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ЗНАЧАЈ И УЛОГА ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ  
У САВРЕМЕНОМ ВИСОКООБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
С ОСВРТОМ НА СТАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

„... лице које никада није на систематичан 
начин проучавало економију хендикепирано је чак и  

када само о тим питањима мисли и такав човјек личи на глувог  
који покушава да ужива у синфонији“. (П.А. Самуелсон) 

 
THE IMPORTANCE AND ROLE OF THEORETICAL ECONOMICS IN 

CONTEMPORARY HIGHER EDUCATIONAL PROCESS WITH A REVIEW OF 
THE SITUATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Abstract. After pointing out the importance and role of theoretical economics 
in contemporary higher education and in creation of a long-term stable and success-
ful economic and general social development, the authors analyze in this paper the 
status of theoretical economics and representation of theoretical economics courses 
(Political economy, Economic Doctrines, Macroeconomics, Microeconomics...) in 
the Curricula of the Faculties of Economics and other Faculties in Bosnia and Her-
zegovina (BiH) (Law, Political Science). Thereby it is ascertained that Neo-Liberal 
School and its concepts still dominate in both, economic politics of transition, and 
in creation of Curricula within the Bologna System of Higher Education in BiH and 
its entities. However, the Neo-Liberal School has been undergoing a crisis for a long 
time, as it is not able to explain properly neither the global financial crisis, nor the 
transitional processes and crisis in BiH. Therefore, the knowledge of Keynesian, 
Marxist, and other schools of economic thought and learning, should be used more 
in creating the Curricula of general education courses.

In analyzing the representation and role of courses of theoretical character 
in current high education of economists, lawyers and political scientists in BiH, the 
authors highlight the thesis that „Political Economics“ and other disciplines of the-
oretical economics have been repressed, while business and specialist disciplines, 
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which study the skills and techniques of business management, are more and more 
present. The authors consider that this state of affairs is unacceptable and that it 
should be changed in direction of reaffirmation of „Political Economics“ and other 
general education disciplines from theoretical economics domain, since only these 
disciplines provide fundamental knowledge for creation of economic system, eco-
nomic policy and achievement of a successful economic and general development of 
every socio-political community.

Keywords: theoretical economics, political economics, economic education, 
economic crisis, socio-economic development.

Сажетак. Након што се указује на значај и улогу теоријске економије 
у савременом високошколском образовању и креирању дугорочно стабилног и 
успјешног економског и општедруштвеног развоја, аутори у овом раду ана-
лизирају стање теоријске економије и заступљеност економско-теоријских 
дисциплина(Политичка економија, Економске доктрине, Макроекономија, 
Микроекономија...) у наставним плановима економских и других (Право, По-
литичке науке) факултета у Босни и Херцеговини (БиХ). При том се конс-та-
тује да неолиберална школа и њене концепције још увијек доминирају, како у 
економској политици провођења транзицијских процеса, тако и при фор-ми-
рању наставних планова и програма у оквиру болоњског система висо-кошкол-
ског образовања у БиХ и њеним ентитетима. Међутим, неолиберална школа је 
одавно у кризи, јер необјашњава ваљано ни глобалну финансијску кри-зу, нити 
транзицијске процесе и кризу у БиХ. Због тога при креирању наста-вних про-
грама општеобразовних дисциплина нужно је у већој мјери корис-тити знања 
из кејнзијанске, марксистичке и осталих школа економског миш-љења и учења.

 При анализи заступљености и улоге дисциплина теоријског карактера 
у садашњем високошколском образовању економиста, правника и политолога 
у БиХ, аутори истичу да су Политичка економија и остале дисциплине те-
оријске економије исувише потиснуте, док су све више заступљене пословне 
и специјалистичке дисциплине које изучавају вјештине и технике пословања. 
Аутори сматрају да је овакво стање неприхватљиво, те да га треба мије-ња-
ти у правцу реафирмације Политичке економије и других опште-обра-зовних 
дисциплина из домена теоријске економије, будући да једино ове дис-циплине 
дају фундаментална знања за креирање економског система, еко-номске поли-
тике и остваривање успјешног и дугорочно стабилног економског и свеоштег 
развоја сваке друштвено-политичке заједнице.

Кључне ријечи: теоријска економија, политичка економија, економско 
образовање, економска криза , друштвено-економски развој.
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Уводне напомене1

Савремени свијет је, и поред импресивног напретка и развоја, суочен и 
са низом тешкоћа и проблема за које још нису нађени одговори, као што су 
неразвијеност и дугови трећег свијета, велики буџетски дефицити и дугови 
развијених земаља, нестабилност свјетских валута, демографски и социјални 
проблеми и сл. Рецесија већ неколико година је реалност живота развијених 
земаља, а бивше социјалистичке земље још нису превазишле негативне посље-
дице које је условила трансформација командне у тржишну привреду. Многа 
од ових питања још нису нашла своје праве одговоре, што показује да није 
само економска пракса суочена са великим изазовима већ је то и економска 
теорија, без које није могуће ваљано фундирање успјешног општедруштвеног 
развоја и напретка. Наиме, „Теорија је прозор у свијет. Она води предвиђању. 
Ако нема предвиђања, искуство и примјери ничем нас не уче. Подражавање 
неког примјера успјеха без његовог разумијевања помоћу теорије може да води 
у катастрофу.“2

Ти отворени проблеми не огледају се само у потреби тражења одговора 
на практична питања која намеће савремено друштво, већ задиру и у сам ка-
рактер темељних економских дисциплина. Дилеме су толике да поједини ау-
тори чак постављају питање да ли је економија уопште наука3. Готово да нема 
науке у којој се њени креатори (они који се њоме баве, тј. научници) тако мало 
слажу око тога шта је у ствари економија, те шта је предмет, а шта циљ њеног 
истраживања. Различити аутори користе чак и различите називе за ову науку 
(доминантан је економија, економика, а рјеђе, мада је и даље присутан назив 
политичка економија). Од самог настанка економске мисли, еконоимисти су с 
поносом истицали научни карактер области којом се баве. Карактер ове дис-
циплине се је мијењао, једни теоријски приступи били су замјењивани други-
ма, али се научни статус економије није доводио у питање. Економија је чак 
заузимала посебно мјесто у систему друштвених наука и разумијевала се као 
наука која се, по чврстоћи својих закона, налази негдје између друштвених и 
природних наука4. Њен научни карактер је посебно наглашаван због квантита-
тивних величина и статистичко-математичких формулација које се користе у 
економији, као и због једног од циљева економске науке да унаприједи кванти-
тативне аспекте функционисања неке економске цјелине (предузеће или друш-
тво у цјелини). 

1   На међународној Конференцији под називом Уулога теоријске економије у образовању 
економиста, правника и политолога,одржаној на Економском факултету у Загребу 28-29.11. 
2011. године, аутори су поднијели реферат садржине овога рада. 
2   E.W. Deming: Нова економска наука, ПС ГРМЕЧ, Београд, 1996. стр. 92.
3   Једно поглавље свог уџбеника A. Anderton je насловио тим питањем (Economics – a sience?). 
Види, A. Anderton: Economics, Causeway Press, Ormskirk, 1997. стр. 735.
4   A. Autome and J. Cartelier: Introduction u zborniku Is Economics Becoming a Hard Science?, Ed-
ward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, стр. 1. 
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Истовремено, економска мисао представља неку врсту интелектуалног 
објашњавања онога што се свакодневно догађа у привредном систему и што 
учесници у економским догађајима могу да осјете и виде и сами у стварном 
животу. Због тога се у анализирање економских појава олако и без било каквог 
страха упуштају и они који имају тек површна, тј. оскудна економска знања. 
Они доносе сопствене економске одлуке сматрајући да су њихова практична 
знања и оно што су доживјели у стварном животу довољни да се спознају и 
разумију економски закони и њихове посљедице. Управо таква пракса се и ко-
ристи за став да економија нема научни карактер, будући да се њоме могу ба-
вити сви. Наиме, иако их је мало, ипак има аутора који сматрају да економија 
не може имати научни карактер ако правници, инжињери и други могу бити 
успјешни менаџери. У покушају да се одбрани,односно одупре таквим напа-
дима, али и да чвршће дефинише сопствене ставове и законитости, економска 
теорија настоји да поприми чвршћу, математичку форму. То је посебно дошло 
до изражаја у другој половини двадесетог вијека, када је и највећи број нобе-
лових награда за економију додијељен ауторима који су се бавили примјеном 
математике у економској науци. 

Међутим, велико је питање да ли је то добра оријентација, јер не мали 
број аутора који сматрају да се са математизацијом и строгом формализацијом 
губи веза економске теорије са стварношћу, јер се математички модели у осно-
ви своде на претјерано поједностављивање стварности. Ови аутори сматрају 
да се друштвени односи једноставно не дају шаблонизирати и свести на појед-
ностављене математичке моделе са неколико варијабли. Односи између људи у 
економском животу су много сложенији и до сада нису пронађени математич-
ки модели који би их могли обухватити са одговарајућим степеном реалности. 
Употреба математике у економији свакако је корисна ( и незаобилазна) и даљи 
развој економије ће, без икакве сумње, ићи у правцу све веће математизације, 
али тој улози математике не треба давари претјеран значај. Само настојање да 
се, користећи математику, статистику, математичке моделе и економетрију, од 
економије начини чврста наука, не гарантује да је тиме стварно достигнут већи 
степен научности економије, нити да о таквој примјени математике постоји 
потпуна сагласност унутар економске професије. 
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Основни приступи теоријској економији

„Економија као знаност никада прије није била 
ближе статусу и позицији испразне знаности dismal 
science. Економија се мора доказати пред друштвом 
како завређује своје мјесто у знанственој заједници и 
додјелу Нобелове награде за економију.“  
(М. Шкаре, Д. Синковић, Р. Пржиклас)
 
У новије вријеме све више је присутно мишљење да је значај теоријске 

економије, а нарочито политичке економије5 као науке која се бави односом 
између економије и политике,6 све већи и да та наука не може бити сведена 
на хладно логично и математички формулисано понашање појединаца и пред-
узећа. У таквом поимању политичке економије, настоји се истражити међу-
собни утицај који политика има на економију и обрнуто. Под политиком се 
у овом схватању подразумијева све оно што се односи на државу, на новац и 
на економску политику. Заједничко за ове три категорије је да оне производе 
посљедице на све чланове друштва, а не само на поједине, и да приликом од-
лучивања о потезима државе, карактеру економске политике или о политици у 
области новца. Сам процес одлучивања се одвија у државним институцијама 
(парламент, влада, централна банка и сл.), а одлуке у овој области имају најди-
ректније реперкусије на цјелокупне економске процесе.

С друге стране, под економијом се по овом схватању подразумијева све 
оно што се односи на тржиште, на добровољну размјену добара или на ства-
рање богатства. Заједничко за ове три економске категорије је да у њиховом 
формирању и обликовању учествују појединци који се понашају по својој сло-
бодној вољи, те њихове одлуке имају посљедице само на њих, а не и на све 
чланове друштва. Али, економски токови, са своје стране, утичу и на политич-
ке процесе. Уколико је економска ситуација повољна, ако тржиште и размјена 
добара омогућавају богате појединце, онда и владајући политички слој има све 
шансе да остане на власти и настави да управља државом, те да води економ-
ску и монетарну политику на одговарајући начин. Дакле, економија утиче на 
политику, али је и сама под утицајем политике. Лоша економска и монетарна 
политика, односно лоша влада онемогућити ће постојање ефикасног тржишта 
и успјешну размјену добара, па неће бити ни богатих појединаца. На неки на-
чин, политика и економија јесу повезане и од тога не треба бјежати, и чини се 
разумљивим да се назив Политичка економија од стране ових аутора користи 
како би се указало на ту повезаност.
5   Говорећи о Политичкој економији као темељној дисциплини теоријске економије, у виду се 
имају и остале дисциплине овог (економско–теоријског) карактера.
6   M. Staniland: What is Political Economy, Yale University Press, New Haven and London, 1985. 
стр. 1.
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 По овом схватању закључци чисте економије важе само за поједине и 
врло конкретне случајеве у чијем су средишту појединац или поједино преду-
зеће, док закључци политичке економије важе генерално и могу се примијенити 
у сваком конкретном случају. За ове ауторе политичка економија је формална 
ознака која се може примијенити на било коју науку која се бави истраживањем 
јавне, тј. државне политике у било којој области. Отуда су у новије вријеме 
врло чести наслови попут политичка економија образовања, политичка еконо-
мија Индије, политичка економија грађевинарства и слично, и њима обилују 
универзитетске библиотеке широм свијета. Дакле, ови аутори сматрају да чим 
се оде са терена у којем се истражују само односи појединаца или предузећа 
и пређе на терен економских процеса који се односе на већи број људи и по-
словних субјеката, напушта се приступ чисте економије а улази се на терен 
политичке економије.

Према томе, евидентно је да различити аутори схватају однос политике и 
економије на различит начин. По једнима политика се никако не смије укључи-
вати у економске процесе и политичке одлуке морају бити неутралне, односно 
не смију никако утицати на економске односе. Други пак политику схватају на 
начин да је њен превасходни циљ обезбјеђење стабилних економских прилика 
и инсистирају на већој присутности државе у економским процесима. То значи 
да ће различита схватања односа и улоге политике и економије неминовно до-
вести и до различитог схватања улоге политичке економије7. 

Економији се може приступити са два аспекта – један који објашњава 
зашто су неке економске појаве и њихови резултати такви какви у стварности 
јесу, а други који се бави питањем какви су они могли, односно требали бити. 
Први, карактеристичан за позитивну економију, говори о томе у каквим се од-
носима налазе политика и економија, а други, карактеристичан за нормативну 
економију, говори о томе у каквим би односима оне требало да буду.

Употреба појма политичка економија може, међутим, да значи да је 
истраживање усмјерено на мјерење губитака и користи појединих слојева 
друштва до којих долази под утицајем опште или парцијалних економских по-
литика које проводи држава. То значи да се у том случају ради о истраживању 
неке политике, али са главним циљем да се изанализира који друштвени слој 
таквом политиком добија, а који губи и како. На примјер, ако влада промијени 
политику у финансирању здравства и умјесто бесплатне здравствене заштите 
уведе плаћање здравствених услуга, политекономски приступ даће одговор на 
питање ко у друштву таквом одлуком добија, а ко губи и на који начин. Сличан 
овоме је приступ у савременој економској теорији означеној као нова поли-
тичка економија. Овај савремени правац настоји да примијени претпоставке, 
начин формулације, језик и логику неокласичне економије на све остале друш-
твене односе. То значи да се чврстоћа закључака и математички искази којима 
обилује неокласика уводе у анализу процеса као што су политички избори, 
функционисање владе и парламента, рад државних институција и слично. 
7   J. A. Caporaso: Radical Political Economy, Philip Arestis, Malcolm Sawyer, England – USA, 1994. 
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С друге стране постоји инерција у којој се назив политичка економија 
поистовјећује са идеологијом, а посебно са марксистичком политичком еконо-
мијом. Чињеница је да ће чак и површан преглед библиографских података из 
области политичке економије показати да су барем половину радова који сад-
рже појам политичка економија у наслову публиковали управо аутори маркси-
стићке орјентације. Отуда је све до седамдесетих година прошлог вијека назив 
политичка економија био синоним за марксистичку економију. Током читавог 
тог времена марксистичка политичка економија је била, посебно у бившим 
социјалистичким земљама, својеврсна „слушкиња“ политике. Она се упорно 
додворавала врховима партије , па су уџбеници политичке економије обило-
вали цитатима из партијских програма или резолуција партијских конгреса. 
Основни циљ те дисциплине, која није могла носити атрибут научне, био је 
доказивање предности социјализма над капитализмом, па чак и оправдавање 
дневних потеза и текуће економске политике провођене од стране бирокра-
тије социјалистичких земаља. Такав приступ који је био доминантан у оквиру 
марксистичке економије имао је озбиљне негативне посљедице по политичку 
економију као науку и довео је до тога да највећи број аутора више не жели 
прихватити овај назив за једну од основних дисциплина теоријске економије. 

Истина, поткрај прошлог (XX) вијека, након промјена у социјалистич-
ким земљама појам политичка економија поново постаје актуелан и на запад-
ним универзитетима. И даље доминира појам економија (економика) који се 
користи за основну економску дисциплину, али неријетки су и случајеви да се 
на универзитете уводи и дисциплина с називом политичка економија. Циљ је 
да се студентима, уз неокласичан приступ економији који је базиран на инте-
ресу и понашању појединца, омогући и увид у анализу ширих посљедица које 
економски процеси и законитости остварују на развој друштва. То коришћење 
појма политичка економија уско је повезано са покушајима увођења интердис-
циплинарног приступа економским проблемима. Проблем је, међутим, што и 
даље постоји дилема да ли је уопште могуће повезивати економију, политику, 
социологију, идеологију и друге друштвене науке8. Тим повезивањем истражи-
вач се неминовно удаљава од економског објашњења неких друштвених појава, 
а саме појаве остају нејасне, замагљене другим – неекономским утицајима, па 
закључци могу бити конфузни и недовољно прецизни. Фундаментална потеш-
коћа интердисциплинарног приступа огледа се у постојању разлике у начину 
на који економија и друге друштвене науке гледају на исте појаве – економија 
нагласак ставља на тржиште, а остале друштвене науке (политичке нарочито) 
на моћ државе да и мимо економске логике доноси властите одлуке. Еконо-
мисти не могу прихватити ограничавање слободе и права појединца да само-
стално доноси одлуке док год желе да остану на темељном полазишту савре-
мене економије – слободној вољи појединца. Политика, с друге стране, увијек 
подразумијева ограничавање права појединаца и афирмацију колективне моћи 
8   Види, Ch. Brown: International Political Economy, Some Problems of an Inter-Disciplinary Ente-
rprise, International Affairs 49, No. 1, January 1973. стр. 58. 
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коју репрезентује држава. Наиме, чим постоји – држава неминовно ограничава 
одређена права и слободе појединаца – мора се ићи у школу чак и ако се не 
жели, аутомобил мора имати појас иако то власник не жели, земљиште које по-
сједује појединац се не може користити за стамбену изградњу ако није у складу 
с урбанистичким планом, и сл. 

Политичке науке, с друге стране, не могу прихватити основне методе 
истраживања које користи економска наука и које се базирају на замишљеном 
свијету потпуне рационалности у понашању и склада до којег доводи тржиште 
и слобода појединца. Оне одмах показују да је стварни свијет далеко од иде-
алне рационалности јер је препун сталних конфликата, сукоба, присиле, па и 
ратова, што је тако далеко од претпоставки идеалног, рационалног и складног 
свијета који економисти у основи заступају у својим теоријама. Уколико би 
се напустила претпоставка рационалног понашања појединаца, нестала би и 
полазна претпоставка на којој се базира цјелокупна модерна економска тео-
рија. Дакле, веома је тешко сачинити теоријску синтезу свих тих политичких и 
економских односа који настају у друштву у цјелини. Реално се јавља дилема 
– или ће теорија бити сувише поједностављена и бавити се само једном уском 
појавом (чиме је њена општа важност доведена у питање) или ће бити сувише 
апстрактна, тј. општа теоријска анализа одвојена од реалности (чиме је, с друге 
стране, доведена у питање њена практична употребљивост). 

Један број економиста сматра да је за реално схватање свијета потребно 
постојање и политичке економије и економике (економије). Њихов став је да се 
ове двије научне дисциплине баве различитим подручјем истраживања и да то 
значи да су то потпуно одвојене дисциплине које готово да и немају додирних 
тачака. Политичка економија треба да се бави процесима који се односе на 
вриједносне критерије неке друштвене заједнице, односно на питања правде, 
једнакости и морала. Ријеч је о важним питањима, али дисциплина која се бави 
њима, због недостатка математичке формализације, не може имати карактер 
науке. Насупрот томе, стварна економска наука треба да се бави неутралним 
аспектима анализе чињеница у економском понашању људи9. Све ово говори 
колико су и даље сложена питања основне економске дисциплине, а све се те 
дилеме догађају у времену огромних и брзих промјена које са своје стране тра-
же брза, ефикасна и логична теоријска – научно фундирана објашњења. 

Након напријед изложеног, може се поставити питање који би био основ-
ни задатак модерне политичке економије данас? Задатак ове науке јесте да са-
гледа, анализира и објасни анатомију сада шњег, те ука же на токове будућег 
развоја друштва. Позва на је да тражи, односно изна лази узрочн-посљедичне 
везе између праксе која се законито на меће, свјесно креира или планира и мате-
ријалних производних снага које су јој претпоставка и основа. При овом, треба 
да се супротставља склоности да прелазне појаве и процесе сабија у старе ка-
лупе и трпа у идеализиране шеме и пројекције, при чему треба да се залаже за 

9   Види, L. Robins: Economics and Political Economy, American Economic Review, no 2, 1981.
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критичко и стваралачко изучавање друштвених токова по којима се постепено, 
али законито одвија смјена појединих епоха и ступњева развоја друштва. Наи-
ме, критичко испитивање стварности прва је одлика сваке науке, а научна по-
литичка економија се највише и потврђује у тој оријентацији и ангажованости. 
Свакако, ријеч је о оној свјесној хуманистичкој акцији коју можемо схва тити 
као сталну критичку анализу, постигнуту с намјером да се поставе нови циље-
ви, као тежњу за сталним отварањем нових перспектива и као сталан критички 
однос према свему конзервативном у дру штву. Незадовољство по стојећим, те 
стална тежња и трагање за нечим новим и напреднијим, у природи је сваке 
истинске друштвене науке, па тако и политичке економије.10

Данас, у вријеме смјене индустријског са постиндустријским – информа-
тичким друштвом, када се мијења његова економска структура, полити чка еко-
номија има задатак да научно истражи, изложи и објасни ана томију тог новог, 
глобализираног информатичког друштва у његовој логичкој и исто ријској про-
цесуалности − и тиме врати стару славу и обезбиједи овој науци до стојну пер-
спективу. 

 Политичка је економија, као (мање или више) и друге друштвене нау ке, 
доиста научна идеологија и то треба остати, ако се као наука жели одржати 
и даље развијати. Она није наука о производњи материјалних добара, већ је 
наука о „производњи“ напреднијих друштвених производних односа. Ако се 
идеологи ја у најширем смислу схвати као наука о идеја ма, онда она није мана, 
него драгоцјена врлина човјека, те је идеолош ка оријентација историјска теко-
вина циви лизованог човјечанства. При томе је вео ма важно питање: која, каква 
и у ком правцу усмје рена идеологија? Јер, идеологија може бити: позитивна 
или негативна, напредна или наза дна, стваралачка или рушилачка, демократ-
ска или аутократска, мирољуби ва или ратоборна, добротворна или злочинач-
ка, алтруистичка или егоистичка и сл. Но, то не може бити разлог за нападање 
било какве идео лошке оријента ције.

Сумирајући напријед изложено, може се закључити да нам је данас 
потребна таква политичка економија која ће се афирми са ти и стално изнова 
потврђивати као теорија еманципације човјека од свих отуђења, присила, огра-
ничења, неједнакости у друштвеном животу и зајед ничком разво ју. Стога се и 
сав досадашњи развој показује као пут који води ка томе, као природни процес 
етапа друштвеног развоја који ма се разрјешавају текући еко номски проблеми и 
стварају услови за по тпунију слободу сваког појединца, а тиме и друштва у цје-
лини. Отуда политичка економија треба да истражује и излаже анатомију и за-
конитости еко ном  ског развоја, да би се том анализом боље схватило постојеће, 
спознало не ми новно и могуће, те критиком постојеће стварности креирало 
и подстицало клице развоја будућег. Тако посматрано, политичкој економији 
припада наро чи то важно мјесто у научном и критичком утемељењу напредних 
10   Види, А. Драгичевић: За политичку економију, „Културни радник“, бр. 6/80, Загреб, 1980. 
стр. 83-85.
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и стваралачких погледа на привреду и друштво, те према томе, и водећа улога 
међу свим економским, па и друштвеним наукама у цјелини.

Осврт на стање и перспективе развоја теоријске економије  
у Босни и Херцеговини

Анализирајући проблематику изучавања теоријске економије у БиХ, 
чини се занимљивим питање ко се у овој држави и њеним ентитетима бави 
овом науком и каква је њена заступљеност на универзитетима у БиХ? Најпри-
је ваља подсјетити да у БиХ постоји 8 државних универзитета од којих је 6 
на подручју Федерације БиХ, а два у Републици Српској, те 18 приватних, од 
којих је 7 у Федерацији БиХ, а чак 11 у Републици Српској. Овај број универзи-
тета је за земљу са око 4 милиона становника превелик и то је јасан показатељ 
да је у БиХ на дјелу брутална и најсуровија могућа приватизација у области 
образовања. Када се овоме дода и још десетак самосталних високих школа,11 
онда је јасно да је превише институција које се баве образовањем кадрова са 
факултетским дипломама, а сви универзитети имају барем један, ако не и више 
факултета са економским усмјерењем. Но, и на јавним, а посебно на приват-
ним факултетима економског усмјерења видљива је запотстављеност фунда-
менталних, у односу на примијењене дисциплине. 

На Економском факултету Универзитета у Сарајеву од 12 заједничких 
дисциплина које се изучавају током првог и другог семестра, три су теории-
јске (Увод у економију, Макроекономија и Микроекономија), а остале су при-
мијењене. Од 13 предмета на одсјеку Економија током трећег и четвртог семе-
стра, четири се могу сматрати теоријским (Економски развој, Монетарне фи-
нансије, Јавне финансије и Економска анализа), док су све остале примијење-
не. Од 13 дисциплина на одсјеку Менаџмент само се предмет Монетарне и 
јавне финансије може сматрати теоријским, док су сви други колегији на овом 
смјеру из примијењених области. Одсјек Економија има шест смјерова, а већи-
на предмета на њима је примијењеног карактера, док би се теоријским могли 
сматрати Економија глобализације, Макроекономска анализа и Монетарна ана-
лиза, што је недовољно у односу на више од 40 дисциплина, колико их има на 
овим смјеровима. Занимљиво је да студенти на једном од смјерова могу имати 
изборни предмет с називом Политичка економија глобализације, што је један 
од ријетких примјера употребе појма политичка економија на универзитетима 
у БиХ када је ријеч о додипломским студијима. Исти предмет присутан је и на 
постдипломским студијама Економског факултета у Тузли. Одсјек Менаџмент 
на Економском факултету у Сарајеву такође има шест смјерова, а на овим смје-
ровима свих педесетак предмета може се сматрати примијењеним. 
11   Као и чињеница да је присутна тенденција даљег оснивања високошколских установа економ-
ског усмјерења.
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Поред овог трогодишњег програма Економски факултет у Сарајеву има 
и Високу пословну школу, гдје је од укупно 19 предмета на прва три семе-
стра само један (Увод у економију) теоријски, док су сви други предмети при-
мијењеног карактера. Школа има шест смјерова са по 19 дисциплина у 4., 5. 
и 6. семестру и све дисциплине које се на њима изучавају могу се сматрати 
примијењеним. 

Економски факултет у Тузли има мали број теоријских дисциплина на 
додипломским студијама као што су Увод у економију, Макроекономија, Ми-
кроекономија, те Монетарна анализа, док су сви остали предмети на четворо-
годишњем студију и на пет смјерова углавном из области примијењених наука. 
На овом факултету у оквиру изборних предмета студенти се могу одлучити и 
за Економску социологију или Развој економске мисли које су теоријског ка-
рактера. 

Економски факултет у Зеници од теоријских предмета има Увод у еко-
номију, те Микроекономију и Макроекономију. Сви остали предмети имају 
карактер примијењених, а на Факултету постоје два смјера. Идентична је си-
туација и на Економском факултету Универзитета Џемал Биједић у Мостару 
који има 5 смјерова и сви су оријентисани на практичне и примијењене дисци-
плине, а од теоријских изучавају се само Основе економије, Микроекономија 
и Макроекономија. 

Економски факултет Свеучилишта у Мостару на додипломском студију 
од теоријских колегија, изучавају се Основе економије, Економска социоло-
гија, Микроекономија, Макроекономија и Монетарна анализа. На овом Факул-
тету постоје четири смјера на додипломским студијама и сви су примијењене 
природе, што указује на доминацију примијењених дисциплина. 

Економски факултет у Источном Сарајеву има прве три године студија 
заједничке предмете, а теоријским се могу сматрати Основе економије, Ми-
кроекономија и Економска филозофија и социологија које се изучавају на првој 
години; затим Макроекономија и Јавне финансије на другој, те Теорија развоја 
на трећој години студија. У четвртој години организовано је 5 смјерова, а само 
се изборни предмет Економија и политика може сматрати теоријским. Универ-
зитет у Источном Сарајеву у свом саставу има и Економски факултет у Брчком. 
На овом факултету постоје два одсјека, а од теоријских предмета на оба одсјека 
изучавају се само Основе економије, Макроекономија и Микроекономија. 

Економски факултет у Бањалуци има прве три године заједничке предме-
те за све смјерове и на њима се од теоријских предмета изучавају Основе еко-
номије, Макроекономија, Микроекономија, те Монетарне и јавне финансије, 
а студенти четврте године на смјеру Међународна економија могу изабрати 
Економске доктрине (тзв. изборни предмет). 

Претходна анализа показује да је на високошколским установама у БиХ 
које су у државном власништву стање веома неповољно када је у питању изуча-
вање теоријских економских дисциплина, а приватни универзитети и факул-
тети у својим наставним плановима и програмима имају још мању заступље-
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ност теоријских дисциплина Тако се на студију менаџмента Универзитета за 
пословни инжињеринг и менаџмент – Бања Лука изучавају само Основе еко-
номије и Макроекономија, док других теоријских дисциплина нема. На смјеру 
банкарство уз поменута два предмета предаје се и Монетарна економија. Смјер 
Маркетинг обухвата Основе економије, Макроекономију и Микроекономију, а 
на смјеру Економска дипломатија предају се само Основе економије. 

На Факултету за пословне и финансијске студије Универзитета за по-
словне студије – Бањалука постоје три смјера, на којима нема предмета Основе 
економије, а од теоријских предмета изучавају се два – Микроекономија и Мо-
нетарне и јавне финансије. У оквиру овога Универзитета дјелује и Факултет за 
примијењену економију са четири смјера, а од теоријских предмета на свима 
се предају само Основе економије. 

У оквиру Паневропског универзитета „Апеирон“ – Бања Лука дјелује 
Факултет пословне економије на коме се у оквиру студијске групе Менаџмент 
банкарства, финансија и трговине изучавају само Микроекономија и Макрое-
кономија, док су све остале дисциплине из категорије примијењених. Идентич-
на је ситуација и са студијском групом Предузетничка економија. 

Амерички универзитет у Тузли (који има одјељења у Бањалуци и Сараје-
ву) има у свом саставу Америчку школу економије која организује студије под 
називом Међународни економски системи. На овом студију изучава се неколи-
ко теоријских дисциплина као што су Принципи микроекономије, Принципи 
макроекономије, Увод у економију, те Капиталистичка политичка економија. 
На студију Међународна трговина и маркетинг изучавају се Принципи микро-
економије, Принципи макроекономије и Увод у финансије. Иста три предмета 
изучавају се и на студијској групи Међународне финансије. 

Међународни универзитет из Сарајева, поред осталих, организује и сту-
дије из економије. У оквиру ових студија обавезно се изучавају Микроеконо-
мија, Макроекономија, Историја економске мисли и Теорија игара, док се сту-
денти за један од изборних предмета могу одлучити између Проблема у еко-
номској теорији, Међународне политичке економије, Теорија раста и развоја, 
Напредне макроекономије, Напредне микроекономије, Монетарне и фискалне 
економије, Економске теорије и Савремених економских проблема. Уочљиво 
је да овај Универзитет има највећу заступљеност теоријских предмета од свих 
универзитета у БиХ, те се у том смислу издваја из уобичајене праксе на висо-
кошколским институцијама у БиХ. 

Напоменимо да се неке економске дисциплине теоријског карактера (нај-
чешће Основи економије) изучавају и на правним факултетима и факултетима 
политичких наука12, гдје би – по нашем мишљењу, требало наћи простора за 
изучавање још неких – све актуелијих дисциплина, као што су нпр. Политичка 
економија савременог друштва, Економија јавног сектора и сл. 
12   Посебно цијенимо да – када је ријеч о изучавању економско-теоријских дисциплина на овим 
факултетима, наставни програми и кориштена литература требају бити актуелнији и обухватнији. 
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Закључак

Сходно изложеном, уочљиво је да су се готово сви универзитети на неки 
начин „одрекли“ детаљнијег изучавања теоријских, и у потпуности се окрену-
ли примијењеним дисциплинама. Наиме, на јавним факултетима од фундамен-
талних дисциплина готово свуда су заступљене једино Основи економије, Ма-
кроекономија и Микроекономија, док на факултетима у приватном власништву 
ни то није увијек случај, будући да неке од ових дисциплина најчешће недо-
стају. Потпуну доминацију преузеле су дисциплине које у свом називу садрже 
појам менаџмент, ревизија, рачуноводство, маркетинг и сл. Више је могућих 
одговора на питање зашто је такво стање?

Прво, недостају средстава за фундаментална истраживања којима се баве 
професори фундаменталних наука. У Републици Српској финансирање висо-
ког школства је на ентитетском нивоу, али новца за финансирање универзитета 
и фундаменталних истраживања нема довољно. Средства издвојена за финан-
сирање свих истраживања (највећи дио иде на финансирање примијењених 
истраживања) износе око милион еура годишње, што је недостатна сума. У 
Федерацији БиХ стање је још неповољније јер је тамо финансирање високог 
школства на кантоналном нивоу, што значи још мање новца за универзитете, а 
посебно за науку. У таквим условима бављење фундаменталним научно-истра-
живачким радом је сведено готово искључиво на ентузијазам појединаца, те 
је све теже регрутовати кадрове заинтересоване за истинско бављење теори-
јским дисциплинама. 

 Друго, нема постдипломских курсева на којима би се стицала тео-ријска 
знања. У БиХ, колико је нама познато нема нити једног таквог курса, што онда 
талентоване студенте упућује на бављење примије-њеним дисциплинама. 
Истовремено није много већа доступност таквих курсева ни у бившим југосло-
венским републикама (посебно Србија и Хрватска), што онда свим потенцијал-
ним постдипломцима отежава бављење теоријским дисциплинама. 

Треће, експанзија приватних универзитета значајно је допринијела спуш-
тању критерија у стицању факултетских диплома. У циљу привлачења студена-
та многи од тих факултета су елиминисали фундаменталне дисциплине из на-
ставних планова, јер су теже за студенте, а све се оправдава потребама стицања 
практичнијих знања, што доводи до експанзије примијењених дисциплина за 
које се сматра да ће их студенти успјешније савладати. Под притиском приват-
них факултета и утрке за додатне студенте примијетни су покушаји наметања 
сличне логике и на појединим јавним факултетима. 

Све ово условљава веома сложено стање у изучавању фундаметалних 
економских дисциплина на универзитетима, односно факултетима у БиХ. Наи-
ме, све мањи је број заинтересованих за бављење овим дисциплинама, што ће у 
дугом року имати веома негативне посљедице. Један од излаза за овакво стање 
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је боља сарадња катедри за економску теорију које би требало да омогуће да се 
барем на једном од факултета организује мастер и докторски студиј из економ-
ске теорије и да млади истраживачи заинтересовани за теоријску економију 
добију прилику да се њоме баве. Универзитети би требали заједничким напо-
рима извршити притисак да се издвајања за науку повећају, а да се један дио 
средстава обавезно усмјери за финансирање теоријских истраживања, те фи-
нан-сирање издавачке дјелатности у овој домени. Недостатак ових активно-сти 
води ка готово потпуном (недопустивом) истискивању и маргина-лизацији те-
оријских економских дисциплина на босанскохерцеговач-ким универзитетима. 

Резимирајући предње, евидентно је да на високошколским установама у 
БиХ доминирају примијењене дисциплине, а теоријске су потиснуте у други 
план и исувише занемарене. Уз то, у оквиру теоријских дисциплина доминира 
неокласична и неолиберална школа, а примијетан је недостатак кејнзијанске, 
марксистичке и других критичких школа и праваца. Због тога би било пожељно 
на завршним (трећа, четврта) годинама студија увести колегиј који би могао 
носити назив Политичка економија савременог друштва у коме би се на кри-
тички начин анализирали актуелни проблеми друштвено-економског развоја 
савременог свијета. Увјерени смо да би се на такав начин обогатило знање бу-
дућих економиста и избјегло њихово једнострано образовање.
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