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СМИТОВА ТЕОРИЈА НАДНИЦА И ЊЕН  

УТИЦАЈ НА ТЕОРИЈУ НАДНИЦА У 19. ВЕКУ 
 
Адам Смит није прихватио теорију животног минимума као објашњење зара-

да. Он се може означити не само као зачетник теорије фонда надница него и уго-
ворне теорије надница. Теорија фонда зарада доминирала је следећи век у британ-
ској економији. Поред тога, Смитово објашњење разлика у зарадама између разли-
читих запослења било је прихваћено од његових наследника у наредном веку. То је 
био први корак у правцу теорије људског капитала.  

Кључне речи: теорија егзистенцијалних надница, доктрина фонда зарада, Ми-
лово „одрицање“, теорија људског капитала 

 
Све је то већ рекао Смит. 

Алфред Маршал 

1. Увод 
 

Најтеже је, без икакве сумње, писати о класицима јер се претпоставља да 
је све већ одавно испричано и до детаља познато. Па тако и када је реч о иде-
јама оснивача економске науке, и то пуна два века после његовог доба, при-
родно се поставља питање да ли ту уопште има да се читаоцима каже нешто 
уистину ново. Стање у домаћој економској науци указује на то да ствари 
стоје управо обрнуто. Иако звучи готово невероватно, о шкотском моралном 
филозофу и економисти Адаму Смиту (Adam Smith: 1723−1790) на нашим 
просторима није се много писало.1 Довољнo речита илустрација занемарено-
сти дела Адама Смита у домаћој науци јесте чињеница да на нашем језику 
нема књиге која је посвећена анализи његовог целокупног стваралаштва на 
пољу друштвених наука. Изгледа да се и у Смитовом случају потврђује поз-
нати став да „класика представља књигу коју нико не чита, али се сви на њу 
позивају“. По правилу, на њега се обраћала пажња у уџбеницима историје 
економске мисли (економских доктрина) с обавезним нагласком да се ради о 
теоретичару „класичне школе“ која је инспирисала Карла Маркса. На тај на-
чин Смитова анализа редукована је на неколико општих места која су ма-
совно цитирана, а то су углавном била она места на која се позивао Маркс у 
Капиталу и Теоријама о вишку вредности. Речју, Смит је посматран Марксо-
––––––––––––– 

1 За увид у Смитову биографију и преглед његових радова видети: Rafael (1985), 
такође Gide & Rist (1960); Buchholz (1989) и неизоставно Schumpeter (1975).   
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вим очима. И новија читања Смита болују од сличне болести – драстично по-
једностављење и свођење његове анализе на неколико фраза (најчешће чуве-
на „невидљива рука“ тржишта и залагање за слободну трговину). У тим повр-
шним тумачењима често се учитава и оно што Смит никада није рекао. По-
ново се губи из вида Смитово дело у целини, његова унутрашња структура и 
сложеност, суптилна повезаност тема, као и изузетно важна запажања о број-
ним економским проблемима која се пажљивим ишчитавањем његовог дела 
могу извести.  

Иако је готово немогуће говорити о Адаму Смиту, а испустити из вида 
његове велике претходнике (Петија, Кантијона, физиократе), ипак је највећи 
део свега што је седамнаести и осамнаести век (до Смита) произвео на пољу 
економске анализе, било без јасно израженог теоријског система. Мноштво 
генијалних мислилаца (не само они које смо поменули) износило је заним-
љива, подстицајна и често веома дубока запажања о различитим економским 
појавама и процесима. Проблем се састојао у томе што су то углавном биле 
успутне и несистематичне анализе. Недостајало је снажно везивно ткиво, 
„теорија“ која би то повезала у целовит, складан и међузависан систем. Таква 
„везивна супстанца“ ће се појавити тек крајем осамнаестог века.2 Мада се у 
француској литератури, с наглашеним поносом, говори о физиократима као 
оснивачима економске науке, у ово хаотично стање економске анализе ред је 
увео Адам Смит делом Богатство народа. 3 Богатство народа састоји се из 
пет књига и представља, без икаквог претеривања, праву економску енцикло-
педију свога времена.4 Шумпетер, који иначе сматра да су све Смитове ана-
––––––––––––– 

2 Све до деветнаестог века економске теме су биле анализиране као саставни део 
филозофије. Тако је и Адам Смит своје почетне ставове о економским питањима износио 
у чувеним предавањима из филозофије права. До издвајања економије као самосталне 
академске дисциплине доћи ће тек почетком 20. века.  

3 Жид и Рист посебно наглашавају утицај француских аналитичара на Адама Смита и 
њих истичу као осниваче економске науке. Видети: Gide & Rist (1960). И Карл Маркс је 
сматрао да је Смит био под великим утицајем физиократа, а таква оцена преношена је 
кроз целокупну марксистичку литературу. „А. Смит је у великој мери заражен физиократ-
ским представама. Кроз његово дело често се провлаче читави слојеви идеја које припа-
дају физиократима и потпуно противрече његовим погледима како их он оригинално 
поставља“. Видети: Маркс (1969, стр. 33). Постоје и другачија мишљења. На пример, Фон 
Мизес је тврдио да је утицај британских мислилаца био пресудан за формирање економ-
ског учења Адама Смита. Утицај претходника у Смитовом случају не би требало прена-
глашавати и погрешно разумети. Смит није само препричавао (пасивно преносио) већ по-
стојеће туђе идеје. Он их је користио као почетни материјал на којем је дуго и систе-
матично радио – преиспитивао, критиковао и мењао га. 

4 Прве две књиге баве се оним што се код нас означавало као политичка економија (у 
њима је заправо изложен Смитов „теоријски систем“). У историјама економске мисли на 
југословенским просторима углавном су и представљани Смитови ставови из ове прве две 
књиге. Чак и у већини опсежнијих и амбициознијих приказа Смитових идеја, обично се не 
иде даље од прве две књиге (остале се само узгредно помену). Трећа књига анализира 
историју робно-новчане привреде од пада Римске империје до Смитовог доба. Шумпетер 
сматра да трећа књига Богатства народа није у економској науци привукла ону пажњу 
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литичке идеје садржане већ код сколастичара и филозофа природног права, 
тврди да је реч о најуспелијој научној књизи (поред Дарвиновог Порекла 
врста) која се појавила до његовог времена. Вреди подсетити на чињеницу да 
је прво издање Богатства народа било распродато за свега шест месеци.  

Основна Смитова идеја – ослонац на којем је грађено све остало – јесте 
грандиозна визија економске слободе, односно успостављање и одржање дру-
штвеног и економског поретка у коме ће се појединци, који се руководе 
личним интересом, слободно понашати и тако, на најбољи начин, унапређи-
вати и властити и општи интерес (иако им то није била намера). О томе се и 
код нас у последње време довољно писало па се том темом нећемо овом при-
ликом бавити. Усмерићемо се на мање познату и много конкретнију тему – 
Смитову теорију надница.5 Образложење фактора који утичу на одређивање 
надница, ма колико се на први поглед чинило тривијалним, не представља 
јачу страну економске теорије. Ово подручје, према речима Шумпетера, спа-
да у „мртве тачке друштвених наука у којима је изостао сваки напредак“. Као 
да је анализа овог проблема заостајала за развојем осталих делова економске 
теорије.6  

Наша намера је да покажемо да Смитова теорија надница представља 
заокружену целину, то јест да покажемо да је његова анализа заправо мар-
кирала кључне теме које ће се бити предмет разраде у наредним деценијама, а 
у неким деловима и вековима. Најпре ћемо рећи неколико речи о Смитовом 
глобалном виђењу тржишног поретка, затим нешто о његовим претходници-
ма на подручју анализе надница, а онда ћемо детаљно представити и његову 
теорију надница. Посебно ћемо се осврнути на утицај Смитове анализе на 
теорију надница  у 19. веку и то преко дела три велика аналитичара из тог 
периода: Рикарда, Мила и Маршала (подсећамо да је Рикардо објавио Начела 
1817. године, Мил своја Начела 1848. године, а Маршалова Начела објављена 
су 1890. године). Ови аутори нису изабрани случајно, већ због чињенице да 
њихови радови представљају поуздан и репрезентативан пресек ставова еко-
номске науке (па тако и теорије надница) у три различита временска периода 
–  почетком, средином и крајем 19. века. Смит је наглашаво неколико факто-
ра који утичу на одеђивање надница, стога не би требало да представља из-
ненађење да су аналитичари који су дошли касније, различите делове његове 
––––––––––––– 
коју заслужује, будући да представља солидну полазну основу за историјску социологију 
економског живота која никада није написана. Четврта књига представља критичку 
анализу учења меркантилиста и делимично физиократа. Пета (и најдужа) књига Богат-
ства народа проучава финансијско понашање државе, односно јавне финансије. Реч је о 
заокруженој расправи из области јавних финансија и њен утицај се снажно осећао и 
протезао кроз цели деветнаести век.   

5 То је анализа из VIII, IX и X главе Богатства народа, мада се Смит и на другим 
местима индиректно дотиче ове теме.  

6 За детаљнији увид у анализу места тржишта рада унутар тржишног поретка видети: 
Стојановић (1997). 
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анализе означавали као основно тумачење и даље га развијали. Последица 
тога јесте чињеница да различите теорије надница имају исходиште у Сми-
товој теорији. Критичко валоризовање Смитове аргументације из угла савре-
мене економске науке није у опсегу овог прилога.7 

 
2. Основе Смитовог концепта 

 
Да би се на прави начин разумела Смитова теорија надница, потребно је 

имати у виду његово глобално поимање функционисања друштвеног и прив-
редног поретка. Адам Смит је припадао такозваној „натуралистичкој школи“ 
филозофије.8 Ова школа, тврди Јозеф Шумпетер, имала је дугу и занимљиву 
традицију: од грчких стоика и епикурејаца до радова римских стоика, преко 
Ренесансе и Реформације слична идеја се у донекле измењеном облику поја-
вила код великих британских филозофа Бекона, Хобса и Лока. Имала је и у 
осамнестом веку велике заступнике – физиократе и Адама Смита.9  
––––––––––––– 

7 Френк Најт је тврдио да је смисао изучавања дела „старих економиста“ у томе да се 
покаже где су они грешили, то јест на тај начин смо у стању да боље разумемо савремену 
економску науку. Проблеми о којима ће у овом прилогу бити речи нису значајни само као 
део историје економске мисли и анализе, већ су и веома актуелни. Један од великих иза-
зова с којим се суочавају привреде у транзицији (исто важи и за Србију) везан је за афир-
мацију конкурентског тржишта рада. Процес не тече глатко, а томе доприноси у одређе-
ној мери и економска теорија. Модерне теоријске анализе тржишта рада наглашено су 
формализоване и апстрактне, па је и домет њихове примене у анализи конкретних тржи-
шта рада скроман. Тешко је од такве високо формализоване теорије стићи до привредног 
живота. Речју, постоји велики раскорак између софистицираних теоријских радова о 
апстрактном тржишту рада и анализа конкретних тржишта рада, које често иду мало даље 
од дескрипције. Због тога, сматрамо да подсећање на ставове Адама Смита и кључних 
економиста у 19. веку о овој теми, може да буде не само информативно за оне који проу-
чавају историју економских идеја, већ и да представља ослонац за дубље разумевање 
функционисања стварних тржишта рада.  

8 За језгровит увид у развој и трансформацију идеје природног поретка видети: 
Schumpeter (1975), такође „Natural Law“ u: Encyclopaedia of the Social Sciences, 1960, Vol. 
11, стр. 284−290.  

9 Слични ставови могу се пронаћи и код Петија (William Petty: 1623−1687). „Ја бих 
сада најавио свијету, да не мислим, да га могу поправити, и да држим, да је најбоље за 
мир свакога појединца, ако се пусти vadere sicut vult (ићи, како хоће). Познато ми је  
добро, да res nolent male administrari (ствари не допуштају да се њима лоше управља), и 
да ће ствари (ма шта ја рекао или могао рећи) ићи својим током, а нити се природа може 
преварити.“ Видети: William Petty, „Расправа о порезима и контрибуцијама“, у: Еконо-
мисти XVII и XVIII стољећа, 1952, стр. 198. Инсистирање на спонтанитету тржишних 
процеса може се пронаћи и код Боагијбера (Pierre de Boisguillebert: 1646−1714). „Дакле, 
природа или провидност може сама присилити на поштовање те праведности, само ако се 
нико други у то не мијеша, и, ето, како се она одужује. Она успоставља прво једнаку 
потребу продаје и купње у свим врстама промета тако, да само жеља за профитом треба 
да буде душа свих послова, како код продавача, тако и код купца. И помоћу тога размјера 
или равнотеже један и други су једнако присиљени да слушају разум и да му се покора-
вају. ... Несрећа се само догађа ради тога, што људи природу поремећују и што се свакога 
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О чему је реч? Друштвено стање (поредак) – тврде мислиоци ове оријен-
тације – одређује један спонтани природни процес. Природни поредак подра-
зумева друштвено уређење које се заснива на „слободном деловању природ-
них закона“ и свако уплитање у ове спонтане механизме представља насиље 
и може имати само негативне последице. Односно, никакви државни пози-
тивни закони нису у стању да побољшају природни (спонтани) поредак. Из 
идеје природног поретка следи и став да је свако уплитање државе у привред-
не процесе такође штетно, будући да се тако ремети „природна равнотежа“. 
Поставља се питање на чему се један такав природни поредак заснива, од-
носно које га полуге и механизми одржавају у функцији? Физиократи су, на 
пример, сматрали да својина, сигурност и слобода конституишу функциона-
лан поредак.  

И Адам Смит је био убеђен у супериорност природног поретка над веш-
тачким установама и сматрао је да је начела тог поретка само потребно спо-
знати и према њима се управљати. Исту логику Смит је применио и на еко-
номске односе и економски систем у целини. Подсећамо да је цела четврта 
књига Богатства народа усмерна на то да се докаже да је дотадашња поли-
тика европских држава спутавала функционисање природног поретка, одно-
сно деформисала га с циљем да делује у интересу појединих друштвених 
група. Важно је приметити и то да Смит није инсистирао на непромењивости 
економских појава и процеса, него на њиховом спонтанитету и природном 
карактеру.  

Економски поредак, као део друштвеног поретка, заснива се на одређе-
ним претпоставкама, односно одређеним „природним правима“. Између оста-
лог на праву на слободу, праву својине, али и на праву да се располаже резул-
татима слободне употребе приватног власништва.10 Заштита природних права 
подразумева заправо заштиту права да се сваки појединац понаша „природ-
но“, то јест да слободно тежи стварима које су предмет његових жеља и инте-
реса (модерним речником рекли бисмо да слободно следи властите преферен-

––––––––––––– 
дана омета њено дјеловање.“ Видети: Pierre de Boisguillebert, „Расправа о природи богат-
ства, новца и пореза, у: Економисти XVII и XVIII стољећа, 1952, стр. 298. Залагао се за 
слободу унутрашње и спољне трговине и потпуну слободу конкуренције. Називао их је 
„природним законима“ који доводе не само до праведне расподеле него и до равнотеже 
различитих интереса. Ове идеје Боагијбер је заступао пола века пре дела Адама Смита. 
Идеја о природном поретку била је присутна и у анализама француских економиста. У 
насловима неколико кључних дела ових аутора налази се и израз „природни поредак“. И 
они су инсистирали на слободној конкуренцији. „Треба одржавати потпуну слободну 
трговину, јер се најсигурнија, најточнија и за народ и државу најуноснија политика уну-
тарње и вањске трговине састоји у пуној слободи конкуренције.“ Видети: Francois 
Quesney, „Опћа начела економске владе у неком аграрном краљевству и примједбе на та 
начела“, у: Економисти XVII и XVIII стољећа, 1952, стр. 369.  

10 Кене (Francois Quesnay: 1694−1774) је тврдио и то да људи „повећавају опсег при-
родног права“ улазећи у друштво и стварајући добровољно конвенције које су свима од 
користи, то јест на овај начин се не ограничава већ штити њихова индивидуална слобода. 



Божо Стојановић, Смитова теорија надница и њен  утицај у XIX веку   
 

 
158 

ције). Сваког човека на деловање покреће неколико кључних мотива: само-
љубље, жеља за слободом, радна навика и склоност трговини (размени). При 
томе, сваки појединац када следи властити интерес, истовремено остварује и 
глобални (друштвени) циљ који никоме појединачно није био у намери. Такав 
исход представља последицу суптилног деловања „невидљиве руке“ тржи-
шта.11 Ефекат деловања „невидљиве руке“ тржишта почива на равнотежи 
људских мотива.12 Или, како је то рекао Смит, приватни интереси и страсти 
људи, без икаквог посредовања закона, природно их наводе на то да деле 
капитал друштва између различитих запослења која се у њему обављају, и то 
у оној сразмери која је најповољнија за интерес целог друштва. Природним 
законима означени су економски закони који делују у природном поретку. 
Један од конкретних резултата деловања природног закона у слободном 
тржишном процесу јесте „природна цена“.  

 
3. Одреднице надница  

3.1. Претходници 
 
Будући да ниједна доктрина не настаје на голом тлу већ своје корене има 

у ближој и даљој прошлости, тако и Смитова анализа много тога дугује тео-
ријском наслеђу на које се и тематски и аналитички снажно наслања. Овај 
утицај осећа се и у теорији надница. Од тог богатог идејног наслеђа помену-
ћемо само неколико аутора. Виљем Пети је „природну надницу“ означио као 
износ који представља минималну количину средства потребних за живот 
радника. У његово време држава је прописивала максималне наднице и биле 
су предвиђене изузетно оштре казне како за раднике који би примили надни-
це више од овог износа, тако и послодавце који би их исплаћивали. Ова прак-
са законског прописивања максималне наднице потиче из 14. века.13 
––––––––––––– 

11 Ова формулација налази се у четвртој књизи Богатства народа, прецизније у 
њеном другом поглављу под насловом „О ограничењима увоза из страних земаља таквих 
добара која се могу произвести и код куће“.  

12 За детаљнији увид у подстицајну анализу уравнотежавања страсти и интереса ви-
дети: Хиршман (1999).  Између осталог, Хиршман веома занимљиво повезује Смитове 
ставове из Теорије моралних осећања и Богатства народа. Постоје и аутори који тврде да 
је Смитова теза о подели рада као последици природне склоности човека ка трампи и 
размени била грешка. Видети: Полањи (2003). 

13 Потребно је рећи неколико речи и о друштвеном контексту који је био пред очима 
аналитичара 17. и 18. века. У Енглеској су организовање рада већ у 16. веку утврђивали 
Закон о сиротињи и Статут занатлија. Статут занатлија (1563) бавио се људима који имају 
посао (запосленим), а Закон о сиротињи незапосленим и неспособним за рад. Ови пропи-
си чинили су оно што бисмо данас назвали радним законодавством. Закон о сиротињи из 
1601. године успоставио је присилни сиротињски порез, а његов износ није био мали. 
Овај порез се плаћао у свакој парохији и служио је за одржавање њених сиромашних ста-
новника. Фондовима који су пуњени овим средствима управљали су локални службеници. 
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Неизбежно је да поменемо и Кантијона (Richrad Cantillon: 1680−1734).14 
Избор Кантијона није случајан будући да се на њега у овом контексту у својој 
анализи ослањао и позивао сам Смит.15 У Кантијоновој теорији надница на-
зиру се зачеци теорије о становништву, која ће касније прославити Томаса 
Малтуса. Кантијон тврди да би се све врсте животања могле размножавати 
неограничено ако не би било ограничења у средствима њиховог издржавања. 
Исто правило важи и за људе. Овај постулат важан је и за теорију надница. 
Наднице код Кантијона зависе од продуктивности земље. Уколико је земља 
плоднија и боље обрађена потребно је мање земље за издржавање радника и 
његове породице него када је она лошија и слабије обрађена.16 У крајњој инс-
танци надница се − Кантијон користи израз „вредност радне снаге“ − одређује 
према егзистенцијалном минимуму, којем Кантијон даје релативно значење.  

Прецизније, минимум неопходан за егзистенцију радника разликује се 
како за поједина занимања, тако и за поједине земље (издржавање се равна 
према „нивоу који одговара обичајима места“). Кантијон примећује да пре-
дузетници понекад раднике плаћају фиксним учешћем у производима или пак 
по произведеном комаду (надница по комаду). Кантијонова теорија надница 
укључује и низ додатних фактора који утичу на њену величину, као што су: 
дужина и трошкови образовања и ризик неуспеха („рад је нужно скупљи 
сразмерно времену које се губи да се занат научи и трошку и ризику који је 
потребан да се он усаврши“), одговорност (рачуновође, благајници), опасно-
сти везане за обављање појединих занимања (морнари, рудари, војници). Овој 
део Кантијонове анализе могао би се означити и као зачетак теорије „људског 
капитала“.17 Потребно је додати и то да Кантијон није доводио у везу висину 
наднице и продуктивност рада. 
––––––––––––– 
Закон о сиротињи темељно је измењен тек 1834. године (ову годину Карл Полањи 
означава као почетак деловања конкурентског тржишта рада у Енглеској). Статут занат-
лија је прописивао седмогодишње шегртовање и годишње утврђивање надница од стране 
државних чиновника. Између осталог, као кривично дело означено је свако споразумева-
ње (удруживање) калфи и радника које је усмерено на тражење виших надница и сма-
њење часова рада. У другој половини 17. века (1662) донет је и Закон о насељавању који 
је ограничавао слободу кретања. Тај закон био је предмет Смитове критике у Богатству 
народа.  

14 Наша интерпретација заснива се на Cantillon (1983), поглавља VII, VIII и IX.  
15 Иначе, Смит се није много позивао на друга ауторе иако их је користио. Жид и 

Рист тврде да је Смит у већој или мањој мери користио идеје стотињак аутора, мада не 
помиње увек њихова имена. 

16 Кантијон посматра различита друштвена стања и говори о вредности рада роба, 
слободних сељака и радника. Чувено је следеће место: „Рад најгрубљег одраслог роба 
вриједи барем толико да одговара количини земље коју је власник приморан користити за 
његову храну и нужна добра и још двострукој количини земље која је потребна да се 
узгоји једно дијете до радне доби, уз претпоставку да половица дјеце, која се роде, умиру 
прије доби од седамнаест година“. Видети: Cantillon (1982, стр. 52).  

17 За језгровит преглед литературе о људском капиталу, видети: Becker (1993). 
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И физиократи су се оглашавали на ову тему. Франсоа Кене, лекар Луја 
XV, сматра да се надница радника ограничава само на средства за његово 
одржање и, сходно томе, равна се према просечној цени најнужнијих средста-
ва за опстанак радника (поново теорија егистенцијалног минимума). На крају 
да чујемо и Тиргоа (Anne Robert Jaques Turgot: 1727−1781), који се о овој 
теми изјаснио кратко, али на начин који заслужује да буде поменут:  

Обичан радник, који има само своје руке и своју умјешност, нема ништа, ако му 
не пође за руком продати свој труд. Он га продаје више или мање скупо. Али та 
више или мање висока цијена не зависи од њега самога. Она произилази из 
споразума, који он склапа с оним, који плаћа његов рад. Овај ће га платити што 
може јефтиније, а како има избор између великог броја радника, он претпостав-
ља онога, који ради најјефтиније. Радници су дакле присиљени, да због међусоб-
ног натјецања снизују цијену. Код сваке врсте рада мора се доћи до тога, и зап-
раво се долази, да се плаћа радника ограничава на оно, што му је неопходно за 
његово уздржавање.18    

Примећујемо да је и овде реч о минимуму неопходном за егзистенцију 
радника, али истовремено и о наглашавању самог процеса преговарања (аси-
метрија у преговарачкој моћи) као механизма којим се утврђује ниво надни-
ца.19 Обе теме ће се у различитим облицима претезати економском теоријом 
кроз цео деветнаести век. Пре тога појавио се Адам Смит. 

 
3.2. Смитова теорија надница 

 
Код Смита је „расправа о дохоцима“, па тако и о надницама, саставни део 

његове теорије вредности и једино се у том контексту може анализирати и 
правилно разумети. Класична школа није имала за циљ објашњење оптимал-
не алокације ресурса (мада Смитова анализа деловања тржишта представља 
корак у том правцу), као што је случај са каснијом Валрасовом теоријом 
опште равнотеже.20 Класична школа је била усмерена на објашњење „нормал-
них цена“, то јест детерминанти профитне стопе, реалних надница и ренте, 
сходно тадашњој социјалној стратификацији друштва. 

 
3.2.1. Прелиминарне напомене 

Иако је код његових даљих и ближих претходника, као што смо видели, 
изнето неколико важних запажања, ипак Смитова теорија надница представ-
––––––––––––– 

18 Видети: Turgot, A. R.J, „Разматрања о постанку и расподјели богатства“, у: Еко-
номисти у XVII и XVIII стољећу (1952, стр. 404). Тирго је Разматрања написао 1766. 
године, а објавио у новембру и децембру 1769. и јануару 1770. године.   

19 Шумпетер тврди да теорија минимума егзистенције није никаква „теорија“ над-
ница, већ „теорема о дугорочној равнотежној висини надница“.  

20 За детаљнији увид у теорију нормалних цена, али језиком савремене економске 
теорије, читалац може консултовати: Бабић и Миловановић (1991).  
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ља први систематичан и целовит приступ овом питању.21 Смит разликује два 
стања друштва и сматра да сваком од њих одговара другачије одређивање 
вредности, што се одражава и на расподелу. Када је друштво на примитивном 
нивоу развоја, акумулације капитала нема, па нема ни говора о надницама у 
уобичајеном смислу речи (будући да нема ни коришћења унајмљеног рада). 
Укупан производ рада у овом случају чини „природну“ награду или „плату за 
рад“. Међутим, када се акумулира капитал, односи се битно мењају. Акуму-
лирани капитал ће једним делом бити искоришћен за запошљавање радника. 
У том случају, остварени производ се дели, уколико занемаримо ренту, на два 
дела: део који се издваја за наднице и део који представља профит посло-
давца. При томе, Смит напомиње да профити од капитала чине део који је 
потпуно различит од плате за рад и одређује се у складу са сасвим другачијим 
начелима.22 Монополизација земље и акумулирање капитала умањује радни-
ково присвајање производа рада за износ ренте и профита. Реч је, како се 
каже у економској литератури, о теорији „резидуалне“ наднице.  

У развијеном стању друштва вредност неке робе, према Смиту, одређује 
збир наднице, ренте и профита – теорија трошкова производње. Када цена 
неке робе није већа него што је потребно да се према својим „природним сто-
пама“ плате рента од земље, плате за рад и профити од капитала који је упот-
ребљен да се роба произведе, преради и допреми на тржиште, онда се та роба 
продаје по цени која би се могла назвати „природном“. Тржишна цена код 
Смита означава оно што је Виљем Пети у својим радовима називао „политич-
ком ценом“. Смит, сходно томе, говори и о „природној“ и „тржишној“ цени 
рада. Природна цена рада јесте надница која омогућује радниково преживља-
вање и оспособљавање и то не само њега него и његових потомака (потребно 
је одржати понуду рада у динамици). Висина надница доведена је у везу са 
средствима потребним за опстанак радника и она зависи како од поднебља 
тако и од степена развоја друштва. Важно је напоменути да егзистенцијални 
минимум код Смита није биолошка, већ назовимо је тако, „културолошка“ 
категорија.  

Џорџ Стиглер сматра да није довољно пажње у економској теорији обра-
ћено на чињеницу да је Смит заправо одбацио теорију егзистенцијалног ми-
нимума као задовољавајуће објашњење нивоа надница (ово је само ниво ис-

––––––––––––– 
21 Чујмо како то оцењује Шумпетер: „Остварење А. Смита у подручју економике 

радне снаге је веома карактеристично и, заправо, добар узорак његовог рада као цјелине. 
Штавише, оно добија додатну важност због тога што је прво потпуно систематско трети-
рање предмета. Он је недвојбено слиједио већ отворене путове, али отупљујући углове ту, 
а оштрећи их тамо, направио је заокружену цјелину од онога што је требало служити, и у 
ствари је служило као основа за даљу анализу“. Видети: Schumpeter (1975, стр. 221). 

22 Смит је побијао тезу да је профит од капитала у ствари плата за рад надзора и 
управљања. Он је то, сматра Смит, само једним делом, а другим делом то је награда за 
употребу капитала. 
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под којег надница не може дугорочно опстати).23 Смит се не задовољава овим 
начелним запажањима већ се осврће и на емпиријски уочене односе цене рада 
и цене животних намирница, односно примећује да се наднице не мењају у 
складу са променом цена животних намирница, као што би следило из дос-
ледно примењене теорије егзистенцијалног минимума. Најпре, Смит је при-
метио да постоји разлика између летњих и зимских надница. Иако је издржа-
вање радника скупље зими (реч је о Великој Британији), наднице су највеће у 
летњем периоду. Поред тога, плате за рад не варирају у складу са ценама 
животних намирница. Цене животних намирница мењају се из године у 
годину (чак понекад и из месеца у месец), док су зараде много стабилније (у 
неким местима, примећује Смит, оне се нису мењале деценијама). С друге 
стране, плате за рад варирају од места до места много више него цене живот-
них намирница. Коначно, промене цене рада не само да се не поклапају у 
месту или времен� са променама цена животних намирница, већ су често и 
сасвим супротне.24  

Из ових запажања не треба изводити закључак да цене животних намир-
ница уопште не утичу на цену рада. Смит први разлику између новчане цене 
рада и стварне награде за рад (стварна количина добара коју радник може 
прибавити). Новчана цена рада јесте количина новца потребна раднику да 
купи корпу добара неопходну за његову егзистенцију. Промене новчане цене 
рада нису одређене само променама цена животних намирница. Новчана цена 
рада зависи од тражње за радом (она може бити растућа, стационарна или 
опадајућа) и цена животних намирница. Сходно томе, новчана цена рада мо-
же да порасте чак и у случају када цена животних намирница опада, ако је 
тражња за радом у истом временском интервалу порасла. Исто тако, у 
„скупим годинама“, смањена тражња за радом настоји да снизи цену рада, 
али висока цена животних намирница настоји да је подигне.  

Тржишна цена рада јесте она цена која се плаћа на основу деловања 
механизма понуде и потражње на тржишту рада. Упркос краткорочној флук-
туацији, на дуги рок тржишна цена рада, као и све остале цене, тежи да се 
природној цени прилагоди. Ако се наднице дуже времена држе изнад њи-
ховог „природног нивоа“, порашће понуда рада услед раста становништва и 
поново их вратити на тај ниво. Реч је о саморегулишућем механизму који 
спречава да наднице толико порасту да доведу у питање привредни раст.  

 
 
 
 

––––––––––––– 
23 Видети: Stigler (1965). Теорију, која наднице објашњава егзистенцијалним мини-

мумом, прихватали су између осталих Сеј, Ласал, Кетлер, рани Маркс, а могла се пронаћи 
и у неким немачким уџбеницима економије чак и почетком двадесетог века.   

24 Стиглер је ову Смитову аргументацију сматрао посебно важном. Видети:  Stigler 
(1977). 
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3.2.2. Фонд надница 

 
Смит се сасвим слободно може сматрати претходником теорије „фонда 

надница“, која је, као што ћемо у наставку видети, била веома утицајна у ве-
ћем делу деветнаестог века. Посматрано у кратком року појединачна (про-
сечна) надница једнака је односу постојећег фонда надница (тражње за ра-
дом) и броја радника (понуде рада). У кратком року, фондови који су намење-
ни за исплату надница радника су фиксни, тако да с повећањем броја радника 
просечна надница мора да опада. Тражња за радом показује, у реалном из-
разу, колико су послодавци спремни потрошити у датом тренутку на раднике. 
Сходно томе, потражња за радницима може расти само у сразмери с растом 
фондова који су одређени за плаћање надница. Ови фондови састоје се из 
дохотка који надмашује оно што је потребно за издржавање послодаваца и за-
лиха које надмашују оно што је послодавцима потребно у њиховом запо-
слењу. На основу тога Смит је закључио да надница расте једино с порастом 
националног богатства (и потражње за радом), дакле у пропорцији с порастом 
фондова који су намењени плаћању надница.25 У економској литератури 
сматра се да ови Смитови ставови представљају и прве кораке у правцу онога 
што ће се касније означити као теорија надница заснована на продуктив-
ности.  

Будући да Смит промене надница доводи у везу са различитим кретањи-
ма националног богатства, разликује три могућа стања: прогресивно, стагни-
рајуће и опадајуће. При порасту националног богатства расте тражња за ра-
дом (повећава се расположиви фонд надница), послодавци међусобно конку-
ришу у тражењу нових радника, што ће као крајњу последицу имати пораст 
просечне наднице. Стога Смит закључује да наднице нису највише у најбога-
тијој земљи него „у оним земљама које највише напредују“. Смит је то илу-
стровао поређењем Велике Британије и Северне Америке – иако је Велика 
Британија тог доба била знатно богатија од Северне Америке, наднице су 
биле знатно више у Северној Америци него у Великој Британији. Речју, да би 
расле наднице и животни стандард радника нужно је да расте и економска 
ефикасност. Висока надница је, према томе, нужни учинак и природан знак 
повећања националног богатства. Економска заосталост једне земље, па тиме 
и ниске наднице, произилазе из препрека слободној штедњи и акумулацији 
капитала. Уколико богатство једне државе опада, смањује се тражња за радом 
што заоштрава конкуренцију између радника и доводи до пада надница. Смит 
у овом контексту износи и теорију становништва. С порастом богатства расте 
тражња за радом и ниво надница, па сходно томе расте и становништво. У 
тренутку када пораст становништва превазиђе пораст богатства друштва, 

––––––––––––– 
25 Шумпетер је приметио да је „несташко који вири из речи намењени одговоран за 

многе касније главобоље“. 
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конкуренција између радника обара наднице, а то на дужи рок доводи до опа-
дања становништва. Тако се спонтано усклађује раст становништва са растом 
богатства  друштва.  

 
3.2.3. Утицај преговарања 

 
Смит се није зауставио само на овом образложењу, већ је уочио и значај 

институционалних утицаја на функционисање тржишта рада. Прецизније,  
говорио је и о самом механизму уговарања наднице. Колика је конкретна 
плата за рад, тврди Смит, увек зависи од уговора који се склапа између две 
уговорне стране чији се интереси сукобљавају. При томе, треба имати у виду 
чињеницу да преговарачка моћ страна у преговорима није једнака. У знатно 
тежем положају  налазе се радници будући да немају могућност да издрже 
дуже времена без посла. 26 У којим границама се мора налазити уговорена 
надница? С обзиром да радници не могу да живе без предујмова послодаваца, 
послодавци им могу свести наднице на минимум неопходан за егзистенцију. 
То је доња граница до које се може спустити ниво зарада. Обарање зарада 
испод овог нивоа имало би, на дуги рок, као последицу смањење понуде рада, 
што би довело у питање пословање. Само конкуренција између послодаваца 
може (уз пораст националног богатства) довести до пораста зарада изнад 
нивоа који обезбеђује егзистенцију радника. Највиша стопа зарада може се 
одређивати и преко најниже стопе профита. Најнижа „уобичајена стопа про-
фита“ – Смитов израз – мора увек износити више од онога што је довољно да 
се покрију случајни губици којима је изложено свако улагање капитала.27  

Радници у овим преговорима настоје да добију што је могуће више, а по-
слодавци да дају што је могуће мање. У том процесу „цењкања“ обично наме-
ћу своје циљеве они који су удружени. То су, према Смитовом мишљењу пос-
лодавци, јер их је мање и због тога се много лакше и брже могу удружити 
(послодавци се – тврди Смит − готово непрекидно налазе у неком прећутном 
споразуму да не подижу наднице). Послодавци стварају и такве споразуме 
којима настоје да снизе већ постојећи ниво надница.28 Смит примећује и то да 
––––––––––––– 

26 Послодавце фаворизује и законодавство. Смит коменатрише закон из времена 
владавине Џорџа III, и примећује: „Кад се послодавци договоре да смање наднице својих 
радника, они обично склапају приватни савез или споразум да под претњом одређене каз-
не неће плаћати више од одређене наднице. Кад би радници склопили супротан споразум 
исте врсте да под претњом одређене казне неће примити мање од одређене наднице, закон 
би их веома строго казнио.“ Видети: Смит (1998, стр. 140). 

27 Потребна је једна напомена. Код Смита „најнижа обична профитна стопа“ мора 
увек бити виша од онога што је довољно да се надокнаде повремени губици којима се 
неминовно излаже свако улагање капитала, и само тај вишак представља чисти (или нето) 
профит. Бруто профит укључује не само поменути вишак него и оно што се задржава за 
накнаду ванредих губитака.  

28 Фон Мизес је скренуо пажњу на следећу чињеницу. Да би се реализовао ефекат о 
којем говори Адам Смит, то јест да се наднице одрже испод нивоа који би се обезбедио на 
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много лакше и брже долази до постизања споразума између послодаваца и 
радника у „скупљим годинама“ за раднике, него у „јефтинијим годинама“. То 
је разумљиво будући да су у скупљим годинама радници зависнији о посло-
давцима и, због тога, њихови захтеви су умеренији а борбеност знатно мања. 
У економској теорији постоји сагласност о томе да овај део Смитове анализе 
представља прву анализу која је наглашавала утицај тржишне форме на нивоа 
надница, као и основе теорије надница која наглашава утицај процеса 
преговарања (bargaining theory of wages).29 Смит је, као што смо већ рекли, 
био против свих ограничења фунционисања природног поретка, па је тако 
био и против удруживања и радника и послодаваца. Он је додао и то није мо-
гуће прецизно одредити – предвидети − који који ће ниво надница бити уго-
ворен, уколико то није већ одређено законом или неким постојећим стан-
дардима.  

 
3.2.4. Узроци разлика у зарадама 

 
Однос тренутне понуде рада и тражње за радом (фонд надница), одређује 

просечну стопу надница. Смит је приметио да су новчане наднице и профит у 
Европи различити у различитим запослењима рада и капитала. Било је пот-
ребно додатно утврдити због чега постоје и одржавају се поменуте разлике.30 
Смит је неједнакости у надницама поделио према њиховим узроцима у две 
групе: неједнакости које потичу из природе самих занимања и неједнакости 
које су резултат тадашње европске политике. Пет је основних околности које 
надокнађују новчани добитак у неким запослењима, а чине противтежу у дру-
гима. Најпре, то су угодност или неугодност самих запослења. Часна запо-
слења углавном се недовољно плаћају (углед у друштву који ова занимања 
обезбеђују онима који их обављају представљају „допуну“ новчаној заради – 

––––––––––––– 
слободном тржишту рада, неопходно је да буде онемогућен приступ новим предузетни-
цима на тржиште, као и да постојећи предузетници имају монопол и над осталим 
производним факторима. Видети: Mises (1980, четврти део, поглавље 8).  

29 У економској литератури на немачком језику користи се израз die Machttheorien 
des Lohnes. Овим изразом обухваћене су теорије које одређивање надница повезују са 
односима моћи страна које учествују у преговорима (један део ових теорија заступа тезу 
да је однос преговарчке моћи увек на штету радника, то јест да би се он променио неоп-
ходно је да се укључи држава или да се формирају синдикати). Представници овог правца 
су, између осталих, Сисмонди, Брентано, Лексис, Вагнер, Штолцман, Штамлер, Туган-
Барановски.  

30 О овом делу Смитове анализе похвално се изјашњавају аналитичари различитих 
усмерења и из различитих периода. Тако Маркс сматра да је ова анализа „пуна финих де-
таља и важних примедаба“, Шумпетер подсећа да ово поглавље Богатства народа пред-
ставља стандардни материјал у економским уџбеницима деветнаестог века, а Стиглер ову 
анализу сврстава међу неколико највећих Смитових доприноса економској науци. Ово је 
једини део Смитове анализе надница који се може пронаћи у савременим уџбеницима 
економије рада. На пример, видети: King (1990). 
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нека врста неновчане наднице), а нечасност има супротан ефекат (на пример, 
посао џелата је много више плаћен него неки други послови, управо због не-
повољног „имиџа“ који ово занимање има у друштву). Неугодност и срамота 
делују на профите од капитала на исти начин као и на плате за рад.  

Други разлог разлике у зарадама јесте лакоћа и јефтиноћа или тешкоћа и 
скупоћа да се поједини занати науче. Смит износи аргументе који ће касније 
постати саставни део теорије „људског капитала“. Пораст квалификације 
радника и њене ефекте Смит упоређује са разликом у ефектима између упот-
ребе јефтине и скупе машине. Исто као што предузетник када уводи неку 
скупљу машину очекује да ће њен рад и учинак омогућити остварење додат-
ног профита, тако и квалификованији радник представља за послодавца само 
једну од „скупљих машина“ која му омогућује да производи робу уз ниже 
трошкове. С друге стране, радник очекује да ће му квалификованији рад који 
је спреман да обавља бити тако ефикасан и уносан да ће му надница омогу-
ћити да надокнади не само трошкове образовања, већ и профит који је пропу-
штен због тога што је капитал утрошен на образовање а не у неку профито-
носну активност. При томе, Смит иде корак даље и примећује да повратак ка-
питала уложеног у образовање треба да се обави у неком релативно кратком 
временском интервалу, будући да је трајање људског живота „крајње неиз-
весно“. Могуће је комбиновати квалификације са опасношћу посла, па тако 
они послови који захтевају ниже квалификације и виши степен опасности, 
могу бити плаћени више него рад квалификованијег радника чији посао не 
представља излагање опасностима. Трећи фактор који утиче на разлике у 
зарадама представља сталност или несталност запослења. Оне делатности где 
је сигурност запослења мања, морају пружити више наднице него у случају 
сигурнијих запослења. Четврти узрок представља мало или велико поверење 
које се мора имати у оне који извршавају одређене послове. Уколико је одре-
ђено занимање повезано са потребом већег поверења у извршиоца, то такође 
доприноси порасту надница.  

Коначно, пети узрок разлика у зарадама представља вероватноћа да ће се 
у њима успети. У овом Смитовом образложењу садржан је мали есеј о лутри-
ји. Пре свега, радници би требало да имају у виду чињеницу да не постоји 
„савршено праведна лутрија“ (perfectly fair lottery), односно таква лутрија у 
којој би укупан добитак играча надокнадио укупни губитак (када би то био 
случај организатор лутрије не би могао ништа зарадити). Шта би ово значило 
у контексту тржишта рада? Ако, на пример, неко студира право и ако постоји 
вероватноћа успеха двадесет према један, „савршено праведна лутрија“ 
значила би то да би запослени правник требао стећи све оно што су имали 
стећи неуспела двадесеторица. Стварне зараде које се исплаћују за ово звање 
далеко су од тог износа. Па зашто се људи онда у довољном броју ипак 
одлучују за оваква занимања? Један од разлога јесте жеља за славом, односно 
јавно дивљење према онима који су успели чини део неновчане наднице. 
Кључни узрок, сматра Смит, ипак лежи у чињеници да радници при избору 



Социолошки преглед, vol. XXXIX (2005), no. 2, стр. 153–181  
 

 
167 

запослења практично прецењују добитке (успех или зараду), а истовремено 
потцењују могуће губитке (неуспех). Смит тврди да се сваки радник, који 
процењује вероватноћу властитог успеха у послу, понаша према истом прин-
ципу као и учесници у играма на срећу.31 Све су свему, виша надница требало 
би да ком?ензира повећану несигурност успеха у неком запослењу и стиму-
лише људе да се за та запослења добровољно одлучују.32  

Смит објашњава и неједнакости надница које су последица тадашњег де-
ловања економске политике. Европске државе то чине на три начина, а сва 
три су у ствари ограничења спонтаног деловања конкурентског тржишта 
рада. Најпре, ограничавањем конкуренције у неким запослењима на мањи 
број људи него што би иначе било склоно да се посвети тим занимањима. На 
пример, ограничавањем броја шегрта и прописивањем дужине трајања шегрт-
ског стажа. У Смитово доба је у Великој Британији постојао већ помињани 
Статут о шегртовању којим је регулисано да шегртски стаж мора да траје 
најмање седам година, иако за то у великом броју занимања није било ника-
кве стварне потребе. Други начин државног утицаја на зараде јесте повећање 
конкуренције у неким запослењима изнад оне која би природно постојала. 
Држава, на пример, може да одлучи да одређеним мерама (стипендије, креди-
ти)  повећа број радника одређених занимања изнад нивоа који би се спон-

––––––––––––– 
31 „Претерана уображеност, коју већи део људи има о својим властитим способности-

ма, старо је зло које су уочили филозофи и моралисти свих времена. Мање је запажено 
бесмислено поверење људи у властиту срећу. Ипак је оно, ако је то могуће, још више 
раширено. Нема човека на свету који, кад је довољно здрав и чио, нема неки део тог 
поверења. Сваки човек више или мање прецењује вероватност добитка а вероватност 
губитка већина људи потцењује, и једва има довољно здрава и чила човека који вероват-
ност добитка не би ценио више но што је она вредна“. Видети: Смит (1998, стр. 115).  
Смит додаје да се млади и старији радници различито односе према ризику, односно да су 
млађи радници склонији ризику. 

32 Смит наводи додатне претпоставке које у оваквим анализама морају бити брижљи-
во узете у обзир. Најпре, неопходно је да запослења буду добро позната и дуго устаљена. 
Ако су све друге околности исте, наднице су више у новим него у старим занимањима. 
Практично, када отварају нове производње, послодавци морају да би подстакли већ 
запослене раднике да напусте своја тренутна запослења, понудити вишу надницу. Друго, 
једнакост у укупној користи или штети од различитих запослења рада и капитала може 
доћи до изражаја само у природном стању тих запослења, а не у ексцесним (ванредним) 
ситуацијама. На пример, у мануфактури која пропада многи радници се радије задово-
љавају нижом платом од оне која би одговарала природи њиховог запослења, него да 
напусте старо занимање. Или, у случају рата, будући да расте потреба за војницима, расте 
плата морнара далеко изнад нивоа који се исплаћује у мирним временима. Коначно, 
једнакост у укупној користи или штети од различитих запослења рада и капитала може 
настати само у оним запослењима који су једино или главно запослење оних који се њиме 
баве. Наиме, када радници имају запослење које не апсорбује њихово расположиво време, 
често су спремни да раде и у другом запослењу за плату која је нижа него што би иначе 
одговарало природи тог запослења. Речју, неједнакости у укупној користи или штети од 
различитих запослења могу да буду изазване неостатком једног од три поменута услова, 
чак и у ситуацији постојања потпуне слободе на тржишту. 
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тано успоставио. Наиме, на тржишту рада појављује се већи број радника 
одређеног профила него што би био случај да су се процеси одвијали спонта-
но, то јест да је школовање радника био њихов лични трошак (инвестиција). 
У крајњем исходу долази до тога да су радници принуђени да прихвате нижу 
зараду од оне коју би остваривали да су се школовали сопственим средстви-
ма. Коначно, трећа административна мера јесте спречавање слободног про-
мета рада и капитала, и од запослења у друго запослење (чак и у истом мес-
ту).33 Цеховска правила мање спречавају оптицај капитала из места у место 
него слободан оптицај рада.  

Смитови аргументи усмерени против протекционистичке европске поли-
тике постају изузетно актуелни управо у наше доба, када су наглашени европ-
ски интеграциони процеси као и процес глобализације. Смит непогрешиво 
уочава да свака заштита од конкуренције (то се односи на сва тржишта па и 
тржиште рада) представља у ствари покушај да се заштите неке већ постигну-
те тржишне привилегије (монополи). Много година касније Милтон Фридман 
је доказивао да ограничавање уласка нових радника на тржишта рада и 
чување затечене монополске позиције, представља заправо основни циљ свих 
радничких удружења. Као пример Фридман наводи моћно удружење америч-
ких лекара и бројне формалне и неформалне тешкоће које мора да превазиђе 
сваки странац који жели да постане њиховим равноправним чланом.34 Када се 
посматрају активности данашњих европских синдиката и њиход однос према 
имигрантима (али и протекционистичка политика Европске уније у целини), 
уочава се да је реч о процесу који је Смит уочио пре више од два века.   

 
5. Теорија надница у 19. веку 

 
Смитов утицај на економску науку био је огроман. Тако је и његова тео-

рија надница уз мале модификације и аналитичко усавршавање практично 
била саставни део бројних студија у 19. веку. Немогуће је у раду овог обима 
детаљно говорити о утицају Смитове теорије на даљи развој теорије надница, 
то јест указаћемо само на кључне тачке које су у свакој анализи те врсте 
незаобилазне. Реч је о томе да су у појединим периодима истицани у први 
план различити сегменти Смитове анализе – најпре доктрина фонда надница, 
а касније процес преговарања.    

 
5.1. Рикардова теорија надница 

 
Рикардо (David Ricardo: 1772−1823) је сматрао да је главни проблем по-

литичке економије „одредити законе који управљају расподелом“. Он спада у 

––––––––––––– 
33 Поменути Закон о насељавању (Act of Settlement) из 1662. године, ублажен је тек 

1795. године.   
34 Видети: Friedman (1996). 
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оне аналитичаре који нису мењали ставове.35 Основне идеје о надницама и 
профиту (код Рикарда они су директно повезани, па је анализа једног исто-
времено и анализа другог) изложио је 1815. године у Расправи о утицају нис-
ке цене жита на профит, а онда их је развио у Начелима која су објављена 
две године касније. За разумевање Рикардове анализе надница и профита 
важна су два „закона“: закон становништва36 и закон ренте (заснован на опа-
дајућој продуктивности земље).  

Рикардова теорија надница представља заправо објашњење просечних 
надница које се формирају у дугом року, при чему је у процесу прилагођа-
вања нагласак на страни понуде рада. Рикардова теорија надница изложена у 
Расправи може се сублимирати у два става: наднице зависе од односа капита-
ла и становништва (теорија фонда надница), а њихова висина ће дугорочно 
тежити нивоу неопходном за преживљавање. Анализа надница изложена је у 
петом поглављу Начела, мада треба имати у виду да се у анализи бројних 
питања Рикардо дотакао и надница. Ограничавамо се само на оне апсекте 
проблема надница који се уклапају у нашу основну тему. Рикардо напомиње 
да наднице, као и све остале уговоре, треба препустити слободној конкурен-
цији тржишта и не ограничавати их радним законодавством (ово је, као што 
смо видели, и Смитова позиција). Рикардо преузима Смитове категорије 
„природне“ и „тржишне“ цене рада, где природна цена рада представља цену 
која је потребна да оспособи раднике да одрже себе и своје потомство. Она се 
мења у истој земљи протоком времена, а осетно се разликује у различитим 
земљама. Природна цена рада зависи од цене животних намирница (расте 
––––––––––––– 

35 Потребно је указати и на друштвени контекст у којем је Рикардо писао своје 
радове. Везано за нашу основну тему важно је поменути да је период од 1795. до 1834. 
године у Енглеској обележио Закон Спинхемленда. По овом Закону човек је добијао 
помоћ и у случају да већ има посао уколико је његова надница била мања од износа по-
родичног прихода коју му је гарантовала скала Спинхемленда. Идеја је била да се помоћ 
за допуну надница даје по скали заснованој на цени хлеба, то јест да се осигура минимал-
ни приход сиромашнима без обзира на њихову зараду. Овако постављен механизам 
деловао је дестимулативно на радно залагање, а коначан ефекат подухвата био је 
катастрофалан пад продуктивности. За детаље видети: Полањи (2003). 

36 Економска наука у 18. и 19. веку била је под снажним утицајем теорија о станов-
ништву. Ипак, без икакве сумње најутицајнији је и најпознатији Малтусов концепт (Мал-
тусов чувени Есеј о становништву објављен је 1798. године). Видети: Maltus (1798). 
Малтусову анализу Маршал сублимира у три става и тврди да их треба посматрати одви-
јено. Први се односи на понуду радне снаге – сваки народ би растао непрекидно да га 
нису ограничавали оскудица средстава за живот или неки други узроци (ратови, болести, 
чедоморство, али и доборовљно суздржавање). Овакво запажање је већ било присутно и 
код Кантијона. Други став се односи на тражњу за радном снагом и тиче се односа раста 
становништва и раста средстава за живот. Малтус показује да до његовог времена ниједна 
земља није могла прикупити довољну количину средстава за живот након што је њена 
територија достигла велику густину насељености, односно закључио је становништво 
расте брже од средстава за живот. Трећи став представља тврдњу да ће све то догађати и у 
будућности, то јест раст становништва ће бити спречен било сиромаштвом било добро-
вољним суздржавањем. Видети: Marshall (1987) 
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како ове цене расту) и „угодности које су за радника постале битне по нави-
ци“. Маршал тврди да је Рикардо заступао мишљење да природну границу 
надница одређују локални услови и обичаји места и времена, а не неки гвоз-
дени закон.37 Тржишна цена рада јесте цена која се стварно плаћа за рад на 
основу деловања односа понуде и тражње („рад је скуп кад је риједак, а 
јефтин када га има у изобиљу“).  

Тржишна цена се прилагођава на дуги рок природној цени, односно не 
може се дугорочно одржати њено одступање од природне цене. Ако тржишна 
цена рада превазилази природну, доћи ће до раста становништва и последич-
но до повећања броја радника. Повећање броја радника имаће као последицу 
снижење надница на природну цену рада (Рикардо додаје да оне „понекад 
падају и испод ове цене“). У случају када је тржишна цена рада испод његове 
природне цене, доћи ће до смањења броја радника (повећава се њихова 
смртност), а смањење броја радника изазваће раст тржишне цене рада на ниво 
природне цене. Овакво прилагођавање се у економској литератури назива 
„законом наднице“. Рикардо додаје да упркос прилагођавању тржишне цене 
рада природној, могуће је, у друштвима која напредују, да тржишна надница 
буде изнад природне на „неодређено време“.   

Надница је подложна порасту или паду услед два узрока: односа понуде 
и тражње радника, али  и цене робе на коју се надница троши. Будући да 
становништво расте брже од средстава за његово издржавање, наднице би – 
уколико би биле регулисане само односом понуде и тражње – падале. С друге 
стране, с порастом становништва, цене животних намирница ће бити у 
сталном порасту, јер ће за производњу тих добара бити потребно прибегавати 
све лошијој земљи (а додатно делује и закон опадајућих приноса у пољопри-
вредној производњи). Ово ће неминовно изазвати пораст надница. С обзиром 
да је код Рикарда повећање надница истовремено и смањење профита, крајња 
последица јесте пад профита.  

  
5.2. Милова теорија надница 

 
Средином 19. века (1848) Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill: 1806−1873) 

објавио је Начела политичке економије, где је настојао да синтетизује посто-
јеће економско знање. Све до појаве ове књиге – пуних седам деценија после  
Смитовог дела – Богатство народа представљало је основни уџбеник про-
сечног економисте.  Имајући у виду такав захват, разумљиво је да Мил није 
мого заобићи ни питање надница (базична анализа дата је у XI, XII, XIII и 

––––––––––––– 
37 Иако теорија минимума егзистенције наглашава значај понуде рада, а теорија 

фонда зарада наглашава тражњу за радом, оне не морају бити у супротности. На пример, 
број радника може да буде толико велик да се из фонда зарада исплаћује надница која 
покрива искључиво егзистенцијални минимум. 
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XIV поглављу).38 Мил је мењао своје ставове о овој теми: у првој фази засту-
пао је доктрину фонда надница, а касније је наглашаво значај процеса пре-
говарања.  

 
5.2.1. Рани Мил – теорија фонда надница 

 
Милова теорија надница произилази из његове теорије расподеле. Он 

сматра да се у систему приватне својине производ дели под дејством две 
силе: конкуренције и обичаја (књига II, глава IV), при чему је утицај обичаја 
у економској науци занемарен. Мил сматра да су политички економисти уоп-
ште, а енглески нарочито, навикли да конкуренцији дају искључиви значај, а 
да потпуно занемарују утицај обичаја (обичај делује као супротност конку-
ренцији). Такво стање представља последицу научних потреба, јер само уко-
лико се заснива на начелу конкуренције политичка економија добија права на 
„научни карактер“. Наиме, само уколико се величина ренте, профита, зарада 
и цена производа одређује конкуренцијом, могуће је говорити о економским 
„законима“. 39 Сходно томе, и у случају одређивања надница мора да влада 
исти принцип, то јест:  

Наднице, као и друге ствари, могу бити одређене или конкуренцијом или 
обичајем. У нашој земљи постоји мало таквих врста рада у којима награда не 
би била нижа од данашње, уколико би послодавци у потпуности искористили 
предности конкуренције. Међутим, конкуренцију при данашњем стању дру-
штва треба посматрати као основни регулатор надница, а обичај или индиви-
дуални карактер само као модификацију овог процеса, и то у далеко мањем 
степену. Речју, наднице зависе од односа понуде и потражње за радом, или 
како се то често каже, од односа становништва и капитала. Под становништ-
вом овде треба подразумевати само број радничке класе, односно они који 
раде за надницу; а под капиталом само оптицајни капитал, и то не сав опти-
цајни капитал већ само онај део који се усмерава на куповину рада.40  

Дакле, ниво надница одређен је односом понуде рада и тражње за радом, 
при чему је понуда рада одређена растом становништва, а тражња за радом 
расположивим фондом надница. Стога просечна надница може у условима 
слободне конкуренције порасти само уколико се повећава фонд који служи за 
унајмљивање радника (Мил користи ради једноставности на појединим мес-
––––––––––––– 

38 Наша анализа је дата према: Mill (1968). За време Миловог живота изашло је седам 
издња Начела. Прво је изашло 1848, друго 1849, треће 1852, четврто 1857, пето 1862, 
шесто 1865 и седмо 1871. године.  

39 „Ако претпоставимо да се оне утврђују искључиво конкуренцијом, могу се извести 
начела на којима се оне мењају, а ова начела ће имати велику општост и научну прециз-
ност“. Видети: Mill (1968, стр. 239). Што се иде даље у прошлост, тврди Мил, уочава се 
све већи утицај обичаја у пословању.   

40 Видети: Mill (1968, стр. 337). Мил тврди да се у свим слободним занимањима 
надница утврђује обичајем. 
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тима и израз „капитал“ у истом значењу), или уколико се смањи број радника 
који траже запослење. Не постоји такав фонд, тврди Мил, који је једном 
заувек намењен издржавању радника. Стога, ако је на одређеном месту и у 
одређено време надница већа него у неком другом времену, то само значи да 
се поменути фонд зарада повећао.  

Мил се осврнуо и на покретљивост радника из једних занимања  у друга 
(модерним речником то се назива професионална покретљивост рада) и 
утврдио да још постоје препреке слободној конкуренцији између појединих 
група радника. Прецинзије, указао је на слабљење (али не и елиминисање) 
раније оштро назначене „линије разграничења“ између различитих категорија 
радника, која је била слична наследној кастинској разлици. Сходно томе, и 
наднице сваког слоја биле су регулисане више порастом броја властитих чла-
нова него порастом укупног становништва земље. Сматрао је важним да 
скрене пажњу и на разлике у надницама за различита занимања, а у том кон-
тексту следи и екстензивно наводи ставове Адама Смита.  

 
5.2.2. Милово „одрицање“ 

 
Да бисмо разумели како је дошло до Миловог „одрицања“ теорије фонда 

зарада – ово је израз који се сусреће у економској литератури –  неопходно је 
вратити се мало уназад. Наиме, у периоду између Рикарда и Мила јављали су 
се бројни економисти са прилозима о тржишту рада и надницама.41 Појавила 
се и једна нова тема – синдикати.42 Мекелек (John Ramsay McCulloch: 
1789−1864) је у Edinburgh Review објавио 1824. године чланак о синдикатима. 
Реч је о студији о економским последицама постојања и деловања синдиката 
(иначе, то је једна од најзначајнијих анализа те врсте у првој половини 
деветнаестог века).43 Између осталог, Мекелек анализира утицај активности 
синдиката на ниво надница. Могућа су, сматра он, два случаја. Ако су зараде 
испод „природног нивоа“, удруживање радника је пожељно јер представља 
једини начин да се спонтано подигну зараде на њихов „природни ниво“. У 
оваквој ситуацији послодавци нису у могућности да уместо радника који су у 
штрајку доведу јефтиније раднике, с обзиром на то да је надница већ пала 

––––––––––––– 
41 За добар увид у тадашње стање теорије надница видети: Senior (1830).  
42 Од 14. па до у касни 19. век законски је забрањивано радничко удруживање. У 

различитим земљама синдикати су настајали и развијали се на различите начине. У Бри-
танији синдикати се формирају крајем 18. (илегално организовање) и почетком 19. века. 
Закони против удружења донети су 1799. године, а укидање забране синдикалног органи-
зовања уследило је 1824. године. У Немачкој слобода синдикалног удруживања призната 
је 1871. године. У Белгији и Холандији први синдикати формирани су у другој половини 
19. века. За преглед развоја синдиката у САД видети: Bloom & Northrup (1958); Butler 
(1961). 

43 Видети: McChulloch (1824). Реч је о аутору који је био један од кључних заступ-
ника теорије фонда зарада. У овом тексту он се често позива на Смитову теорију надница.  
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испод природне стопе. Уколико нема синдиката, неће доћи до спонтаног по-
дизања зарада на „природни ниво“, будући да постоји наглашена асиметрија 
у преговарачкој моћи између радника и послодаваца (ову асиметрију је 
помињао и Смит). Међутим, ако су зараде на „природном нивоу“ или изнад 
њега, синдикално удруживање и инистирање на порасту зарада није прихват-
љиво. Наиме, ако је зарада изнад „природног нивоа“, профит је испод „при-
родног нивоа“ и послодавци ће се не само оштро супротстављати његовом 
даљем смањењу, већ ће настојати да га подигну на „природни ниво“.44 
Послодавци су у стању да дуже издрже у том сукобу, стога напор синдиката 
да подигне наднице изнад „природног нивоа“ може имати само штетне после-
дице по њих саме.  

Укључивање синдиката у објашњење процеса на тржишту рада, посмат-
рано из угла једног дела економских аналитичара прве половине деветнаестог 
века, није било усмерено на негирање стандардних механизама који постоје 
на овом тржишту. Ови теоретичари имали су за циљ да докажу да се не може 
слобода удруживања радника a priori прогласити штетном.45 Позитивна улога 
синдиката у овим анализама везује се за постојење специфичних околности – 
несавршеног тржишта рада где је надница одређена испод „природног нивоа“ 
– односно учешће синдиката на тржишту рада у таквим околностима доводи 
до резултата који би се успоставио слободним деловањем конкуренције на 
обе стране (без „организованог наступа“ и једне и друге стране).   

Све до Начела (1848) Мил се није детаљније освртао на економске по-
следице синдиката. Сматрао је синдикате пролазним феноменом. Мил је ста-
вове о утицају синдиката мењао и допуњавао у различитим издањима Начела. 
Мил је указивао на то да синдикати могу настојати да утичу на општи нивоа 
зарада, али и на зараде у појединим занимањима (делатностима), те да су пос-
ледице у једном и другом случају негативне по саме раднике.46 Шта се може 
приметити када се посматра пораст општег нивоа зарада? Ако би се радници 
некако успели удружити и подићи просечну зараду изнад нивоа који је одре-
ђен понудом и тражњом на тржишту рада, коначни ефекат би био неминовно 
смањење нивоа запослености. Будући да је тражња за радом (фонд зарада) 
фиксна, свако повећање општег нивоа зарада (заправо просечне зараде) мора 
се директно одразити на смањење укупне запослености.47  

––––––––––––– 
44 Природни ниво зарада се често код „класичара“ одређује преко природног нивоа 

профита. Ако је профит изнад природног нивоа, зараде су испод природног нивоа.  
45 За детаљнији увид у преглед ових анализа видети: Grampp (1979). 
46 Видети: Mill (1968, књига V, поглавље X). Поред утицаја на ниво зарада, Мил 

говори и о томе да синдикати могу настојати да смање радно време, а да наднице остану 
непромењене.  

47 Примећујемо да Мил користи теорију фонда зарада као аналитичку основу за обја-
шњење негативних ефеката синдикалног уплитања у одређивање зарада. 
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Шта се пак догађа уколико би дошло до пораста зарада само у појединим 
делатностима? Мил говори о два могућа начина прилагођавања. Прва могућ-
ност јесте истовремено смањење запослености у овој делатности или, у ду-
жем року, ангажовање додатног капитала који је потребан делатности где су 
порасле зараде на штету других делатности (смањење фонда зарада у тим де-
латностима изазвало би смањење тражње за радом и пораст незапослености). 
Друга могућност јесте повећање цене финалног производа, па би ефекат 
пораста зарада сносили потрошачи. Мил је нагласио да је могуће само на 
кратак рок одржати зараде на овом вишем нивоу, али на дуги рок оне ће се 
незадрживо вратити на ниво који представља „уобичајени животни стан-
дард“.48 У трећем издању Начела Мил је нагласио да су удруживања која има-
ју за циљ подизање зарада ретко ефикасна, а ако би то и била нису пожељна.   

У каснијим издањима Начела додао је нове елементе у ову анализу, 
односно почео је да активности синдиката посматра на другачији начин. Прва 
већа измена била је у петом издању (1862).49 Тржиште рада, наглашава Мил, 
не може се означити као савршено флексибилно, односно висина зарада није 
резултат неког саморегулишућег механизма већ представља исход процеса 
преговарања између радника и послодаваца. Будући да су послодавци у по-
вољнијем положају у односу на појединачне раднике, синдикати су неопход-
ни да би тржишни систем ефикасно функционисао. Они су нека врста „тега“ 
који треба да доведе до уравнотежавања преговарачких моћи. С обзиром да 
су радници у неповољнијем положају, наднице су утврђене асиметријом у 
преговарачкој моћи која иде на њихову штету. Другим речима, то су наднице 
које не одговарају нивоу надница који би се успоставио на потпуно конкурен-
тном тржишту рада. Стога синдикати својим активностима утичу на то да се 
зараде подигну на ниво који би се успоставио деловањем слободног тржишта 
рада (без удруживања и једне и друге стране).50 Поред тога, радници имају 
све боље информације о финансијском стању у предузећу па постоји могућ-
ност да синдикати различитим пристисцима у току преговора (између осталог 
и легитимном претњом штрајком), уколико је фирма у повољнијем финансиј-
ском положају, остваре пораст зарада. Мил је сматрао да на овај начин радни-
ци учествују у резултатима повећане продуктивности рада. Исте ставове по-
новио је и у шестом издању Начела.  
––––––––––––– 

48 За детаљнији увид у Милов однос према синдикатима, видети: Ekelund & Kords-
meier (1981). 

49 Истраживачи историје економских идеја утврдили су да је до промене Милове 
позиције у разумевању функционисања тржишта рада дошло након објављивања неколи-
ко значајниј радова. Да поменемо само два важна доприноса. Т. Ј. Dunning је 1860. године 
објавио памфлет Trades Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention, а Henry Fawcett 
је исте године објавио чланак Strikes: Their Tendencies and Remedies. На оба рада Мил се 
позива у Начелима у одељку где расправља о економским последицама синдиката.  

50 Читалац примећује да су ово заправо Мекелекови аргументи, а сличну аргумен-
тацију понављају и неки економисти у 20. веку.  
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Кључни моменат у напуштању концепта фонда надница представља Ми-
лов чланак из 1869. године у којем је нагласио значај преговарања (и односа 
преговарачке моћи) на тржишту рада као механизма одређивања зарада (bar-
gaining theory of wages). У овом чланку Мил тржиште рада узима као пример 
тржишне ситуације где понуду и тражњу може уједначити не једна, већ неко-
лико цена.51 Да би дошао до таквог закључка Мил најпре интерпретира аргу-
ментацију која се ослања на теорију фонда зарада. Ако рад постане јефтинији 
(падне просечна надница), сходно доктрини фонда надница, за толико ће се 
повећати тражња за радом. Мил сматра да оваква тврдња не може бити при-
хваћена. Код обичних добара, пад њихове цене ће довести до пораста потра-
жње. Код рада ситуација је нешто другачија. Послодавци унајмљују раднике 
само ако доприносе повећању профита, то јест сваки послодавац запошљава 
онолико радика колико му је потребно да произведе ону количину производа 
за коју сматра да је може продати на тржишту. Уколико падну наднице то не 
значи да ће истовремено порасти тражња за радом, будући да неће доћи исто-
времено до пораста тражње за производима које предузеће продаје на 
тржишту (читалац примећује да Мил тражњу за радом посматра као изведену 
тражњу).52   

Како се у оваквим околностима одређује надница? Милов одговор гласи: 
преговарањем између послодаваца и запослених. Постоји, сматра Мил, раз-
лика између тржишта рада и тржишта роба. На тржишту роба продавац има 
иницијативу да фиксира цену, а на тржишту рада иницијатива је на страни 
послодаваца (купца) – они предлажу одређени ниво зарада који радници могу 
прихватити или одбити. Ценкање почива на издржљивости и преговарачкој 
снази једне и друге стране, то јест предложена цена рада може бити моди-
фикована. Да би радници подигли цену рада морају наступати удружено. Шта 
представља доњу и горњу границу зарада у овим преговорима? Доња граница 
је одређена „уобичајеним животним стандардом“. Горња граница надница 
није одређена фондом надница, односно „природном стопом профита“ о којој 
је говорио Мекелек. Ово представља кључну тачку у Миловој аргументацији. 
Не постоји – тврди Мил – неки „природни закон“ који би онемогућио да над-
нице апсорбују не само укупан фонд надница него и оно што је послодавац 
––––––––––––– 

51 William Thomas Thornton је 1869. године објавио књигу On Labour: Its Wrongel 
Claims and Rightful Dues, Its Actual Present and Possible Future. Мил је у чувеном приказу 
ове књиге коментарисао и Торнтонове примедбе на деловање механизма понуде и траж-
ње. Торнтон је, између осталог, навео и пример где однос понуде и тражње није у стању 
да утврди јединствену цену, већ само утврђује границе унутар којих се равнотежна цена 
може кретати. Будући да може постојати више цена које уравнотежују понуду и тражњу, 
потребан је додатни механизам који ће одредити конкретну цену унутар уочених граница. 
Видети: Mill (1967). 

52 Мил закључује да у оваквим условима смањења надница нема разлога да посло-
давци предвиђени фонд зарада потроше на раднике. Другим речима, бесмислено је 
тврдити да је фонд надница непромењена величина независно од тога шта се догађа на 
тржишту.  
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наменио за своју приватну потрошњу (изузимајући оно што му је неопходно 
за одржање живота). Стварни горњи лимит јесте ниво профита који послодав-
ца задржава на тржишту. Уколико би се наднице подигле изнад овог нивоа, 
капитал би се повукао са тржишта и то би деловало негативно на ниво зарада.  

Тако је одбачена теорија фонда надница и наглашена теза да надницу 
одређује процес проговарања, а одбачен је и став ранијих економиста да фонд 
зарада одређује границу утицаја преговарачке моћи синдиката. Упркос ова-
квим ставовима изнетим у чланку, Мил је у седмом издању Начела задржао 
анализу која почива на теорији фода надница. Мил је учинио одлучан ис-
корак – тврди Биађини – у правцу укључивања синдиката у стандардну еко-
номску теорију и то као равноправне компоненте једног слободног тржишта 
рада. Овакво тумачење постало је опште место економске анализе шездесе-
тих година деветнаестог века.53 

 
5.3. Маршалова теорија надница 

 
Стиглер сматра да је Маршалова (Alfred Marshall: 1842−1924) анализа 

надница (поглавља III, IV и V, четврте књиге Начела) заправо инспирисана 
Смитовом анализом много више него било којим другим економским делом 
које се појавило у међувремену. У периоду између Мила и Маршала еконо-
мска анализа у целини знатно је унапређена, па тако и анализа расподеле. 
Није наодмет подсетити да Маршал сматра да и у теорији расподеле и разме-
не постоје „елементи математичке тачности и универзалности“, али и да 
истовремено у свакој од њих постоји елемент који зависи од места до места и 
од раздобља до раздобља. У Маршалово време теорија фонда надница је већ 
била зрела за повлачење, односно друга аналитичка средства постала су до-
минантна у објашњењу нивоа зарада. Сам Маршал сматра да је теорија фонда 
надница пренагласила утицај тражње за радом на штету фактора који одре-
ђују његову понуду.54  

Равнотежа на тржишту рада објашњава се сучељавањем понуде и пот-
ражње за радом, при чему иза понуде рада стоји избор радника између над-
нице која је последица запошљавања и губитка доколице (Маршал користи 
израз „гранична негативна корисност рада“) и тражње за радом која се зас-
нива на граничној продуктивности рада. Ниједна од ових идеја није нова. 
Џевонз (William Stanley Jewons: 1835−1882) је говорио о „негативној корисно-
сти рада“. Закључио је да ће се човек одлучити на неки рад само ако процени 
да постоји повољан однос између напора који мора уложити при раду и осе-
ћању задовољства који ће имати на основу његових резултата. С друге стра-
не, Фон Тинен (Johann Heinrich von Tünen: 1785−1850) је још раније анализу 

––––––––––––– 
53 Видети: Biagini (1987). 
54  Критичка анализа теорије фонда надница дата је обимном прилогу његових 

Начела. 
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усмерио у правцу граничне продуктивности. Закључио је да надница с једне 
стране зависи од продуктивности рада, а с друге од цене неопходних живот-
них добара. Висину наднице одређује вредност производа рада оног радника 
који је као последњи још потребан предузећу.  Или, нешто другачије речено, 
предузеће које настоји да максимизира профит, треба да повећава број рад-
ника до нивоа када допринос последњег запосленог радника одговара висини 
наднице која му је исплаћена.55  

Маршал је наглашавао сегментираност тржишта рада, то јест побијао је 
став да је могуће говорити о утврђивању „опште стопе надница“.56 Указивао 
је на то да постоји ограничена конкуренција између појединих група радника 
и објашњавао због чега се рад не може лако селити из једне групе у другу (у 
овој анализи позивао се на Мила). Маршал наводи и елементе који морају 
бити узети у обзир при израчунавању конкретних зарада, где између осталог 
понавља и неке Смитове аргументе. Осврнуо се и на тему преговарања изме-
ђу радника и послодаваца и то у ситуацији када и једна и друга страна насту-
па удружено.  

Ако послодавци у некој струци наступају заједно, а тако чине и радници, рје-
шење проблема надница постаје неодређено, и само погађање може одредити 
точне удјеле према којима се вишак прихода над расходима у одређеном часу 
може подијелити између послодаваца и синдиката. Не узимајући у обзир дје-
латности које конкуренција истискује, нема тог снижења надница које би трајно 
било у интересу послодаваца јер би многе квалификоване раднике отјерало на 
друга тржишта или чак у друге дјелатности у којима они губе своје посебне 
зараде од вјештине; наднице морају бити довољно високе да у просјечној години 
привуку младе људе у струку. То надницама одређује доње границе, а горње 
границе одређују одговарајуће потребе које се односе на понуду капитала и 
пословне способности. Али, на којој тачки између тих граница треба у било које 
вријеме одредити наднице може се одлучити само цјенкањем и погађањем који 

––––––––––––– 
55 У литератури се среће мишљење да је први напор да се наднице објасне продук-

тивношћу учинио Фредерик Бастија, а касније су то покушали и Дицел и Арндт. Они нису 
говорили о граничној продуктивности, која је расправу о расподели померила и дала јој 
велики замах. Велики број економиста из друге половине 19. и првих деценија 20. века 
заступао је управо теорију надница засновану на граничној продуктивности рада. Поред 
већ поменутих имена, ту су Бем-Баверк, Еџворт, Викстид, Кларк, Даглас, Хикс.  

56 „Свако од стотину и више група радника има своје проблеме надница, свој вла-
стити низ посебних узрока, природних и умјетних, који управљају цијеном понуде и 
ограничавају број чланова групе; свака група има своју цијену потражње коју одређује 
потреба других чинитеља производње за њезиним услогама.“ Видети: Marshall (1987, стр. 
327). Слично је размишљао и Фон Мизес неколико деценија касније. Он је полазио од 
тога да се цена рада одређује као и све остале цене, при чему се не може говорити о раду 
уопштено, већ о различитим врстама рада и за сваку од њих одређује се на тржишту рада 
посебна цена.   
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ће, међутим, бити понешто ублажени обзирима етике и опрезности, нарочито 
ако у струци постоји добар мировни суд.57   

Приметио је да било која теорија надница нема никаквог директног ути-
цаја на исход неког сукоба на тржишту рада, већ исход зависи искључиво од 
односа преговарачких снага. И Маршал полази од става да радници немају 
уштеђених средстава да би могли да се повуку са тржишта рада (да дугороч-
но успешно штрајкују), па се због тога у процесу погађања налазе у неповољ-
нијем положају од послодаваца. Посебно су у неповољном положају неква-
лификовани радници чији је рад веома лако заменити. Проблем утврђивања 
наднице додатно се компликује због чињенице да постоје струковни синди-
кати па се наднице једне групе радника повећавају на рачун других група. Он 
је уочио и то да било која затворена група радника може само ограничен 
период подићи наднице, уколико то није праћено порастом продуктивности. 
Маршал закључује да ће спонтани ток ствари ипак довести до тога да ће се 
као доминантна наметнути она тенденција која води до  расподеле засноване 
на начелима граничне продуктивности. Неок�асична теорија надница 
постала је почетком двадесетог века доминатна у академској економији.  

Појавиле су се и критике теорије која наднице објашњава односом прего-
варачких моћи. Бем-Беверк је доказивао да само у кратком року преговарачки 
притисак (он користи израз Machteinfluss) може надвладати „економске за-
конитости“. Примера ради, могуће је да радници претњом штрајком принуде 
послодавце да исплате зараду која је изнад нивоа који одговара постојећој 
продуктивности рада. Овако успостављене зараде не могу да се одрже на 
дуги рок. Послодавци ће реаговати заменом рада капиталом, па ће се време-
ном успоставити онај ниво надница који одговара економским условима. 
Речју, преговарачка моћ може да утиче на то да се ниво зарада разликује од 
оног нивоа који одређују економске законитости, али само на кратак рок.  

 

6. Закључак 
 
Нобеловац Џорџ Стиглер сматра да се успех сваког мислиоца огледа 

првенствено у томе колико су његове идеје и ставови остали предметом инте-
ресовања наредних генерација, што не значи само њихово слепо подржавање 
и понављање. У Смитовом случају, сматра Стиглер, могу се идентификовати 
три велика успеха: концепција „невидиљиве руке“ тржишта као основа 
теорије алокације ресурса, теорија о узроцима различитих зарада и профита у 
различитим делатностима и запослењима и, коначно, напад на меркантили-
зам и афирмација слободне трговине.  

Шта је Смит допринео анализи надница? Смит је у објашњењу надница 
заступао ставове на којима ће се касније градити различите теорије. Стога, 
––––––––––––– 

57 Видети: Marshall (1987, стр. 379-380). О проблему утврђивања надница у условима 
ограничене конкуренције видети: Hicks (1930). 
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слободно се може рећи да је његова анализа била основа за теорију надница у 
наредним деценијама, а у неким аспектима и вековима. Најпре, Смит је одба-
цио теорију животног минимума као задовољавајућег објашњења надница 
(овај концепт је био присутан у радовима Петија и физиократа). Он је уочио 
да су наднице, поред цена животних намирница, одређене и утицајем других 
елемената. Поред тога, Смит се може означити и као зачетник теорије фонда 
надница. Ово је био један од начина објашњења деловања механизма понуде 
и тражње на тржишту рада, где је већа тежина дата утицају тражње за радом. 
Смитова теорија фонда надница, тврди Стиглер, доминирала је у англосак-
сонској економији већим делом деветнаестог века (на одређени начин засту-
пао ју је и Рикардо, а експлицитно рани Мил). Шумпетер сматра да је 
доктрина фонда надница била веома корисно аналитичко оруђе које је доп-
ринело унапређењу разумевања функционисања тржишта рада и одређивања 
надница (он ову доктрину сматра и пионирским доприносом у развоју 
агрегатне анализе).  

И друга линија анализе надница, која се заснива на наглашавању прегова-
рања, полази такође од Смита. Видели смо да се она снажно испољава у делу 
„позног“ Мила, а за разумевање функционисања тржишта рада важном ју је 
сматрао и Маршал. Речју, при утврђивању надница мора се узети у обзир и 
сам процес преговарања, то јест конкретни фактори преговараче ситуације. 
Аналитичари су се разликовали по томе што су једни тврдили да укључивање 
преговарања негира слику конкурентског тржишта рада која почива на теори-
ји фонда надница, док су други сматрали да су приступи заправо комплемен-
тарни. Све у свему, анализа процеса преговарања и предвиђање његовог ис-
хода, постала је незаобилазна тема у економској науци. На њој су се окушали, 
између осталих, Еџворт, Пигу, Хикс, Цојтен, као и аналитичари који су 
користили теорију игара. Смитова анализа узрока различитости надница за 
различита занимања (овом питању Мил није додао скоро ништа ново, а 
Маршал цео век касније сасвим мало), представља велики искорак у правцу 
развоја теорије „људског капитала“, а основни елементи ове анализе актуелни 
су и данас. 
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SMITH’S THEORY OF WAGES AND ITS IMPACT ON THE THEORY 
OF WAGES IN THE 19-TH CENTURY 

 
Adam Smith has not accepted subsistence theory of wages as an explanation of wages. 

He can be marked not only as a founder of wages-fund theory, but also of the bargaining 
theory of wages. Wage-fund doctrine dominated the next hundred years of English 
economics. Besides, Smith’s explanation of the differentials in wage rates among occupa-
tions were accepted by his succcessors for a century. That was the first step into direction of 
human capital theory.  
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