду жнич ка кри за, ко ја тра је 
од 2008. го ди не, до дат но је под ста кла кри тич ко ин те ре со ва ње за 
ка пи та ли зам. Не дав но је Њу јорк тајмс пи сао о то ме ка ко је на аме-
рич ким уни вер зи те ти ма на гло по рас тао број кур се ва по све ће них 
исто ри ји ка пи та ли зма. Овај по јам је и у Евро пи, на кон ду жег вре ме-
на, по стао по но во из у зет но ак ту е лан, прем да ви ше код пу бли ци ста, 
со ци о ло га и кул ту ро ло га не го код еко но ми ста.1 Ме ђу тим, ако се већ 

1 „In Hi story De part ments, It’s Up with Ca pi ta lism“ у: New York Ti mes, 6. 4. 2013. 
Koc ka 2011, 307–310. – За хва љу јем Ко ле ги ју му „Де ло и би о гра фи ја у гло бал но-исто-
риј ској пер спек ти ви“ при Хум бол то вом уни вер зи те ту у Бер ли ну за по др шку и 
иде је, Фе лик су Фу гу (Fe lix Fuhg) и Мо ри цу Рај те ру (Mo ritz Re i ter) на че стој по мо-
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ко ри сти, мо ра се по зна ва ти ње го ва исто ри ја, а по треб на је и ја сна 
де фи ни ци ја.

Име ни ца ка пи та ли зам се у фран цу ском, не мач ком и ен гле ском 
је зи ку, на кон по је ди нач них прет ход них по ку ша ја, уста ли ла тек у 
дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Ме ђу тим, до та да су већ би ли ета бли ра ни 
пој мо ви ка пи тал и ка пи та ли ста. По јам ка пи тал је у не мач ки је зик 
нај пре ушао из тр го вач ког жар го на (где се од ра ног 16. ве ка ве о ма 
че сто ја вљао), а на кон то га се ко ри сти и у тер ми но ло ги ји со ци о ло ги-
је и еко но ми је ко је су се фор ми ра ле у 17. и 18. ве ку. Под њим се нај-
пре под ра зу ме вао (ин ве сти ра ни или по зајм ље ни) но вац, а ка сни је 
имо ви на ко ја се са сто ја ла од нов ца, нов ча них вред но сти, хар ти ја од 
вред но сти, ро бе и про из вод них по стро је ња, али увек уз „узи ма ње 
у об зир до би ти ко ју је тре ба ло да до не се“ (1776), уме сто тро ше ња 
или чу ва ња.

Под ка пи та ли стом се, по чев од 17. ве ка, под ра зу ме вао „чо век 
ве ли ког ка пи та ла ко ји по се ду је го тов но вац и ве ли ки име так, а 
мо же да жи ви од свог ин те ре са (тј. ка ма та, Ј. К.) и рен те“. Као ка-
пи та ли сти су по бли же озна ча ва ни тр гов ци, бан ка ри, рен ти је ри и 
дру ге осо бе ко је да ју но вац у за јам, да кле „тр гу ју ка пи та лом или се 
ба ве ње го вим по сре до ва њем“ (1717). У ме ђу вре ме ну је ка пи та ли-
ста озна ча вао и све оне ко ји су за ра ђи ва ли, ка да „ви шак свог ра да, 
сво је за ра де са ку пља ју пре ко (и по сле) ну жне по тро шње, ка ко би 
га из но ва упо тре би ли у свр ху про из вод ње и ра да“ (1813). Од кра ја 
18. ве ка ка пи та ли сти су, осим то га, све че шће по сма тра ни као раз-
ли чи ти од рад ни ка, а убр зо по том и као су прот ста вље ни њи ма, те 
су их на зи ва ли „кла сом по сло да ва ца (ди стри бу те ри, фа бри кан ти 
и тр гов ци)“ ко ји не жи ве од над ни це или рен те, не го од про фитâ 
(1808). Ту се већ при ме ћу је ко но та ци ја кла сног дру штва ко ју је овај 
по јам по при мио и ко ја је по ста ја ла све из ра же ни ја то ком на ред них 
де це ни ја, ка да се по ве ћа ло јав но си ро ма штво, из би ја ле су ре во лу-
ци о нар не тен зи је 1848–49, а у Не мач кој је спро во ђе на ин ду стри ја-
ли за ци ја са све ве ћим бро јем фа бри ка и на јам них рад ни ка, док су 

ћи и број ним на по ме на ма, Бир гит Хан (Bir git Hahn) на ра ду на ру ко пи су, као и 
Кри сти ја ни Ај зен берг (Chri sti a ne Eisen berg), Бру су Ко га ту (Bru ce Ko gut), Лу до фу 
Ку хен бу ху (Ludolf Kuc hen buch), Вол фган гу Мер ке лу (Wol fgang Mer kel), Хајн цу 
Ши лин гу (He inz Schil ling), Пе те ру Шпа ну (Pe ter Spahn), Ни ти ну Вар ми (Ni tin Var-
ma), Пе ру Фри су (Pe er Vri es), Ханс-Ул ри ху Ве ле ру (Hans-Ul rich We hler) и Алој зу 
Вин тер лин гу (Aloys Win ter ling) на ко ри сним ко мен та ри ма. По себ но за хва љу јем 
Де тле фу Фел ке ну (Detlef Felken) на по чет ној ини ци ја ти ви и ве ли ком стр пље њу.
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по сма тра чи све до по чет ка 19. ве ка свој по ка зни ма те ри јал узи ма ли 
ма хом из Ен гле ске где је ка пи та ли стич ка ин ду стри ја ли за ци ја већ 
би ла за вр ше на.2

Име ни ца ка пи та ли зам за бе ле же на је до та да све га не ко ли ко пу-
та, што ни је ути ца ло на ње ну ши ру упо тре бу у ра зним је зи ци ма јер 
је она, пре све га, би ла од раз кри тич ки ин то ни ра ног од но са пре ма 
кла сном дру штву. Од дру ге по ло ви не ве ка по ста је ра ши ре на нај пре 
у фран цу ском, од ше зде се тих го ди на 19. ве ка у не мач ком, а не што 
ка сни је и у ен гле ском је зи ку. Со ци ја ли ста Луј Блан (Lo u is Blanc) 
1850. го ди не је кри ти ко вао ка пи та ли зам као „при сва ја ње ка пи та ла 
од стра не јед них, при че му се ис кљу чу ју они дру ги“. Пјер Жо зеф 
Пру дон (Pi er re Jo seph Pro ud hon) је 1851. оштро осу дио вла сни штво 
над зе мљи штем на па ри ском тр жи шту не крет ни на, на звав ши то 
„твр ђа вом ка пи та ли зма“, и ујед но се за ла гао за ме ре про тив ли хвар-
ских ки ри ја и шпе ку ла ци ја. Го ди не 1867. по јам ca pi ta li sme је у јед ном 
ре пре зен та тив ном реч ни ку на ве ден као нео ло ги зам, а де фи ни сан 
је као „моћ ка пи та ла или ка пи та ли ста“, уз упу ћи ва ње на Пру до на. 
У Не мач кој је 1872. со ци ја ли ста Вил хелм Либ кнехт (Wil helm Li eb-
knecht) про кли њао „мо ло ха ка пи та ли зма“ што ха ра „ин ду стриј ским 
бој ним по љи ма“.3

Што се не мач ког је зи ка ти че, упо тре ба овог пој ма убр зо је пре-
ва зи шла ис кљу чи во по ле мич ки кон текст. Карл Маркс (Karl Marx) 
је вр ло рет ко ко ри стио име ни цу ка пи та ли зам, али је пе де се тих и 
ше зде се тих го ди на 19. ве ка на ши ро ко и убе дљи во пи сао о „ка пи-
та ли стич ком на чи ну про из вод ње“. Еко но ми ста Род бер тус (Rodber-
tus), сим па ти зер иде ја о др жав ном со ци ја ли зму, кон ста то вао је 1869: 
„Ка пи та ли зам је по стао дру штве ни си стем“. Ал берт Ше фле (Albert 
Schäffle), ли бе рал но-кон зер ва тив ни про фе сор ма кро е ко но ми је, об-
ја вио је 1870. књи гу под на сло вом „Ка пи та ли зам и со ци ја ли зам са 
по себ ним ис ти ца њем об ли ка по сло ва ња и вла сни штва“. У њој де-
таљ но ана ли зи ра су прот ста вље ност на јам ног ра да и ка пи та ла. У 
Ма је ро вом Кон вер за ци о ном лек си ко ну (Meyers Kon ver sa ti ons-Le xi kon) 
из 1876. ци ти ра се Ше фле ка да се пр ви пут по ми ње ка пи та ли зам, 
та да још у окви ру од ред ни це Ка пи тал. Тек 1896. у овом ве о ма ра ши-
ре ном при руч ни ку по ја вљу је се за себ на од ред ни ца за Ка пи та ли зам у 
ко јој се, уз де таљ ну ар гу мен та ци ју, под ка пи та ли змом под ра зу ме ва 

2 Hil ger 1982, 408–442, по себ но 410, 433 и да ље, 437–439.
3 Blanc 1850, 161; Pro ud hon 1851, 223. Grand dic ti on na i re uni ver sel du XIXe siè cle, 

Pa ris 1867, 3. том, 320. Li eb knecht, цит. пре ма Hil ger 1982, 443 и да ље.
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„на зив за ка пи та ли стич ки на чин про из вод ње спрам со ци ја ли стич-
ког и ко лек ти ви стич ког“.

Го ди не 1902. об ја вље на је зна чај на књи га Вер не ра Зом бар та (Wer-
ner Som bart) „Мо дер ни ка пи та ли зам“, ко ја је пре суд но ути ца ла на 
одо ма ће ност овог пој ма. Од та да се на гло уве ћао број со ци о ло шких 
и исто риј ских пу бли ка ци ја по све ће них те о ри ји, исто ри ји и ак ту ел-
ном ста њу ка пи та ли зма, а оне су се до брим де лом и су прот ста вља ле 
Зом бар то вим ста во ви ма ко ји је сво ју књи гу, с јед не стра не, схва тао 
као на ста вак и за вр ше так Марк со вог опу са, али је на гла ша ва њем 
уло ге пред у зет ни ка и пред у зе ћа, кон цеп ци јом ка пи та ли стич ког ду-
ха и пер спек ти вом, ко ја је се за ла све до ита ли јан ског ви со ког сред-
њег ве ка, за пра во, да ле ко пре ва зи шла Марк са.4 У ен гле ском је зи ку, 
по јам ка пи та ли зам је од де ве де се тих го ди на 19. ве ка био ко ли ко-то-
ли ко уста љен. Кон тро верз на ди ску си ја о овом пој му се у Ен гле ској 
пак во ди ла тек у го ди на ма око Пр вог свет ског ра та. У Ен ци кло пе ди ји 
Бри та ни ка овај по јам се крат ко по ми ње тек у 11. из да њу (1910–11), 
у члан ку о Ка пи та лу, а у 12. из да њу из 1922. оп шир но се опи су је у 
за себ ној од ред ни ци где се де фи ни ше као на зив си сте ма у ко ме сред-
ства за про из вод њу при па да ју при ват ним вла сни ци ма ко ји у свр ху 
про из вод ње за по шља ва ју ме на џе ре и рад ни ке.5

Све у све му, овај по јам је на стао из ду ха кри ти ке и упо ред не пер-
спек ти ве. Обич но је слу жио за опи си ва ње за па жа ња о тре нут ној 
си ту а ци ји на ко ју се гле да ло као на из ра зи то раз ли чи ту, ако се са 
њом упо ре де ра ни ји од но си, и ко ја се по и ма ла као но ва и мо дер на. 
Или се пак ко ри стио не би ли се тре нут на си ту а ци ја су прот ста ви ла 
пред ста вље ној иде ји, а по том и опа зи вим по че ци ма со ци ја ли зма. 
Тек у све тлу кат кад улеп ша ног се ћа ња на дру га чи је од но се у про-
шло сти, као и у све тлу пред ста ва о бо љој бу дућ но сти, а то зна чи о 
со ци ја ли зму као ал тер на ти ви, на стао је по јам ка пи та ли зам, ма хом у 
кон тек сту кри тич ког по гле да на оно вре ме. Ме ђу тим, он је исто вре-
ме но слу жио и на уч ној ана ли зи. Та дво стру ка функ ци ја овог пој ма 
код не ких је по бу ђи ва ла сум њу, док је дру ги ма баш због то га он био 
уто ли ко за ни мљи ви ји. Ове две функ ци је су се мо гле ме ђу соб но оме-
та ти, али ни су то мо ра ле. То ва жи све до да нас.

4 Исто, 443 о Род бер ту су; Schäffle 1870, 116. Meyers Kon ver sa ti on sle xi kon 1876 (3. 
изд.), 9. том, 876; Som bart 1902.

5 Hob son 1894; Shad well 1920, 69; Encyclo pa e dia Bri tan ni ca 1910–11 (11. izd.), 5. 
том, 278; као и 1922 (12. изд.), 30. том (suppl.), 565–571, Wil li ams 1976, 42–44. 
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2. Тро ји ца кла си ка: Маркс, Ве бер, Шум пе тер

Број ни ин те лек ту ал ци, со ци о ло зи и кул ту ро ло зи су кра јем 19. и 
по чет ком 20. ве ка ка пи та ли зам схва та ли као бит но и де тер ми ни-
шу ће обе леж је епо хе у ко јој су жи ве ли. Мно ги исто ри ча ри су већ 
та да ко ри сти ли овај по јам да би ис тра жи ва ли исто ри ју ка пи та ли зма 
у прет ход ним ве ко ви ма, ка да овај по јам ни је ни по сто јао. У на уч-
ном раз ма тра њу ка пи та ли зма ви ше су уче ство ва ли ауто ри ко ји су 
пи са ли на не мач ком је зи ку од оних ан гло фо них и фран ко фо них. 
За хва љу ју ћи њи ма, ка пи та ли зам се ви ше не од но си са мо на по ли-
тич ку бор бу, већ под ра зу ме ва и озбиљ ну ана ли зу си сте ма.6 У на-
став ку да је мо осврт на три кла си ка де ба те о ка пи та ли зму ко ји су до 
да на шњих да на обе ле жи ли раз ма тра ње о ка пи та ли зму и по ку ша је 
ње го ве де фи ни ци је, а то су Карл Маркс, Макс Ве бер (Max We ber) и 
Јо зеф А. Шум пе тер (Jo seph A. Schum pe ter).

Карл Маркс је име ни цу ка пи та ли зам ко ри стио рет ко и тек уз гред. 
Ме ђу тим, Маркс је о ка пи та ли стич ком на чи ну про из вод ње та ко оп-
шир но и увер љи во пи сао да је ње го во схва та ње ка пи та ли зма ја че 
ути ца ло на на ред не ге не ра ци је од до при но са би ло ког дру гог по је-
дин ца. Глав ни еле мен ти Марк со ве де фи ни ци је ка пи та ли зма мо гу се 
са же ти у че ти ри тач ке.

1. За Марк са је раз ви је но тр жи ште, као прет по став ка по де ле ра да 
и нов ча не при вре де, пред ста вља ло цен трал ни еле мент ка пи та ли-
зма. Ис ти цао је не ми ло срд ну кон ку рен ци ју ко ја је де ло ва ла из ван 
на ци о нал них гра ни ца, а би ла је по кре тач тех нич ког и ор га ни за-
ци о ног на прет ка, исто вре ме но до во де ћи уче сни ке на тр жи шту у 
су прот ста вље не по зи ци је. Из дво јио је при нуд ни ка рак тер за конâ 
тр жи шта ко јих се мо ра ју при др жа ва ти ка пи та ли сти и рад ни ци, 
про из во ђа чи и по тро ша чи, про дав ци и куп ци, ина че ће би ти ка-
жње ни про па шћу, без об зи ра на њи хо ве по је ди нач не мо ти ве.

2. Маркс је де таљ но ана ли зи рао на чел но нео гра ни че ну аку му ла ци ју 
као обе леж је ка пи та ли зма, тј. ства ра ње и стал но уве ћа ва ње ка-
пи та ла, што је до не кле по ста ло свр ха са мо по се би, с по чет ка као 
пр во бит на аку му ла ци ја на осно ву пре но ше ња из дру гих обла сти 

6 Pas sow 1927.
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(укљу чу ју ћи од у зи ма ње имо ви не и при ме ну си ле), а по том као 
ре ин ве сти ци ја про фитâ ко ји су пак по ти ца ли из вред но сти ство-
ре не ра дом – ка пи тал као на го ми ла ни рад.

3. За Марк са су срж ка пи та ли стич ког на чи на про из вод ње би ли за-
тег ну ти од но си ка ко из ме ђу ка пи та ли ста као вла сни ка сред ста ва 
за рад и пред у зет ни ка и ди рек то ра ко ји од њих за ви се, та ко и 
рад ни ка ко ји су за њих би ли ве за ни уго во ри ма, али су ина че би-
ли сло бод ни и ра ди ли су за над ни цу или пла ту, без вла сни штва 
над сред стви ма за про из вод њу. И јед ни и дру ги су, с јед не стра не, 
би ли уза јам но по ве за ни од но сом раз ме не (рад на сна га или рад-
ни учи нак за над ни цу или пла ту, рад, од но сно рад на сна га као 
ро ба), а с дру ге стра не од но сом вла да ви не или за ви сно сти ко ји 
је омо гу ћа вао ка пи та ли сти да екс пло а ти ше рад ни ке; екс пло а та-
ци ја је зна чи ла да рад ни ци не рас по ла жу оном вред но шћу ко ју су 
ство ри ли, та ко зва ним ви шком вред но сти, ни ти им се она ис пла-
ћу је. Ви шак вред но сти је пре ла зио у вла сни штво ка пи та ли сте/
пред у зет ни ка ко ји је је дан ње гов део ула гао у ја ча ње аку му ла ци је, 
а оста так ко ри стио за лич ну по тро шњу. Та ко схва ће ни од нос из-
ме ђу ка пи та ла и на јам ног ра да, по Марк су, ни је под сти цао са мо 
ди на ми ку си сте ма. Под сти цао је и кла сне су ко бе ко ји су до ве-
ли до то га да су бур жо а зи ја и про ле та ри јат ду го вре ме на би ли 
су прот ста вље ни као не по мир љи ви про тив ни ци. Пре ма Марк су, 
то је био услов за ре во лу ци ју чи ји ће но си лац би ти про ле та ри-
јат, ко ја ће уки ну ти си стем ка пи та ли зма, а у ко рист не ког дру гог 
си сте ма, тач ни је, ко му ни зма или со ци ја ли зма као ал тер на ти ве, 
с тим што се Маркс ни је упу штао у њи хо во де таљ ни је опи си ва-
ње. Овим пред ви ђа њем, ко је је ујед но мо гло да се про ту ма чи као 
по зив про ле та ри ја ту да ис пу ни свој исто риј ски за да так, Маркс 
је сво ју те о риј ску кон цеп ци ју пре тво рио у упут ство за прак тич-
но-по ли тич ко де ло ва ње, што су мно ги, по чев од по зног 19. ве ка, 
та ко и раз у ме ли.

4. Маркс је опи сао не ве ро ват но сна жну ди на ми ку ка пи та ли стич-
ког си сте ма чи ји ће но си лац би ти бур жо а зи ја, ко ја ће уки ну ти 
све оно што је пре ва зи ђе но, ра ши ри ће се по це лом све ту, а има ће 
не са мо чвр сту же љу да вла сти ту ло ги ку, осим у еко но ми ју, про-
ши ри и на дру ге обла сти жи во та, већ и спо соб ност за то. Маркс 
је био убе ђен у то да ка пи та ли стич ки на чин про из вод ње има 
тен ден ци ју да пре суд но ути че на дру штво, кул ту ру и по ли ти-
ку. Оно што је још еко но ми ста Адам Смит (А. Smith) опи си вао 
као com mer cial so ci ety, а фи ло зоф Ге орг Вил хелм Фри дрих Хе гел 
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(Ge org Wil helm Fri e drich He gel) као гра ђан ско дру штво, Маркс 
је опи си вао као „ка пи та ли стич ки об лик дру штве ног уре ђе ња“.

Маркс, бли зак Фри дри ху Ен гел су (Fri e drich En gels), по сма трао 
је не са мо си ту а ци ју у Не мач кој не го и у та да раз ви је ни јој За пад ној 
Евро пи и овом па ра фра зом де фи ни ше ин ду стриј ску ре во лу ци ју као 
епо ха лан и ра ди ка лан пре о крет, пре по зна је со ци јал ни екс пло зив у 
на го ми ла ном рад нич ком пи та њу, док у сво јој де фи ни ци ји ка пи та ли-
зма ис ти че да се он у пу ном об ли ку по ја вио нај пре као ин ду стриј ски 
ка пи та ли зам у чи јем су се сре ди шту на ла зи ли ве ли ка ин ду стри ја и 
ма сов ни на јам ни рад. Маркс ни је по ри цао да су пре ин ду стри ја ли-
за ци је по сто ја ле ста ри је ва ри јан те ка пи та ли зма, али их ни је ис тра-
жи вао. Био је за ин те ре со ван за ка пи та ли зам у ње го вом мо дер ном 
ин ду стриј ско-еко ном ском об ли ку као и за ње гов на ста нак (у Ен гле-
ској од 16. ве ка).

Ова Марк со ва кон цеп ци ја кри ти ко ва на је без број пу та. С раз ло-
гом му се за ме ра ло да је пот це нио ци ви ли зу ју ће деј ство тр жиштâ, 
а, с дру ге стра не, пре це нио рад као је ди ни из вор но во ство ре них 
вред но сти. Пред мет кри ти ке би ло је и Марк со во пре не бре га ва ње 
зна ча ја зна ња и ор га ни за ци је као из ворâ про дук тив но сти, ње го ве 
про ма ше не прог но зе дру штве них по сле ди ца ин ду стриј ског ка пи та-
ли зма као и ње го во не по ве ре ње пре ма тр жи шту, раз ме ни и лич ном 
ин те ре су. Ипак, Марк со ва ана ли за оста је ори ги на лан, фа сци нан тан 
и фун да мен та лан на црт на ко ји се, ма кар и кри ти ку ју ћи га, по зи ва 
ве ћи на ка сни јих ту ма ча ка пи та ли зма.7

Макс Ве бер се те мом ка пи та ли зма ба вио у кон тек сту де таљ не 
исто ри је мо дер ни за ци је За па да. То му је омо гу ћи ло да се при ко-
ри шће њу овог пој ма из бег не фик си ра ност на ин ду стриј ско до ба. За 
раз ли ку од Марк са, ни је оче ки вао да ће кри зе ка пи та ли зма до ве сти 
до ње го ве про па сти, шта ви ше, при бо ја вао се опа сно сти да би ње-
го ва ди на ми ка мо гла би ти па ра ли са на пре те ра ном ор га ни за ци јом 
и би ро кра ти за ци јом. Ни је ве ро вао у су пер и ор ност бу ду ћег со ци-
ја ли стич ког си сте ма. Ње го ва је ана ли за у те мат ском по гле ду би ла 
об у хват ни ја, а исто риј ски је се за ла да ље у про шлост од Марк со ве.

7 У осно ви, пре ма MEW XXI II-XXV (= Das Ka pi tal I–III, 1867, 1884/5 и 1894); 
као кра так са же так већ у: Marx, Loh nar be it und Ka pi tal (1849), у: MEW VI, 397–
423; Ma ni fest der Kom mu ni stischen Par tei (1848), у: MEW IV, 459–493. Уп. Mul ler 
2003,166–207. 
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Ве бер је пре ци зно из дво јио осо бе но сти ка пи та ли стич ких по-
сту па ка у еко но ми ји, у ко је спа да ју ори јен та ци ја на раз ме ну и тр-
жи шне це не, што је сма трао ре зул та том тр жи шних бор би и ком-
про ми са. Ис ти цао је фор мал ну ра чун ску ра ци о нал ност ка пи та ли-
стич ког на чи на при вре ђи ва ња. Ње го вом га ран ци јом сма трао је, пре 
све га, струк ту ру ка пи та ли стич ког пред у зе ћа код ко јег је ис ти цао 
одво је ност од бу џе та при вред них су бје ка та, си стем ски свр сис ход-
ну ра ци о нал ну ор га ни за ци ју као устрој ство вла сти и ду го роч ну 
ори јен ти са ност на рен та бил ност. У си стем ски свр сис ход ну ра ци о-
нал ну ор га ни за ци ју пред у зе ћа убра јао је по де лу ра да и по ве за ност 
по је ди нач них по сло ва, рад ко ји је фор мал но сло бо дан од рад ни ка 
ко ји ни су вла сни ци сред ста ва за про из вод њу и њи хо во по ко ра ва-
ње кор по ра тив ној ди сци пли ни, тј. на ред бо дав ним овла шће њи ма 
пред у зет ни ка и ме на џе ра чи ји се ле ги ти ми тет, за пра во, са сто ји у 
вла сни штву над ка пи та лом. Ис ти цао је да ефек тив но упра вља ње 
не ким ка пи та ли стич ким пред у зе ћем, с јед не стра не, прет по ста вља 
да по сто ји тр жи ште нов ца, кре ди та и ка пи та ла. С дру ге стра не, сма-
трао је нео п ход ним од ре ђе на еко ном ска уве ре ња. По ње му, она се 
не мо гу из јед на чи ти са нео гра ни че ном по хле пом за сти ца њем, већ 
из и ску ју њи хо во „ра ци о нал но тем пе ри ра ње“, и то као ду го роч но 
кал ку ли са ну спрем ност на ин ве сти ра ње и ре ин ве сти ра ње, с ци љем 
оства ри ва ња ду го роч не успе шно сти пред у зе ћа. Ва жан из вор тог ду-
ха ка пи та ли зма Ве бер је ви део у кал ви ни стич ко-пу ри тан ској ети ци, 
по чев од 16. ве ка (за раз ли ку од Вер не ра Зом бар та ко ји је на гла ша вао 
зна чај ну уло гу Је вре ја за на ста нак тих еко ном ских уве ре ња, по чев 
од сред њег ве ка).

Ве бер је те о риј ски и исто риј ски уста но вио да та ко схва ће ни 
ка пи та ли зам прет по ста вља од ре ђе но ди фе рен ци ра ње дру штве не 
ствар но сти, уз ре ла тив ну ауто но ми ју под си сте ма еко но ми ја, пре 
све га у од но су на по ли ти ку. Кон крет но, та ауто но ми ја се огле да у 
сло бод ном скла па њу уго во ра, тр жи шту ра да, до ба ра и пред у зет-
ни штву. С дру ге стра не је убе дљи во по ка зао у ко јој ме ри је, у про-
те клим ве ко ви ма, успон ка пи та ли зма за ви сио од ва не ко ном ских 
фак то ра: пре све га од по ли ти ке и пра во су ђа, од др жавâ, њи хо вих 
ра то ва и фи нан сиј ских по тре ба. А био је убе ђен у огро ман кул тур ни 
зна чај ка пи та ли зма чи ја ди на ми ка и прин ци пи до ла зе до из ра жа-
ја и у мно гим нееко ном ским сфе ра ма жи во та. Знао је да пот пу но 
раз ви је ни ка пи та ли зам, ко ји по се ду је сва на ве де на обе леж ја, пред-
ста вља фе но мен мо дер ног до ба, због че га је пра вио раз ли ку из ме ђу 
мо дер ног ка пи та ли зма и ста ри јих, сла би је раз ви је них об ли ка (ра ни 
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ка пи та ли зам, по ли тич ки ори јен ти са ни ка пи та ли зам, рен ти јер ски 
ка пи та ли зам, пљач ка шки ка пи та ли зам). Ве бер је био уве рен да се 
мо дер ни ка пи та ли зам фор ми рао са мо на За па ду, по ред оста лог и 
због ти па др жа ве ко ји се ис кљу чи во ту по ја вљу је. Он ни је био не-
кри тич ки обо жа ва лац мо дер ног ка пи та ли зма. Из дво јио је ње го ву 
фор мал ну ра чун ску ра ци о нал ност, али је ис ти цао и да та ко по стиг-
ну то трај но по ве ћа ње еко ном ске ефи ка сно сти ни је ну жно мо ра ло 
да се од ви ја па ра лел но с трај ним по ра стом бла го ста ња у свим де ло-
ви ма ста нов ни штва. Шта ви ше, ка ко Вол фганг Шлух тер (Wol fgang 
Schluc hter) са жи ма Ве бе ро ве иде је, у ка пи та ли зму се „не удо во ља-
ва же ља ма, већ ис кљу чи во оним же ља ма ко је су ве за не за ку пов ну 
моћ“. Ве бер је у то ме ви део „фун да мен тал ну и за пра во не из бе жну 
ира ци о нал ност“.8

И Ве бер је че сто био кри ти ко ван. Ње го ва те за о по ве за но сти ети-
ке пу ри тан ског про те стан ти зма и ду ха ка пи та ли зма је ве о ма че сто 
би ла ем пи риј ски оспо ра ва на и сна жно ре ла ти ви зо ва на (а то још 
ви ше ва жи за Зом бар то во ис ти ца ње је вреј ског по ре кла ка пи та ли-
стич ког ду ха, што је пре ва зи ђе но). Оце њу ју ћи у ко јој ме ри су не-
за пад не ци ви ли за ци је, на при мер ислам ска дру штва, спо соб не за 
ка пи та ли зам, Ве бер је кат кад на се дао на пред ра су де, за сни ва ју ћи 
сво је гле ди ште на ис тра жи ва њи ма ко ја су је дан век ка сни је очи глед-
но пре ва зи ђе на.9 Ме ђу тим, све до да нас ње го ве се ана ли зе убра ја ју у 
нај бо ље тек сто ве на пи са не о ка пи та ли зму.

Јо зеф А. Шум пе тер ни је ко ри стио по јам ка пи та ли зам са мо за 
вла сти та ис тра жи ва ња, не го је сво јом књи гом „Ка пи та ли зам, со-
ци ја ли зам и де мо кра ти ја“ (об ја вље на 1942) бит но ути цао и на то 
да ка пи та ли зам по ста не пред мет на уч ног ин те ре со ва ња. За ње га 
су при ват но вла сни штво, тр жи шни ме ха ни зам и пред у зет нич ка 
еко но ми ја би ли не рас ки ди во по ве за ни са де фи ни ци јом ка пи та ли-
зма. Ње го ва де фи ни ци ја гла си: „Ка пи та ли зам је онај об лик еко но-
ми је при ват ног вла сни штва у ко јем се ино ва ци је спро во де по мо-
ћу по зајм ље ног нов ца, што уоп ште но... прет по ста вља ге не ри са ње 
кре ди та.“ Ис ти чу ћи кре ди ти ра ње – а ти ме и за ду жи ва ње, али и 

8 Два од лич на уво да: Mom msen 1997 и Schluc hter 2009, 63–74 (ци тат стр. 
81). Пре све га, We ber 2012 (Wirtschaftsgeschic hte); исто, 1964 (Wirtschaft und Ge-
sellschaft), погл. II, по себ но §§ 14 i 31; исто, 1988 (Re li gi on sso zi o lo gie), по себ но I, 
17–206: „Die pro te stan tische Et hik und der Ge ist des Ka pi ta li smus“.

9 Ицп. G. Krämer у: Bud de (Hrsg.) 2011, 116–146.
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шпе ку ли са ње – као јед но од цен трал них обе леж ја ка пи та ли зма, 
Шум пе тер је дао до при нос ко ји да нас, на кон не сра змер не екс пан-
зи је фи нан сиј ског ка пи та ли зма у по след њих не ко ли ко де це ни ја, по-
себ но до би ја ак ту ел ност. 

Шум пе те ру је пре све га би ло ста ло да об ја сни еко ном ску ди на-
ми ку. Тра гао је за ме ха ни змом по мо ћу ко јег се еко но ми ја ме ња соп-
стве ним сна га ма. Про на шао га је у ино ва ци ји, да кле у ком би на ци ји 
еле ме на та, ре сур са и мо гућ но сти, и то на на чин ко ји за и ста до во ди 
до на стан ка не ке еко ном ске но ви не; та ко се ства ра ју но ви ме то ди 
про из вод ње и рас по де ле, но ви об ли ци ор га ни за ци је уну тар пред-
у зећâ или пак из ме ђу њих, осва ја ње но вих тр жи шта за на бав ку и 
пла сман ро бе, про из вод ња но ве или знат но уса вр ше ни је ро бе, бу де 
се но ве по тре бе и још мно го то га. Шум пе тер не дво сми сле но да је до 
зна ња да уво ђе ње не чег но вог ну жно по вла чи сме ну, а че сто и уни-
шта ва ње ста рог. У том кон тек сту је – на до ве зу ју ћи се тер ми но ло шки 
на Зом бар та – го во рио о кре а тив ном ра за ра њу као сре ди шњој тач ки 
ка пи та ли стич ког раз во ја.

Из те пер спек ти ве раз вио је сво ју те о ри ју про ме не кон јунк ту ре, 
јер ино ва ци је, по ње му, под сти чу раст и та ла се еко ном ске екс пан зи-
је, у че му нај пре уче ству ју пи о нир ска пред у зе ћа као но си о ци ино ва-
ци ја, а по том ма сов но и број ни дру ги пред у зет ни ци, и то пре не го 
што та лас из гу би сво ју по чет ну сна гу, успо ри и про ме ни смер, а но ва 
гру па ино ва ци ја не озна чи по че так но вог ци клу са. Ода тле про ис-
ти че и ве ли ко Шум пе те ро во ин те ре со ва ње за пред у зет ни ка ко јег је 
ви део као но си о ца ана ли зи ра ног ме ха ни зма про ме на.

Ода тле је, ме ђу тим, по ти ца ло и Шум пе те ро во уве ре ње о ва жно-
сти кре ди та, с об зи ром на то да успех ино ва ци ја ни ка да ни је пот пу-
но из ве стан и ис по ља ва се, ако се уоп ште ис по љи, тек у бу дућ но сти. 
По што се (евен ту ал ни) при хо ди од ино ва ци ја мо гу уби ра ти тек у 
ка сни јем тре нут ку – у уз ла зној фа зи ци клу са – пред у зет ник ко ји 
же ли да спро ве де ино ва ци је, мо ра уна пред, у свој ству ду жни ка, да 
до би је ка пи тал ко ји ће, по успе шној ре а ли за ци ји, за јед но с ка ма-
та ма, от пла ти ти од ка сни је оства ре них при хо да. Ову уну тра шњу 
по ве за ност „из ме ђу кре ди та и успе шног за ла га ња за не што но во“ 
Шум пе тер је пре по знао као спе ци фи кум и осно ву ди на мич ке сна ге 
ка пи та ли зма.10

10 Schum pe ter 1926, 105 (ци тат), 165–174; Schum pe ter 2010, 234 (Де фи ни ци ја) и 
235 (По че ци); Schum pe ter 2005, 136 и да ље („Kre a ti ve Zerstörung“). Уп. Oster ham-
mel 1987.


