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* Бе о град

СлободанКомазец*

ИНО СТРА НИ ДУГ, ПРИ ВРЕД НИ РАСТ И 
ДУ ЖНИЧ КИ ТЕ РЕТ

Са же так

	 Ду	жнич	ка	 кри	за	 по	тре	са	 го	то	во	 све	 раз	ви	је	не	 при
вре	де	 све	та.	 Екс	пло	зи	ја	 ду	го	ва	 и	 им	пло	зи	ја	 раз	во	ја	 ка	рак
те	ри	стич	на	 је	 и	 за	 при	вре	ду	Ср	би	је.	Стал	ни	 раст	 спољ	не	
за	ду	же	но	сти	и	оба	ве	за	из	ду	го	ва	до	ве	ли	су	до	њи	хо	вог	ауто
мат	ског	ра	ста,	без	об	зи	ра	на	ди	на	ми	ку	при	вред	ног	ра	ста.	
Го	ди	шње	 оба	ве	зе	 из	 ду	го	ва	 пре	ла	зе	 у	 не	ко	ли	ко	 по	след	њих	
го	ди	на	 ви	си	ну	 при	ра	ста	 бру	то	 до	ма	ћег	 про	из	во	да.	 Ре	ал	но	
се	отва	ра	про	блем	не	сол	вент	но	сти	у	ме	ђу	на	род	ним	фи	нан
сиј	ским	од	но	си	ма.	У	 ра	ду	 се	 ис	тра	жу	ју	ме	ђу	соб	ни	 од	но	си	
ди	на	ми	ке	ра	ста	и	по	ра	ста	ино	стра	не	за	ду	же	но	сти,	при	ти
сак	ду	го	ва,	фак	то	ри	и	ин	ди	ка	то	ри	за	ду	же	но	сти.	Ука	зу	је	се	
на	 сва	 огра	ни	че	ња	 да	нас	 до	ми	нант	ног	 ин	ди	ка	то	ра	 ви	си	не	
за	ду	же	но	сти	пре	ко	од	но	са	ви	си	не	спољ	ног	ду	га	и	бру	то	до
ма	ћег	про	из	во	да.	На	кра	ју	се	вр	ши	ана	ли	за	ни	за	ин	ди	ка	то	ра	
ду	жнич	ког	те	ре	та	и	са	гле	да	ва	ње	да	ли	је	у	на	шој	при	вре	ди	
на	ста	ла	ду	жнич	ка	кри	за	и	евен	ту	ал	но	к“зам	ка“	ино	стра	ног	
ду	га.
Кључ	не	ре	чи:	ино	стра	ни	дуг,	струк	ту	ра	ду	га,	ду	жнич	ки	те

рет,	ду	жнич	ка	кри	за,	ка	мат	но	оп	те	ре	ће	ње,	ин
ди	ка	то	ри	 за	ду	же	но	сти,	стра	те	ги	је	де	ку	му	ла
ци	је	ино	стра	ног	ду	га,	ефек	ти	ино	стра	ног	ду	га.
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1.	УВОД	НА	РАЗ	МА	ТРА	ЊА

Пре за ду же ност је је дан од нај о збиљ ни јих мо не тар но-
фи нан сиј ских, плат но би лан сних, раз вој них, со ци јал них и 
по ли тич ких про бле ма свих не раз ви је них зе ма ља.

Ино стра на за ду же ност Ср би је уз све ве ћи де фи цит 
плат ног и тр го вин ског би лан са по ста ју нај ве ћи про бле ми у 
да љем при вред ном раз во ју. Зва нич но се твр ди да „ино стра но 
за ду же ње ни је ве ли ко, да из но си ис под 45% бру то до ма ћег 
про из во да“. Ме ђу тим, про блем ино стра ног ду га има и сво ју 
дру гу, знат но те жу стра ну, у од но су на са му ви си ну јав ног 
ду га и ње гов од нос пре ма бру то до ма ћем про из во ду. О то ме 
же ли мо да уђе мо у ду бљу ана ли зу.

То је, кон ста ту је се, ни же од то га уче шће у ни зу др жа ва 
у тран зи ци ји и да је то „ре ла тив но ни зак и под но шљив јав-
ни дуг“. Од мах да раш чи сти мо про блем: ра ди се са мо о де лу 
укуп ног ду га ко ји се од но си на јав ни сек тор (др жа ву). Ме-
ђу тим, уку пан јав ни дуг Ср би је је знат но ве ћи и пред ста вља 
ве ли ко оп те ре ће ње на ци о нал не при вре де. Оба ве зе из ино-
стра ног ду га пред ста вља ју ве ли ко оп те ре ће ње не са мо бру то 
до ма ћег про из во да већ и раз вој не спо соб но сти при вре де. При 
то ме по себ но ис ти че мо, од нос ду га и бру то до ма ћег про из-
во да го то во ни шта не зна чи за оце ну ствар не за ду же но сти 
при вре де и те ре та ду га. По сто је знат но ва жни ји ин ди ка то ри 
ду жнич ког те ре та и по ка за те љи да ли је при вре да на ма кла 
„ом чу“ ду го ва и ушла у ду жнич ку кри зу, од но сно фа зу пре-
за ду же но сти.

Оп ти мал на ви си на и струк ту ра екс тер ног ду га (ко јим 
се оба вља ап сорп ци ја ино стра не аку му ла ци је у до ма ћу при-
вре ду) ре зул тат је оп ти мал ног од но са на ци о нал не по тро-
шње и про из вод ње (бру то до ма ћег про из во да), али и оста-
лих основ них ма кро а гре га та при вре де. Јер, екс тер ни дуг и 
по на ша ње за ду же но сти ре зул тат је ди на ми ке, ква ли те та, 
струк ту ре и ста бил но сти на ци о нал не при вре де. Са мо та ко 
по сма тра на ве ли чи на и струк ту ра спољ ног ду га омо гу ћа ва 
да се до дат на аку му ла ци ја из ино стран ства по сма тра као ак-
тив ни и до пун ски фак тор при вред ног раз во ја, ко ја не са мо 
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да при вре ме но до пу ња ва јаз из ме ђу до ма ћих ин ве сти ци ја и 
штед ње, већ до во ди до под сти ца ја ефи ка сно сти и дру штве-
не рен та бил но сти ин ве сти ци ја, ко ри шће ња ин тер не аку му-
ла ци је, по себ но у фа за ма ка да је це на ка пи та ла на свет ском 
тр жи шту из у зет но ви со ка.

	 2.	ЕКС	ПЛО	ЗИВ	НИ	РАСТ	ИНО	СТРА	НЕ	 
ЗА	ДУ	ЖЕ	НО	СТИ

Да ли је до шло до пре те ра не ино стра не за ду же но сти и 
та квог го ди шњег те ре та спољ ног ду га да пра ти пре за ду же-
но сти, од но сно кла сич на „ду жнич ка ом ча“, од но сно да ли је 
на ста ла фа за ауто ном ног ра ста спољ ног ду га? 

Да по гле да мо уоби ча је не од но сно бру то до ма ћег про-
из во да и ино стра ног ду га, њи хо ву го ди шњу ди на ми ку и од-
но се.

Та бе ла 1.  
ИНО СТРА НИ ДУГ, ПРИ ВРЕД НИ РАСТ  

И ДУ ЖНИЧ КИ ТЕ РЕТ
- из но си у ми ли јар да ма евра -

БДП
Ино-

стра ни 
дуг

Го ди шњи 
раст БДП 

(у%)
По раст 

ду га (у %) Дуг/БДП

2002. 16.028 9.402 4,2 2,9 58,8
2003. 17.306 9.678 2,5 2,2 55,9
2004. 19.026 9.466 8,4 -2,2 55,9
2005. 20.306 12.196 6,2 28,8 60,1
2006. 23.305 14.182 5,3 16,2 60,9
2007. 28.468 17.139 7,2 20,8 60,2
2008. 32.668 21.088 5,4 23,0 64,6
2009. 28.883 22.487 -3,5 7,0 77,9
2010. 28.984 23.786 1,0 5,8 82,1
2011. 31.841 24.825 1,9 4,4 77,9
Из	вор:	НБС,	Из	ве	штај	о	ин	фла	ци	ји,	фе	бру	ар	2012,	таб.	А	и	Б.

Про сеч на сто па ра ста ино стра ног ду га у це лом пе ри о-
ду 2002–2011. из но си 13% док је про сеч на сто па ра ста БДП 
3,9%. Уче шће ду га у БДП у по след њих пет го ди на се пер ма-
нент но по ве ћа ва и кра јем пе ри о да (2011) из но си око 78%. Ни-
је про блем са ме ви си не ду га и од нос ду га и БДП, већ 1) Ви-
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си на го ди шњих оба ве за из ду га (ка ма та и от пла та), 2) По раст 
бру то до ма ћег про из во да,  а за тим 3) струк ту ра и еле мен ти 
ду га и 4) Ефек ти упо тре бе (ко ри шће ња) ду га.

 У пе ри о ду екс пло зив ног ши ре ња спољ ног ду га (2005–
2011) про сеч на сто па ра ста ду га из но си чак 15%%, док про-
сеч на сто па еко ном ског ра ста из но си 3,4%. Раст ду га у овој 
фа зи је че ти ри пу та бр жи  од ра ста на ци о нал ног бо гат ства.

Та бе ла 2.  
РЕ АЛ НИ РАСТ БРУ ТО ДО МА ЋЕГ ПРО ИЗ ВО ДА  

И СПОЉ НИ ДУГ
- из но си у ми ли јар да ма евра

Го ди шњи при раст ду га Го ди шњи при раст БДП по 
рав но те жном кур су

Из нос У % Из нос У %
2002. 0,1  2,9 3,2 4,2
2003. -0,6  2,2 1,3 2,5
2004. 0,1 -2,2 1,7 8,4
2005. 2,7 28,8 1,3 6,2
2006. 1,8 16,2 3,0 5,3
2007. 3,0 20,8 5,1 7,2
2008. 4,0 23,0 4,2 5,4
2009. 1,4   6,6 -6,2 -3,5
2010. 1,3   5,8   0,1 1,0
2011. 1,1   4,4   2,9 1,9

Пе ри од 2001-2004. је фа за стаг на ци је ви си не ду га и ње-
го вог по ве ћа ња. Ме ђу тим, од 2005. го ди не на ста је фа зе екс-
пло зив ног по ве ћа ња спољ ног ду га.

Ин те ре сант но би би ло са да по гле да ти по на ша ње спољ-
ног ду га, бру то про из во да пре ра чу на тог по ре ал ног кур су 
(рав но те жном кур су ко ји ели ми ни ше раз ли ку сто пе ин фла-
ци је у на шој при вре ди и у раз ви је ним при вре да ма). До би ја се 
знат но ре ал ни ја сли ка у од но су на кре та ње но ми нал ног бру-
то про из во да пре ра чу на тог у евро по те ку ћем сред њем кур су. 
Да огле да мо на ве де не од но се:
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Та бе ла 3.  
УЧЕ ШЋЕ СПОЉ НОГ ДУ ГА  

У БРУ ТО ДО МА ЋЕМ ПРО ИЗ ВО ДУ
- по те ку ћем и рав но те жном (ре ал ном) кур су -

- у ми ли о ни ма евра -

Зва-
ни чан 
курс 
евра

Рав но-
те жни 
курс 
евра*

Спољ-
ни дуг

Зва-
нич ни 
БДП

БДП 
по 

рав-
нот. 

кур су

Уче шће ду га у 
БДП

Зва-
ни-
чно

По 
равн. 
курсу

2005. 85,5 114,2 12.196 20,306 14.767 60,1 82,5
2006. 79,0 130,6 14.182 23.305 14.987 60,9 95.4
2007. 79,2 141,0 17.139 28.468 16.148 60,2 106,1
2008. 88,6 143,0 21.088 32.668 18.611 64,6 113,3
2009. 95,9 138,0 22.487 28.883 19.661 82,1 106,6
2010. 105,5 134,3 23.766 28.984 22.288 82,1 106,6
2011. 104,6 142,3 24.825 31.841 23.377 71,9 110,4
*Рав	но	те	жни	(ре	ал	ни)	курс	из	ра	чу	нат	на	ра	зли	ци	сто	па	ин	фла	ци	је	

у	ЕУ	и	Ср	би	је,	ко	ри	го	ван	за			из	вр	ше	ну	сто	пу	из	ме	не	кур	са	у	то	ку	го	ди	не	
(де	вал	ва	ци	ја	или	ре	вал	ва	ци	ја	кур	са).

Да кле, ви со ко пре це ње ни курс ди на ра у ни зу го ди на 
до во ди до не ре ал но ви со ког БДП из ра же ног у еври ма, по што 
се но ми нал ни БДП кон вер ту је у под це ње ни евро. ТО до во ди 
до к“на ду ва ног“ кроз ин фла ци ју БДП и сма њи ва ња уче шћа 
спољ ног ду га и оба ве за из ду га у БДП. 

Пе ри од 2001-2004. је фа за стаг на ци је ви си не ду га и ње-
го вог по ве ћа ња. Ме ђу тим, од 2005. го ди не на ста је фа за екс-
пло зив ног по ве ћа ња спољ ног ду га. Ако се ис кљу чи ути цај 
ре ла тив не ин фла ци је (у но ми нал ном бру то про из во ду) та-
да је но ми нал ни раст бру то про из во да у пе ри о ду 2002–2011. 
го ди не про сеч но 11%, а про сеч на сто па ра ста спољ ног ду га 
15%. То да је ви со ку раз ли ку у ди на ми ци ра ста ду га и ра ста 
бру то до ма ћег про из во да .

Још је ве ћа раз ли ка у го ди шњем при ра сту ду га и го ди-
шњем при ра сту бру то про из во да. Ако се ста ви у од нос та ко 
из ра чу нат ре ал ни бру то про из вод (ре ал ним кур сом евра) и 
спољ ни дуг - та да је дуг у свим го ди на ма из над бру то до ма-
ћег про из во да. 

Да ли је не ка при вре да у од ре ђе ној фа зи раз во ја пре-
за ду же на? Пре ти ли јој кри за ли квид но сти и уред ног из вр-
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ша ва ња ме ђу на род них оба ве за, од но сно да ли јој пре ти ду-
жнич ка кри за. Обич но се, ви ди мо, као ин ди ка тор ви си не и 
те ре та ду га узи ма од нос ду га и бру то до ма ћег про из во да. 
Да ли се из на ве де ног од но са мо же из ве сти за кљу чак о за ду-
же но сти не ке др жа ве? Та кав ин ди ка тор не ука зу је мно го на 
пра во ста ње, оп те ре ће ност ду го ви ма и пер спек ти ву за ду же-
но сти. Ни је про блем са ме ви си не ду га и од нос ду га и БДП, 
већ ви си на го ди шњих оба ве за из ду га (ка ма та и от пла та) и 
при раст до ма ћег бру то про из во да, а за тим струк ту ра и усло-
ви ду го ва и ефек ти њи хо ве упо тре бе. То је ина че не ре а лан и 
до ста ис кри вљен (због не ре ал но сти ис ка за ног бру то до ма ћег 
про из во да) чи сто ста ти стич ки од нос и ни шта ви ше. Од нос 
укуп ног спољ ног ду га и но ми нал ног бру то про из во да из но си 
око 78-82%. Ис па да да „не ма пре за ду же но сти“. Ако се узме 
са мо дуг јав ног сек то ра (др жа ве Ср би је), што по ли ти ча ри 
углав ном чи не, та да је овај од нос ис под 45%, па се твр ди да 
Ср би ја спа да у „ма ње за ду же не у по ре ђе њу с не ким европ-
ским зе мља ма“.

Ви си на ду га и ње гов од нос пре ма до ма ћем бру то про-
из во ду не го во ри ни шта о сле де ћим бит ни еле мен ти ма: 1) 
Крат ко роч ни и ду го роч ни дуг; 2) Ди на ми ка до спе ћа ду го ва 
и раст дру штве ног про из во да; 3) Ви си на ка ма та као фик сних 
оба ве за; 4) Си сте ми ко ри шће ња ду го ва (про из вод но, не про-
из вод но) и њи хо ва ефи ка сност у при вре ди и ства ра њу дру-
штве ног про из во да; 5) Од нос до спе лих оба ве за из ду го ва и 
раст дру штве ног про из во да; 6) Ви си на де фи ци та тр го вин-
ског и плат ног би лан са; 7) Ди на ми ка еко ном ског ра ста и ди-
на ми ка ра ста ино стра ног ду га; 8) Мо гућ ност от пи са де ла ду-
га; 9) Ви си на и струк ту ра де ви зних ре зер ви; 10) Спрем ност 
свет ских фи нан сиј ских ин сти ту ци ја (ММФ, Свет ска бан ка и 
др.) да олак ша ју те рет ду го ва; 11) Кре та ња на свет ском тр жи-
шту ка пи та ла (ка ма та, ро ко ви, до ступ ност) и др.

Очи то је да се ра ди о ни зу ин ди ка то ра ко је сва ка при-
вре да мо ра пра ти ти да би се во ди ла по ли ти ка оп ти мал не 
екс тер не за ду же но сти и ме ђу на род не ли квид но сти – да се 
спре чи ула зак у ду жнич ку кри зу, од но сно ме ђу на род ну не-
сол вент ност. Тек на осно ву тих ин ди ка то ра мо же се са гле да-
ти ви си на ствар не ино стра не за ду же но сти и ду жнич ки те рет 
у то ку го ди не. Ра ди се о јед ној сло же ној ди на мич кој по ја ви са 
ни зом фак то ра ко ји је од ре ђу ју у сва кој го ди ни. Сто га од нос 
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ду га и бру то до ма ћег про из во да не зна чи мно го као ин ди-
ка тор за ду же но сти, али го ди шњи при вред ни раст и по раст 
ду га и до спе ћа оба ве за из ду га у то ку го ди не већ по ка зу ју да 
ли сла би или ја ча оп шта раз вој на моћ при вре де или се кре ће 
у прав цу пре за ду же но сти и „ом че ду го ва“.

	 3.	ПРО	МЕ	НА	СТРУК	ТУ	РЕ	ЕКС	ТЕР	НОГ	
ДУ	ГА		ЈАВ	НИ,	БАН	КЕ,	ПРИ	ВРЕ	ДА

	 а)	Но	си	о	ци	ду	га	по	сек	то	ри	ма
Струк ту ра екс тер ног ду га по но си о ци ма (ко ри сни ци ма) 

је вр ло зна чај на, по себ но у по гле ду њи хо вих усло ва ко ри шће-
ња, усме ра ва ња (на ме на) и ефе ка та ко је да ју у до ма ћој при-
вре ди. Дуг др жа ве (јав ног сек то ра) се у по след њим го ди на ма 
стал но сни жа вао, док су ду го ви ба на ка и при вре де (ко ја се 
због ви со ке де ви зне оба ве зне ре зер ве ба на ка ди рект но за ду-
жу је у ино стран ству) по ве ћа ва ју. Ни су де ви зни ду го ви ба на-
ка и пред у зе ћа са мо њи хо ва бри га, већ је то део укуп ног ду га 
из ко јег сле де оба ве зе от пла та и ка ма та, ко је на кра ју пла ћа 
укуп на при вре да.

Табела 4.  
СТРУКТУРА СПОЉНОГ ДУГА ПО СЕКТОРИМА

- у милионима евра -

2001. Струк-
тура 2010. Струк-

тура 2011. Струк-
тура

Про-
мена у 
пери-
оду

 2001-
2011.

Јавни сектор 10.256 93,5 9.076 38,1 10.607 44,4 +351
(у томе НБС) 309 1529 1.596 1.287

СПУ - 449 453 453
Краткорочни 150 - -150

Предузећа 607 5,5 9.618 40,5 9.586 40,2 +8.979
Дугорочни 38 9.518 9.518 +9.480

Краткорочни 569 100 68 -501
Банкарски сектор 105 1,0 5.092 21,4 4.291 17,4 +4.186

Дугорочни 10 10 3.362 4.677 +3.367
Краткорочни 95 1.730 614 +519

ДУГ-УКУПАН 10.968 100 23.786 100 23.843 100 +12.875

Извор:	Билтен	јавних	финансија,	дец.	2011.	стр.	21.	Таб.	8.	За	2011.	
годину	према	стању	крајем	новембра
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Табела 5. ДИНАМИКА СПОЉНОГ ДУГА ПО НОСИОЦИМА 
(СЕКТОРИМА)

- у милионима евра -

Годи-
на

Јавни 
сектор

Учешће у 
укуп.
(%)

Приватни 
сектор

Укупно
Учешће 
у укуп-

ном

Укупни 
спољни 

дугБан-
ке1

При-
вреда

2001. 10.256 93,5 105 607 712 6,5 10.968
2005. 7.892 64,7 1.754 2.550 4.304 35,3 12.196
2006. 6.592 46,5 3.477 4.113 7.590 53,5 14.182
2007. 6.285 36,7 3.606 7.248 10.854 63,3 17.139
2008. 6.521 30,9 3.524 11.044 14.568 69,1 21.088
2009. 7.764 34,5 4.310 10.414 14.724 65,5 22.487
2010. 9.076 38,2 5.093 9.617 14.710 61,8 23.788
2011. 10.607 44,5 4.291 9.586 13.877 555 24.825
Извор:	Билтен	јавних	финансија.	бр.	12.	2011.	стр.	21.1

Екс пло зив ни раст спољ ног ду га ја вља се код при ват ног 
сек то ра ко ји је у на ве де ном пе ри о ду по рас тао за 712 ми ли о на 
евра на 13,9 ми ли јар де, од но сно са 6,5% у укуп ном на го то во 
60%. По слов не бан ке су због ви со ке де ви зне оба ве зне ре зер ве 
(ко ја се кре та ла из ме ђу 45% и 60%) упу ћи ва ле пред у зе ћу на 
ди рект но за ду жи ва ње у ино стран ству код ба на ка и дру гих 
фи нан сиј ских ор га ни за ци ја. 

 Дуг при вре де је про сто екс пло ди рао, али и од лив по 
ка ма та ма и от пла та ма.

 По роч но сти до спе ћа, од но сно ро ко ви ма на ко је су 
одо бре ни (и ко ри шће ни) ино стра ни кре ди ти су до ста по вољ-
ни.

 На ду го роч не кре ди те от па да 88% до 92%, што је вр ло 
ви со ко уче шће. Са мо се од мах по ста вља пи та ње њи хо ве на-
ме не, упо тре бе и ефе ка та ко је да ју у при вре ди.

 У по гле ду ви си не ефек тив не ка мат не сто пе на ино-
стра не ду го ве тре ба ис так ну ти да је про сеч на пон де ри са на 

1 Зва нич на ста ти сти ка бан ке и при вре да тре ти ра као при ват ни сек тор, што је 
ме то до ло шки не ко рект но. На и ме, у бан кар ском сек то ру по сто је и др жав не 
бан ке (јав ни сек тор) уз стра не и при ват не, а код при вред ног сек то ра по сто је 
чи сто при ват на пред у зе ћа, али и јав на пред у зе ћа. По себ но су ин те ре сант ни 
ду го ви у бан кар ском сек то ру, јер стра не бан ке се за ду жу ју у ино стран ству, 
а пи та ње је ко ли ко ула жу у раз вој, ко ли ко за ли квид ност ба на ка, а ко ли ко 
у спе ку ла тив не тран сак ци је (ре по опе ра ци је), уз из вла че ње про фи та пре ко 
ви со ких ка ма та у ино стран ство.
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ка мат на сто па на уку пан дуг из но си 5,1%, код ду го ва јав ног 
сек то ра 4,8%, сек то ра ба на ка 5,2% и ду го ва пред у зе ћа 5,4%. 
Про блем је у то ме што је  уче шће кре ди та са про мен љи вом 
ка мат ном сто пом из у зет но ви со ко, а ти ме и ка мат ни ри зи-
ци. Код укуп ног ду га они из но се 76%, а код сек то ра ба на ка 
85% и пред у зе ћа 88%, ли зинг ком па ни ја 98% и јав ног сек то-
ра 48% (НБС, Го ди шњи из ве штај 2010. По да ци се од но се на 
2008. го ди ну).

Та бе ла 6.  
СТРУК ТУ РА СПОЉ НИХ ДУ ГО ВА  
ПО ВИ СИ НИ КА МАТ НИХ СТО ПА

- у % -

Просечна 
пондериса-
на камата

Учешће 
камата са 

проме-
нљивом 
каматом

Без камате Просечни 
рок отплате

Јавни сек-
тор 4,8 48 7,2 12 година

Сектор 
банака 5,2 85 - 8,5 година

Предузећа 5,4 88 - 6 година
Лизинг 

компаније 4,0 98 - 5,3 године

УКУПАН 
ДУГ 5,1 76 - 8 година

Извор:	НБС,	Годишњи	извештај	2008.

Ве ли ки је про блем код свих сек то ра - ко ри сни ка кре ди-
та у ино стран ству њи хо во до спе ће и ко ри шће ње у то ку го ди-
не, чи ме се са гле да ва њи хо ва не то по зи ци ја и по тен ци јал но 
мо гу ћи раз вој ни (и дру ги) ефек ти у при вре ди. 
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Та бе ла 7.  
КО РИ ШЋЕ ЊЕ ОТ ПЛА ТА ИНО СТРА НИХ  

ДУ ГО РОЧ НИХ КРЕ ДИ ТА
- у милионима долара -

2006. 2008.
Коришћење Отплата Коришћење Отплата

Јавни сек-
тор

   613   483   285   286

Приватни 
сектор

1.984 1.972 6.342 6.059

- Банке   622   970   450   846
- Предузећа 1.362 1.002 5.891 5.213
Ко ри шће ње 
и от пла та

2.597 2.455 6.627 6.345

Из	вор:	НБС,	Го	ди	шњи	из	ве	штај	2008.

Ве ли ки про блем на ста је оног тре нут ка ка да се оба ве зе 
из ду го ва из јед на че са но вим при ли вом ка пи та ла (ду го ва). 
Та да до дат них сред ста ва уво зне аку му ла ци је за раз вој и ин-
ве сти ци је прак тич но не ма. Спи ра ла ду го ва и оба ве за се про-
ши ру је. За ду жи ва ње се од ви ја у ци љу сер ви си ра ња до спе лих 
оба ве за из ра ни јих ду го ва. 

 Да по гле да мо са да за ко је су свр хе ко ри шће ни ино-
стра ни ду го ви код на ших основ них сек то ра - ко ри сни ка (бан-
ке и пред у зе ћа).
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Та бе ла 8.  
КО РИ ШЋЕ ЊЕ ИНО СТРА НИХ КРЕ ДИ ТА  

ПРЕД У ЗЕ ЋА И БА НА КА2

- у ми ли о ни ма евра -

Коришћени 
кредити

Структура 
у %

Послови с некретнинама и из-
најмљивањем 2.087 31,4

- Некретнина    773 11,6
- Изнајмљивање аутомобила    152   2,2

- Остали посреднички послови 1.182 17,6
Прерађивачка индустрија    935 14,1

(У томе: Производња прехрам-
бених производа и пића) (391) (5,9)

Трговина на велико и мало 1.747 26,3
- Трговина на велико 1.587 23,9
- Трговина на мало    160   2,4

Финансијско посредовање 1.858 28,0
- Банкарски сектор 1.441 21,7

- Финансијски лизинг   337   6,3
БРУТО КОРИШЋЕЊЕ КАПИ-

ТАЛА 6.629 100

Извор:	НБС,	Годишњи	извештај	2008.Подаци	за	2008.	годину.

Структура коришћених кредита сектора предузећа је 
врло неповољна и не може се везати за већи утицај на ди-
намизирање економског раста. На финансијско посредовање 
се односи 1,9 милијарди евра, на послове с некретнинама и 
изнајмљивањем 2,1 милијарда и на трговину 1,7 милијарди. 
Прерађивачка индустрија користи свега 935 милиона (у томе 
производња прехрамбених производа и пића готово полови-
ну).

 Да ли је коришћење кредита у функцији развоја? Да 
ли се ствара национална штедња? Из којих средстава ће се 
вршити отплате доспелих кредита? Из нових кредита? Да ли 
се отвара процес сталног задуживања и враћања, али на све 
вишем нивоу?

2 Нај ве ћи део спољ них ду го ва но ми но ван је у евру. На евро се од но си 78,1% 
свих ду го ва, на до лар 14,3% и швај цар ски фра нак 6,5% (по да ци за 2009. го-
ди ну). На рав но, мо гу ће је пре ра чу на ва ње ду го ва у до лар ске из но се по од го-
ва ра ју ћем кур су у то ку го ди не. На ша ста ти сти ка је пре шла на из ра жа ва ње 
ме ђу на род них ва лут них од но са и ду го ва у евру. (Ви де ти: НБС, Го ди шњи 
из ве штај 2010).
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	 б)	Структура	спољног	дуга	по	креаторима

Структура дуга по даваоцима кредита - кредиторима 
је врло значајна због различитих услова које кредитори нуде 
(камата, рокови, обезбеђење, динамика коришћења, намена 
кредита и др). Да погледамо структуру спољњег дуга по кре-
диторима у неким карактеристичним годинама.

Због посебног значаја кредитора и њихових услова кре-
дита дајемо и детаљнији преглед кредита по појединим кре-
диторима.

Табела 9. 
СТРУКТУРА СПОЉНОГ ДУГА ПО КРЕДИТОРИМА 

- у милионима евра - 

КРЕДИТОРИ 2002. 2008. 2009. Промена 
2009/2002.

А. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊО-
РОЧНИ ДУГ 9.614,4 19.299,5 19.601,4 +9.987,0

Међународне финансијске 
организације 3.217,5 3.931,3 4.757,9 +1.358,4

ММФ 541,5 0,0 770,2 +228,7
ИБРД 1.815,4 1.588,0 1.581,6 -233,8
ИДА 160,9 461,2 467,9 +307,0
ЕУРОФИМА 141,8 113,6 98,9 -43,1
ИФЦ 162,8 193,3 182,0 +19,2
ФИБ 102,9 592,5 162,8 +59,9
ЕЦ - Европска заједница 223,8 273,3 627,2 +403,4
ЕБРД 42,4 584,3 626,0 +583,6
ЕУРОФОНД - ЦЕБ 26,0 52,1 52,1 +26,1
ЕФСЕ 0,0 72,9 78,7 +78,7

Владе и владине агенције 2.972,5 2.387,7 2.290,7 -681,8
Париски клуб 2.412,7 1.769,3 1.768,7 -644,0
- консолидовани дуг 2.331,9 1.540,4 1.497,2 -834,7
- дуг закључен после 20.12.2000. 80,7 229,0 271,5 +190,8
Остале владе 559,9 618,4 522,0 -37,9
Кина 230,8 254,3 146,6 -84,2
Либија 34,7 34,6 35,7 +1,0
Кувајт 294,3 300,1 310,0 +15,7
Пољска 0,0 29,4 29,6 +29,6
Лондонски клуб - регулисани 
дуг 0,0 763,6 769,2 +769,2

Лондонски клуб нерегулисани 
дуг 2.341,9 56,2 59,7 -2.282,2

Остали кредитори 1.082,5 112.160,7 11.724,0 +10.641,5
Б. КРАТКОРОЧНИ ДУГ 978,2 2.425,9 1.717,9 +739,7
Русија - трговински кредит за 
увоз гаса 491,5 18,8 17,3 -747,2

Остало 486,7 2.407,0 1.700,6 +1.213,9
Ц. КЛИРИНГ 175,0 75,1 75,7 -99,3
УКУПАН ДУГ (А+Б+Ц) 10.767,6 21.800,5 21.395,0 +10.627,4
Извор:	Народна	банка	Србије,	Статистички	Билтен
	*За	2009.	стање	крајем	јуна
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4.	ФАКТОРИ	И	МАКРОИНДИКАТОРИ	
ЗАДУЖЕНОСТИ

Да ли је нека привреда у одређеној фази свога раз-
воја презадужена? Прети ли јој криза ликвидности и уред-
ног извршавања међународних обавеза? Да ли је на помолу 
дужничка криза једне привреде и ранији “аргентински  и 
мексички сценарио”, а данас грчки? Да ли је могућ процес 
раздуживања који су успешно провеле неке привреде у тран-
зицији. Каква је цена која се плаћа у развоју  због одлива на-
ционалног дохотка и девиза за иностране обавезе? Све су то 
питања која се намећу, посебно из разлога што сада највећи 
број економиста тврди да многим привредама “у транзицији” 
прети дужнички колапс, с једне стране, а с друге што се ус-
лови кредитирања погоршавају паралелно са продужавањем 
кризе у развијеним западним привредама.

Обично се као индикатор терета иностраног дуга, виде-
ли смо, узима однос спољног дуга бруто домаћег производа.

Из кретања иностраног дуга и његовог односа пре-
ма домаћем бруто производу, видели смо, не може извести 
закључак о задужености неке државе? Такав макроиндика-
тор, мада се често користи, не указује много на право стање 
и перспективу задужености неке земље. Ово из следећих раз-
лога:

1) Сам ниво дуга ништа не говори о његовој структури, 
посебно у погледу учешћа краткорочних и дугорочних дуго-
ва (као и давалаца кредита и њихових услова),

2) Динамика доспећа обавеза по дугу, посебно камате 
(као фиксне обавезе) и отплата у току једне године, али и 
евентуални грејс период код дугова,

3) Систем коришћења дугова (производно или непро-
изводно) и њихова ефикасност у привреди у стварању бруто 
домаћег производа и стварања могућности за отплату обаве-
за из домаћих извора,

4) Висина и тенденција у кретању девизних резерви (и 
њихова структура, сигурност, расположивост) и однос дос-
пелих обавеза у току године и висине расположивих девиз-
них резерви,
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5) Однос увоза и извоза и висина дефицита (или суфи-
цита) трговинског и платног биланса и систем њиховог фи-
нансирања,

6) Очекивања кретања у извозу и увозу земље у завис-
ности од кретања на светском тржишту, односно коњунктуре 
водећих привреда у свету,

7) Лакши или тежи приступ светском тржишту новца и 
капитала и средствима међународних финансијских инсти-
туција,

8) Динамике економског раста у земљи и веће или мање 
“склоности“ увозу и извозу (учешће увоза и извоза у бруто 
домаћем производу),

9) Динамике (стопе) економског раста и динамике ино-
страног дуга (процес декумулирања дуга),

10) Политичке и економске стабилности једне државе и 
висине ризика за директна страна улагања, односно могућ-
ности отписа дела дуга или у целини (Лондонски и Париски 
клуб и сл.),

11) Спремности светских финансијских институција 
(ММФ, ИБРД) да олакшају терет обавеза земље са тешкоћа-
ма у сервисирању иностраног дуга, односно тешкоћа у плат-
ном билансу и услови под којима се одобравају ова средства,

12) Висина дефицита платног биланса увећана за дос-
пеле обавезе по дугу у току године и др. 

Очито је да се ради о низу индикатора које свака при-
вреда мора пратити да би водила адекватну и оптималну по-
литику екстерне задужености и међународне ликвидности, 
да не уђе у дужничку кризу, односно у међународну несол-
вентност. Таква привреда тада постаје презадужена и није у 
могућности да уредно извршава обавезе према иностраним 
повериоцима. Дакле, “држава је банкротирала”, чиме обја-
вљује да није у стању да сервисира иностране дугове.

Ради се о низу индикатора које треба узети у обзир да 
би се могао извући закључак о висини стварне иностране за-
дужености, терету дугова у току године и евентуалној кри-
зи задужености. Ради се о једној врло сложеној динамичној 
појави, са низом фактора који је одређују у свакој години. 
Стога и однос дуга и друштвеног производа не значи много 
као индикатор, али годишњи прираст дуга (доспећа обаве-
за из дуга у току године) и годишњи прираст бруто домаћег 
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производа већ показује да ли слаби “општа” развојна моћ 
привреде (када сви ефекти раста домаћег производа одлазе 
на плаћање камата и отплата на иностране дугове).

Званична статистика често даје потпуно различите по-
датке и о висини бруто домаћег производа и иностраног дуга, 
али и per capita дохотка, односно висину дуга по становнику. 
Ово посебно из разлога примене различите методологије об-
рачуна бруто производа и категорија које улазе у јавни дуг, 
али и девизног курса.

Наиме, девалвација валута (прецењеност домаћег кур-
са) доводи до повећања домаћег бруто производа израженог 
у страном новцу (евро, долар).

Динамика стопе економског раста и раста дуга указују 
да ли долази до кумулирања дуга и могуће дужничке кризе, 
ако се настави неповољна извозно-увозна политика, задужи-
вање и развој.

Однос висине дуга и бруто домаћег производа видели 
смо, не показује прави степен екстерне задужености и терет 
дугова. Права “омча дугова” види се из годишњих обавеза 
из дуга и прираста друштвеног производа, висине и кретања 
девизних резерви и кретања салда платног и трговинског би-
ланса (односно потреба плаћања увоза). Стога само тим од-
носима и кретањима претходно посветили посебну пажњу.

Да ли је и када достигнута критичка тачка иностране 
задужености - како то констатује једна група наших еконо-
миста и да ли привреда улази у фазу када држава неће бити 
у стању да уредно извршава доспеле обавезе по дугу (камате 
и отплате).

Инострани дуг видимо брже расте од раста бруто до-
маћег производа, тако да економски раст није довољан да 
се извршавају обавезе из дуга. Прираст дуга је тада већи од 
прираста бруто домаћег производа, тако да нема простора за 
националну штедњу и финансирање инвестиција. Уз то и де-
фицит у платном и трговинском билансу расте из године у 
годину, што је постала готово законитост, тако да постаје све 
веће ограничење у развоју. 

Каква се стратегија развоја и финансирања може изабра-
ти у таквим односима? Да ли овакав рад целокупних привре-
да и прираст друштвеног производа, који није довољан ни 
за плаћање обавеза из дугова, осигурава у постојећим одно-
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сима простор за динамичнији раст и разбијање „дужничке 
блокаде“ или стварне „омче дугова“? Финансијском капита-
лу, који је у надирању, не требају друга средства за освајање 
нових тржишта и привреда. зависност о располагању и пона-
шању светског финансијског капитала (банкарског, приват-
ног, јавног, међународних институција).

5.	ПРИРАСТ	БРУТО	ДОМАЋЕГ	ПРОИЗВОДА	 
И	ОБАВЕЗЕ	ИЗ	ДУГОВА

а)	Ефекти	у	прирасту	бруто	домаћег	
производа	и	раст	задужености

Однос дуга и бруто домаћег производа који се најчешће 
користи као индикатор дужничког терета, није прави инди-
катор екстерне задужености. То се пре односи на доспеле го-
дишње обавезе из иностраних дугова и годишњи раст бруто 
производа, јер он у ствари указује на то да ли се ствара омча 
дугова и да ли расте дужнички терет. Узмимо да погледамо 
период 2002-2011. године.

Табела 10.  
ГОДИШЊИ РАСТ БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА И 

ГОДИШЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СПОЉНИХ ДУГОВА
- у % -

Раст 
БДП 
(%)

Го-
дишњи 
пораст 
ино-ду-
га (%)

Учешће 
обавеза 
у БДП

Годишњи 
прираст 

(млрд евра)

Учешће 
дуга у 
БДП

2002 4.3  2,9   1,6 3,2 0,1 67,2
2003. 2,5  2,9   2,5 1,4 -0,6 62,3
2004. 9,3 -2,2   5,0 1,7 0,1 54,3
2005. 5,4 28,8   7,6 1,3 2,7 64,8
2006. 3,6 16,3   9,9 1,5 1,8 60,9
2007. 5,4 20,3 10,2 3,1 2,9 64,6
2008. 3,8 23,0 10,5 4,2 3,9 67,6
2009. -3,5   7,0 13,6 -3,8 1,4 77,9
2010. 1,0   5,8   9,4 0,1 1,3 82,1
2011. 1,9   4,4 10,3 2,9 1,0 77,9

Просек
2002-2011. 3,4   9,0   8,1 15,6 14,6 68,2

Године кризе
2008-2011.

Просек 0,8 10,0 11,0 3,4 7,6 77,0

Извор:	НБС,	Извештај	о	инфлацији,	фебруар	2012.	стр.	4647.
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Годишњи прираст дуга и висина доспелих обавеза из 
дуга указују да ли јача или слаби општа развојна моћ при-
вреде или се улази у зону презадужености и немогућности 
сервисирања иностраних дугова.

Стопа привредног раста (БДП), који се ствара преко 
70% услугама које нису „производ за извоз“, у периоду 2002-
2011. године износи просечно 3,4%, док је у истом периоду 
годишњи просечан раст иностраних дугова 9% и учешће 
обавеза из дуга 8,1% (са тенденцијом сталног повећања). Раст 
БДП је готово три пута спорији од раста дугова и обавеза из 
дугова. Како је учешће обавеза из дуга веће од стопе рас-
та - прираст БДП није довољан за сервисирање иностраног 
дуга. У наведеном периоду укупан годишњи прираст бру-
то домаћег производа износио је 9,5 милијарди евра, док је 
спољни дуг повећан за 17,3 милијарде евра. Карактеристичан 
је период од настанка кризе (2008) до краја 2011. године. У 
овом периоду просечна стопа раста БДП пада на 0,8%, раст 
ино дуга је просечно 10% и обавеза из дуга 11%. У овом пе-
риоду постоји негативан прираст БДП од 3,0 милијарде евра, 
док је спољни дуг порастао за 10,4 милијарде евра. 

Табела 11.  
КРИЗНИ ПЕРИОД И ОБАВЕЗЕ ИЗ ИНОСТРАНИХ ДУГОВА

- у милионима евра -

Камата Отпла-
те Укупно

Го-
дишњи 

при-
раст 
БДП

При-
раст 
БДП 

минус 
обаве-

зе

Го-
дишњи 
пораст 
дуга

2008. 184,2 3.269,0 3.453,2 4.200 747 3.949
2009. 233,4 3.080,6 3.314,0 -3.785 -7.099 1.319
2010. 323,6 3.079,5 3.403,1 101 -3.302 1.299
2011. 369,1 3.693,1 4.062,2 2.857 -1.205 1.039
Свега 1.110,3 13.122,2 14.232,5 3.373 -10.860 7.686

Извор:	Исто	као	за	претходну	табелу.

Учешће обавеза нагло расте, тако да се може сматрати 
да је овде настао велики прелом. Очито је спољни дуг “заме-
нио” средства иначе велике и неуспешне приватизације.  Рас-
продају  богатства  заменила је велика задуженост и спољни 
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дугови. Наравно, тиме долази и до великог одлива национал-
не штедње (акумулације) у иностранство. О томе више у на-
редним деловима овог рада. 

Табела 12.  
ГОДИШЊЕ СЕРВИСИРАЊЕ СПОЉНОГ ДУГА

- у милионима евра -

От-
плате 
и ка-
мате

БДП Ино-
стра-

ни дуг

ДУГ/
БДП
у %

От-
плата 
и ка-

мата у 
БДП

От-
плата 
према 
извозу

Стопа 
еко-
ном-
ског 
раста

2001.   103 12.821 12.609 98,3  0,8  3,7 5,6
2002.   218 16.034 10.768 672  1,4  7,1 3,9
2003.   348 17.416 10.857 62,3  2,0  9,1 2,4
2004.   736 19.075 10.355 54,3  3,9 16,8 8,3
2005.   945 20.358 13,964 64,8  4,6 17,9 5,6
2006. 1,635 23,305 14,889 63,9  7,0 23,1 5,2
2007. 2.885 28.468 17.789 62,2  9,8 33,4 6,9
2008. 3.453 32.668 21.088 64,6 10,8 34,5 5,4
2009. 4.314 28.863 22.487 77,8 11,5 39,1 -3,5
2010. 3.403 28.984 23.786 82,1 34,0 11,7 1,0
2011. 4.062 31.811 24.821 77,9 35,4 12,7 1,9

Учешће отплата у БДП повећано је са 0,8% из 2001. и 
4,6% у 2005. на 13,6% у 2009. години, 11,7% у 2010. години и 
12,7% у 2011. години. Горе наведени подаци показују да је од-
лив капитала у последње две године већи од укупног прира-
ста бруто домаћег производа. Долази до одлива капитала из 
земље у иностранство. Учешће одлива у прирасту бруто про-
извода у 2008. износило је око 4%, што се повећава у 2009. на 
преко 160% због негативне стопе раста бруто домаћег произ-
вода од минус 3,5%.

Проблем је очито у томе што обавезе из дуга из године 
у годину расту (са 103 милиона у 2001. на 3,4 милијарде у 
2008. и 4,1 милијарди у 2011. години) тако да у последњим 
годинама није довољан прираст домаћег производа (1-2%), да 
би се сервисирале камате и отплате на дугове. Обавезе из 
дуга у потпуности апсорбују целокупан прираст бруто до-
маћег производа. 

Учешће обавеза нагло расте, тако да се може сматрати 
да је овде настао велики прелом. Очито је спољни дуг “заме-
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нио” средства иначе велике и неуспешне приватизације.  Рас-
продају  богатства  заменила је велика задуженост и спољни 
дугови. Наравно, тиме долази и до великог одлива национал-
не штедње (акумулације) у иностранство. О томе више у на-
редним деловима овог рада. 

Отплате и камате из дуга видимо у потпуности апсор-
бују сва прираст бруто домаћег производа. Постоји ли шанса 
у таквим односима за покретање развоја? Може ли се „ис-
тиснути“ довољно домаће штедње или акумулацију за инвес-
тиције? По овом концепту само на основу новог задуживања, 
али и нових терета камата, за које ће привреда и друштво 
у целини радити. Тада је омча дугова толико затегнута да 
прети нагли пад животног стандарда и свих облика домаће 
потрошње (личне, опште и инвестиционе, док ће извоз бити 
посебно погођен).

За многе зајмове је добијен повољан „грејс период“, 
који се требао искористити за оживљавање инвестиција и 
развоја  - да би се зајмови могли отплаћивати од прираста 
домаћег бруто производа. Основно је дакле, како се користе 
и какве ефекте у дохотку и акумулацији дају страна зајмовна 
средства (да ли се користе и како за производњи инвестиције, 
а колико иде на друге облике финалне потрошње - лична и 
буџетска).3 Одатле се може сагледати да ли привреда креће у 
претерану инозадуженост, несолвентност и дужничку кризу. 
„Омча дугова“ се затеже већ тада када је пораст дугова бржи 
од раста бруто националног производа.4

3 До пун ска аку му ла ци ја из ино стран ства мо ра би ти у функ ци ји раз во ја при-
вре де, осно ва за ства ра ње до дат не на ци о нал не аку му ла ци је, чи јим се си сте-
мом ефи ка сне упо тре бе ства ра ју до дат на сред ства за екс тер но раз ду жи ва ње и 
бр же пре тва ра ње при вре де у „зре лог ду жни ка“.

 До дат на аку му ла ци ја из ино стран ства не мо же се ко ри сти ти за бу ја ње не про-
из вод не (јав не или лич не) по тро шње и ши ре ње ин фла ци је у при вре ди, већ 
пре све га за из град њу про је ка та, ко ји ће ја ча ти из во зни ка па ци тет при вре де и 
до во ди ти до по сте пе ног урав но те жа ва ња тр го вин ског и плат ног би лан са.

4 Да ли је и ка да до стиг ну та кри тич ка тач ка ино стра не за ду же но сти - ка ко то 
кон ста ту је јед на гру па на ших еко но ми ста и да ли при вре да ула зи у фа зу ка да 
др жа ва не ће би ти у ста њу да уред но из вр ша ва до спе ле оба ве зе по ду гу (ка ма-
те и от пла те).

 Ино стра ни дуг ви ди мо бр же ра сте од ра ста бру то до ма ћег про из во да, та ко да 
еко ном ски раст ни је до во љан да се из вр ша ва ју оба ве зе из ду га. При раст ду га 
је та да ве ћи од при ра ста бру то до ма ћег про из во да, та ко да не ма про сто ра за 
на ци о нал ну штед њу и фи нан си ра ње ин ве сти ци ја. Уз то и де фи цит у плат ном 
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Уколико се жели сагледати стварно стање терета дуга, 
могућности отплате (сервисирања), могућности новог заду-
живања, подстицања домаћих инвестиција и производње 
страним капиталом и сл. неопходно је направити (и пратити) 
праву матрицу свих агрегата који одлучује делују на опти-
мални и максимални ниво иностране задужености, без да се 
улети у дужничку кризу.  Да ли привреда има такву страте-
гију? Задуживање је више од стихије од случаја до случаја 
без стратегије развоја и задуживања. С друге стране, није 
добро да се из претерано опрезне политике задуживања и 
„апсорпције“ страног капитала не угрози економски раст. 
Основни је проблем од кога се узима капитал, под којим ус-
ловима и како се користи. Не може се априори  бити против 
страног капитала.

б)	Екстерна	задуженост	и	привредни	раст

У фази у којој обавезе по дугу прелазе висину новог за-
дужења, при чему долази и до одлива дела националне аку-
мулације по каматном систему, екстерна задуженост постаје 
кочница привредног развоја. Друго питање, посебно инте-
ресантно за привреду на нивоу економског развоја више од 
6.200 $ per	capita, да ли у себи већ садржи, али уз нужне ду-
боке редистрибутивне ефекте у привреди у корист акумула-
ције, нове механизме концентрације и ефикасног коришћења 
националне акумулације (на нивоу целокупне привреде, 
уз отклањање насталих структурних дебаланса у развоју). 
Међутим, истовремено се поставља и питање стварно опти-
малног коришћења иностраних средстава у најпродуктив-
није и рационалне циљеве развоја, који ће осигурати уредно 
извршавање доспелих обавеза и додатну акумулацију (ште-
дњу) за развој. 

и тр го вин ском би лан су ра сте из го ди не у го ди ну, што је по ста ла го то во за ко-
ни тост, та ко да по ста је све ве ће огра ни че ње у раз во ју.
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Табела 13. 
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

- у милионима евра -

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Девизни при-
лив од извоза 
роба и услуга

5.530 6.949 8.686 10.157 8.487 10.070 11.464

Девизни 
одлив за увоз 
роба и услуга

9.613 11.971 16.016 18.843 13.577 14.838 16.814

Отплата ану-
итета 945 1.820 2.885 3.531 3.314 3.403 4.062

Стопа опте-
рећења при-

лива (укупна)
17,9% 23,5% 33,4% 34,8% 39,1% 34,0 35,4

Годишњи 
прираст БДП 1.283 2.999 5.163 4.200 -3.785 101 3.419

Учешће 
ануитета  у 

порасту БДП
73,7% 66,7% 55,9% 84,1% 157,6% - 118,9

Извор:	НБС,	Извештај	о	инфлацији,	фебруар,	2012.

Сто па за ду же но сти пре ко оп те ре ће ња при ли ва од из-
во за ро ба и услу га до спе лим ану и те ти ма у 2005. го ди ни из-
но си ла је 18%, у 2008. 34,8%, у 2009. го ди ни 39,1% и у 2011. 
го ди ни 35,4%, што је го то во дво стру ко из над „опа сна гра ни-
це“ од 25%.5 

 Сто па оп те ре ће ња при ли ва оба ве за ма из до спе лих ду-
го ва се стал но по ве ћа ва.

 Пад де ви зних при хо да и раст оба ве за по ду гу по ве ћа-
ва ју те рет ду го ва (сто пу за ду же но сти) и во де по ве ћа њу те ре-
та ду го ва.

 Те рет от пла та ду го ва сла ма се свом те жи ном на већ 
осла бље ној и у ви ше го ди шњој кри зи раз вој но оне спо со бље-
ној при вре ди. Укуп на сто па за ду же но сти у 2009. ра сте на 
13,6%. Од нос ду га и бру то про из во да се по ве ћа ва на 82%, а 

5 Оти мал на гор ња гра ни ца за ду же но сти јед не при вре де је до стиг ну та (бар те-
о риј ски), ка да се 25% де ви зног при ли ва мо ра уна пред ан га жо ва ти за пла ћа ње 
оба ве за пре ма ино стран ству у то ку го ди не. Сва ка при вре да на сто ји да во ди 
по ли ти ку сво је оп ти мал не за ду же но сти пре ма ино стран ству, што је спе ци-
фич но за сва ку при вре ду, чак иако не по сто ји ни ка ква уна пред ус по ста вље на 
за ко ни тост.
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от пла те у при хо ду од из во за су 39,5% (уче шће до спе лих от-
пла та у де ви зном при ли ву од из во за). Да кле, го то во 50% при-
ли ва од из во за ко ри сти се за от пла те ду го ва. Из че га се мо же 
фи нан си ра ти по тре бан увоз ко ји је дво стру ко ве ћи од из во за? 
Да ли је екс пло зи ја уво за (под стак ну та и пре це ње ним кур сом 
ди на ра) и све ве ћи де фи цит спољ не тр го ви не зна ча јан узрок 
ра ста ино стра ног ду га?

Та бе ла 14. 
ТЕ РЕТ ОТ ПЛА ТЕ СПОЉ НОГ ДУ ГА

- у % - пре ма из но си ма у евру -

Година

Удео дуга у
Служба 

дуга
према
 дугу 

Отпла-
та дуга 
према 

из-
возним 
прихо-
дима

Сервисирање 
дугова у БДП Стопа реал-

ног економ-
ског раста у 

годиниБДП
Извозу 
робе и 
услуга

Укупно Само 
камате

2005. 64,8 245,2 6,8 17,9 4,6 1,4 5,6
2006. 62,59 214,2 10,9 23,5 7,0 2,3 5,2
2007. 60,2 204,8 16,2 33,4 9,8 3,2 6,9
2008. 64,7 214,9 16,2 34,8 10,5 3,7 5,5
2009. 77,8 258,8 14,8 39,5 11,5 4,2 --3,55
2010. 82,1 236,0 14,3 34,0 11,7 1,8 1,0
2011. 77,9 216,5 16,4 35,4 12,7 2,2 1,9

Оно што је битно у цени терета дуга и степена заду-
жености јесте: 1) Сервисирање спољног дуга и раст бруто 
производа, 2) Сервисирање дуга према кретању извоза, 3) 
Динамика раста дуга и динамика раста бруто домаћег произ-
вода, 4) Ефекти и ефикасност употребе дугова. Као факторе 
оцене и терета треба навести и следеће: спремност светских 
финансијских институција (ММФ, Светска банка, банке по-
вериоци и др.) да олакшају терет дугова, али и од кретања на 
светском тржишту новца и капитала, (камата, приступ тр-
жишту и др) светска финансијска ситуација и др. Очито је да 
се ради о низу индикатора које свака привреда мора да прати 
да би водила оптималну политику екстерне задужености и 
међународне ликвидности - да не уђе у дужничку кризу и 
међународну несолвентност. Тада се може говорити да ли је 
привреда (и држава) презадужена и да ли је у стању да уред-
но извршава обавезе према иностраним повериоцима. Дакле, 
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да ли ће држава „банкротирати“ објавом да није у стању да 
сервисира иностране дугове.

Реална је опасност уласка у фазу дужничког ропства. У 
последњих неколико година привреда и друштво раде само 
за камату на иностране дугове, док се доспеле отплате уг-
лавном подмирују новим задуживањем. Настаје процес ау-
тономног раста спољних дугова, уз све већи каматни терет.

6.	КРИЗА	И	НАРАСТАЊЕ	 
ДУЖНИЧКОГ	ТЕРЕТА

а)	Успоравање	производње,	раста	и	извоза	и	
доспеће	кумулисаних	обавеза	из	дугова

Сви субјекти (држава, банке, предузећа) су се готово 
неконтролисано задуживали, посебно банке и предузећа. 
Нико није водио рачуна о томе да прети финансијски колапс 
целе привреде и финансијског система, односно високо опте-
рећење националне привреде обавезама из спољних дугова..

Омча дугова се затеже већ тада када је пораст	дугова	
и	обавеза	из	дуга	бржи	од	раста	бруто	домаћег	производа.	
Ако	је	учешће	обавеза	из	дуга	два	пута	већа	од	стопе	економ
ског	раста	 чак и под претпоставком да се сав пораст бруто 
домаћег производа употреби за отплате обавеза по инодуго-
вима - јасно је да се из домаћих	извора	не	могу	финансирати	
доспеле	обавезе.	

Сада ћемо синтетизовати основне индикаторе који ука-
зују на евентуалну омчу спољних дугова и презадуженост 
привреде.
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Табела 15. 
СИНТЕТИЧКИ ПРЕГЛЕД ИНДИКАТОРА ОМЧЕ ДУГОВА

- износи у милионима евра - 6

У
чеш

ће обавеза из 
дуга у БД

П
 у %

Раст БД
П

 %

Годиш
њ

и прираст 
БД

П
 (м

лн)

Годиш
њ

е обавезе 
из дуга

У
чеш

ће обавеза у 
приливу од извоза

П
рилив кредита

О
длив капитала

Н
ето кориш

ће-њ
е 

или одлив капитала

С
трани дуг у БД

П

Н
ето прираст БД

П
 

6 (м
лн)

2006. 7,0 5,2 2.999 1.820 26,1 2,6 2,5 0,1 60,9 1,2
2007. 9,8 6,9 5.163 2.885 33,2 3,1 2,8 0,3 60,2 2,3
2008. 10,5 5,4 4.200 3.531 34,7 4,5 3,5 1,0 64,6 0,6
2009. 11,4 -3,5 -3.785 3.314 39,0 4,4 5,5 -1,1 77,9 -7,1
2010. 11,7 1,0 101 3.403 33,7 4,2 5,4 -0,8 82,1 -3,3
2011. 12,5 1,9 3.419 4.062 35,4 ... ... .. 77,9 -0,6

Раст бру то до ма ћег про из во да у 2009. го ди ни из но сио је 
ми нус 3,5%  (или 3.785 ми ли о на евра), а по раст спољ ног ду га 
1.399 ми ли о на, уз до спе ле оба ве зе из ду га 3.314 ми ли о на евра. 
У 2010. го ди ни уз раст бру то про из во да од 1,1% уче шће оба ве за 
из ду га из но си 11,7%. го ди шњи при раст бру то до ма ћег про из-
во да у овој го ди ни из но си 101 ми ли он евра, док до спе ле оба ве-
зе из ду га из но се 3,4 ми ли јар де. Од но си у 2011. го ди ни су исто 
та ко не по вољ ни.

Основ ни про блем ду га је уз ње го во усме ра ва ње и ко ри-
шће ње и ефек ти ко је да је у при вре ди. Да кле, пи та ње је ка ко 
се ко ри сте и ка кве ефек те да ју ова сред ства у про из вод њи, 
до хот ку и аку му ла ци ји, чи ме се ства ра ју мо гућ но сти от пла-
те ду го ва из до ма ћих из во ра. Та да го то во не по сто је гра ни це 
за ду жи ва ња. Де фи цит спољ не тр го ви не у пе ри о ду 2002-2011. 
го ди не из но си око 52 ми ли јар де евра и ве ћи је од бру то до-
ма ћег про из во да у 2011. го ди ни (32 ми ли јар де). Са по ли ти ком 
пре це ње ног кур са ди на ра ко ји се углав ном ко ри сти као ан-
ти ин фла ци о но си дро опа сно је угро жен из воз и до ма ћа про-
из вод ња. Вр ло ви сок де фи цит спољ не тр го ви не при су тан је 
у свим го ди на ма. Ма лак са ва ње и ве ли ки пад про из вод ње у 
то ку 2009-2011. го ди не, при ти сак це на, вр ло ви со ки де фи цит 
бу џе та, огро ман спољ но тр го вин ски де фи цит и го то во не кон-

6 Го ди шње по ве ћа ње (при раст) бру то до ма ћег про из во да ума ње но за го ди шње 
до спе ле оба ве зе из спољ них ду го ва (ка ма те и от пла те).
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тро ли са но ши ре ње (и упо тре ба) ино стра них ду го ва су про-
це си ко ји су на сце ни у на шој при вре ди.

Та бе ла 16. 
ИЗ ВОЗ И УВОЗ, ДЕ ФИ ЦИТ, СТЕ ПЕН ПО КРИ ВЕ НО СТИ УВО-

ЗА ИЗ ВО ЗОМ И ОТВО РЕ НОСТ ПРИ ВРЕ ДЕ
- у ми ли о ни ма евра -

И
звоз

У
воз

Д
ефицит спољ

не 
трговине

П
окриће увоза 

извозом

У
чеш

ће у 
БД

П

Текући рачун плат-
ног биланса

С
тепен отворености 

привредеИ
звоз

У
воз

2002. 3.125 6.387 -3.262 48,9 19,0 39,8 -671 59,3
2003. 3.847 7.206 -3.359 53,3 22,2 41,6 -1.347 63,9
2004. 4.475 9.543 -5.068 47,0 23,5 50,2 -2.620 73,7
2005. 5.330 9.613 -4.283 55,5 26,2 47,3 -1.778 73,6
2006. 6.949 11.971 -5.038 58,1 29,8 51,4 -2.356 81,2
2007. 8.686 16.016 -7.330 54,2 30,5 56,3 -5.053 85,4
2008. 10.157 18.843 -8.690 53,9 31,1 57,7 -7.054 86,8
2009. 8.487 13.577 -5.090 63,0 29,4 47,3 -2.084 73,7
2010. 10.070 14.838 -4.768 67,9 34,7 51,2 -2.082 86,4
2011. 11.464 16.814 -5.360 68,2 35,4 51,9 -2.964 85,6

Из	вор:	НБС,	Из	ве	штај	о	ин	фла	ци	ји,	фе	бру	ар	2012.	стр.	4647.

 Ку му ла тив но се по ве ћа ва де фи цит спољ не тр го ви не, 
уз исто вре ме но на ра ста ње спољ ног ду га.

Из ко јих сред ста ва ће се фор ми ра ти штед ња за до ма ће 
ин ве сти ци је? Ода кле фор ми ра ти при лив сред ста ва за под-
ми ри ва ње до спе лих оба ве за из спољ них ду го ва, ка да је увоз 
дво стру ко ве ћи од из во за, с де фи ци том од 6-8 ми ли јар ди 
евра, док ће из о ста ти при лив ка пи та ла (до зна ке, при ва ти за-
ци ја, стра не ди рект не и порт фо лио ин ве сти ци је, до ка пи та-
ли за ци ја ба на ка). На ста ће сна жан при ти сак на но во за ду жи-
ва ње у ино стран ству или код на ше цен трал не бан ке, што ће 
бан ка мо ра ти од би ти због по ста вље них ста би ли за ци о них 
ци ље ва (це не и де ви зни курс).

Сви ин ди ка то ри ука зу ју да се по гор ша ва екс тер на по-
зи ци ја др жа ве и при вре де, по себ но у по гле ду ви си не до спе-
лих оба ве за, па да еко ном ског ра ста, по ра ста уче шћа ду га у 
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бру то до ма ћем про из во ду и од нос бру то при ли ва ка пи та ла 
(кре ди та) и до спе лих оба ве за из ду го ва. Ом ча ду го ва је до ста 
за тег ну та да гу ши при вред ни сек тор огра ни ча ва ју ћи мо гућ-
но сти ди на ми зи ра ња раз во ја и но вих ин ве сти ци ја.

	 б)	Да	ли	је	већ	на	ста	ла	ду	жнич	ка	кри	за?

От пла те и ка ма те из ду га да кле у пот пу но сти ап сор бу-
ју сав при раст бру то до ма ћег про из во да. По сто ји ли шан са 
у та квим од но си ма за по кре та ње раз во ја? Ка ко из раз вој не и 
фи нан сиј ске кри зе? Из ко јих сред ста ва из вр ша ва ти до спе ле 
оба ве зе, по себ но ка да је увоз знат но ве ћи од из во за, ко ји се 
мо ра фи нан си ра ти. Мо же ли се „ис ти сну ти“ до вољ но до ма-
ће штед ње или аку му ла ци је за ин ве сти ци је? По овом кон-
цеп ту то је мо гу ће са мо на осно ву но вог за ду жи ва ња, али и 
но вих те ре та ка ма та, за ко је ће при вре да и дру штво ра ди ти 
у це ли ни. Та да је ом ча ду го ва то ли ко за тег ну та да пре ти на-
гли пад жи вот ног стан дар да и свих об ли ка до ма ће фи нал не 
по тро шње (лич не, оп ште и ин ве сти ци о не, док ће из воз би ти 
по себ но по го ђен).

За мно ге зај мо ве је до би јен по во љан „грејс пе ри од“, ко-
ји се тре бао ис ко ри сти ти за ожи вља ва ње ин ве сти ци ја и раз-
во ја - да би се зај мо ви мо гли от пла ћи ва ти од при ра ста до ма-
ћег бру то про из во да. Шта ће се де си ти ка да до спе ју ду го ви 
до би је ни са грејс пе ри о дом од 3–5 го ди на? Ка кве ће та да би-
ти оба ве зе из ду га? Основ но је да кле, ка ко се ко ри сте и ка кве 
ефек те у до хот ку и аку му ла ци ји да ју стра на сред ства (да ли 
се ко ри сте и ко ли ко за про из вод њу и ин ве сти ци је, а ко ли ко 
иде на дру ге об ли ке фи нал не по тро шње, по пу на бу џе та, ја-
ча ње де ви зних ре зер ви, ја ча ње ка па ци те та ба на ка, де ви зно 
по сло ва ње ба на ка). Ода тле се мо же са гле да ти да ли при вре да 
кре ће у пре те ра ну ино за ду же ност, не сол вент ност и ду жнич-
ку кри зу. „Ом ча ду го ва“ се за те же већ та да ка да је по раст ду-
го ва бр жи од ра ста бру то на ци о нал ног про из во да, а ка да су 
оба ве зе из ду га ве ће од ра ста бру то про из во да та да се ула зи 
у ду жнич ку и раз вој ну кри зу. Те од но се смо де таљ ни је са гле-
да ли у прет ход ном де лу овог ра да.

 Због те шко ћа у плат ном би лан су, ве ли ких до спе лих 
оба ве за, не ли квид но сти, огром ног бу џет ског де фи ци та, по-
тре ба за ин ве сти ци ја ма, али и ма ле на ци о нал не штед ње - по-
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сто ји стал ни при ти сак за узи ма ње но вих ино стра них кре ди-
та. Сле де ћа фа за је узи ма ње но вих кре ди та да би се сер ви-
си ра ли ста ри до спе ли. Та да је ду жнич ки круг за тво рен са 
при вре дом уву че ном у го то во ко ло ни јал ни фи нан сиј ски од-
нос. При то ме се, че сто и не пи та за усло ве кре ди та, ефек те, 
мо гућ но сти вра ћа ња - ва жно је до би ти кре дит код оних ко ји 
их још да ју.

 Гу вер нер че сто упо зо ра ва да „Ср би ји пре ти озбиљ на 
ду жнич ка кри за“, али се при то ме не да је ствар на ду бља ана-
ли за про бле ма. Исто вре ме но, с пра вом упо зо ра ва, да Ср би ји 
пре ти “грч ки сце на рио”.

 Да ли је и ка да до стиг ну та кри тич ка тач ка ино стра не 
за ду же но сти - ка ко то кон ста ту је јед на гру па на ших еко но-
ми ста и да ли при вре да ула зи у фа зу ка да др жа ва (као си но-
ним свих су бјек та) не ће би ти у ста њу да уред но из вр ша ва 
до спе ле оба ве зе по ду гу (ка ма те и от пла те). Са да се по ста вља 
оно кључ но пи та ње: да ли су при вре да и др жа ва ушли у ду-
жнич ку кри зу?

 Да ли је Ср би ја као др жа ва и ње на при вре да пре за-
ду же на? По сто ји ли мо гућ ност да љег уред ног из вр ша ва ња 
оба ве за (слу жбе) екс тер ног ду га? До ла зи ли до не то од ли ва 
ка пи та ла и си ро ма ше ња дру штва од ли вом на ци о нал не аку-
му ла ци је (штед ње) у пр вој фа зи и ма те ри јал них ре сур са у 
дру гој фа зи? Да ли евен ту ал но ре про гра ми ра ње ду го ва во-
ди у ка сни јим го ди на ма до ку му ли са ња ду го ва и ду бо ке ду-
жнич ке кри зе са пот пу ним ко лап сом си сте ма екс тер ног фи-
нан си ра ња? Да ли је на по мо лу кри за у од но си ма са свет ским 
кре ди то ри ма? Све су то пи та ња ко ја се ну жно на ме ћу у го ди-
на ма ко је до ла зе.

 Ди на ми ка еко ном ског ра ста и ра ста ду га ука зу ју да 
до ла зи до ку му ли са ња ду га и са свим при сут не ду же ду жнич-
ке кри зе - по себ но ако се на ста ви ова ква по ли ти ка уво за-из-
во за, по ли ти ка за ду жи ва ња и сла бог (тро мог) раз во ја. Ово је 
по себ но до шло до из ра жа ја у 2009. го ди ни, али и у 2010. и 
2011. го ди ни, ка да је еко ном ски раст у ства ри им пло зи ја (слаб 
или не га ти ван раст). У 2010. го ди ни има ли смо стаг нан тан 
раст, као и у 2011. го ди ни. Сто га ма кро ин ди ка тор од но са ду-
га и бру то до ма ћег про из во да не по ка зу је ствар но ста ње и 
те рет ду го ва.
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 Сер ви си ра ње ду га у сле де ћим го ди на ма би ће мо-
гу ће са мо пре ко но вог за ду жи ва ња (или ре про гра ми ра ња), 
што зна чи ауто но ман раст ду га, али и сна жног при ти ска на 
огра ни ча ва ње до ма ће по тро шње, од но сно „то пље ња“ де ви-
зних ре зер ви. Штед ња се не ће мо ћи „ис ти сну ти“ из ни ског 
бру то до ма ћег про из во да, чи ме ће би ти угро же не ин ве сти-
ци је и про из вод ња. Сле ди сна жан при ти сак на увоз и на гло 
ши ре ње де фи ци та спољ не тр го ви не (уз но ви раст ду га ко ји 
све то фи нан си ра).7 Ма лак са ва ње и ве ли ки пад про из вод ње у 
по след ње вре ме, при ти сак це на, огро ман бу џет ски и спољ но-
тр го вин ски де фи цит уз не кон тро ли са но ши ре ње (и упо тре-
бу) ино стра них ду го ва су про це си ко ји су на сце ни у на шој 
при вре ди.8

 Та да се мо же го во ри ти да ли је при вре да (и др жа ва) 
пре за ду же на и да ли је у ста њу да уред но из вр ша ва оба ве-
зе пре ма ино стра ним по ве ри о ци ма. Да кле, да ли ће др жа ва 
“бан кро ти ра ти” об ја вом да ни је у ста њу да сер ви си ра ино-
стра не ду го ве. У сле де ће две го ди не, ако се на ста ви по ли ти-
ка за ду жи ва ња дуг ће се по ве ћа ти са 24,8 ми ли јар ди евра на 
пре ко 30 ми ли јар ди, што ће по ста ти “не про мо стив про блем”, 
јер ће спољ ни дуг би ти го то во јед нак бру то до ма ћем про из-
во ду. Ре ал на је опа сност ула ска у фа зу ду жнич ког роп ства.

 До ма ћа по тро шња због при ти ска оба ве за и од ли ва ка-
пи та ла у ин фра струк ту ру у сле де ћој де це ни ји мо же до жи ве-
ти сле де ћи сце на рио:. Опа да ње жи вот ног стан дар да, из воз и 
ин ве сти ци је ма лак са ва ју, не за по сле ност се по ве ћа ва, при ти-
сак јав не по тро шње по ста је све ве ћи, уз на ра ста ње ин фла тор-
не и струк тур не рав но те же. Де фи цит плат ног и тр го вач ког 
би лан са се про ши ру је, уз све сла би ју снаб де ве ност тр жи шта. 
Пад ква ли тет них фак то ра ра ста не мо же би ти ком пен зо ван 
дру гим фак то ри ма ра ста. Еко ном ски раст се успо ра вао. При-
вре да кре ће у ду го роч ну и ком плек сну кри зу. По ку ша ји одр-

7 Тре ба из вр ши ти ком плек сну ре фор му фи нан сиј ског си сте ма и угра ди ти 
синхронизацију мо не тар не, фи скал не и спољ но тр го вин ске  по ли ти ке (или 
дру гих осам де ло ва фи нан сиј ског си сте ма). Ина че до са да шњи парцијални
по те зи у не ким де ло ви ма си сте ма, не син хро ни за ци ја ме ра и ин стру ме на та 
ко ји тре ба да „за кр пе“ пу ко ти не у си сте му пре ко те ку ће ма кро е ко ном ске по-
ли ти ке ниг де не да ју ре зул та те.

8 “Ру ко вод ство у “при вре да ма у тран зи ци ји” мо гу да се игра ју де мо кра ти је и 
по ли ти ке, али ми им да је мо зај мо ве, мо же мо и да уни шти мо њи хо ве еко но-
ми је уко ли ко то же ли мо. Они су не моћ ни” (Еко но мист - Лон дон).
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жа ва ња кур са ди на ра и ста бил ност це на ре стрик тив ном мо-
не тар ном по ли ти ком по га ђа про из вод њу и из воз и иза зи ва 
пан де ми ју не ли квид но сти при вре де и ба на ка. То је отво рен 
пут у фи нан сиј ски слом при вре де и дру штва.

 Тре ба се у но вој фа зи чу ва ти но ве ом че ду го ва и не-
кон тро ли са ног за ду жи ва ња, по себ но не ра ци о нал не упо тре-
бе ино стра ног ка пи та ла. То би та да био отво ре ни пут у чи сти 
ко ло ни јал ни ста тус, уз пот пу ну до ми на ци ју стра ног ка пи та-
ла и то тал ну тех но ло шку и раз вој ну за ви сност. 

	 ЗА	КЉУЧ	НА	РАЗ	МА	ТРА	ЊА

Ду жнич ка кри за по тре са не са мо др жа ве евро зо не, већ 
по ста је про блем ко ји по тре са свет ску при вре ду у це ли ни. Да 
ли је ду жнич ка кри за (кри за ино стра них ду го ва) за хва ти ла 
и на шу при вре ду и др жа ву, ко ли ко је ду бо ка кри за, ње не ка-
рак те ри сти ке и мо гућ ност из ла ска из ове ком плек сне фи нан-
сиј ске кри зе - то је пред мет на шег ис тра жи ва ња у овом ра ду.

По себ но се ис тра жу је екс пло зив ни раст спољ не за ду-
же но сти јав ног сек то ра, при вре де и бан кар ског сек то ра. Ка ко 
се не при хва та да нас до ми нан тан ин ди ка тор ви си не и те ре-
та ино стра не за ду же но сти од нос (уче шће) ино стра ног ду га и 
бру то до ма ћег про из во да, по себ но се ана ли зи ра це ли низ но-
вих ин ди ка то ра ко ји ре ал ни је по ка зу ју ви си ну те ре та спољ-
ног ду га и евен ту ал ни ула зак у ду жнич ку кри зу, уз на ми ца-
ње “ом че” спољ них ду го ва. По себ но се де таљ но ис тра жу је 
ди на ми ка ко ри шће ња ду го ва и до спе лих оба ве за из ду го ва, 
струк ту ра спољ них ду го ва и усло ви за ду жи ва ња (ка ма те, 
ро ко ви, усло ви, на ме не, ко ри сни ци). При раст бру то до ма ћег 
про из во да и до спе ће оба ве за из ду го ва ука зу ју да се ду жнич-
ки те рет по ве ћа ва, да сла би раз вој на и ду жнич ка моћ при-
вре де и др жа ве и да пре ти отво ре на кри за ду го ва, уз по ја ву 
спољ не ин сол вент но сти.
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Slo	bo	dan	Ko	ma	zec

FO	RE	IGN	DEBT,	ECO	NO	MIC	GROWTH	AND	
DEBT	BUR	DEN

Re su me

The	debt	cri	sis	hits	al	most	all	de	ve	lo	ped	eco	no	mi	es	of	the	
world.	Ex	plo	si	on	of	debts	and	im	plo	sion	of	de	ve	lop	ment	cha	rac
te	ri	zes	the	eco	nomy	of	Ser	bia	as	well.	Con	stant	growth	of	fo	re
ign	 in	deb	ted	ness	and	obli	ga	ti	ons	of	debt	 led	 to	 the	ir	auto	ma	tic	
growth,	re	gar	dless	of	the	dyna	mics	of	the	eco	no	mic	growth.	An
nual	debt	obli	ga	ti	ons	in	the	last	se	ve	ral	years	ex	ce	ed	the	the	amo
unt	of	growth	of	gross	do	me	stic	pro	duct.	A	pro	blem	of	in	sol	vency	
in	in	ter	na	ti	o	nal	fi	nan	cial	re	la	ti	ons	emer	ges.	The	pa	per	ex	plo	res	
in	ter	na	ti	o	nal	re	la	ti	ons	of	the	dyna	mics	of	growth	and	growth	of	
in	ter	na	ti	o	nal	in	deb	ted	ness,	pres	su	re	of	debts,	fac	tors	and	in	di	ca
tors	of	in	deb	ted	ness.	It	po	ints	out	all	li	mi	ta	ti	ons	of	the	cur	rently	
do	mi	nant	in	di	ca	tor	of	the	in	deb	ted	ness	growth	thro	ugh	the	re	la
tion	of	the	amo	unt	of	fo	re	ing	debt	and	gross	do	me	stic	pro	duct.	At	
the	end	the	aut	hor	analyzes	a	se	ri	es	of	in	di	ca	tors	of	debt	bur	den,	
and	as	ses	ses	whet	her	 the	re	 is	a	debt	cri	sis	 in	our	eco	nomy,	or	
pos	sibly	the	“trap”	of	fo	re	ing	debt.	
Key	words:	fo	re	ign	debt,	debt	struc	tu	re,	debt	bur	den,	debt	cri	sis,	

in	te	rest	bur	den,	stra	tegy	of	de	cu	mu	la	tion	of	fo	re	ign	
debt,	ef	fects	of	fo	re	ing	debt.	

 Овај рад је примљен 20. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 2. септембра 2013. године.
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ЈованБ.Душанић

ОКЛЕ ВЕ ТА НА ДР ЖА ВА 
 И ПРАК ТИЧ НА КИ НА

За што је наш ру ски ли бе рал
та ко че сто не при ја тељ ру ског на ро да?

Не ка жем да су они све сно не при ја те љи на ро да, 
али не во ља је у то ме и тра ге ди ја је у то ме

баш што то га ни су све сни!
Ф.М. До сто јев ски, Дневникписца 1880.

Са же так

Корениактуелнекризекаоионеиз30-ихгодинапро-
шлог столећа налазе се у тријумфу (нео)либералног капи-
тализма, то јест економског дарвинизма као права јачег,
моћнијег, егоистичнијег и похлепнијег. Либерални капита-
лизам заговара неспутано деловањетржишта и радикал-
ноповлачењедржавеизекономскесфере.Неолиберализам
јесавременаформулакапитализмакојисезасниванавред-
ностимакласичноглибералногкапитализма(наслободном
тржишту,индивидуализмуиприватнојсвојини)иигнорише
било какву националну особеност, социјалну одговорност,
теморалиетичкепринципе.Богатствомањегбројајаких
имоћних(исвеегоистичнијихипохлепнијих)растенарачун
сиромаштвавећинеусвету,гдеогромнамасаљудиостаје
ванпроцесарада.
Кључне речи: Неолиберализам, тржиште, држава, САД,

Кина
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Ака де ми ја еко ном ских на у ка (АЕН) већ не ко ли ко го-
ди на ор га ни зу је рас пра ве по све ће не ак ту ел ним еко ном ским 
про бле ми ма, а по след ња је одр жа на  26. апри ла 2013. го ди не 
на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду. На њи ма се во де ве о ма 
жи ве по ле ми ке из ме ђу при ста ли ца и про тив ни ка нео ли бе ра-
ли зма ко ји ви ше од три де це ни је до ми ни ра ме ђу ака дем ским 
еко но ми сти ма.

Ка да сам из АЕН до био по зив да при пре мим текст и 
уче ству јем у ово го ди шњој април ској рас пра ви на те му Из-
гледииалтернативеизласкаизрецесије–актери,дометии
теоријскиконцептиод лу чио сам  да рад по све тим су шти ни 
и основ ним узро ци ма гло бал не кри зе, по што и по сле пет го-
ди на од из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе она још увек тра је, 
а о кључ ним узро ци ма ко ји су до ње до ве ли ско ро да се ни-
шта не мо же да чу је и про чи та. Ма да се о ак ту ел ној свет ској 
еко ном ској кри зи мно го пи ше по след њих го ди на, у тим рас-
пра ва ма (ка ко на уч ним та ко и у пу бли ци стич ким) има мно го 
за блу да и ми то ва ко ји се ве о ма ве што ме диј ски пла си ра ју и 
одр жа ва ју, а он да са мо ма сов но ре про ду ку ју. 

То ме сам по све тио пр ви (Доларскаалхемија), а у дру-
гом де лу тек ста (Оклеветанадржава) освр нуо сам се на рад 
пред сед ни ка АЕН, ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра (под на зи вом: 
Глобална рецесија: системске алтернативе и изгледи пре-
владавања),ко ји сам до био уз по зив за рас пра ву. Не по сред но 
пред рас пра ву до био сам но ви текст ко ле ге Љ. Ма џа ра под 
на зи вом: СлучајКинеусветлулибералнемисли и у ве зи са 
њим на пи сао сам и тре ћи део (ПрагматичнаКина). Због ду-
жи не ком плет ног тек ста, те због чи ње ни це да сам о су шти-
ни и узро ци ма гло бал не кри зе ра ни је пи сао у овом ча со пи су1 
ов де ће би ти из о ста вљен пр ви део (Доларскаалхемија) и би-
ће об ја вље на два по ле мич ка де ла  (Оклеветанадржава,те
ПрагматичнаКина).

1 Јо ван Б. Ду ша нић, „Свет ска еко ном ска кри за као из го вор за по гре шну до ма ћу 
еко ном ску по ли ти ку“, Националниинтерес, 1/2010
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Оклеветанадржава

Препозналисмодаћесеузпомоћдржавепронаћирешења
засталнорастућепроблемецивилизације...

Дабисмотоурадилиморалисмоуспоставитиконтролу
надслепимекономскимсиламаиегоистичнимпојединцима.

Фран клин Ру звелт, Другиинаугуралниговор1937.

Уз по зив да при пре ми мо текст и уче ству је мо у рас-
пра ви до би ли сам и ве о ма ин те ре сан тан рад (под на зи вом: 
Глобална рецесија: системске алтернативе и изгледи пре-
владавања) 2 пред сед ни ка АЕН, ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра, па 
бих се у овом тек сту освр нуо на не ке ста во ве ко ји су у ње му 
из ло же ни.

Са гла сан сам са ко ле гом Љ. Ма џа ром да је у на шим 
рас пра ва ма од нос пре ма др жа ви из вор мно гих не спо ра зу ма 
и раз лог су ко бља ва ња. То ни је ни шта чуд но по што још од 
вре ме на А. Сми та и невидљиверукетржишта не пре ста ју 
оштре ди ску си је о оп ти мал ном ба лан су из ме ђу тр жи шта и 
др жа ве у еко но ми ји. За раз ли ку од ко ле ге Љ. Ма џа ра ко ји у 
др жа ви ви ди глав ног крив ца за све еко ном ске про бле ме, ја 
др жа ву по сма трам као ин стру мент за ре ша ва ње тих про бле-
ма.  

Ко ле га Љ. Ма џар и ја смо са гла сни да сво је ме сто у 
еко но ми ји има ју ка ко тр жи ште та ко и др жа ва, али раз ли ке 
на ста ју ка да реч иде о пи та њу  где (у ко јим обла сти ма) и у 
ком оби му др жа ва тре ба да  ре гу ли ше и усме ра ва при вред на 
кре та ња и раз вој. На јед ној од прет ход них рас пра ва у АЕН 
(јун 2011) оспо ра вао сам став ко ле ге Љ. Ма џа ра да је Србија 
осуђенанагломазне,споре,неучинковитеикорумпираневла-
де,те да је не мо гу ће, у прин ци пу, има ти успе шну др жа ву на 
чи јем би че лу би ла аутентичнаефикаснаичаснавлада, јер 

2 Као што се мо же ви де ти и из на зи ва рас пра ве у АЕН (као и тек ста ко ле ге Љ. 
Ма џа ра, ко ји смо до би ли уз по зив) за ста ње у све ту ко је тра је већ го ди на ма и 
не на зи ре му се крај, уме сто кри зе на ши нео ли бе ра ли ко ри сте из раз ре це си ја. 
Бу ду ћи да је зи ком нео ли бе ра ла кри зу ни је мо гу ће об ја сни ти, они већ пет го-
ди на упор но не ги ра ју да кри за по сто ји, на зи ва ју ћи је (у по чет ку) благом или 
(са да) дужомрецесијом.
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она – по ми шље њу ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра – постојисамо
умаштиутопијскизанесених(иизгубљених)антилиберала.3

Са да бих же лео да обра зло жим за што сма трам да је за-
ла га ње за што ма њу уло гу др жа ве у при вре ди (у ме ри ко ју 
при хва та ко ле га Љ. Ма џар) ни је до бро са ста но ви шта основ-
них за да та ка ко је тре ба да ре ша ва еко но ми ја. То се од но си на 
ефи ка сност (где уло гу др жа ве ко ле га Љ. Ма џар су ви ше ре-
ду ку је), а на ро чи то на пра вед ност по што он сма тра да разни
редистрибутивни захвати, непрестане расподеле и прера-
споделе,спадајууактивностикојесупоекономскипроспе-
ритетипривреднинапредакдословноубитачне.4

Ме ђу на ма по сто ји пот пу на са гла сност да тр жи ште 
са мо по се би не обез бе ђу је ефи ка сност еко но ми је, те да је 
оно не за ми сли во без др жа ве и те шко да би без ње мо гло да 
функ ци о ни ше, па и оп ста не. Раз ли ке се по ја вљу ју по пи та њу 
ба лан са ко ји тре ба да по сто ји из ме ђу тр жи шта и др жа ве, од-
но сно функ ци ја ко је би др жа ва има ла ка ко би се обез бе дио 
успе шан при вред ни раз вој.5 По ми шље њу ко ле ге Љ. Ма џа ра 
тре ба се бо ри ти заштомањудржаву,онуоријентисануна
обављањепословакојеникодругинаможедаобави:изград-
њаинституција,усавршавањезаконскогпоретка,учвршћи-
вањевладавинеправаиобезбеђивањестабилногпословног
амбијента,тенаравноздравствоишколство;судство,ту-

3 http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/ne pro la zna-vre me na-sa mo-jed ne-knji ge.
html

4 Ако би то би ло тач но ка ко он да об ја сни ти да су (у де це ни ји пре из би ја ње 
гло бал не кри зе 1998-2008) ве ћи удео јав не по тро шње у од но су на БДП има ле 
раз ви је ни је европ ске зе мље (Дан ска 54%, Швед ска 52%, Аустри ја 51%, Фин-
ска 50%, Бел ги ја 50%) ко је је кри за ма ње по го ди ла, не го ме ди те ран ске зе мље 
ко је су сла би је раз ви је не и ко је су ди рект но по го ђе не кри зом (Шпа ни ја 39%, 
Пор ту гал 44%, Грч ка 46%, Ита ли ја 48%).

5 Ка да го во рио о оп ти мал ном ба лан су из ме ђу тр жи шта и др жа ве у ре гу ли са њу 
и усме ра ва њу при вред них кре та ња и раз во ја тре ба има ти у ви ду да он ни је 
не про ме њен и ни је исти у свим вре ме ни ма, а у истом вре ме ну раз ли чит је за 
по је ди не зе мље. По пра ви лу, ка ко при вред ни жи вот по ста је сло же ни ји уло га 
др жа ве по ста је зна чај ни ја. У да на шњим усло ви ма то усло вља ва ве о ма бр зи 
про це си гло ба ли за ци је, за бри ња ва ју ћи еко ло шки про бле ми, еко но ми јом ко ја 
је све ви ше за сно ва на на на уч ним ис тра жи ва њи ма, али и гло бал на еко ном ска 
кри за. Исто та ко, уло га др жа ве да нас мо ра да бу де на гла ше ни ја у еко ном ски 
не раз ви је ни јим др жа ва ма ка ко би оне мо гле да за шти те ви тал не на ци о нал не 
ин те ре се од ја ких уда ра гло ба ли за ци је, где круп ни ка пи тал, од но сно моћ не и 
агре сив не тран сна ци о нал не ком па ни је на сто је омо гу ћи ти сло бод но кре та ње 
ро бе и ка пи та ла (али не и рад не сна ге) ра ди ства ра ња мак си мал ног про фи та. 
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жилаштво и полиција.6 Ка да иза ђе ван окви ра ових функ-
ци ја, сма тра ко ле га Љ. Ма џар, државазадруштвопостаје
егзистенцијалнихазард,праванапастзбогкојеваљаочеки-
ватисамоназадак,трагичнеломовеипропаст.

Углав ном и дру ги нео ли бе ра ли на во де са мо ове функ-
ци је др жа ве, пре ви ђа ју ћи да је за обез бе ђе ње оп ште дру штве-
не до бро би ти ко ју тр жи ште са мо по се би не мо же да обез-
бе ди или не обез бе ђу је у аде кват ном оби му (као на при мер: 
ин фра струк ту ра, на уч на ис тра жи ва ња, ефи ка сна ре гу ла ци-
ја – екс тер на ли је, аси ме трич ност ин фор ма ци ја, аген циј ски 
про блем итд), нео п ход но ан га жо ва ње др жа ве, да би се обез-
бе ди ла ефи ка сност еко но ми је. 

О ис прав но сти раз ли чи тих те о риј ских по гле да нај у бе-
дљи ви је го во ре ре зул та ти ко ји се оства ру ју у прак си на ба зи 
по ли ти ка ко је су се за сни ва ле на раз ли чи тим еко ном ским те-
о ри ја ма. Рас ко рак из ме ђу нео ли бе рал не те о ри је ко јом се обе-
ћа ва бла го ста ње за све и ре зул та та ко ји се у прак си оства ру ју 
је очи гле дан.

По сле ре ла тив но ду гог пе ри о да ди на мич ког ра ста свет-
ске при вре де по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та (ка да се у 
еко ном ској те о ри ји, али и прак си, на гла ша ва по тре ба за ак-
тив ном уло гом др жа ве у при вре ди, ко ја де лу је па ра лел но са 
при ват ном тр жи шном при вре дом), 1970-их го ди на нај моћ-
ни ја еко но ми ја САД по ка зу је зна ке сла бо сти. То ме до при-
но си не ко ли ко фак то ра, а пре све га: ин фла тор на мо не тар на 
и фи скал на по ли ти ка ко ја се про во ди у вре ме кул ми на ци је 
ра та у Ви јет на му (пр ва по ло ви на 1970-их го ди на); де ста би ли-
за ци ја свет ске при вре де због јед но стра ног од у ста ја ња САД 
(15.08.1971) од кон вер ти бил но сти до ла ра у зла то; ви ше стру ки 
скок це на на наф ту (1973-1974) итд. При вре да САД бе ле жи 
еко ном ску стаг на ци ју у усло ви ма ре ла тив но ви со ке ин фла-
ци је и вре ме 1970-их го ди на од мах је про гла ше но пе ри о дом
„великестагфлације“.

Но ви иде о ло зи сло бод ног тр жи шта – нео ли бе ра ли 
(пред во ђе ни Мил то ном Фрид ма ном)7 су то ис ко ри сти ли као 

6 Ко ле га Љ. Ма џар да ље пи ше: Некисматрајудајетујошивојска,ајаодавно
предлажемдасевојскапостепено,цивилизованоихуманодемонтираиукло-
ни. На род на му дрост ка же да оникојинисуспремнидахранесвоји,храниће
туђувојску.

7 У ин тер ви ју за GlobalEconomicVienpoint је дан од нај ве ћих еко но ми ста ХХ 
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до каз не спо соб но сти др жа ве да упра вља при вре дом. Овај 
ин те лек ту ал ни пре врат ство рио је плод но тло да на власт у 
САД, од мах по чет ком 1980-их го ди на до ђе Ро нал да Ре га на 
ко ји су иде је сло бод ног тр жи шта ре а ли зо ва у прак си. У сво-
ме пр вом ина у гу рал ном го во ру (ја ну ар 1981) он је из ја вио да  
у са да шњој кри зи др жа ва не ре ша ва на ше про бле ме и да је 
она  по ста ла про блем, те да на ме ра ва да огра ни чи њен обим 
и ути цај. У том ци љу он је пред у зео сле де ће че ти ри ме ре: 
сма ње ње по ре за на ви со ке при хо де, огра ни ча ва ње фе де рал-
них рас хо да, ве ћу де ре гу ла ци ју и пре да ју кључ них др жав них 
функ ци ја  при ват ном сек то ру.

Ре цеп ти нео ли бе ра ла ко ји су тре ба ли да пре ло ме не га ти ван 
тренд у при вре ди САД, не са мо да то ни су ус пе ли, си ту а ци ју су са-
мо по гор ша ли, а што од лич но илу стру је сле де ћа та бе ла (пре у зе та 
из књи ге: Sachs Jef frey, ThePriceofCivilization,2011)8 У њој су 

ве ка, но бе ло вац Пол Са мју ел сон, је ре као (ви де ти пре вод: НИН, 12.03.2009):  
СадавидимоколикојеМилтонФридмангрешиотврдећидатржиштемо-
жедасерегулишесамо.Данассхватамоколико јеРеганпогрешиокада је
изјавиодавладанијерешењевећпроблем.Данассеидеологијакојајебиладо-
минантнапоследњихдеценијапоказујекаопогрешна.Данассвисхватајуда,
супротнопретходномуверењу,проблемнеможедабудерешенбезучешћа
владе.ДанаспоновоприхватамоКејнсовуидејупокојојпорескаполитикаи
дефицитнапотрошњаиграјуглавнуулогуувођењутржишнеекономије.Во-
леобихдајеФридманпоживеодавидикакојењеговекстремизамдопринео
уништењуњеговихидеја.Сре ћом, мо ји опо нен ти нео ли бе ра ли, до жи ве ли су 
ово вре ме, али на жа лост не мо гу (или не же ле) да ви де ка та стро фал не ре зул-
та те иде о ло ги је ко ју још увек ва тре но про па ги ра ју.

8 Џе фри Сакс, у овој но вој књи зи, ис ти че да је ту жан што мо ра све ово да пи ше 
али је ве о ма за бри нут ста њем у сво јој зе мљи. На са мо не ко ли ко пр вих стра на, 
ове ве о ма обим не књи ге, мо же мо да про чи та мо и сле де ће: Уосновиекономске
кризе,којусадапреживљаваАмерика,лежиморалнакриза.САДсенесуоча-
вајусакраткорочнимцикличнимколебањимаекономскеактивностинегоса
дугорочнимсоцијалним,политичкимиекономскимтрендовима...Немасумње
дајеуамеричкојекономији,политициидруштвууцелинидошлодовеликих
деформација.Америчкодруштво јепостало суровоиагресивно, а елитаи
водећиполитичарипоказујумаксималнунеодговорностиегоизам.Американ-
цисураздражени,песимистичкирасположениицинични.Уколикобогатии
моћнинисуспособнидасепонашајудостојно,моралноидапоказујуискрено
саосећањепремаосталомделудруштваисвету,показаћеседатржиште,
законииизборинисудовољни.Безобноведухасоцијалнеодговорностиније
могућеосмислитииобновитистабилнуекономију...Великанационалнаилу-
зијаАмерикејеубеђењедасездраводруштвоможеорганизоватинаусред-
сређеностикатрцизабогатством.Окрутнатрказазгртањембогатства
захватилајецелодруштвоиизнурилаАмериканце,лишилаихкористикоју
пружаповерење,честитостисаосећање....ВеликанационалнаилузијаАме-
рикејеубеђењедасездраводруштвоможеорганизоватинаусредсређено-
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при ка за ни зва нич ни ста ти стич ки еко ном ски по ка за те љи ефи ка сно-
сти при вре де САД за три пе ри о да у по след њих 60-ак го ди на: вре-
меекономскогпросперитета(1955-1970), времестагфлације (1971-
1980) и временеолиберализма (1981-2010). 

ЕФИ КА СНОСТ ПРИ ВРЕ ДЕ САД (1955-2010)

1955-1970 1971-1980 1981-2010
- По рез на при ход 

фи зич ких ли ца 
(%)

82,3 70,0 39,3

- При хо ди фе де рал-
ног бу џе та (% БДП) 17,7 17,9 18,0

- Раст БДП (%) 3,6 3,2 2,8
- Раст БДП по ста-

нов ни ку (%) 2,2 2,1 1,7

- Раст за по сле но сти 
(%) 1,7 2,7 1,1

- Про сеч ни ни во 
не за по сле но сти (%) 4,9 6,4 6,1

- Про ме не у рас-
по де ли до хот ка: 

уче шће 1% гра ђа на 
са нај ве ћим до хот-

ком (%)

-2,0 0,6 10,9

- Про ме на ни воа 
си ро ма штва (%) -9,8 0,5 0,3

- Раст пла те му-
шкар ца са пу ним 
рад ним вре ме ном 

(%)
2,7 0,4 0,1

- Де фи цит бу џе та 
(%) -0,7 -2,4 -3,1

- Ин фла ци ја (%) 2,3 7,7 3,2

Уистовреме,инанивоусветскепривредеуместода
је дошло до динамизирања, како су обећавалитеоретича-
ринеолиберализма,после80-ихгодинаХХвекаупраксисе
десило потпуно супротно. Годишња стопа раста светске
привредеу70-имгодинамаизносилаје2,4%,у80-им1,4%,у
90-им1,1%,аупрвојдеценијиовогвеканаступилајеглобал-

стикатрцизабогатством.Окрутнатрказазгртањембогатствазахва-
тилајецелодруштвоиизнурилаАмериканце,лишилаихкористикојупружа
поверење,честитостисаосећање.
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наекономскакризакојаједовеладовеликогпадапривредне
активности,аинезапосленост једостигла забрињавајуће
размере.

Такосенеолиберализампоказаокаоекономскинеефикасан,а
узтојеинеправедан–социјалнонеодговораниморалнонеосетљив.9

Упо ре до са пи та њем еко ном ске ефи ка сно сти (ко ја тре ба 
да до ве де до про спе ри те та у дру штву), мо ра се ис тра ја ва ти и 
на пи та њу еко ном ске пра вед но сти10 (ко ја тре ба да омо гу ћи 
јед на ке мо гућ но сти за све), а у то ме др жа ва има и те ка ко ва-
жну уло гу. Исти на и тр жи шту обез бе ђу је не ке еле мен те фун-
да мен тал не пра вед но сти (вред но ћа се на гра ђу је, а ле њост ка-
жња ва), али су они не до вољ ни и не тре ба их пре у ве ли ча ва-
ти. Мно ги љу ди ни су лич но за слу жни за огром но бо гат ство 
ко ји ма рас по ла жу (на сле ди ли га од бо га тих ро ди те ља), као 
што мно ги ни су кри ви због то га што су си ро ма шни11 (ро ђе-
ни у бед ним по ро ди ца ма, обо ле ли или по ста ли ин ва ли ди не 
сво јом кри ви цом, на стра да ли од еле мен тар них не по го да – зе-
мљо тре си, по пла ве, су ше итд). 

Еко ном ска пра вед ност је ва жна са ма по се би али и због 
чи ње ни це да она са сво је стра не омо гу ћа ва и по раст еко ном-

9 На јед ној од прет ход них рас пра ва у АЕН (јун 2011) од са рад ни ка широко
афирмисаногистраживачкогцентра (ка ко то твр ди ко ле га Љу бо мир Ма џар) 
ЦЛДС-a (Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је) смо мо гли да чу је мо ка-
те го рич ну тврд њу дасуекономијаисоцијалнаодговорностнеспојиви,теда
економијанепознајекатегоријеправичностииморала. 

10 Пра вед ност под ра зу ме ва не са мо рас по де лу у са да шњо сти, не го пра вед ност 
у рас по де ли ме ђу ге не ра ци ја ма. Не мо же мо ми сли ти са мо на се бе, не го и на 
ге не ра ци је ко је до ла зе по сле нас.

11 По зна ти еко но ми ста Ха-Џу Чанг, про фе со ра на Уни вер зи те ту у Кем бри џу, у тек сту 
Гребатори и лењивци (http://www.fre i tag.de/auto ren/der-fre i tag/pen ner-und-gam-
mler) пи ше да сумногитокомпериодатржишно-либералнедоминацијепод-
леглимитуотомедасвакипојединацсносиискључивуодговорностзасвоју
судбину.ТојепочелосаДизнијевимфилмовимакојесмогледаликаодецаи
којисунамговорили:„Ако ве ру јеш у се бе, све мо жеш да по стиг неш!“Бом-
бардованисмопорукамадасупојединци–исамоони–заслужнизасвешто
имседогодиуживоту.L’Orealпринцип:„Ако не ко го ди шње за ра ђу је ми ли-
о не, то је због то га што – то ли ко вре ди. А ако је не ко си ро ма шан, то је за то 
што ни је до вољ но до бар или се ни је до вољ но тру дио“.Будућидајеполитич-
кирискантнокритиковатисиромашнезбогњиховенеспособности,нападсе
усмераваналењегребаторебезтрункеморала,дабисенакрају,уимеборбе
противлењиваца,уништавалеинституцијекојепомажусиромашнима.Они-
макојиодтогсистеманеумеренопрофитирају,предностиоваквогпогледа
насветсуочигледне:онисветредукујунапојединцеитимескрећупажњуса
структурнихузрокасиромаштваинеједнакости.
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ске ефи ка сно сти. Та ко на при мер, по моћ си ро ма шним, по ред 
ре ша ва ња њи хо вих крат ко роч них про бле ма, мо же да пред-
ста вља ин ве сти ра ње у људ ски ка пи тал (на при мер, по моћ у 
ква ли тет ни јој ис хра ни мај ки и ма ле де це, а ка сни је раз не вр-
сте по мо ћи за бо ра вак у об да ни шти ма и обра зо ва ње у шко-
ла ма и уни вер зи те ти ма) и омо гу ћи си ро ма шним по ро ди ца ма 
да у ду го роч ној пер спек ти ви по ве ћа ју сво је еко ном ске мо гућ-
но сти.12  На тај на чин се исто вре ме но обез бе ђу је и ве ћа пра-
вед ност али и бо ља ефи ка сност.13 

Ме ђу тим, ка ко при зна је и Џе фри Сакс (у књи зи: The
PriceofCivilization), основ не по сле ди це нео ли бе рал не „рево-
луцијеРегана“биле је новаопштаантипатија према уло-
зидржаве,новиодноспунпрезрењапремасиромашнима,и
новипозивбогатимадасеодрекнуморалнихобавезапрема
осталомделудруштва.Реганјепроповедаодајезадруштво
корисно,недасеинсистиранасолидарностипремасирома-
шним,негонасмањењупорезабогатимакакобисестиму-
лисалоњиховопредузетништво...Тојеослободилоогромну
скривенупохлепуиуништилосистемштопратиАмерику
доданашњихдана. 14 

12 Ве ли ко је пи та ње ко ли ко би нас ко ји уче ству је мо на овој рас пра ви у АЕН 
(укљу чу ју ћи и ко ле гу Љ. Ма џа ра и ме не) би ло да нас ов де да смо од ра ста ли у 
усло ви ма сло бод ног тр жи шта по ме ри нео ли бе ра ла.

13 Но бе ло вац Џ. Сти глиц пи ше ка ко он за јед но са дру гим по зна тим еко но ми сти-
ма твр ди да је ра сту ћа не јед на кост је дан од узро ка еко ном ске кри зе, а та ко ђе 
јед ним де лом је по сле ди ца дубоких структурнихпроменадокојихдолазиу 
глобалној економији. Економски и политички систем којим није задовољна 
већинаграђана не можедаопстане надужестазе. Поредтога,верауде-
мократијуитржишнупривредућенестајати,алегитимитетпостојећих
институцијаимеханизамаћебитидоведенупитање.

 http://www.pro ject-syndi ca te.org/com men tary/glo bal-war ming--ine qu a lity--and-
struc tu ral-chan ge-by-jo seph-e--sti glitz 

14 Џе фри Сакс је, 80-их и 90-их го ди на про шлог ве ка са ве ту ју ћи мно ге вла де у 
пост со ци ја ли стич ким и зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке, по стао сво је вр сна свет-
ска еко ном ска ме га зве зда. Ње го ви са ве ти вла да ма свих зе ма ља би ли су уни-
вер зал ни и сво ди ли су се на нео п ход ност спро во ђе ња ра ди кал них нео ли бе-
рал них еко ном ских ре фор ми. Ка да је по ста ло очи глед но до че га је то до ве ло 
Џе фри Сакс је при знао сво је за блу де. 

 Не знам да ли је ко ле га Љ. Ма џар ми слио и на ње га ка да је (у тек сту при пре-
мље ном за ову рас пра ву у АЕН) пи сао: Заонемеђунамакојисудонеклеколе-
бљивогкарактераимождатањенаучнеобавештеноститоје(у ова кри зна 
вре ме на) приликадапромене,мождабашизоснова,својагледишта,какоби
евентуалновећудогледновреме,кадсемакроекономскетурбуленцијесми-
ре,јошједномпроменилисвојастановиштаимождасечаквратилинаона
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Чак и у вре ме гло бал не кри зе по хле па бо га тих ра сте. 
Др жа ва упумпава огром на сред ства за спа ша ва ње при ват ни 
ком па ни ја со ци ја ли зу ју ћи њи хо ве гу бит ке, а оне та сред ства 
ко ри сте да, пре све га, кроз шпе ку ла тив не опе ра ци је по ве ћа-
ва ју про фи те, ко је при ва ти за ци ју кроз огром не бо ну се ме на-
џе ри ма и ди ви ден де. 

Та ко су убр зо по сле из би ја ња ак ту ел не гло бал не кри зе 
про фи ти зна чај но по ра сли (и до сти гли ни во ко ји ни је за бе ле-
жен у по след њих по ла ве ка), а  при ма ња за по сле них су стаг-
ни ра ла. То ле по илу стру је гра фи кон15 у ко ме су при ка за ни 
ин дек си ра ста про фи та и пла та (у квар та лу пред из би ја ње 
кри зе, ин декс = 100). 

Због ви ше де це ниј ске не рав но прав но сти у рас по де ли 
са да су се при ма ња ме на џе ра16  ско ро из јед на чи ла са укуп-

претходнонапуштена.Заонекојисунаучнодубљеукопани,патакомање
савитљивиподналетимакоњунктурнихколебања,тојеприликадаиспоље
одређену доследности да себи и другима докажу да су аналитички увиди
стабилнијиодприликанакојесеодносеидаразумевањепривреднихмеђу-
зависности(ипак!)превазилазидовољномучнеипретећеалиипакефемерне
променеупланетарномекономскомифинансијскомкрајолику.

15  Ви де ти: http://krug man.blogs.nyti mes.com/2013/03/30/no-tric kle/
16 Сре ди ном 1970-их го ди на про сеч на при ма ња 100 нај бо ље пла ће них ге не рал-

них ди рек то ра су би ла 10 пу та ве ћа од про сеч не пла те за по сле ног, а од та да 
бр зо ра сту и по чет ком овог ве ка она из но си ла 1.000 про сеч них пла та. (Ви де-

примањ
а запослених

профит
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ним при ма њи ма оста лих за по сле них и њи хо ва уче шћа у БДП 
из но се око 20%, док су сре ди ном 1970-их го ди на при ма ња 
ме на џе ра уче ство ва ла са 10%, а пла те оста лих за по сле них са 
30% у БДП.17

Као по сле ди ца то га до хо ци и бо гат ство се кон цен три ше 
у ру ка ма јед ног ма ло број ног сло ја нај бо га ти јих. Док је кра јем 
70-их го ди на 1% нај бо га ти јих при сва ја ло ма ње од 9% укуп-
них до хо да ка, тај про це нат је 2007. го ди не из но сио 23,5% (ви-
де ти гра фи кон ко ји је пре у зет из књи ге Aftershok, Ро бер та 
Рај ха).18

При ве ћој не јед на ко сти у рас по де ли и кон цен тра ци ји 
до хо да ка и бо гат ства у уском кру гу љу ди, по сто ји ма ња тра-
жња за ро ба ма и услу га ма не го што би то био слу чај да има-

ти: Sachs Jef frey, ThePriceofCivilization,2011)
17 Ви де ти: http://monthlyre vi ew.org/2013/03/01/ class-war-and-la bors-dec li ning-

sha re
18 Ро берт Рајх је про фе со ра на Уни вер зи те ту у Ка ли фор ни ји – Бер кли, а ра дио је 

и у ад ми ни стра ци ји тро ји це аме рич ких пред сед ни ка (био је и ми ни стар ра да 
од 1993 до 1997, а са да је са вет ник у ад ми ни стра ци ји Б. Оба ме). Пре ма ча со-
пи су Timeје дан је од де сет нај у спе шни јих ми ни ста ра про шлог сто ле ћа, а The
WallStreetJournal га је увр стио у де сет нај у ти цај ни јих би знис-ми сли о ца ХХ 
ве ка. У на ве де ној књи зи, ана ли зи ра ју ћи ак ту ел ну гло бал ну кри зу, он твр ди 
да ни смо из ву кли основ ну по у ку из ве ли ке кри зе од пре осам де це ни ја – не-
пра вед на рас по де ла при ко јој се огро ман део до хо да ка кон цен три ше у ру ка ма 
уског сло ја ста нов ни штва не ми нов но до во ди до еко ном ске кри зе.
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мо пра вед ни ју рас по де лу, а што не ми нов но во ди успо ра ва њу 
сто пе при вред ног ра ста и за по шља ва ња. Ка да не јед на ко сти 
до стиг ну кри тич не тач ке до ла зи и до озбиљ них еко ном ских 
кри за. То ле по илу стру ју и по да ци из гра фи ко на и ни је слу-
чај но да је у го ди на ма пред из би ја ње ве ли ких кри за (1928. и 
2007) че твр ти на укуп ног до хот ка САД од ла зи ла у ру ке са мо 
јед ног про цен та нај бо га ти јих Аме ри ка на ца. 

Из у зет но бо га ти љу ди, по пра ви лу, не тро ше сав до-
би је ни но вац за сва ко днев ну по тро шњу и ула га ње у ре ал ну 
еко но ми ју јер им то – ма ка ко то па ра док сал но зву ча ло – ни-
је јед но став но по што не ма ју ни до вољ но вре ме на, а и же ље 
да то чи не се по сте пе но сма њу је. Нај ве ћи део нов ца од ла зи 
на фи нан сиј ске шпе ку ла ци је ко је мо гу да обез бе де огром не 
про фи те, али не ства ра ју но ву вред ност не го пред ста вља ју 
иси са ва ње вред но сти из ре ал ног сек то ра. 

При ме ра ра ди, за го ди ну (2007) ко ја је прет хо ди ла бан-
крот ству бан ке LehmanBrothers, пр ви чо век ове бан ке, Ри-
чард Фулд,19 за ра дио је 500 ми ли о на до ла ра.20 Оста ви ће мо 
са да по стра ни пи та ње ко ли ко су ова ко ве ли ка при ма ња уоп-
ште за слу же на и оправ да на и да ли по сто ји ди рект на ве за 
из ме ђу пла та топ ме на џе ра и ре зул та та њи хо вог ра да, од но-
сно да ли би Р. Фулд ви ше или ма ње (не)успе шно ру ко во дио 
бан ком LehmanBrothers да је имао мно го ве ће (или мно го 
ма ња) при ма ња. Да би по тро шио тај огро ман но вац Р. Фулд је 
тре бао сва ко днев но у про се ку да тро ши 1,37 ми ли о на до ла ра, 
а он за то ни је имао ни до вољ но вре ме на, а ни ја ких мо ти ва. 
Ка да по сто ји мо гућ ност да се ку пи би ло ко ји про из вод ко ји 
се по же ли, са вре ме ном се ра дост од ку по ви не сма њу је, јер 
ка да се има све би ло ка ква до дат на ку по ви на по ста је све ма-
ње ин те ре сант на. Те шко да би се Р. Фулд  –  ко ји има пен ха уз 

19 За при мер сам узео Р. Фул да јер је огром на при ма ња имао за во ђе ње ком па ни-
је ко ју је од вео у бан крот, ма да је у ис тој го ди ни ре кор дер по при ма њи ма био 
Џон Пол сон, ме на џер хеџ фон да ко ји је имао при ма ња од чак 3,7 ми ли јар де 
до ла ра

20 Уко ли ко прет по ста ви мо да се 500 ми ли о на до ла ра, ко је је за 2007. го ди ну до-
био Ри чард Фулд, рав но мер но рас по ре ди на 10.000 љу ди, сва ки од њих до би ја 
по 50.000 до ла ра (не што ви ше од про сеч не пла те у САД) и то ком го ди не би 
у це ло сти, или ско ро у це ло сти, ова сред ства по тро шио на ку по ви ну ре ал не 
ро бе и услу га. Та ко би се свих 500 ми ли о на до ла ра (или не знат но ма ње) ули ло 
у ре ал ну еко но ми ју, што би до при не ло очу ва њу рад них ме ста и ре ал ном ра сту 
при вре де.
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на Парк аве ни ји и има ње у Грин ви чу – ра до во ку по ви ни не ке 
но ве не крет ни не, као што је то био слу чај при ку по ви ни пр ве 
сво је ку ће. Увекјепрвопарчетортеслађеоднаредних. 

У исто вре ме, ко ле га Љ. Ма џар ис ти че да он ни је при-
сталица теорије о претераној похлепи и моралној изопа-
ченостипословнихљуди,чакикадсуњиховапримањаба-
снословно велика...Добрубанкунечине сви запосленинего
њено најуже управљачко језгро, често један једини човек.
Пословниуспех,паисамопстанакбанке(важиизадруге
финансијскеинституцијекаоштосуфондови,осигуравају-
ћекомпаније,ревизорскекуће...)зависидословноодтогада
лићемоћидаседочепаизадржитаквеврхунскекадрове,те
чаробњакефинансијскихоперација...Огромнеплате су не-
миновнаиготовоочигледнапоследицатаквеконстелације.

Ак ту ел на гло бал на кри за ја сно по ка зу је до че га су нас 
до ве ли упра во ти чаробњацифинансијскихоперација, ка ко 
их на зи ва ко ле га Љ. Ма џар. 

ПрагматичнаКина

Нијебитнодалијемачкацрнаилибела,
битноједаловимишеве.

Денг Сја о пинг

Испипавајућикамење–
прелазимореку.

Денг Сја о пинг
Јед на по сло ви ца, ко ја ка же да успех имамного роди-

теља,апораз јеувексироче, па ла ми је на па мет ка да сам 
про чи тао уз гред ну опа ску ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра у тек-
сту Глобална рецесија: системске алтернативе и изгледи
превладавања, а ко ја гла си: Крајњејевремедасесхватида
САДнисупарадигмалибералногмоделанегоњегованегаци-
ја,земљакојасекрупнимкорацимасоцијализује,узпознате
хазардеколективистичких,недавноурушенихсистема...а
каоистинскооваплоћењелибералнихидеја,као(баруизгле-
дима)аутентичнакапиталистичказемља,указујесеусве
већемстепенубрзорастућаКина.Земљакоја јеотворила
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широкепросторезапредузетничкуиницијативу,којајена-
родудаладосад(тамо!)невиђенемогућностидарадииза-
ради,аукојојједржавауспеладауспешноуправљасаоних
неколикокључнихпараметара(курс,тржишноформирање
надница без уобичајеног државног „уређивања“ и режим
страногдиректногинвестирања).Кина јеможда једнаод
ретких земаља које су добро разумеле да је држава једна
гломазна,инертнаитрапаватворевинакојасамноговише
одпара–аликључних–параметаранитинијеустањуда
барата.

Не ко ли ко ме се ци по сле то га до био сам оба ве ште ње о 
по ме ра њу тер ми на рас пра ве у АЕН (за се дам да на) и но ви 
текст ко ле ге Љ. Ма џа ра под на зи вом: СлучајКинеусветлу
либералнемисли. У овом до ста оп шир ном тек сту (на  ви ше од 
30 стра на) де таљ но се раз ра ђу је уз гред на опа ска из прет ход-
ног тек ста21 и кон ста ту је да је Ки на тумаченакаоупадљиво

21 И у но вом тек сту ко ле га Љ. Ма џар има та ко ђе јед ну уз гред ну опа ску, ко ја 
мно го го во ри, а ко ја гла си: ОвдашњизнаковитпримерјеАустроугарскамо-
нархијазакојунекиоднасверујудајенајбољадржавакојује,илустрације
ради,српскинародикадаимаоусвојојисторији. У ве зи са тим, а на ро чи-
то са уло гом др жа ве у при вре ди, ко ле га Бла го је Ба бић (Економскостањеи
перспективеСрбије,окру гли сто у ор га ни за ци ји Центразагеостратешка
истраживања,одр жан 14.04.2008. го ди не у Међународномпресцентру) пи-
ше: Економскаисторијаучидасусеразвилисамонародикојисуималисвоју
државу.УправоданасјепосталоактуелнопророчкоупозорењеНиколајаЈ.
Даниљевског:Народикојиизгубенезависност,осуђенисудасвојетрајање
наставе - уколикофизички преживе - као «етнички материјал» за друге
народе.Унајвећојопасностиодтаквесудбинејеуправонашнарод.Зато
јепитањеорганскезаштитенашегдруштваипривредеодсудбоноснева-
жности. Иначе,одкадапостојидржава,неспорноједајењенглавни
посаоекономски.Упогледуулогедржавеекономскаисторијаостављанам
следећепоруке:

 а)Ниједнодруштвосенијеекономскиразвилопренегоштоједобилосувере-
нудржаву.

 б)УвођењемзаштитедомаћегтржиштаодспољнеконкуренцијеАлексан-
дарХамилтонјепостаопраотациндустијализацијеСАД.ТојеуНемачкој
постаоњеговнајпознатијиследбеник,ФридрихЛист,којисесматраутеме-
љивачемпротекционизма.

 в)СемВеликеБританије,којајеколевкаиндустријализације,ниуједнојдру-
гојземљииндустријанијезаснованабезинтервенциједржаве.УФранцуској
затојезаслужнаКоблеровауправа.УНемачкојиЈапануиндустријализацију
јејошнепосреднијезасноваладржава.Иудругим“успешнимпричама”,као
штосуЈужнаКорејаиКина,суновепотврдетепоукеекономскеисторије.
Уовимземљамадржаваје«наклоњенатржишту»(marketfriendly).Другим
речима,интервенцијадржавеје«тржишноусмерена».
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исамопосебиочигледнооповргавањеогромногтеоријског
корпусакојијеокренуттржиштуисамоуњеговимимпул-
сима и дејствима види пут ка успешном и дугорочно одр-
живомразвоју.Кинајеистицанаиславодобитнотумачена
каопоразчитавогмноштвадоктринарнихиекономскополи-
тичкихсистемаиопредељењакаоштосу(нео)либерализам,
неокласична синтеза, „тржишни фундаментализам“, Ва-
шингтонскиконсензус...Носећапорукаовогарада,аираз-
логзбогкогасепише,управојесупротнанетомпоменутом
славодобитномхватањузаКинукаотобожњидоказпораза
доктринарнихтворевинакојесууодносунанепосреднидр-
жавни интервенционизам испољавале велике резерве и ди-
ректнокритичкосупротстављање.

Ис ти чу ћи да јетумачењекинескогуспехакојећеовде
битипонуђеновеомаједноставно, ко ле га Љ. Ма џар на кра ју 
за кљу чу је: Увезисакинескимекономскимузлетомкључна
речниједржавнаинтервенцијанегоуправослобода.Допри-
нос политике кинеском успешном привредном развоју није,
дакле,пресвегаунекаквом„конструктивном“илибилока-
квомдругомчињењунего,опетсупротноуодносуналако
склопљену хипотезу, у нечињењу.Можесерећида се епо-
халнипотез,патакоидоприносвисокеполитике,апотоми
економскеполитикекојајењомеусловљена,састојиутоме
што је она и привреду и друштво у целини ослободила од
себе саме,преставшисаодржавањемограничавајућихси-
стемских решења и са вођењем одговарајућих економских
политика.

У на став ку ћу по ку ша ти да из не сем не што дру га чи је 
ви ђе ње при вред ног успе ха Ки не (али и дру гих ис точ но а зиј-
ских зе ма ља), има ју ћи у ви ду упо зо ре ње на шег нај бо љег по-
зна ва о ца при вре да азиј ских зе ма ља, ко ле ге Бла го ја Ба би ћа 
(у књи зи ЕкономијаАзије) да мно ги понављајуистугрешку
покушавајућида једну сложенупојавуобјасне само једним
чиниоцем, те да су та кве ин тер пле та ци је, иакокорисне,си-
лом прилика једностране па стога недовољне.По ред то га, 
та ко ђе ћу по ку ша ти да имам у ви ду упо зо ре ња озбиљ них си-
но ло га да се ло ги ком за пад ног све та не мо же об ја сни ти успех 

 г)Ниобликвладавинениприродаполитичкогрежиманисуодлучујућиупо-
гледууспешностиинтервенциједржавеупривреди.
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ни јед не азиј ске зе мље, а по го то во древ не ци ви ли за ци је као 
што је Ки на.

Пре све га, тре ба ис та ћи да еко но ми ја Ки не већ ду же 
од три де це ни је бе ле жи им пре сив не ре зул та те са про сеч ним 
го ди шњим ра стом БДП од 9,9%. Ме ђу тим, Ки на је са мо нај-
све жи ји при мер успе шних ис точ но а зиј ских зе ма ља ко је су 
бе ле жи ле, у ду гим пе ри о ди ма од не ко ли ко де це ни ја, исто та-
ко ви со ке про сеч не сто пе ра ста БДП, по чев ши са Ја па ном од 
50-их го ди на ХХ ве ка, те ка сни је Ју жном Ко ре јом и дру гим 
не што ма њим ис точ но а зиј ским зе мља ма. За јед нич ко за ове 
зе мље је сте и чи ње ни ца да су оне от по че ле са ди на мич ним 
при вред ним ра стом у усло ви ма ко ји ни су то обе ћа ва ли. Ја-
пан је из ра та иза шао као по ра же на др жа ва, у Ко ре ји је по сле 
Дру гог свет ског ра та из био и гра ђан ски  рат, а Ки ни је по сле 
Ве ли ког ско ка (1959-61) има ла и Кул тур ну ре во лу ци ју (1966-
77). Би ле су то не раз ви је не зе мље ко је су оску де ва ле у ка пи-
та лу, са ве о ма си ро ма шним ста нов ни штвом чи ји стан дар дом 
се по ре дио са африч ким.22

Све ове зе мље при мо дер ни за ци ји сво јих при вре да 
при ме њи ва ле су та ко зва ни азијскимодел, а ко ме су на ро чи-
то свој стве ни сле де ћи фак то ри: стра те ги ја раз во ја за сно ва на 
на из во зно ори јен ти са ној ин ду стриј ској по ли ти ци, из у зет но 
ви сок ни во штед ње и ин ве сти ра ња, те по е тап ност и праг ма-
тич ност у ре фор ми са њу при вре де. По ред то га, све ове зе мље 
ка рак те ри ше сли чан тра ди ци о нал ни си стем вред но сти и од-
су ство де мо кра ти је.

Извознооријентисанаиндустријскаполитика. У скла-
ду са кла сич ном те о ри јом о раз ме шта ју ин ду стри је (location

22 Про фе сор Уни вер зи те та у Кем бри џу, Ха-Џу Чанг (у књи зи: ЛошиСамарићани:
Митослободнојтрговиниитајнаисторијакапитализма) под се ћа на си ту а ци-
ју у Ју жној Ко ре ји пре по чет ка им пре сив ног при вред ног ра ста: 1961.године,
осам година по завршетку братоубилачког рата саСеверномКорејом, го-
дишњиприходЈужнеКорејебиоје82доларапостановнику.ПросечниКо-
рејацзарађивао јеуполамањеодпросечногстановникаГане (179долара).
Половинајужнокорејскеиндустријеипреко75одстоњенежелезничкемреже
билисууништениурату.ИнтерниизвештајУСАИД-аиз50-ихгодинапрогласиоје
Корејуза’рупубездна’...Кореја,једнооднајсиромашнијихместанасвету,била
јежалосназемљаукојојсамсеродио7.октобра1963.године.Токоммогживота
percapitaприходуКорејипорастаојеоко14пута,меренокуповноммоћистановника.
ВеликојБританијитребалојевишеоддвавека(измеђукасногXVIIIвекаиданас)а
СједињенимДржавамаоковекипо(између1860-ихиданас)дапостигнуистире-
зултат..
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theory) ни је се оче ки ва ло да Ја пан (па ка сни је и Ју жна Ко ре ја 
и Ки на) кре не пу тем ин ду стри ја ли за ци је по што не ис пу ња ва 
основ ни пред у слов за то – ве ли ка оску ди ца у при род ним бо-
гат стви ма (угаљ, наф та, ру де ме та ла). Ме ђу тим, све три ове 
зе мље осло ни ле су се на стра те ги ју раз во ја за сно ва ну на ко-
ри шће њу нај о бил ни јег и нај јеф ти ни јег чи ни о ца про из вод ње 
– рад не сна ге, те ин ду стри ја ли за ци ју от по чи ња ли са рад но 
ин тен зив ном про из вод њом у ла кој ин ду стри ји, пре све га у 
про из вод њи оде ће и обу ће. Ре гру ту ју ћи огром ну но ву рад ну 
сна гу са се ла, ко ја је уз то и јеф ти на, оства ри ва ни су зна чај-
ни про фи ти ко ји су ула га ни у про ши ре ње и мо дер ни за ци ју 
про из вод ње.

Све ове зе мље не са мо да су свој раз вој за сни ва ли на 
ин ду стри ја ли за ци ји не го су пред у зи ма ле ак тив не ме ре да 
она бу де из во зно ор јен ти са на. То се ре а ли зо ва ло уз по моћ ко-
ри шће ња про тек ци о ни стич ких ба ри је ра и по сте пе не, ве о ма 
до зи ра не ли бе ра ли за ци је спољ но е ко ном ске и де ви зне сфе-
ре. Упо ре до са ца рин ским и дру гим ме ра ма за шти те до ма-
ћих про из во ђа ча (огра ни ча ва ње уво за по мо ћу кво та, уво зних 
до зво ла) др жа ва је ра зним ин стру мен ти ма под сти ца ла из воз 
(по ре ским олак ши ца ма, кре дит ним суб вен ци ја ма) где се као 
из у зет но ефи ка сан по ка зао ве штач ки одр жа ван (ни зак) де ви-
зни курс до ма ће ва лу те.23 Упра во из во зна ори јен та ци ја омо-
гу ћи ла је ди на ми чан раз вој ин ду стри је и вре ме ном из ме ну 
ње не струк ту ре.

Ка ко се зе мља еко ном ски раз ви ја ин ду стриј ска рад на 
сна га по ста је све ква ли фи ко ва ни ја24 али и ску пља, па се по-
сте пе но пре ла зи са ра дом ин тен зив них на ка пи та лом ин тен-
зив не гра не са све ве ћим ни во ом тех но ло ги је. Та ко се са да 

23 Ха-Џу Чанг ис ти че ка ко нео ли бе рал ни еста бли шмент же ли да по ве ру је мо да је 
Ко ре ја, то ком сво јих чу де сних го ди на из ме ђу 60-их и 80-их, спро во ди ла нео ли бе рал ну 
раз вој ну стра те ги ју. Ствар ност је, ме ђу тим, са свим дру га чи ја. Ко ре ја је, за пра-
во, то ком ових де це ни ја га ји ла не ко ли ко но вих ин ду стри ја ко је је вла да ода бра ла у 
кон сул та ци ји с при ват ним сек то ром, кроз ца рин ску за шти ту, суб вен ци је и дру ге об-
ли ке вла ди не по др шке, све док те ин ду стри је ни су ’порасле’ до вољ но да из др же 
ме ђу на род ну кон ку рен ци ју. Вла да је би ла вла сник свих ба на ка, та ко да је мо гла да 
упра вља жи вот ном теч но шћу би зни са – кре ди ти ма. Ко реј ско еко ном ско чу до би-
ло је ре зул тат па мет не и праг ма тич не ме ша ви не тр жи шних под стре ка и др жав ног 
упра вља ња. Иако је тр жи ште схва ти ла озбиљ но, ко реј ска стра те ги ја пре по зна ла је да 
за ко ни тр жи шта че сто мо ра ју да бу ду ис пра вља ни др жав ним  ин тер вен ци ја ма.

24 Ки на је 1986. го ди не за кон ски оба ве зно обра зо ва ње  про ду жи ла са пет на де-
вет го ди на.
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Ки на све ви ше ори јен ти ше на елек тро ни ку (па и на ви со ку), а 
про из вод ња обу ће и оде ће се ли се у дру ге зе мље (Ви јет нам, 
Кам бо џу...) ко је су тек не дав но кре ну ле азијским моделом 
убр за ног раз во ја. По ред то га, ка ко се зе мље раз ви ја ју оне ве-
ћу па жња  по кла ња ју и еко ло ги ји, па се по сте пе но осло ба ђа ју 
пр ља ви јих ин ду стри ја.

Високнивоштедњеиинвестирања. За све зе мље ко је 
сле де азијскимодел раз во ја ка рак те ри сти чан је из ра зи то ви-
сок ни во штед ње, ви со ке сто пе  ин ве сти ра ња и ви со ке сто-
пе при вред ног ра ста. У пе ри о ду ин тен зив ног раз во ја сто па 
штед ње у Ја па ну и Ју жној Ко ре ји из но си ла је око 35%, а у 
Ки ни чак 45% БДП. (При ме ра ра ди, у САД она из но си ма ње 
од 10% БДП). Ви сок ни во штед ње и ин ве сти ра ња (и ни зак 
ни во по тро шње) ових азиј ских зе ма ља об ја шња ва се њи хо-
вим тра ди ци о нал ним си сте мом вред но сти (о че му ће би ти 
ви ше ре чи ка сни је) али и чи сто еко ном ским раз ло зи ма. Ра-
ди се на и ме о сво је вр сном зачараномкругу у ко ме сви же ле 
да што ви ше ште де и ин ве сти ра ју јер при вре да бр зо ра сте и 
омо гу ћа ва ве ли ке про фи те, а брз раст при вре де и ви со ки про-
фи ти обез бе ђу је ви сок ни во штед ње и ин ве сти ци ја.

Ви ши ни во штед ње Ки не у од но су на Ја пан и Ју жну Ко-
ре ју Џо на тан Ан дер сон (ма ги стри рао и док то ри рао на Уни-
вер зи те ту Хар вард, те у Ки ни го ди на ма ра дио као пред став-
ник ММФ-а) об ја шња ва (у књи зи: TheFiveGreatMythsAbout
ChinaandtheWorld) чи ње ни цом да је Ки ни са чу ва ла ви со-
ко уче шће др жав ног сек то ра еко но ми је ко ји та ко ђе по слу ју 
по тр жи шним прин ци пи ма као и при ват на али има и јед ну 
спе ци фич ност – оства ре ни про фит ауто мат ски ре ин ве сти ра-
ју по што не ис пла ћу ју ди ви ден де јер су вла сни ку (др жа ви) 
оба ве зна са мо да пла ћа ју по ре зе као и оста ла при ват на пред-
у зе ћа (ко ја при ват ним вла сни ци ма, по ред то га, ис пла ћу ју и 
ди ви ден де). Ка ко он на во ди ни во штед ње ста нов ни штва у 
Ки ни не раз ли ку је се од истих по ка за те ља у Ја па ну и Ју жној 
Ко ре ји, па раз ли ка по ти че од штед ње при вре де, а у Ки ни, за 
раз ли ку Ја па на и Ју жне Ко ре је, др жав но вла сни штво у при-
вре ди је још увек ви со ко.

Бу ду ћи да је Ки ни са да јед на од нај ве ћих при вре да у 
све ту ко ја уз то има нај ве ћи ни во штед ње и ин ве сти ци ја, па 
је ло гич но да су и стра не ин ве сти ци је у ап со лут ном из но су 
огром не. Ме ђу тим, уче шће стра них у укуп ним ин ве сти ци-
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ја ма у Ки ни је ре ла тив но ма ло. Са рад ни ци два ин сти ту та из 
Ва шинг то на  (Цен тар стра те гиј ских ме ђу на род них ис тра жи-
ва ња и Ин сти тут ме ђу на род не при вре де) (у књи зи: China:The
BalanceSheet-WhattheWorldNeedstoKnowNowaboutthe
EmergingSuperpower) на во де по да так да стра не ин ве сти ци је, 
по след њих го ди на, из но се са мо 5% од укуп них ин ве сти ци ја 
у ки не ску при вре ду.25 То ме тре ба до да ти и по да так да 80% 
укуп них стра них ин ве сти ци ја по ти че од ки не ске ди ја спо ре.

Постепеностипрагматичност. Азијскимодел та ко ђе 
ка рак те ри ше по сте пе ност у ре фор ми са њу при вре де и праг-
ма ти зам ко ји нај бо ље оцр та ва из ре ка (ци ти ра на на по чет-
ку овог де ла тек ста) ко ја се при пи су је Денг Сја о пин гу: Није
битнодалијемачкацрнаилибела,битноједаловимишеве.

Ки на је ре фор ми са ње сво је при вре де от по чи ња ла у од-
ре ђе ним сег мен ти ма еко но ми је и на ода бра ним ма њим те ри-
то ри ја ма. Кре ну ло се са пи лот про јек ти ма (осно ва но је не-
ко ли ко по себ них еко ном ских зо на) и за ви сно од до би је них 
ре зул та та екс пе ри мент се да ље ши рио (ако су ефек ти би ли 
до бри) или су се вр ши ле од ре ђе не ко рек ци је (ако су уоче ни 
не до стат ци) или се де фи ни тив но од у ста ја ло (ако се ни су мо-
гли до би ти оче ки ва ни ре зул та ти). У зе мљи по сто ји по се бан 
Др жав ни ко ми тет ко ји се упра во ба ви раз ра дом ре фор ми, а 
та раз ра да се вр ши на ба зи озбиљ не на уч ног при сту па о че му 
све до чи и по сто ја ње ве о ма углед ног на уч но ис тра жи вач ког 
ин сти ту та ко ји се на ла зи под ње го вим окри љем.  

При ва ти за ци ја је та ко ђе вр ше на по сте пе но. Пред у зе-
ћа из др жав ног сек то ра ни су при ва ти зо ва на не го су оста ла 
у истом сво јин ском ста ту су, а упо ре до са њи ма су осни ва на 
но ва пред у зе ћа ин ве сти ра њем при ват ног ка пи та ла. Ка сни је 
је при ват ним ин ве сти то ри ма омо гу ће но да мо гу ку по ва ти и 
ак ци је др жав них пред у зе ћа али је у њи ма ве ћин ски па кет ак-
ци ја др жа ва за др жа ла у сво јим ру ка ма.

Вре ме ном се др жав ни сек тор сма њи вао али он и да нас 
у Ки ни има зна чај но уче шће од око 25%. Енер ге ти ка, те ле ко-

25 Про фе сор на Уни вер зи те ту у Чи ка гу, Раг ху рам Ра џан (у књи зи: FaultLines) 
пи ше ка ко је ње го во до ста оп се жно ис тра жи ва ње, на при ме ру ве ли ког бро ја 
зе ма ља у раз во ју, по ка за ло да еко но ми је ових зе ма ља бе ле же ви со ке сто пе ра-
ста ка да сво је ин ве сти ци је фи нан си ра соп стве ном штед њом. И обрат но, што 
се ин ве сти ци је ви ше фи нан си ра ју из стра них из во ра све је спо ри ји њи хов еко-
ном ски раст. Про фе сор Р. Ра џан за кљу чу је да су бр зи и одр жи ви раст има ле 
са мо оне зе мље у раз во ју ко је ни су има ле зна чај ни је стра не ин ве сти ци је.
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му ни ка ци је, же ле знич ки и авио са о бра ћај и мно ги сек то ри 
те шке ин ду стри је на ла зе се у це ли ни или у ве ћин ском вла-
сни штву др жа ве. Оно што је ва жно др жав на пред у зе ћа се у 
Ки ни ма ло раз ли ку ју од при ват них – пре пу ште на су тр жи-
шној кон ку рен ци ји. Она мо ра ју рав но прав но да се но се са 
при ват ним пред у зе ћи ма, а у обла сти ма где не по сто је при-
ват на пред у зе ћа (или их има ма ло) по сто ји ја ка кон ку рен ци ја 
из ме ђу са мих др жав них пред у зе ћа ко јих има на де се ти не у 
енер ге ти ци и авио са о бра ћа ју, а на сто ти не и хи ља де у те ле-
ко му ни ка ци ја ма и те шкој ин ду стри ји. Та ко у Ки ни по сто ји 
20-ак авио ком па ни ја и све оне су др жав не, али ме ђу њи ма 
се од ви ја ве о ма оштра тр жи шна кон ку рен ци ја. Ки не зи су од-
лич но схва ти ли да кључ успе ху не ле жи у при ва ти за ци ји не-
го у кон ку рен ци ји.26

Др жа ва је за др жа ла уло гу ор га ни за то ра со ци јал ног и 
еко ном ског раз во ја, би знис ин ку ба то ра, спре ча ва ње мо но-
по ла и под сти ца ње кон ку рен ци је, за шти те уну тра шњег тр-
жи шта и по др шке до ма ћих про из во ђа ча,27 ре гу ла то ра из ме ђу 
до ма ћег и ино стра ног ка пи та ла, гра ди те ља ин фра струк ту ре 
и дру гих ак тив но сти ко је др жа ва мо ра да оба вља у сва кој 
зе мљи. У кри зним вре ме ни ма др жа ва је од луч но ре а го ва ла 
и по ма га ла пред у зе ћи ма свих фор ми соп стве но сти. За вре ме 
фи нан сиј ске кри зе 1998. го ди не др жа ва је сти му ли са ла ин ве-
сти ци је и до дат но по ве ћа ла кре ди ти ра ње пред у зе ћа у из но-
су од 4.000 ми ли јар ди до ла ра, а по из би ја њу гло бал не кри зе 
2008. го ди не др жа ва је на се бе пре у зе ла глав ну уло гу ин ве-
сти то ра, те омо гу ћи ла пред у зе ћи ма (без об зи ра на фор му 

26 Сре ди ном 1996. го ди не пред сед ни ку Бо ри су Јел ци ну по зна ти аме рич ки (но бе-
лов ци КенетЕроу,ВасилијЛеонтијев,ЛоренцКлајн,РобертСолоуиЏејмсТобин, 
те свет ски по зна ти еко но ми сти – про фе со ри МајклИнтрилигејториМаршалПоумер) 
и ру ски (ака де ми ци ЛеонидАбалкин,ОлегБогомолов,СтаниславШаталин,Валериј
Макаров,ЈуријЈеременкоиДмитријЛавов) еко но ми сти су упу ти ли за јед нич ки 
до ку мент у ко ме пред ла жу из ме ну кур са до та да шње еко ном ске по ли ти ке, а у 
ко ме из ме ђу оста лог пи ше да уколикоипостојитајнатржишнепривреде,она
сененалазиуприватнојсвојининегоуконкуренцији. У до ку мен ту та ко ђе пи ше да 
до та да шња политиканемешањадржаве,којаједеошоктерапијенијебилаоправда-
на,те да јед на од по сле ди ца по вла че ња др жа ве из при вред ног жи во та је сте прелаз
некатржишној,негокакриминалнојпривреди.Користећинемешањевладе,крими-
налниелементисупопуниливакуум. (Ин те грал ни текст об ја вљен је и у књи зи: О.Т. 
Бо го мо лов, Моялетописьпереходноговремени, 2000)

27 При то ме Ки на не пра ви раз ли ку да ли се ра ди о др жав ним или при ват ним 
пред у зе ћи ма. Та ко суб вен ци је из др жав ног бу џе та до би ја енер ге ти ка (у др-
жав ном вла сни штву) али и по љо при вре да (у при ват ном вла сни штву).
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вла сни штва) ре про гра ми ра ње кре ди та код др жав них ба на ка. 
На тај на чин др жа ва је до при не ла да пред у зе ћа успе шно пре-
вла да ју те шка вре ме на, а зе мља одр жи ре ла тив но ди на ми чан 
при вред ни раст и у усло ви ма кри зе.

Традиционалнисистемвредности. По ред то га што су 
све ис точ но а зиј ске зе мље има ле слич ну стра те ги ју еко ном-
ског раз во ја, бр зом при вред ном успо ну по го до вао је и њи-
хов тра ди ци о нал ни си стем вред но сти чи ји се ко ре ни на ла зе 
у кон фу чи јан ству, а ко га ка рак те ри ше тру до љу би вост, ште-
дљи вост, пра вич ност, спрем ност на жр тво ва ње, а на ро чи то 
из ра жен ко лек ти ви зам и хи је рар хиј ска струк ту ра дру штва 
где по сто ји при о ри тет оп штих над ин ди ви ду ал ним ин те ре-
си ма.

Ко лек тив на свест о на ци о нал ном ин те ре су и ко лек тив-
на спрем ност на жр тво ва ње за ње го во оства ре ње28 су прот-
ста вље ни су за пад ном (про те стант ском)29 си сте му вред но сти 
у осно ву ко га је пре ми са о не при ко сно ве ним пра ви ма чо ве ка 
ко ја не мо гу би ти оту ђе на од по је дин ца ни под ко јим усло ви-
ма, чак ни за оства ри ва ње  би ло ка квих ви ших оп штих ин-
те ре са, на при мер ду го роч но одр жи вог ви со ког при вред ног 
ра ста и жи вот ног стан дар да, те  со ци јал не ста бил но сти.

Из при о ри те та оп штих над ин ди ви ду ал ним ин те ре си-
ма про ис ти че и прин цип ком про ми са (нео п хо дан ка ко би се 
до сти гли ви ши оп шти ци ље ви), то ле рант ност пре ма ра зним 
об ли ци ма дру штве ног уре ђе ња,30 ува жа ва ње ал тер на ти ва, 
по тре ба за екс пе ри мен та ли са њем, схва та ње да за оп ста нак 

28 Ко ле га Бла го је Ба бић пи ше (у тек сту: ЕкономскостањеиперспективеСрби-
је) да је становништвопоказаловисокуспремностдаподносижртвекојаје
билапраћенаобавезомдржаведаобезбедиправичноучешћесвихуплодовима
обнове.Управојеправедностурасподелиобезбеђивалопристајањестанов-
ништванажртвеиотудаполитичкиисоцијалнимирпогоданзаекономски
развој.

29 Азијскисистем вред но сти  у ко ме по сто ји при о ри тет оп штих над ин ди ви ду ал-
ним ин те ре си ма био је уни вер зал ни прин цип це лог чо ве чан ства све до по ја ве 
про те стан ти зма у XVI ве ка. Се ти мо се са мо Би бли је: ко ли ко је на ро да Мој си је 
жр тво вао у име оп штег ци ља – до ве сти свој на род у обећануземљу и од њих 
ство ри ти мо ћан и мно го бро јан на род.

30 Упра во та то ле рант ност иза зи ва сим па ти је мно гих зе ма ља и че сто се про тив-
по ста вља аме рич кој ис кљу чи во сти и агре сив но сти ко ја свет де ли на наше и 
туђе. Ки на, за раз ли ку од САД, се не ме ша у по сло ве дру гих др жа ва, не на ме-
ће им свој си стем вред но сти и не учи их ка ко тре ба (мо ра ју) да жи ве. Ки на не 
уво ди санк ци је и ем бар га про тив дру гих зе ма ља, сма тра ју ћи их не у ме сним у 
прин ци пу.
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и оп шти на пре дак (на ци је, ци ви ли за ци је) не тре ба ро бо ва ти 
би ло ко јим иде о ло шким „из ми ма“.

Са мо не ко ли ко де це ни ја уна зад сма тра ло се да смо до-
шли до „кра ја исто ри је“ и да је За пад, са сво јим си сте мом 
вред но сти (у цен тру ко га су ин ди ви ду ал не сло бо де и пра ва 
чо ве ка) из во је вао де фи ни тив ну  по бе ду над дру гим ци ви ли-
за ци ја ма и сви тре ба са мо да ко пи ра ју за пад но ис ку ство да би 
по сти гли успех.31 Ме ђу тим, зби ва ња по след њих де це ни ја по-
ка зу ју да је још пре ра но за до но ше ње де фи ни тив них за кљу-
ча ка, те да су мно ги пре ра но от пи са ли нај ста ри ју ме ђу древ-
ним ци ви ли за ци ја ма ко ја склад но по ве зу је ду бо ку древ ност 
са ак ту ел ном ре ал но шћу и на бу дућ ност гле да кроз при зму 
про шло сти.32 Ве ро ват но се упра во у тра ди ци о нал ном си сте-
му вред но сти и кри је тај на древ но сти и ста бил но сти ки не ске 
ци ви ли за ци је и др жав но сти.

Одсустводемократије. Све ис точ но а зиј ске др жа ве су 
у пе ри о ду ду го роч ног успе шног еко ном ског ра ста, ско ро без 
из у зет ка, има ли јед но пар тиј ски си стем и би ло је при мет но 
од су ство де мо кра ти је, ка ко се она схва та на За па ду. Ме ђу тим, 
то ни је би ла пре пре ка да ове зе мље де це ни ја ма оства ру ју ве-
о ма ди на ми чан при вред ни раст. Џо на тан Ан дер сон ис ти че 
да Ки не зи па жљи во пра те буч ну и без дар ну де мо кра ти ју у 
Ин до не зи ји и Фи ли пи ни ма ко ја оне мо гу ћа ва ста би лан раст 
и пла ше се да би де мо кра ти ја по за пад ном обра сцу иза зва ла 
ха ос и у  њи хо вој зе мљи и спре чи ла при вред ни про спе ри тет.

31 Пре не бре га ва ла се чи ње ни ца да је Ки на ста ра ци ви ли за ци ја  ко ја је углав ном 
(сем по след њих пар сто ле ћа) би ла и нај моћ ни ја др жа ва све та, те јед на од ма-
ло број них ста рих ци ви ли за ци ја ко ја ни је пре ки ну ла ве зу са сво јим древ ним 
ко ре ни ма. По што ва ње пре ма пре ци ма обез бе ди ло је не пре кид ност тра ди ци је 
и са чу ва ло огром но пи сме но на след ство. Древ ни пи са ни до ку мен ти бе ле же 
исто ри ју зе мље за по след њих пет хи ља да го ди на. Ки не зи су са чу ва ли сво је 
пи смо (са ско ро 50.000 зна ко ва) јер ни су же ле ли да обес це не сво је огром но 
пи сме но на сле ђе.

32 Они ко ји су ду же бо ра ви ли у Ки ни ви де ли су ка ко и њи хо ва те ле ви зи ја (уме-
сто ра зних ри ја ли ти про гра ма и фил мо ва пре пу них па то ло ги ја ра зних вр ста) 
углав ном има обра зов не и вас пит не са др жа је где се ста нов ни штво стал но под-
се ћа на древ ну и слав ну исто ри ју; при ка зу ју се са вре ме на до стиг ну ћа у раз ли-
чи тим обла сти ма на у ке, кул ту ре, еко но ми је; ве ли ча ју се рад и тра ди ци о нал-
не мо рал не вред но сти и љу ди ма об ја шња ва да се са мо та ко мо же до при не ти 
про спе ри те ту сво га на ро да и обез бе ди ти соп стве но бла го ста ње. Ки не зи већ 
де це ни ја ма мо гу да ви де ка ко сва ке го ди не жи ве мно го бо ље не го прет ход не и 
уве ре ни су да ће сле де ће жи ве ти бо ље не го ове и да је са мо пи та ње да на ка да 
ће њи хо ва зе мља по ста ти нај моћ ни ја др жа ва у све ту, ка ко је то и би ла у ре ла-
тив но ду гом пе ри о ду људ ске исто ри је.
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Ко ле га Љ. Ма џар ис ти че да је почетком1990-ихгоди-
надошлодорегресивногобрата(policyreversal)укинеској
развојнојполитици, те да је он условљенпознатимдогађајем
на Тјенанмену из јуна 1989. године,33 који је довео до јача-
њаконзервативнихснага,онихналинијиортодоксногмарк-
сизмаиправоверногсоциајлизма.На два, нео спор но ве ли ка 
исто риј ска до га ђа ја из 1989. го ди не (ма са кр на Тјенанменуи 
ру ше њеБерлинскогзида) ис кљу чи во се гле да кроз цр но-бе ле 
на о ча ре, ма да они ни су та ко јед но знач ни. Ве ли ко је пи та ње 
да ли би  да нас уоп ште  го во ри ли о из ван ред ним раз вој ним 
ре зул та ти ма Ки не да су се до га ђа ју на Тргу небескогмира 
од и гра ли на на чин ка ко су то при жељ ки ва ле при ста ли це за-
пад не де мо кра ти је. 

Све што је ко ле га Љ. Ма џар пи сао о Ки ни чи ни ми се да 
би се пре мо гло од но си ти на Ру си ју из вре ме на Бо ри са Јел ци на34 
у ко јој  кључнаречнијебиладржавнаинтервенција, од но сно 
где се ни је ра ди ло о некаквом„конструктивном“илибилока-
квомдругомчињењунего,опетсупротноуодносуналако
склопљенухипотезу,унечињењу.Упра во су се у Ру си ји ре-
фор ме за сни ва ле на еко ном ској те о ри ји (нео кла сич на еко ном-
ска ми сао), стра те ги ји (шок те ра пи ја) и по ли ти ци (Ва шинг тон-
ски до го вор) 35 и ре зул та ти су би ли ка та стро фал ни, да би у ав гу-
сту 1998. го ди не Ру си ја до жи ве ла фи нан сиј ски крах.

33 О до га ђа ји ма на Тргу небескогмира 1989. го ди не (та ко зва ном «масакру на
Тјенанмену») де це ни ја ма је ство ре на про па ганд на сли ка ка ко су без ду шни 
ки не ски вој ни ци на Тргу хлад но крв но ма са кри ра ли мир не про де мо крат ски 
на стро је не де мон стран те. Не дав но смо мо гли да про чи та мо да дипломатске
депешеизАмбасадеСАДуКинипоказујудатокомпротестанаТргуТје-
нанмен1989.кинескивојницинисупуцалинадемонстранте,штоделимично
потврђујеверзијудогађајакинескихвласти  (пре ма пи са њу ДејлиТелеграфа 
– ви де ти: http:// www.na slo vi.net/te ma/278157).

34 Ру си ју из тог вре ме на За пад је хва лио ка ко бр зо успе шно на пре ду је ка тр-
жи шној еко но ми ји и ди вио се ње ном бр зом при хва та њу де мо кра ти је (чак и 
ка да су тен ко ви уве де ни у цен тар Мо скве и из њих пу ца но по Пар ла мен ту), а 
за вре ме Вла ди ми ра Пу ти на (ко ји је зе мљу од вео са иви це ам би са, по вра тио 
на ци о нал но до сто јан ство ру ском на ро ду и по што ва ње и ува жа ва ње у огром-
ном де лу све та, те Ру си ју учи нио еко ном ски и по ли тич ки ста бил ном и ја ком) 
За пад има са мо за мер ке.

35 Деј вид Хар ви (у књи зи: Краткаисторијанеолиберализма) пи ше: Оношто
семожерећисасигурношћу,јестедајеКина,неприхватајућипут«шокте-
рапије»којијеподразумеваоинстантприватизацију,акојусукаснијеММФ,
Светскабанкаи«Вашингтонскиконсензус»утрапилиРусијииЦентралној
Европи,успеладаотклонимогућностизбијањаекономскекатастрофекоје
суспопалетеземље.Преузимајућисвојвластитинеобичнипутпрема«со-
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БДП је у 1998. го ди ни из но сио 52% истог из 1989. го ди не.36 
Та ко стр мо глав пад БДП зе мље ни је за бе ле жен ни у вре ме Пр вог 
свет ског ра та (1914-1917, сма ње ње од 25%), Гра ђан ског ра та ко ји је 
по сле то га усле дио (1918-1922, пад од 23%), а ни ти за вре ме Дру гог 
свет ског ра та (1941-1945, сма ње ње од 21%) ка да је ве ли ки део зе-
мље био фи зич ки оку пи ран од стра не фа ши ста. На ро чи то дра-
сти чан пад бе ле жи ин ду стриј ска про из вод ња, а ин ве сти ци је у 
при вре ду Ру си је сма њу ју се из го ди не у го ди ну и у 1998. го ди ни 
чи ни ли су са мо 20% оних из 1991. го ди не. У исто вре ме до шло 
је до бр зог па да жи вот ног стан дар да ста нов ни штва и њи хо вог 
огром ног ра сло ја ва ња.

Еко ном ске те шко ће пра ти и де мо граф ска ка та стро фа. У Ру-
си ји до ла зи до ве о ма за бри ња ва ју ћег про це са де по пу ла ци је (про-
це нат смрт но сти ста нов ни штва ра сте и ве ћи је од про цен та ро ђе-
них ко ји се сма њу је) што је у XX ве ку у Ру си ји би ло за бе ле же но 
је ди но у рат ним вре ме ни ма. Смрт ност у Ру си ји је ве ћа не го би ло 
у ко јој зе мљи Евро пе, Аме ри ке, Аустра ли је и Ази је (са из у зет ком 
Ав га ни ста на и Кам бо џе), те ве ћи не зе ма ља Афри ке. Про сеч ни 
жи вот ни век је знат но скра ћен и да нас тре ћи на умр лих не до жи-
ви пен зи о ни уз раст. Код му шка ра ца про сеч ни жи вот ни век из-
но си са мо 57 го ди на и за ви ше од 7 го ди на је кра ћи не го пре јед не 
де це ни је. Смрт ност јачегполау уз ра сту од 16-59 го ди на ве ћа је 
не го што је би ла кра јем XIX ве ка. Струч на ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да пре ко 70% од ра слих жи ви у ста њу ду го трај ног пси хо е-
мо ци о нал ног и со ци јал ног стре са ко ји иза зи ва за бри ња ва ју ћи раст 
де пре си је, пси хо зе, ал ко хо ли зма и нар ко ма ни је. 

За раз ли ку од Ки не чи је ре фор ме ка рак те ри ше по сте-
пе ност (гра ду а ли зам), Ру си ја се опре де ли ла за шок те ра пи ју. 
У скла ду са по ли ти ком Ва шинг тон ског до го во ра (ко ји ин си-
сти ра на ли бе ра ли за ци ји, при ва ти за ци ји и ста би ли за ци ји) 

цијализмусаконескимкарактеристикама»,онајеуспеладаизградиформу
државноманипулисанетржишнеекономијекојаједаласпектакуларанпри-
вредни раст (крећући се у просеку око 10% годишње) и растућиживотни
стандардзазначајандеостановништва...Кључнеодлукератификованена
конгресима партије постављају платформу за сваки корак на реформском
путу... Баријере подигнуте да спрече међународне портфељ инвестиције
делотворно ограничавајумоћмеђународногфинансијског капиталаширом
кинескедржаве.Невољностдаседозволибилокакваформафинансијскеин-
термедијације(попутберзиитржиштакапитала)осимдржавнихбанака
лишавакапиталједногодњеговихкључнихоружјаvis-a-visдржавнемоћи.

36 Док је та да у (де мо крат ској) Ру си ји БДП пре по ло вљен у исто вре ме (не де мо-
крат ска) Ки на је удво стру чи ла БДП.
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Ру си ја је из вр ши ла све о бу хват ну и ра ди кал ну ли бе ра ли за-
ци ју, ма сов ну и бр зу при ва ти за ци ју др жав не имо ви не и фи-
нан сиј ску ста бил ност, ко ја се све ла на по ли ти ку пре це ње ног 
кур са на ци о нал не ва лу те. На су прот Ру си ји Ки на је ца рин-
ским и не ца рин ским ме ра ма шти ти ла до ма ће про из во ђа че, 
др жав на пред у зе ћа ни су при ва ти зо ва на, а во ди се по ли ти ка 
пот це ње ног кур са на ци о нал не ва лу те да би се обез бе ди ла це-
нов на кон ку рент ност до ма ћих пред у зе ћа.

На кра ју ре ци мо да је ко ле га Љ. Ма џар цео свој текст 
за сно вао на ста во ви ма Аме ри кан ца ки не ског по ре кла Ху ан-
га Ја шен га и ње го вој књи зи CapitalismWithChineseCharac-
teristics. 37Озбиљ ни си но ло зи упо зо ра ва ју да су у САД, као 
струч ња ци за Ки ну, ме диј ски нај ек спо ни ра ни ји упра во аме-
рич ки Ки не зи ко ји та мо шње до га ђа ња об ја шња ва ју ло ги ком 
за пад не ци ви ли за ци је и на на чин ка ко би Аме ри кан ци во ле-
ли  да ви де Ки ну. Ду го вре ме на у САД је то био Гор дон Ченг 
(ко ји је чак и «до ка зи вао» ка ко ће Ки на 2005. го ди не до жи ве-
ти при вред ни слом), а са да га је за ме нио Ху анг Ја шенг. 

Очи глед но да ни је до бро не кри тич ки при хва та ти ни 
оно што учи те љи пре по ру чу ју и про по ве да ју, а на ро чи то оно 
што уче ни ци до ту ра ју или, све сно или не све сно, по ту ра ју.

 

37 У сво ме тек сту по све ће ном Ки ни, ко ле га Љ. Ма џар на по чет ку пи ше: Кори-
стимовуприликудаизразимсвојувеликузахвалностсвомпријатељуиучени-
ку–толикодавнашњемдамиизовеперспективетајдетерминативизгледа
помалосмешан–дрБошкуМијатовићукојимије,добрознајућиштамеин-
спирише,електронскомпоштомпослаоХуанговуизванреднукњигу.Онипро-
фесорБорисБеговић,дотурајућимивеликеколичинелитературе,заслужни
су(иодговорни!)замноготогаштосамнаучио,паионогаштосамобјавио.
ИакобидрМијатовићвероватнопристаодасносиидеоодговорностиза
мојегрешке,морамданагласимдајеодговорностзасвештоуовомтексту
неваљаискључивомоја.
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SLANDEREDSTATEANDPRACTICALCHINA

Re su me

The roots of the current crisis aswell as those from the
1930’s can be found in the triumph of (neo)liberal capitalism,
economicDarwinism,thatis,astherightofthestronger,more
powerful,selfishandgreedier.Liberalcapitalismadvocatesun-
fetteredoperationof themarket and the radicalwithdrawal of
thestate fromtheeconomicsphere.Neoliberalismisacontem-
poraryformulaofcapitalism,whichisbasedonvaluesofclas-
sical liberalcapitalism(the freemarket, individualismandpri-
vate property), and ignores any national particularities, social
responsibility,andmoralandethicalprinciples.Thewealthofa
smallnumberofstrongandpowerful(andevermoreselfishand
greedy)increasesattheexpenseofpovertyofmostoftheworld,
wherehugemassesofpeopleremainoutsideoftheworkprocess.
Keywords:Neoliberalism,themarket,thestate,theU.S.,China
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КруниславСовтић

СА ВРЕ МЕ НА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА  
И СО ЦИ ЈАЛ НА ДЕ СТРУК ЦИ ЈА 

Са же так

У ра ду се де таљ ни је ис тра жу ју број ни не га тив ни 
ефек ти нео ли бе рал ног мо де ла раз во ја и по гре шне ма кро е ко
ном ске по ли ти ке ста би ли за ци је. Де таљ но се ана ли зи ра слом 
при вре де и им пло зи ја ра ста до ко јих је до вео овај мо дел раз
во ја и ста би ли за ци је, по себ но по на ша ње (па да ње) це лог ни за 
ма кро е ко ном ских ин ди ка то ра, уз оце ну спе ци фич но сти еко
ном ске и фи нан сиј ске кри зе у Ср би ји. 

 Основ ни сту бо ви нео ли бе рал не дог ме су при ва ти за
ци ја, ли бе ра ли за ци ја и ста би ли за ци ја. У ра ду се по ла зи од 
пр вог сту ба – ефе ка та при ва ти за ци је и пу сто ше ња (рас про
да је) на ци о нал не при вре де кроз иза бра ни про цес при ва ти за
ци је. Кроз овај про цес је из вр ше но и на ме та ње при ми тив ног 
и су ро вог ка пи та ли зма, ко ји пре ко отво ре не (а не за шти ће не) 
при вре де пре ма стра ном фи нан сиј ском и роб ном ка пи та лу 
до во ди до нај гру бљих об ли ка екс пло а та ци је и нео ко ло ни ја ли
зма.

 По себ но се ана ли зи ра пре да ја ба на ка у ру ке стра ном 
ка пи та лу и уло га ба на ка у раз во ју и од ли ву ка пи та ла у ино
стран ство. Нај ве ћи про блем, из ра стао из не кон тро ли са не и 
пљач ка шке при ва ти за ци је, је огро ман раст не за по сле но сти, 
ство ре на је огром на ре зер вна ар ми ја ра да. То по ста је кључ
ни и нај те жи про блем при вре де и дру штва у Ср би ји.

 Осло нац на стра ни ка пи тал и за ду жи ва ње у ино
стран ству до вео је до екс пло зи је спољ ног ду га и оба ве за из 
ду га ко ји гу ше при вре ду и оне мо гу ћа ва ју раз вој. Ду бо ка при
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вред на кри за до ве ла је и до екс пло зив ног ра ста бу џет ског де
фи ци та и кри зе јав ног фи нан си ра ња, ли бе ра ли за ци ја спољ не 
тр го ви не и тр жи шта (ка пи та ла) и огро ман раст де фи ци
та спољ не тр го ви не по себ но се из у ча ва ју у ра ду. Све је то 
пра ће но со ци јал ном де струк ци јом дру штва уз по ку ша је фи
скал не кон со ли да ци је. У за кључ ном де лу се да ју пре по ру ке за 
из ра ду но вог мо де ла раз во ја и ста би ли за ци је.
Кључ не ре чи: нео ли бе ра ли зам, фи нан сиј ска кри за, за ду же

ност, бу џет ски де фи цит, спољ ни дуг, ин фла
ци ја, пре ра спо де ла, со ци јал ни слом, не за по сле
ност, де фи цит спољ не тр го ви не, ка ма те.

Слом иза бра ног нео ли бе рал ног мо де ла  
раз во ја и по гре шне ма кро е ко ном ске по ли ти ке

Нео ли бе рал на фун да мен та ли стич ка доктрина и 
де ре гу ли са ни фи нан сиј ски  

ка питал

Нео ли бе ра ли зам је по ли тич ки екс пе ри мент нео ли бе-
ра ла из раз ви је них за пад них др жа ва ко ји свим при вре да ма у 
све ту ну де сле де ћи про грам:

1. Де ре гу ла ци ја при вред них и фи нан сиј ских фак то ра,
2. Де фи ска ли аз ци ја бо га тих (ка пи та ли стич ких сло је-

ва),
3. Ан ти син ди кал на ре пре си ја,
4. Ре ди стри бу ци ја бо гат ства у ко рист бо га тих сло је ва, 

на ште ту ми ли о на за по сле них1

5. Ма сов на и бр за при ва ти за ци ја јав ног сек то ра. Нео-
ли бе рал ни мак си ма ли зам на сту па с ни зом ра ди кал-
них ме ра и др. „Ра ди се о ко хе рент ном ми ли тар ном 
кор пу су ко ји же ли да про ме ни свет ам би ци јом нео-
ли бе ра ли зма пла не тар них струк тур них тран сфор-
ма ци ја.2 Нај ве ћи број при вре да у све ту је по стао „ла-

1  Јо зеф Сти глиц: Су прот но сти гло ба ли за ци је, Бе о град, 2002, стр. 220.
2 Pe rry An der sen: „Исто ри ја и по ру ке нео ли бе ра ли зма – из град ња јед но смер ног 

пу та“, Еко но ми ка, Бе о град, бр. 4, 2004, стр. 191-192.
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бо ра то ри ја за нео ли бе рал не екс пе ри мен те“. Раз ви ја 
се пра ви „ан ти со ци јал ни кр ста шки рат“, ра за ра ње 
со ци јал не др жа ве у ко рист про фи та и уског сло ја 
круп ног ка пи та ла.3

Нео ли бе рал ни екс тре ми зам, као оп шти и си лом на мет-
ну ти еко ном ски „по крет“ у све ту, при о ри те те усме ра ва на 
су зби ја ње ин фла ци је. Дез ин фла ци ја тре ба да оси гу ра усло ве 
за уз лет про фи та и еко ном ски раст, док се по ли ти ка и циљ 
пу не за по сле но сти пот пу но за по ста вља. 

Нео ли бе рал ни циљ је „ре ви та ли за ци ја раз ви је них ка-
пи та ли стич ких при вре да и по вра так ста бил них и ви со ких 
сто па ра ста“.

По раст ма се про фи та ни је по кре нуо про из вод не ин ве-
сти ци је. Ова сто па у при вре да ма ОЕЦД у ше зде се тим го ди-
на ма је из но си ла 5,5%, се дам де се тим 3,6% и осам де се тим 
2,9% да би и да ље па да ла. По раст про фит не сто пе ни је до вео 
до ра ста про из вод них ин ве сти ци ја због де ре гу ла ци је фи нан-
сиј ских тр жи шта – сло бод ног кре та ња  ка пи та ла, ма сов не 
про да је и ку по ви не хар ти ја од вред но сти, ства ра ња но вих 
фи нан сиј ских ин стру ме на та (де ри ва та) и сл. Спе ку ла тив не 
ин ве сти ци је по ста ле су про фи та бил ни је од про из вод них. 
„Рен ти јер ски, па ра зит ски ка рак тер ка пи та ли зма је по ја чан.“ 
Фи нан сиј ско уче шће др жа ве у бру то до ма ћем про из во ду и 
по ред те жњи, ни је сма ње но (без об зи ра на ре дук ци ју со ци-
јал них  да ва ња). То је ре зул тат по ра ста тро шко ва за не за по-
сле ност, али и ве ли ки раст бро ја пен зи о не ра, при че му је јав-
ни дуг до жи вео алар мант не раз ме ре.4

Хе ге мо ни ја нео ли бе ра ли зма као иде о ло ги је у овој фа-
зи раз во ја ни је пра ће на ра зним вер зи ја ма овог про гра ма, већ 
уни фи ци ра ним при сту пом. Три јумф нео ли бе рал не иде о ло-
ги је и ор то док си је5 у раз ви је ним при вре да ма, на мет нут је и 

3 Неолиберализам,каоантитезадржавниминтервенционистима, ни је до-
вео до но вог успо на при вре да зре лог ка пи та ли зма (раз ви је не при вре де), док 
раст про фит не сто пе ни је до вео до ожи вља ва ња ре ал них ин ве сти ци ја.

4 Де фла ци о ни стич ка по ли ти ка, рас ту ра ње јав них слу жби и др жав них ре гу ла-
тив них функ ци ја, ве ли ки про це си при ва ти за ци је, уз раз вој кап ти а ли стич ког 
сек то ра по ве за ног са ма фи јом, со ци јал но ра сло ја ва ње – си гу ран је путунео
колонијалниодносмногихдржава.

5 „Dru štvo Mon Pe le rin“ (Fon Ha jek, L, Mi zes, M. Fri ed man, V. Lip man, Karl Po per, 
W. Rep ke, L. Ro bins) и др. је при вре ме но три јум фо ва ло за хва љу ју ћи кон зер ва-
тив ним вла да ма у за пад ним раз ви је ним при вре да ма, али и крупномфинан
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не раз ви је ним „при вре да ма у тран зи ци ји“ (бив ше со ци ја ли-
стич ке зе мље). У че му је та „при влач ност“ нео ли бе ра ли зма, 
ка да се сво ди на сле де ће:

1) Ко че ње и кон тро ла мо не тар не еми си је – ре стрик тив-
на мо не тар на по ли ти ка, 

2) Ди за ње ка мат не сто пе и це не ка пи та ла, уз пад ре-
ал них на јам ни на и њи хо вог уче шћа у дру штве ном 
про из во ду,

3) Ве ли ко сни же ње по ре за на нај ви ше до хот ке (бо га-
тим сло је ви ма дру штва, но си о ци ма ка пи та ла),

4) Уки да ње кон тро ле над фи нан сиј ским то ко ви ма и тр-
жи шта ка пи та ла,

5) По ве ћа ње сто пе и бро ја не за по сле них,
6) Гу ше ње штрај ко ва и огра ни ча ва ње мо ћи син ди ка та,
7) Ан ти син ди кал но за ко но дав ство,
8) Ре дук ци ја со ци јал них да ва ња,
9) До ми на ци ја при ват не сво ји не у хи је рар хи ји дру гих 

об ли ка сво ји не,
10) При ва ти за ци ја (бр за и све оп шта) као на мет нут про-

цес у свим зе мља ма и др.6

Све ви ше се по ста вља жи вот но пи та ње нај ве ћег бро-
ја при вре да у све ту – ка ко се су прот ста ви ти нео ли бе рал ној 
дог ми и стра те ги ји и очу ва ти соп стве ни пут раз во ја.

Мно ге при вре де су при ме њу ју ћи ре цеп те ММФ и не-
кон тро ли са ну де ре гу ла ци ју, при ва ти за ци ју, отво ре ну (не за-
шти ће ну) при вре ду и др. до жи ве ли де бакл при вре де и дру-
штва, са ула ском у но ви еко ном смко-фи нан сиј ски ко ло ни јал-
ни по ло жај (пре ма но си о ци ма свет ског фи нан сиј ског ка пи та-
ла). То су ре дов не им пли ка ци је мо не та ри стич ке кон тро вер зе 
у свим при вре да ма ко је су је без по го вор но сле ди ле са из ра зи-
то кри зно-де фла тор ним ка рак те ром де ло ва ња.

Нео ли бе рал ни и мо не та ри стич ки мо дел раз во ја и ста-
би ли за ци је у на шој и свет ској при вре ди до жи вео је пот пу ни 

сијскомибанкарскомкапиталу.
6 Енорм ни вој ни рас хо ди, огромнијавнидуговиисталнибуџетскидефицит,

свевећидефицит платногбиланса, „валутноратовање“ и сл. мно ге еко-
но ми сте на во ди на за кљу чак да се у ства ри ра ди о милитаристичкомдири
жизмуупакованомунеолиберализам – ко ји ски да сва ку за штит ну по ли ти ку 
не раз ви је ном све ту, чи не ћи их пот пу но отво ре ним за про дор и деструктивно
деловањесветскихмоћникаифинансијскогкапитала.
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слом. На ша при вре да и дру штво се на ла зе у ду бо кој ви ше го-
ди шњој фи нан сиј ској и ре ал ној (и дру гој ком плек сној) кри зи, 
не за ви сно од гло бал не фи нан сиј ске кри зе. Кри за се про ду-
бљу је и за о штра ва, по себ но у сфе ри не за по сле но сти, ста бил-
но сти и де фи ци та у свим ма кро е ко ном ским од но си ма.

Исти на о ствар ном ста њу при вре де и дру штва мо ра се 
от кри ти до кра ја да би се отво рио пут и про на шао мо дел за 
ду бо ке и су штин ске ре фор ме при вре де и дру штва. Кри зу и 
фи нан сиј ски слом пра ти и кри за др жа ве и ње них ин сти ту-
ци ја. 

Мо дел при вред ног ра ста  
и по лу ге нео ли бе ра ли зма

При хва ће ни (или на мет ну ти) мо дел при вред ног ра ста 
је по гре шан, уни шта ва при вре ду и ства ра огром ну не за по-
сле ност, во ди до де струк ци је про из вод ње, уз огро ман раст 
не про из вод не пар тиј ске би ро кра ти је. Све по лу ге раз во ја и 
со ци јал не по ли ти ке пре у зи ма ју но си о ци стра ног и до ма ћег 
фи нан сиј ског ка пи та ла. Стра те шки оп шти др жав ни ин те-
ре си су по ти сну ти од стра не се па ра ти стич ких и уско стра-
нач ких ин те ре са. Раз вој је по ста вљен на основ не „по лу ге“ 
нео ли бе ра ли зма: при ва ти за ци ја (бр за, оп шта и не кон тро-
ли са на) у осно ви по гре шна и ан ти ра звој на, ли бе ра ли за ци ја 
свих тр жи шта (по себ но тр жи шта ка пи та ла, уво за, нов ца и 
роб них тр жи шта): де цен тра ли за ци ја и де фи ска ли за ци ја (са 
сма ње ном раз вој ном уло гом др жа ве, али уз про цес оп ште 
де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је); рав но те жа бу џе та и 
плат но би лан сних од но са. Тр жи шни фун да мен та ли зам је као 
фи ло зо фи ја за до ми ни рао, уз до ми нан тан осло нац на увоз ка-
пи та ла (за ду жи ва ње у ино стран ству) и „увоз раз во ја“.

 Нео ли бе рал не дог ма те, ко је су се на мет ну ле дру штву, 
не до зво ља ва ју еко но ми ју оп штег бла го ста ња, ма да се си ро-
ма штво по ве ћа ва, вр ши ве ли ко ра сло ја ва ње дру штва, стал-
ни је раст ма сов не не за по сле но сти, дра сти чан пад бро ја ста-
нов ни ка, енорм но за ду жи ва ње у ино стран ству, од у зи ма ње 
вла снич ких пра ва за по сле них и еко ном ско-со ци јал не си гур-
но сти. На ра ста про блем ис пла та пен зи ја, со ци јал них услу-
га, ра за ра ња си сте ма обра зо ва ња, кул ту ре и здра вог на чи на 
жи во та и ко му ни ка ци ја. Екс пе ри мен ти са шок-те ра пи јом до-
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во де до све ши рих ме ђу соб них кон фли ка та, оту ђе но сти, кри-
ми на ла, ко руп ци је - да кле тра у ма тич не си ту а ци је ко ја по ста-
је сва ко днев ни ца. Ти ме се бри шу све пер спек ти ве здра вог 
и одр жи вог раз во ја, по ра ста за по сле но сти и стан дар да ста-
нов ни штва. Цве та ње ен дем ске ко руп ци је ру ши све сту бо ве 
прав не др жа ве и со ци јал не по ли ти ке.

Слом раз вој них по тен ци ја ла при вре де  
и им пло зи ја ра ста

Те о ри ја и по ли ти ка де ре гу ли са них тр жи шта (нео ли бе-
рал ни мо дел)до жи ве ли су пот пу ни слом у свим при вре да ма, 
та ко и код нас. Еко ном ска шок-те ра пи ја и фун да мен та ли-
стич ка док три на у ин те ре су фи нан сиј ског до ма ћег тај кун-
ског ка пи та ла и стра ног ка пи та ла је до кра ја ого ље на. Сру-
шен је мо дел нео ли бе рал ног ка пи та ли зма.

Еко ном ски раст и по ред при ли ва ка пи та ла кроз за ду-
жи ва ње од пре ко 80 ми ли јар ди до ла ра у по след њих два на ест 
го ди на је вр ло ни зак, тром, успо рен - с тен ден ци јом ула ска у 
не га тив на кре та ња (им пло зи ја раз во ја). Про сеч на сто па при-
вред ног ра ста од 2001. до 2012. из но си ла је све га 3,2%, по-
раст про из вод ње 1,9%, а по љо при вред не про из вод ње 0,8%. 
У 2012. оства ре на је сто па ра ста бру то до ма ћег про из во да од 
ми нус 2%, уз пад ин ду стриј ске про из вод ње од 4%. У 2013. 
го ди ни пла ни ра се раст БДП од све га 2%, што зна чи да не ма 
по ве ћа ња на ци о нал ног бо гат ства у ове две го ди не. Од по чет-
ка кри зе 2008-2012. го ди не бру то до ма ћи про из вод је ни жи за 
4 ми ли јар де евра, док је у истом пе ри о ду спољ ни дуг по ве ћан 
за 12 ми ли јар ди евра, те је ње го во уче шће у БДП по ве ћа но са 
64% на пре ко 97%.

У пе ри о ду но ве кри зе 2008-2012. го ди не про сеч на сто па 
ра ста бру то про из во да је ми нус 0,8%, док је уче шће оба ве-
за из спољ них ду го ва у бру то про из во ду 13%. Иза бра ним и 
упор но про ве де ним нео ли бе рал ним мо де лом ста би ли за ци је 
и раз во ја про из вод ња је го то во уни ште на и оне спо со бље на 
за раз вој. 

Из вр ше на је пра ва де струк ци ја до ма ће при вре де, а по-
себ но про из вод ног сек то ра.

Још ни је до стиг нут ни во раз во ја из 1999. го ди не (тек 
око 40%, да кле ни же за 60%). До ма ћи фак то ри раз во ја су бло-
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ки ра ни. Спор, тром и не га ти ван раст за сно ван је са 80% на 
сек то ри ма ко ји не про из во де раз мен љи ва до бра (тр го ви на, 
фи нан си је, услу ге, те ле ко му ни ка ци је), а не на про из вод њи 
ро ба (по себ но не за из воз). При то ме је 70% стра ног ка пи та ла 
уло же но упра во у ове сек то ре.

И да ље се пла ни ра вр ло спор раз вој од 1,5% до 2%, док 
је при ти сак оба ве за из спољ них ду го ва све ве ћи – до во де ћи 
до гу ше ња раз вој них спо соб но сти при вре де и дру штва. Це-
ло ку пан при раст бру то до ма ћег про из во да у то ку го ди не од-
ла зи на пла ћа ње ка ма та на ино стра не ду го ве.

УСПО РА ВА ЊЕ ЕКО НОМ СКОГ РА СТА И КРИ ЗА
- у % -

С
то па ра ста БД

П

Го  ди  ш
њ

и при  раст
(милијарде евра)

Н
е за по сле ност у 

хи љ
а да ма

И
н фла ци ја

С
пољ

 ни дуг у 
м

лрд евра

С
то па ра ста ду га

О
д нос ду га и 

БД
П

2008.  3,8  4,2 728  6,8 21,1 23,0 67,6
2009. -3,5 -3,8 730  6,6 22,5   7,0 77,9
2010.  1,0 -0,9 730 10,3 23,8   5,8 84,9
2011.  1,6  3,1 745  7,0 24,1   4,4 81,9
2012. -2,0 -2,5 761 12,2 27,7 14,9 96,8

Из вор: Бил тен јав них фи нан си ја, бр. 3, 2013.

Ула зак у кри зу и про ду бља ва ње кри зе на глав ним сек-
то ри ма при вре де по сле ди ца је иза бра ног и упор но про ве де-
ног по гре шног нео ли бе рал ног мо де ла раз во ја и ста би ли за-
ци је. На ње го ве не га тив не и го то во по губ не ефек те на на шу 
при вре ду и дру штво бла го вре ме но је ука за но већ по чет ком 
2008. го ди не (са мим пр вим зна ци ма кри зе).7 Кри зу, ко ја се 
про ду жа ва, пра ти и све ве ћи спољ ни дуг, екс пло зи ван раст 

7 Де таљ на раз ра да свих по сле ди ца да та је у сту ди ји др Сло бо дан Ко ма зец: Из гу бље
не бит ке ста би ли за ци је и раз во ја на по гре шној стра те ги ји, Бе о град, 2008, стр. 208. 
Све до са да фор ми ра не вла де су не спо соб не и пот пу но су упро па сти ле на ци о нал ну 
еко но ми ју. „Спон зо ри са но“ ра за ра ње на ци о нал не при вре де без об но ве, уз ма сов но 
си ро ма ше ње и не за по сле ност су њи хо ви ствар ни „ре зул та ти“.
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де фи ци та бу џе та, огро ман де фи цит спољ не тр го ви не, нај ви-
ша сто па не за по сле но сти (у од но су на све европ ске др жа ве), 
ма ле и ни ске бру то ин ве сти ци је, нај ви ша сто па ин фла ци је, 
енорм но ви со ка ка мат на сто па, ре стрик тив на мо не тар на и 
екс пан зив на фи скал на по ли ти ка, уз ви со ко пре це ње ни курс 
до ма ће ва лу те. То су „са став ни де ло ви“ кри зе у Ср би ји, о ко-
ји ма же ли мо де таљ ни је да рас пра вља мо у на ред ним де ло ви-
ма ра да. 

  При ва ти за ци ја као основ на по лу га  
нео ли бе ра ли зма и ма сов на  

ли кви да ци ја пред у зе ћа

Бр за све о бу хват на при ва ти за ци ја је са став ни део мо де-
ла нео ли бе рал ног раз во ја.

Од 2002. ка да је по че ла до 2012. го ди не при ва ти зо ва но 
је 2.373 пред у зе ћа, у њи ма је би ло за по сле но 334.964 рад ни-
ка, док је при ход из но сио 2.576 ми ли о на евра. Од мах је не у-
спе шно при ва ти зо ва но 636 пред у зе ћа са 83.000 за по сле них, 
док је пред сте ча јем 65% при ва ти зо ва них. Још „по слу је“ 35%, 
али вр ло те шко. У овом про це су је из гу би ло по сао 277.000, 
док за со ци јал ни про грам за де вет го ди на ни је уло жен ни ди-
нар. Ин ве сти ци је кроз про цес при ва ти за ци је су из о ста ле.8 
Нај ве ћи део се свео на про да ју имо ви не пред у зе ћа, од во ђе ње 
у сте чај, от пу шта ње за по сле них, про ме ну про гра ма про из-
вод ње или про сто пре пу шта ње про па да њу. Ко лек тив на (дру-
штве на) пред у зе ћа су 2002. има ла 680.000 за по сле них, док их 
је у 2013. оста ло све га 280.000.

Про це сом при ва ти за ци је је из вр ше на огром на пре ра-
спо де ла на ци о нал ног бо гат ства уз по моћ при ви ле ги ја и ин-
те ре сне спре ге но си ла ца вла сти и кри ми нал них струк ту ра. 
Не ле ги тим на при ва ти за ци ја дру штве ног бо гат ства пра ће на 
је и при ва ти за ци јом вла сти. Упра вљач ки слој че сто спа ја 
вла сни штво над фир ма ма и дру штве но-по ли тич ку моћ.

При ва ти за ци ја, де ин ду стри ја ли за ци ја, нео ко ло ни јал ни 
по ло жај др жа ве, уни шта ва ње до ма ће при вре де и про из вод-
ње, пра ће ни су кри ми но ге ним пре ра спо де ла ма све ма ње но-
во ство ре не вред но сти. Нео ли бе ра ли зам је и да нас у Ср би ји 

8 По сто ја ла је обавеза ула га ња у ин ве сти ци је око 1,1 ми ли јар де евра. Ко ли ко је 
уло же но ка да су ин ве сти ци је не знат но из над амор ти за ци је.
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вла да ју ћа еко ном ска, по ли тич ка и иде о ло шка осно ва мо де ла 
раз во ја (ста би ли за ци је). И док ми за вр ша ва мо на шу при ва ти-
за ци ју на за па ду у кри зи цве та на ци о на ли за ци ја и вр ло раз-
ви јен др жав ни еко ном ски ин тер вен ци о ни зам.

 Све да ље при ва ти за ци је тре ба за у ста ви ти, а до са да 
из вр ше не те ме љи то ис пи та ти и “жи ва“ пред у зе ћа вра ти ти 
ствар ним вла сни ци ма – за по сле ним. По сто ји раз ра ђен кон-
цепт ка ко то оства ри ти. О то ме рас пра вља мо не што ка сни је 
у овом ра ду.

Но си о ци ма кро е ко ном ске по ли ти ке уво де нам ка пи та-
ли зам при ми тив ног об ли ка, го то во пр во бит не аку му ла ци је 
ка пи та ла. Отво ре но се хва ле „по врат ком у ка пи та ли зам“. 
Уве ден је нео ли бе рал ни оли гар хиј ски си стем. Рад ни ци ко ји 
још ра де у при ват ном сек то ру су без би ло ка квих пра ва, не-
си гур ни, екс пло а ти са ни до крај њих гра ни ца, без рад ног вре-
ме на, пре тво ре ни у ћу тљи ву и тр пљи ву ма су. Све ви ше до ми-
ни ра рад на од ре ђе но вре ме, по уго во ру, за од ре ђе не по сло ве, 
на про бу, во лон тер ски рад и сл. Ве ћи на гра ђа на пре тво ре на 
је у мо дер не ро бо ве. Ал тер на ти ва то ме је, ако се по бу не и 
тра же свој пра ва, члан ство у ар ми ји не за по сле них. Срет ни 
су за по сле ни да има ју би ло ка кав по сао, ма кар и сла бо или 
ни ка ко пла ћен. При то ме, вла да и осе ћа ње не си гур но сти и 
стра ха. Сви они ко ји се још др же на ка квом-та квом по слу 
стра ху ју да ла ко оста ну без по сла. Ве ли ка је исто риј ска пре-
ва ра ка да су им њи хо ва пред у зе ћа оте та и про да та тај ку ни ма 
чи је по ре кло ка пи та ла ни је ни тра же но. Са да се от кри ва да је 
то нај ве ћим де лом ка пи тал из кри ми но ге не зо не. По ни ште но 
је око 30% при ва ти за ци ја, али су пред у зе ћа у ме ђу вре ме ну 
уни ште на или опљач ка на. 

Кроз про цес пљач ка шке при ва ти за ци је пред у зе ћа су 
нај пре од у зе та од за по сле них (пре ко про гла ша ва ња њи хо вих 
пред у зе ћа као дру штве но и ни чи је вла сни штво), а за тим про-
да та или го то во по кло ње на уз про ви зи је стра ном ка пи та лу 
или до ма ћим но си о ци ма згр ну тог (нај че шће кроз кри ми нал-
не рад ње) ка пи та ла. Фи нан сиј ске пи ра не су по ку по ва ле по-
зајм ље ним или опљач ка ним нов цем др жав но-рад нич ко вла-
сни штво и на ву кле ди вов ски спољ ни дуг.

Де бакл еко но ми је и дру штва и на ра ста ње но вог еко ном-
ско-фи нан сиј ског ко ло ни ја ли зма је на сце ни. Исто вре ме но је 
то и кон цепт со ци јал ног по ла ри зо ва ња и ве ли ке ди фе рен ци-
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ја ци је у при сту пу нов цу и ка пи та лу, а то је упра во но ва стра-
те ги ја фи нан сиј ског ка пи та ла. На сце ни је ре гре сив ни ка пи-
та ли зам ко ји во ди у ха ос и су но врат при вре де и дру штва.

Фи нан сиј ски ка пи тал и но вац су за до ми ни ра ли по ли-
ти ком и еко ном ском сце ном, али у функ ци ји де струк ци је, а 
не раз во ја. Кри ми нал је екс пло ди рао. Ко руп ци ја је по ста ла 
са став ни део свих опе ра ци ја ка пи та лом.

На ста ло је вр зи но ко ло штрај ко ва, со ци јал них по тре са, 
те шко ру и ни ра на при вре да, не моћ на др жа ва и го то во па ни ка 
и не моћ вла сти ко ја не ви ди из лаз. Не ма ни ви зи је, ни стра те-
ги је ду го роч ног раз во ја.

Не за по сле ност, од лив струч не рад не сна ге  
у ино стран ство и не за по сле ност  

мла де ге не ра ци је

Не за по сле ност је нај ве ћи про блем при вре де и дру штва. 
То је ду го ро чан про блем ко ји се у усло ви ма при вред не кри зе, 
за сто ја, па да про из вод ње, убр за но по гор ша ва.

За ових осам го ди на оста ло је без по сла у при вре ди 
пре ко 555.000 до та да за по сле них, а укуп на за 400.000. Ако 
се на ста ви ова кав кон цепт уни шта ва ња при вре де (пред у зе-
ћа) би ће уда ље ни с по сла у овој го ди ни 70.000 са да за по сле-
них. Струк ту ра за по сле них је вр ло не по вољ на. Од 2,7 ми ли-
о на за по сле них на при вре ду от па да 352 хи ља де, а на про мет 
и ван при вре ду (и јав ни сек тор) 1.448 хи ља да. Ствар на сто па 
не за по сле но сти ни је 25% већ 29,7% и спа да ме ђу нај ви ше у 
Евро пи. При то ме пре ко 200.000 мла дих је оти шло у ино-
стран ство. Да нас има мо зва нич но не 760.000 већ 857.000 не-
за по сле них.9 За по сле ни су по ста ли на јам ни рад ни ци. Не за-
по сле ност ви со ко о бра зо ва них ка дро ва кре ће се око 55%. Иза 
Ср би је по укуп ној не за по сле но сти је са мо Шпа ни ја са го то во 
27% и Грч ка са 26,9% не за по сле них. 

Нај ве ћи део шко ло ва не мла де ге не ра ци је на ме ра ва да 
на пу сти Ср би ју и оде у ино стран ство. Ка кав је то гу би так, 

9 Ако 105.000 ра ди, а не при ма пла ту (и не упла ћу ју се до при но си) и то је у ства-
ри категоријанезапослених. И тај број тре ба до да ти зва нич но не за по сле ним од 
857.000. Та да се до ла зи до 962.000 не за по сле них. Овај про блем је ши ре ис тра жен 
(као и струк ту ру не за по сле них по ни зу ка рак те ри сти ка) у ра ду др С. Ко ма зец: Слом 
до ла зи – у вр тло гу фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе, Бе о град, 2012. стр. 101-120.
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ка ква нам је бу дућ ност на ци је? До кра ја 2003. го ди не у ино-
стран ству је ра ди ло 346 хи ља да ли ца ста ри јих од 15 го ди-
на, у то ме 35.000 са ви шом и ви со ком спре мом и око 45.000 
не за по сле них са ви со ким обра зо ва њем у зе мљи. У сек то ру 
при вред них пред у зе ћа у по след њих де сет го ди на не за по сле-
ност је по ве ћа на за 555.000. У при вре ди ра ди, а не при ма пла-
ту, 105.000 за по сле них. По сто је ћа не за по сле ност због ни ске 
сто пе ра ста и за сто ја у ин ве сти ци ја ма се бр же по ве ћа ва не го 
што се ства ра но ва. По ве ћа ње не за по сле но сти и со ци јал ни 
слом дру штва ве ли ких дру штве них раз ме ра, по себ но мла де 
ге не ра ци је, угро жа ва не са мо њи хо ву ег зи стен ци ју, већ ства-
ра „из гу бље ну ге не ра ци ју“.

Екс пло зи ја спољ ног ду га, им пло зи ја раз во ја  
и ду жнич ка ом ча – те ре ти кри зе

До са да шња по ли тич ка оли гар хи ја и вла сти уву кле су 
дру штво и при вре ду у огром ну пре за ду же ност пре ма ино-
стран ству. Спољ ни дуг је про сто екс пло ди рао. Пре за ду же-
ност је по ста ла је дан од нај те жих мо не тар но-фи нан сиј ских, 
раз вој них, со ци јал них и по ли тич ких про бле ма зе мље.

Спољ ни дуг Ср би је је по ве ћан са 9,4 ми ли јар ди  евра из 
2001. на 20,3 ми ли јар де у 2005. и пре ко 27 ми ли јар ди евра у 
2012. го ди ни, да кле за де сет го ди на 18 ми ли јар ди. Сва ки гра-
ђа нин Ср би је ду гу је 4.000 евра за спољ ни дуг. Ство рен је те-
рет ду жнич ког роп ства ко ји по ста је све ве ћи. И да ље се ју ри за 
стра ним кре ди ти ма, по себ но за по пу ња ва ње бу џет ског де фи-
ци та – да не би до шло до бан кро та и сло ма јав них фи нан си ја.

Нај ве ћи про блем је у то ме што је на мак ну та ом ча спољ-
них ду го ва. Уве де ни смо у пре за ду же ност, та ко да го ди шње 
оба ве зе из ду го ва (ка ма те и от пла те) у 2012. го ди ни из но се 
4,9 ми ли јар ди евра, а го ди шњи пад бру то до ма ћег про из во да 
од 620 ми ли о на евра. Го ди шњи раст БДП из но си у по след-
њих 5 го ди на око 0,2% а оба ве зе из спољ ног ду га 12-16%. 
Те ре ти спољ ног ду га до во де еко но ми ју и дру штво под упра-
ву и уце ну ММФ и стра ног ка пи та ла. Не ства ра се до вољ но 
укуп ног бо гат ства (БДП) са мо за пла ћа ње ка ма та на ино ду-
го ве (ка ма та 2,5-3% БДП).10 Го ди на ма тре ба да ра ди мо са мо 

10 Са мо за ка ма ту на ино стра не ду го ве у 2013. го ди ни тре ба ће из дво ји ти пре ко 
јед не ми ли јар де евра, што је дво стру ко из над прираста (оче ки ва ног) бру то 



Кру ни слав Сов тић СА ВРЕ МЕ НА ЕКО НОМ СКА КРИ ЗА ...

80

за до спе ле оба ве зе из ду го ва. Ка ма те на спољ не ду го ве мо гу 
се пла ћа ти са мо но вим за ду жи ва њем. На ста ла је ду жнич ка 
спи ра ла. Са да се ула зи у фа зу ка да се узи ма ју но ви да би се 
вра ти ли ста ри ду го ви, али ка ма те стал но ра сту.

Сер ви си ра ње спољ ног ду га у на ред ном пе ри о ду је све 
те же и све ску пље. Да ви ди мо то на јед ном пре гле ду.

ГЛАВ НИ ЦА И КА МА ТА НА ДУГ
- из нос у ми ли јар да ма евра -

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Глав ни ца и ка ма та 2,5 4,1 4,9 6,0 7,1

У % бру то про из во да 5,8% 8,7% 17,3% 19,7% 21,5%
Уче шће са мо ка ма те 

(%) 1,2 2,6 2,5 2,5 2,2

Раст бру то про из во да 
(%) 1,0 1,6 -2,0 2,0 3,5

За 2013. го ди ну пла ни ра но и про це ње ни раст Пре ма про јек ту 
Фи скал на Стра те ги ја,Ми ни стар ства фи нан си ја Ср би је.

Оба ве зе из спољ них ду го ва се ку му ли ра ју, по себ но ка-
ма те као фик сне оба ве зе (не мо гу се ре про гра ми ра ти). При-
раст бру то до ма ћег про из во да ни је до во љан да се пла те са мо 
ка ма те на ино стра не ду го ве.

Да по гле да мо ствар ни те рет и ди на ми ку спољ ног ду га 
и ње гов од нос на бру то до ма ћи про из вод.

до ма ћег про из во да у тој го ди ни (2%).
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БРУ ТО ДО МА ЋИ ПРО ИЗ ВОД И СПОЉ НИ ДУГ
- у ми ли о ни ма евра -

Бру то 
до ма ћи 
про из-

вод

Спољ-
ни дуг

Уче-
шће 

ду га у 
БДП

Уче шће 
ду га по 
рав но-
те жном 
кур су у 

БДП

Рав но-
те жни 

и бру то 
до ма ћи 
про из-
вод*

2005. 20.306 12.196 60,1  82,6 14.767
2006. 23.305 14.182 60,9  95,4 14.987
2007. 28.468 17.139 60,2 106,1 16.168
2008. 32.668 21.088 64,6 113,3 18.611

К
  р

  и
  з

  а

2009. 28.883 22.487 77,9 114,4 19.661
2010. 28.984 23.766 84,9 106,6 22.288
2011. 31.143 24.421 81,9 110,4 23.377
2012. 28.692 27.800 97,3 121,7 22.846

По раст
2005-
2012.

8.386 15.604 73,6 106,3 8.079

2008-
2012.

-3.966 +6.712 81,3 113,3 4.235

*Рав но те жни БДП по ре ал ном (рав но те жном) де ви зном кур су.

У пе ри о ду 2005-2012. бру то до ма ћи про из вод је по ве-
ћан за 8,4 ми ли јар де евра, док је спољ ни дуг по ве ћан за 15,6 
ми ли јар ди, да кле, го то во дво стру ко ви ше. 

У вре ме раз бук та ва ња но ве кри зе (2008-2012.) бру то до-
ма ћи про из вод је пао за око 4 ми ли јар де евра, док је спољ ни 
дуг по ве ћан за 6,7 ми ли јар ди. Ни је нео бич но да је уче шће 
ду га у БДП по ве ћа но са 64,6% на пре ко 97%.11 Вр ло је ви со-
ка за ду же ност у од но су на ства ра но на ци о нал но бо гат ство. 
Ср би ја је до шла у фа зу пре за ду же но сти (ви со ко за ду же на). 
Ово се по себ но ис по ља ва ка да се са гле да ју до спе ле оба ве зе 
из ду го ва и при раст бру то до ма ћег про из во да.12

До шло је до отво ре ног су ко ба ин те ре са фи нан сиј ског 
оту ђе ног и спе ку ла тив ног ка пи та ла и ра да. 

11 Зва нич на ста ти сти ка ово уче шће при ка зу је са 85,6% (Ви де ти: НБС, Из ве штај о ин-
фла ци ји, март 2013, та бе ла А.

12 Пре вре ме но вра ћа ње ино стра ног ду га од 435 ми ли о на до ла ра (од укуп но 860 ми ли-
о на) Лон дон ском клу бу у 2013. го ди ни, да би се узе ли но ви кре ди ти под по вољ ни јим 
усло ви ма је до бра по ли ти ка ре кон струк ци је ду го ва.
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ГО ДИ ШЊИ РАСТ БРУ ТО ДО МА ЋЕГ ПРО ИЗ ВО ДА 
 И ОБА ВЕ ЗЕ ИЗ СПОЉ НОГ ДУ ГА

- у % -

По раст 
БДП

Уче шће 
оба ве за

Го ди шњи при-
раст у млрд евра

Уче шће 
ду га у 
БДПБДП Дуг

Просек 3,2 7,4 8,4 12,0 76,22001-2012
Просек -0,8% 13,0% -3,9 11,9 85,02008-2012.

Све веће задуживање државе води ка њеном све бржем 
банкротству. При томе велики терет отплата спољних дуго-
ва онемогућава и озбиљно фискално растерећење привреде и 
уравнотежавање буџета.

Спољни дуг је „заменио“ средства иначе велике и неус-
пешне приватизације. Распродају националног богатства за-
менила је претерана инозадуженост и спољни дугови. Већ је 
настала фаза великог одлива националне акумулације (ште-
дње) у иностранство. Како ће се враћати спољни дугови, из 
чега ће се финансирати инвестиције и како покренути про-
изводњу и развој?

Власт нема ни визију, ни концепт и добру стратегију 
задуживања. Србија је банкротирала, само још то нико није 
рекао (чим се ушло у фазу коришћења нових дугова за от-
плату доспелих).

Не постоји контрола употребе и коришћења капита-
ла, посебно узетог као финансијски кредит у иностранству. 
О ефектима употребе и усмеравању овог капитала тешко је 
уопште говорити.

Капитал следи само своју логику и интерес, а не развој 
и осамостаљивање привреде од доминације иностраног ка-
питала. Настао је дужнички шок и дужничка криза. Држа-
вом и привредом фактички управљају страни кредитори и 
домаћи тајкунски капитал.
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Експлозивни раст буџетског дефицита и 
криза јавног сектора

буџетски дефицит и систем финансирања 
дефицита

Буџетски расходи, приходи и све већи дефицит постали 
су највећи проблем државе и привреде (уз незапосленост).

Колики је стварни дефицит консолидованог буџета Ср-
бије од 2009. године, а колики у 2010. и 2011. и 2012. години? 
Одакле да се зна када се скрива од јавности. Буџет је у огро-
мном скривеном дефициту. Настао је гигантски буџетски де-
фицит, чија кумулација доводи до његовог аутономног раста 
(задужењима, каматама и отплатама из буџета). 

ФИНАНСИРАЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ БУЏЕТСКОГ 
ДЕФИЦИТА13

- Консолидовани буџет, у милијардама динара -

2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Примарни дефицит 

буџета
70,4 121,4 136,5 158,4 217,4

2. Остали издаци 44,8 171,7 256,6 308,5 358,8
- Отплата главнице 

домаћим
32,5 155,3 229,9 276,6 269,5

- Отплата главнице 
иностраним

  9,0   12,8   25,7   27,0   50,0

- Набавка фин. 
имовине

   3,3    3,6    1,0    4,9   39,3

3. Примарни дефицити 
и обавезе

115,2 293,1 353,1 466,9 576,2

4. Финансирање дефи-
цита и издатака

  70,7 330,6 383,2 507,4 607,7

- Приватизација   37,5   37,9    6,5    5,1   21,7
- Домаће задужи-

вање
  25,5 248,2 304,8 344,5 374,1

- Страно задужи-
вање

   6,2    6,7   70,6 156,7 201,6

- Примања из отпла-
те датих кредита

  11,5    1,9    1,3    1,2   10,3

13 Ви де ти ши ре о то ме у сту ди ји др С. Ко ма зец: Кри за фи нан си ра ња бу џе та и 
др жа ве бла го ста ња, изд. Астериx, Бе о град, 2013, стр. 228 и 231.
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Стално кумулисање дефицита буџета праћено је стал-
ним растом јавног дуга, а тиме и терета отплата главнице и 
камата.

Отплата главнице се може финансирати новим заду-
жењем, али се терет камата као нееластичних расхода стал-
но при томе повећава. Држава субвенционише каматне стопе 
приватних (и страних) банака, а у исто време се задужује код 
њих путем емисије и аукцијске продаје државних записа по 
високим каматним стопама. Формиран је аутоматизам стал-
ног раста дуга се формира – водећи га у нужни каснији ре-
програм (отпис дела дуга). Дакле, вртоглаво и незаустављиво 
се повећава јавни дуг. Све веће задуживање државе води ка 
све бржем финансијском банкроту. 

Економија и јавне финансије су у великој турбуленцији. 
Структурни буџетски дефицит тражи и такву структурну 
буџетску политику. Дефицит се стално повећава, при чему 
је стварни дефицит далеко већи, од званичног. Углавном се 
говори о Републичком буџету, а не о консолидованом буџету. 
Стварни консолидовани дефицит је нарастао на 393 милијар-
де у 2010. или 13% БДП, у 2011. години уместо 158 милијар-
ди динара на 467 милијарди или 14% БДП и у 2012. години 
уместо 217 милијарде чак 635 милијарде (19%). Доспеле оба-
везе из дуга у 2014. се повећавају на преко 7 милијарди евра.

Како се финансира буџетски дефицит и доспеле обавезе 
из буџета? У 2011. то се финансирало са 507 милијарди дина-
ра (из домаћег задуживања 344 милијарде, из страног заду-
живања 157,6 милијарди и приватизације свега 5 милијарде).

У 2012. допунско финансирање расте на 608 милијарди 
динара (у томе се на домаће задуживање односи 374 милијар-
де, страно задуживање 202 милијарде, приватизацију 22 ми-
лијарде и отплате раније датих кредита 10 милијарди).

Само на плаћање камате на кредите за финансирање 
буџета одлази 1,5%-2,5% БДП, што је веће од годишњег при-
раста БДП.

Сада је потребно видети и стварни консолидовани 
буџетски дефицит.
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КОНСОЛИДОВАНИ БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
-  у милијардама динара -

Званични 
дефицит

У
чеш

ће у 
БД

П
 (%

)

Д
руги издаци

У
купан дефи-

цит

Учеш
ће у БД

П
 

(у %
)

П
овраћај П

Д
В

Бруто дефицит

Учеш
ће бруто 

у БД
П

 (%
)

2009. -121 4,8 -172 -293 12,1 -70,5 -363,5 13,4
2010. -136 4,5 -256 -392 13,2 -88,5 -480,5 16,8
2011. -158 5,0 -308 -466 17,1 -101,2 -567,2 17,9
2012. -218 7,1 -417 -635 19,3 -121,5 -758,4 23,3

Извор: Билтен јавних финансија Министарства финансија Србије.

Наведеним подацима није потребан никакав коментар, 
они јасно показују сав терет формираног дефицита буџета и 
дуга који то прати. Званични (примарни) дефицит износи 218 
милијарди динара или 7,1% бруто производа. Ако се томе до-
дају доспеле обавезе из кредита од 417 милијарди динара де-
фицит се повећава на 635 милијарди или 19,3% бруто произ-
вода. Томе треба додати и повраћај ПДВ који повећава расхо-
де буџета, тада је бруто дефицит 758,34 милијарде или 23,3% 
бруто производа. То је огроман терет јавног сектора који је 
све теже финансирати. настаје експлозивни раст јавног дуга.

Дужнички терет, јавни дуг и дужничка омча
Јавни дугови су експлодирали, редовни приходи буџета 

сужени, а буџети са све већим дефицитом. Јавни дуг државе 
Србије је готово неконтролисано повећан, тако да је дошло 
до праве експлозије задужености. Настао је тзв. дужнички 
шок и отворена дужничка криза. 
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ДУЖНИЧКИ ТЕРЕТ И ЈАВНИ ДУГ14

- у милијардама евра -

Спољни 
дуг

Јавни (др-
жавни) дуг

Од тога дуг државе Учешће 
дуга 

државе у 
БДП (%)

Унутра-
шњи

Спољни

2008. 21,1 8,8 3,2 5,6 29,2
2009. 22,5 9,8 4,1 5,7 34,8
2010. 23,8 12,0 4,8 7,2 44,6
2011. 24,1 14,5 5,7 8,8 51,1
2012. 27,7 17,8 6,4 11,4 65,2

Доспеле обавезе из спољног дуга (камата и отплата) у 
2012. су веће од прираста бруто производа (БДП је смањен 
за 2%). Отплата дуга у 2013. износиће 16% бруто производа, 
док ће раст износити око 2%. Камате на спољни дуг могу се 
отплаћивати само новим зајмовима, при чему се јавља „дуж-
ничка спирала“. Тиме је држава постала дугорочно зависна 
од дужничког облика финансирања и страног капитала.

Јавни сектор са формираним јавним расходима и већ 
формираним обавезама не може се даље финансирати без но-
вог задуживања. Највећи је проблем што се ново задуживање 
користи за подмиривање обавеза из доспелих кредита у фи-
нансирању буџета. Нето прираст средстава за финансирање 
јавних потреба изостаје. Порези и други јавни приходи мо-
рају да преузму функцију финансирања буџетске потрошње! 
Само великим порастом пореза (ПДВ, царине, доприноси, ак-
цизе), а то је даље гушење привреде и становништва.15 Друга 
полуга развоја мора се укључити, то је монетарно-кредитна 
политика у функцији оживљавања привредног раста, уместо 
често стабилизационе функције, а затим нова каматна поли-
тика, систем расподеле и спољнотрговински систем. Остаје, 
дакле, као могући систем дугорочног здравог финансирања 

14 Јав ни дуг (др жа ве) већ кра јем мар та 2013. до сти гао је из нос од 19,6 ми ли јар ди 
евра. Зва нич но се твр ди да то из но си 57,8% бру то до ма ћег про из во да. Ме ђу-
тим, то из но си око 67,6% бру то про из во да.

15 У 2013. го ди ни на ста вљен је раст бу џет ског де фи ци та из над пла ни ра ног. Та ко 
је у пе ри о ду ја ну ар – април бу џет ски де фи цит из но сио 76 ми ли јар ди ди на ра, 
док је за це лу го ди ну пла ни ран на 121 ми ли јар ду. Ова ква ди на ми ка при хо да и 
рас хо да во ди де фи цит у 2013. од 250 ми ли јар ди.
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само оживљавање привреде и преко тога стварање додатних 
јавних прихода.

Буџетска криза и социјални слом друштва  
– криза државе благостања

У ових десет година број пензионера порастао за 560 
хиљада, тако да данас имамо око 1.705.000 пензионера. Исто-
времено спадамо међу најстарије нације у Европи, при чему 
нема никакве популационе политике. Један пензионер на јед-
ног укупно запосленог. Број пензионера ће се и даље стално 
повећавати.

Сада су пензије постале највећи проблем буџетске по-
литике, а биће и све већи јер падају јавни приходи и доприно-
си због уништавања привреде и огромног пада запослености 
(доприноси). Пензије се финансирају са свега 51% доприно-
сима, а 49% из осталих буџетских прихода. 

Односи су доведени до неиздрживог стања. Пуцање со-
цијалне полуге је неминовно. Све мање се ствара БДП уз све 
мање могућности исплата камата на дугове, плата, пореза и 
доприноса. Становништво стари, а криза се продубљава, уз 
све већи број пензионера и издржаваних на једног запосле-
ног.

Намерно је одмах укинут Завод за обрачун и плаћања 
(ЗОП) као државна контролна институција, јер он „нема шта 
да тражи у доминантно приватно-тржишној привреди“. То 
је тај неолиберални догматизам и тржишни фундаментали-
зам. Последица тога је да је наплативост пореза и доприноса 
пала са некадашњих 92-94% на свега око 35%-43%. Буџетски 
дефицит ће бити све већи и све теже финансиран. Пошто се 
финансијски токови не држе под контролом годишње се из-
губи око 500 милиона евра пореских прихода.

Ко ће да уплаћује доприносе када је незапосленост све 
већа, а плате све ниже, уз инфлацију која је већ потпуно обез-
вредила раније повећање пензија.

„Замрзнуте пензије већ су инфлацијом обезвређене, 
само у 2010. години за 7,1%, а у 2012. години за додатних 
8-10%. У последње три године пензије реално падају за око 
25%.
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Фонд ПИО је у дефициту од 50% (толико недостаје 
средстава доприноса) што се мора попуњавати из пореских 
прихода (трансферима).

Извршена је огромна прерасподела друштвеног богат-
ства уз помоћ привилегија, а огромни профити се згрћу на 
пљачки и економском пропадању Србије. Друштво је дожи-
вело прави социјални слом. Стандард уз убрзавање инфла-
ције свакодневно пада. Већина грађана претворена је у мо-
дерне робове. Шта рећи о готово један милион незапослених. 
Садашњост се проживљава од већине становништва без иде-
ала, визије и сагледавања бар блиске будућности. Социјал-
не групе само брину за одржавање своје позиције и права, 
постајући потпуно равнодушне према друштву у целини. 
Социјална драма доводи до располућеног друштва. Све се 
свело на голо преживљавање и све већа одрицања, а обогаће-
ни слојеви на све већу грамзивост и криминал. 

Што је Србија сиромашнија то су социјалне разлике и 
социјалне напетости све веће. За социјалне очајнике европ-
ске интеграције не значе ништа. Та чиста капиталистичка 
утопија довела је до разарања социјалне државе. 

Инфлаторна прерасподела и обарање реалне 
потрошње становништва

Рестриктивна монетарна политика базирана на неомо-
нетаризму и неолиберализму, преузета је од неколико раз-
вијених држава и не одговара привреди у развоју као што је 
наша. Рестрикција новца и кредита ствара огромну нелик-
видност и неплаћања, доводећи до гушења производње и 
развоја. Инфлација у Србији није монетарног порекла, већ 
трошковног типа, тако да обуздавање овакве инфлације мо-
нетарним кочницама (и високим каматама) не смирује цене, 
али сигурно гуши производњу и ствара додатну незапосле-
ност.16 При томе је настала „експлозивна смеша“ високе ин-
флације и високе незапослености.

16  Пот пу но по гре шан кон цепт мо не тар не по ли ти ке код нас де таљ но је ис тра жио 
са свим не га тив ним ефек ти ма у сту ди ји др С. Ко ма зец: Мо не тар на по ли ти ка, 
ста бил ност и еко ном ски раст, Чи го ја, Бе о град, 2010. стр. 662. Исто та кву 
кри тич ку ана ли зу на ла зи мо и у књи зи Мо не тар на и фи скал на по ли ти ка и 
еко ном ски раст, Чи го ја, Бе о град, 2009. стр. 860.
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ИНФЛАЦИЈА И НЕСТАБИЛНОСТ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ
- у % -

2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Циљана ин-

флација 3-6 2-5 2-4 2,4 5,5

Планирана 
(очекивана) 5,5 7,6 6,0 5,2 4,0

Остварена – 
укупна 8,6 6,6 10,3 7,0 12,2

- Регулисане 
цене 6,8 15,5 12,0 10,5 16,0

- Слободне 
цене 10,3 4,1 8,6 7,0 9,9

- Цене 
пољопри-

вреде
13,5 -1,0 11,6 11,6 36,0

Извор: НБС, Извештај о инфлацији, март 2013.

Сви облици цена (слободне, регулисане, пољопривреде) 
су често и двоструко више од планиране инфлације, а посеб-
но циљане инфлације.

По висини инфлације Србија се налази на самом врху 
инфлаторне лествице у Европи. Овде не наводимо податке за 
друге државе, осим за ЕУ и еврозону.

РЕАЛНЕ ЗАРАДЕ И ПЕНЗИЈЕ - ПРОСЕЧНЕ 
-  међугодишње реалне стопе раста -

Просеч-
не нето 
зараде

Зараде 
у јавном 
сектору

Зараде у 
образо-
вању и 

култури

Зараде у 
здравству

Просечна 
пензија

2009. 0,5 -6,6 -7,7 -7,3 -6,1
2010. -8,0 -8,0 -7,0 -9,9 -7,1
2011. 2,0 1,4 -1,3 -0,2 -3,6
2012. -3,3 -5,3 -6,0 -6,8 -8,0

Извор: Исто као за претходну табелу

Реалне зараде и пензије су већ неколико година у вели-
ком паду. Обарање стандарда и потрошње уз велики инфла-
торни удар је веома изражено, тако да се ради о великом оба-
рању финалне тражње и потрошње. То додатно обара произ-
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водњу и развој. У периоду кризе (2008-2012) реалне зараде су 
пале за 8,8%, зараде у јавном сектору за 18,5%, образовању 
22%, здравству 24,2% и пензија 25%.

Инфлација је готово шест пута виша у привреди Србије у 
односу на инфлацију у Европској унији.

Овде нас интересује инфлаторна прерасподела нацио-
налног дохотка, посебно у односу на зараде и пензије (и дру-
га социјална давања), док се финансијски и банкарски капи-
тал „осигурао“ на два начина: 1) Високом реалном каматом, 
и 2) Додатним депозитима које „надувава“ инфлација (али и 
процесима мултипликације кредита и депозита).

ИНФЛАЦИЈА, ЗАРАДЕ И ПЕНЗИЈЕ 
-  апсолутни износи -

Нето 
зараде

Стопа 
раста 

реално

Про-
сечна 

пензија

Реални 
раст

Стопа 
инфла-

ције

Однос 
пен-

зије и 
зараде

2001. 6.078 16,5 4.505 17,9 40,7 74,1
2007. 27.759 19,5 13.612 4,7 10,1 49,0
2008. 32.746 3,9 17.680 14,3 6,8 54,0
2009. 31.733 0,2 19.788 -6,1 6,6 62,4
2010. 34.142 0,7 19.890 -7,1 10,3 58,3
2011. 38.364 0,2 21.285 -3,6 7,0 54,7
2012. 41.377 3,0 22.270 -8,0 12,2 54,8

Извор: Билтен јавних финансија Министарства финансија Србије, 
бр. 12, 2012.

Однос пензија према нето зарадама пао је са 74,1% из 
2001. на свега 54,8% у 2012. години, с тенденцијом даљег 
погоршања (због оштрог ограничавања годишњег раста пен-
зија.

Смањење реалних примања и пензија није завршило у 
инвестицијама и порасту акумулације. Спекулативна еконо-
мија и финансије су „апсорбовали“ те „инфлаторне добитке“.
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Социјална деструкција и фискална 
консолидација

Незапосленост и структура незапослених

У привреди и друштву су настали велики дебаланси у 
свим секторима и односима макроекономских агрегата. По-
себно је наглашена финансијска криза јавног сектора и гото-
во парализа јавног финансирања. Сада је основна стратегија 
да се „избегне банкрот државе“.

Досадашњи модел развоја задужи се – позајми – пот-
роши, а пре тога распродај (кроз приватизацију) све вредно 
у привреди, довео је до економско-финансијског суноврата 
у кризу и социјални слом друштва с огромном незапосле-
ношћу. Радници при томе постају све више „унајмљени на 
одређено време.

Огроман пораст незапослености, укупне, а у привред-
ном сектору посебно, довео је до пораста незапослених до 
сада за преко 430 хиљада, а у привредном сектору преко 555 
хиљада. Незапосленост се процењује на 860 хиљада, при 
чему је стопа незапослености око 30%. По висини стопе не-
запослености Србија је на првом месту у Европи. 

СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ – УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД 
-  у % радно способног становништва -

2011. 2012.
СРБИЈА 23,7 29,7
Шпанија 25,5 27,0

Грчка 25,0 26,9
Еврозона 10,1 11,5
Италија 8,4 10,6
Немачка 5,9 5,5
Русија 6,6 6,4

             
Извор: ММФ и ЕУРОСТАТ

По стопи незапослености Србија је на првом месту у 
Европи. Проблем је у томе што је и структура запослених на-
гло погоршана – велики пад у привредном сектору, а пораст 
у јавном сектору.
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СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У СРБИЈИ 
-  апсолутни износи -17

2001. 2003. 2005. 2008. 2012.
Запос-

леност – 
укупна

2.101.668 2.041.395 2.068.964 1.999.476 1.722.048

Јавни 
сектор17 506.000 510.000 493.000 487.000 556.000

Неза-
послени 780.541 944.939 1.011.139 794.000 870.186

Извор: Билтен јавних финансија, Министарства финансија Србије, 
бр. 12. 2012.

Стварна стопа незапослености – лица која траже за-
послење крајем 2012. године износе 29,7% а не званична 
25,5%.

Треба обавезно у разматрању проблема незапослених 
видети и њихову структуру – како по образовању, тако и ста-
росну структуру. Према образовању без школе је 3,1%, ниже 
образовање има 18,4%, средње образовање 66,8%, високо и 
више образовање 18,4% (135.860). Незапосленост по старо-
сној структури је врло неповољна. Тако незапослени између 
15 и 34 године формирају 44%, док су старији од 45 до 65 го-
дина 34%. При томе 248.877 лица траже посао први пут. От-
каз због гашења предузећа добило је 221.557 до тада запосле-
них, али са вишом старосном групом. Незапосленост младе 
генерације је 55% и  међу највишим је у Европи (поред Шпа-
није). Већ сада се више не појављује 125 хиљада (због година 
старости и изгубљеног поверења). Стално незапослена радно 
способна снага износи око 1.158.000 становника. Да ли је на 
сцени социјални дарвинизам, уз „нормализацију грабежи“ и 
пљачке јавног (друштвеног) капитала? Развија се социјална 
драма „располућеног друштва“.

17 Ин те ре сант но је ви де ти струк ту ру за по сле но сти у јав ном сек то ру. Та ко је у 
2012. го ди ни од укуп не за по сле но сти на централну ад ми ни стра ци ју од ла зи ло 
34.313 за по сле них, ло кал ну ад ми ни стра ци ју 60.110, ар ми ју 36.000, по ли ци ју 
48.414, пра во су ђе 21.713, обра зо ва ње 125.127, здрав ство 104.600, кул ту ра и 
со ци јал на за шти та 7.798 за по сле них. То из но си укуп но 556.000 за по сле них у 
јав ном сек то ру.
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Пензионери и социјални слом друштва

Порастао је и број пензионера у овој декади за 600.000. 
Сваке године број пензионера се повећава за 35.000, а у 2013. 
години за нових 50.000, док се број запослених смањује за 50-
70.000 годишње. Може ли овакав социјални систем да издр-
же? Сигурно не може! Већ сада се пензије покривају са 48,3% 
из буџетских дотација.

ПОКРИЋЕ ПЕНЗИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ДОПРИНОСА
-  у %  -

1995. 2011. 2012.
Доприноси ПИО 86,1 53,7 51,7
Порези и буџет 13,9 46,3 48,3

Извор: Билтен јавних финансија, бр. 12, 2012.

Тренутно је 1.703.000 пензионера, чији број расте брже 
од број запослених. Сада је однос пензионера и укупно за-
послених 1 : 1. Дакле, на једног запосленог у привреди, која 
грца у неликвидности и угушена скупим кредитима банака, 
презадужена  (у земљи и иностранству) долази два пензионе-
ра, два издржавана до 15 година старости, али и један неза-
послени. То је однос 5 : 1. при томе и 105.000 прима нередов-
не плате.

Социјалну помоћ прима 834.000 становника. При томе 
је држава напустила прилику да изради стварну социјалну 
карту становништва. Испод 200 евра преживљава преко 2 
милиона грађана. Од укупног броја пензионера преко 990.000 
прима испод 22.000 динара. Пољопривредни пензионери 
примају просечно 9.373 динара, а при томе 173.000 пољопри-
вредних пензионера прима испод ове суме. До 11.450 динара 
прима 227.000 грађана. Испод 15.000 живи 571.000 грађана. 
На минималцу живи 140.000. Без плате још ради 105.000 
запослених. Само 19% фирми уредно измирује зараде. Со-
цијална структура друштва коју су створиле антиразвојне 
владе у претходних десет година је заиста страшна.18

18 Пре ла зак ве ли ког де ла ле гал не еко но ми је у си ву и цр ну зо ну, уз не пла ћа ње 
по ре за и до при но са, али и не у ред но пла ћа ње за ра да – по ста ло је ма сов на по-
ја ва.Ефикасностнаплатепорезаидорпиноса из пе ри о да ЗОП-а из но си ла је 
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Сиромаштво великог дела становништва и незапосле-
ност се нагло повећавају. Постојећа социјална инфраструк-
тура је потпуно девастирана. Криза се продубљује и на со-
цијалном подручју. Прете и растући сукоби класних инте-
реса.

Сиромаштво и економија неизвесности

Створена је економија страха и неизвесности.
Социјално раслојавање је огромно. Свега 30.000 грађа-

на има више од 1.000 евра месечно (то чини 0,5-1%). Примања 
изнад 106.000 динара има свега 153 пензионера. Просечна 
пензија покрива 35% потрошачке корпе, а просечна плата 
64%. Однос пензија према платама пао је са 74% из 2001. на 
51-54% у 2011-2012. години.

ПОТРОШАЧКА КОРПА, ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ
-  у динарима и евру -

Про-
сечна 
плата

Плата у 
евру

Потро-
шачка 
корпа

Потро-
шачка 
корпа у 

евру

Про-
сечна 

пензија
Пензија 
у евру

2008. 32.746 369 45.114 509 17.680 199
2009. 31.733 331 47.782 499 19.788 201
2010. 34.142 324 52.701 500 19.890 189
2011. 38.364 367 58.657 532 21.285 202
2012. 41.377 365 65.000 572 22.450 198

 Стога и за социјалне очајнике европска интеграција 
не значи ништа, осим политичке флоскуле.

 Сада просечна плата покрива 38% потрошачке кор-
пе. Пензије већ четврту годину реално падају између 5% и 
8% годишње. Сада се морају успорено повећавати за 2% уз 
инфлацију од 12-13%. Реални пад пензија и социјалних при-
мања у последње четири године је око 30%. При томе пен-
зије постају један од главних извора издржавања породичних 
буџета.19

94%, а са да је па ла на 37-43%.
19 У укуп ним при ма њи ма до ма ћин ста ва Ср би је на за ра де от па да 40%, пен зи је 

37,2%, до зна ке 6%, по моћ са се ла 5,5%.
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Није ништа необично да социјални песимизам стал-
но расте и да је незадовољство условима живота масовно. 
Варљиви и површински социјални мир повремено нару-
шаван појединачним (а не масовним и синхронизованим) 
штрајковима, неповезаним демонстрацијама социјално угро-
женог огромног дела популације – не угрожава инсталиране 
политичке структуре и страначке позиције. Масовно незадо-
вољство и гнев, осећај понижености и бесперспективности 
допуњени су осећајем масовне манипулације. Стога расте 
неповерење у странке и јавне институције.

 Окови криминалног капитала и деструкција 
привреде и друштва

Финансијски капитал није у функцији реалних 
инвестиција, стварања вредности и оплодње 

богатства

Стравична је економска и социјална ситуација, која се 
не решава, већ се и даље нагло погоршава, уз кумулисање 
проблема и њихово негативно међусобно подстицање, се не 
може решити само начелним обећањима.20

Сталним растом курса динара уз растућу инфлацију, 
пензије и социјални трансфери ће све више реално падати. 
Стога је стварно замрзавање пензија и социјалних давања 
равно „социјалном геноциду“. 

Настала је злокобна спирала економског опадања и со-
цијалних могућих потреса. Истовремено се развија и духов-
на криза и духовни слом друштва. Садашњост се претвори-
ла у голо преживљавање маса и духовно умирање, односно 
труљење.21  Богати слојеви све више отуђени, стварају свој 
„одвојени“ свет интереса и повезаности – осуђени су на мо-
нотонију, духовни егзорцизам, досаду и грамзивост (куму-

20 Са да се ви ди ко ли ко је ва жна кон ста та ци ја да се „гу вер нер На род не бан ке 
ви ше бри не о статистициинфлације, а не о развоју, производњи, запосле
ности и сиромаштву.

21 Дра ма тич но упо зо ре ње Фи скал ног са ве та из ју на 2012. го ди не да је мо гу ћа 
експлозија цена и масовно отпуштање за по сле них, не кон тро ли са ни раст 
кур са евра, сма ње ње или за мр за ва ње пла та у јав ном сек то ру и пен зи ја (на кон 
њи хо вог ре ал ног па да за три по след ње го ди не го то во 20%). Несолвентност
државе јенавидику.
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лисање спекулативног капитала). Криминогени капитал је 
задоминирао политиком и економском сценом Србије.

Финансијски капитал и новац су задоминирали полит-
иком и економском сценом, али потпуно неконтролисани. 
Криминал је задоминирао и продро у све поре система, док 
је корупција постала саставни део свих послова и операција 
капиталом. Капитал ван јавне контроле није стављен у функ-
цију реалног стварања, оплодње богатства и реалних ин-
вестиција у привреди. Спекулативни капитал руши финан-
сијски систем, морал и праве вредности. Нови систем мора 
да почне од промена односа рада и капитала, али и потпуном 
контролом токова новца и капитала.

Извршена је огромна прерасподела друштвеног богат-
ства уз помоћ привилегија, политике, приватизације, док се 
огромни профити згрћу на пљачки и економском пропадању 
Србије. У наметнутној несамосталности, доминацији ино-
страног капитала и интереса западних држава – онемогућава 
се економија општег благостања, сиромаштво се повећава, 
раслојавање, стални је раст масовне незапослености, драсти-
чан пад броја становника, одумирање социјалне сигурности 
маса. Социјални бунт може да прерасте у снажан покрет масе 
незапослених, гладних, обесправљених, али и већег дела ви-
сокообразованих и стручних делова друштва. 

„Положај Србије је данас драматичан. Она је цивилиза-
цијски и етнички располућена, социјално-класно подељена, 
привредно разорена, вредносно у стању аномије, демограф-
ски девастирана“.22

„Србија се налази... пред економским и социјалним 
сломом“.23 Слажемо се са ставом аутора да је „крајње време 
за промене на трагу открића новог алтернативног пројекта 
како за излазак из кризе, тако и за дугорочан одрживи и ху-
мани развој“.24

Излаз из зачараног круга привредне депресије, финан-
сијске кризе и слома, уз раст материјалног сиромаштва – који 
воде у све дубљу финансијску и социјалну кризу, може бити 
само преко високих стопа привредног раста, оживљавања 

22 Др Љу би ша Ми тро вић: У вр тло гу тран зи ци је, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, 
2012, стр. 244.

23 Исто, стр. 244.
24 Иби дем.
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привредне активности преко активирања свих домаћих фак-
тора развоја.

Доминација финансијског спекулативног 
банкарског капитала 

Одвајање финансијског од реалног капитала – 
класни сукоби  рада и капитала

Привреду и државу воде кадрови без идеја, визије и 
концепта развоја (имају концепт, али је потпуно погрешан 
и погубан). Нема дугорочне стратегије развоја. Нема новог 
модела и макроекономске политике. Наставља се по прих-
ваћеном и развојно убитачном моделу.

Све се своди на фразу „ЕУ нема алтернативу“, „евроат-
ланске интеграције“, „европски пут нема алтернативу“, „ин-
вестиције за будућност“, „Србија на добром путу“ и сл. И 
нова влада (у којој је половина старе) наставља потпуно исту 
макроекономску политику.

Садашње руководеће екипе су недорасле огромним 
развојним, финансијским и социјалним проблемима. Многа 
руководећа места у привреди и држави заузели су партијски 
кадрови недорасли социјалној, развојној и државној драми. 
Треба увести и нови термин дилетантократија (поред стан-
дардних као елита, олигархија, плутократија, партитокра-
тија, тајкунизам). Политичари на власти који се саморепро-
дукују нису способни да нађу одговоре на троструку драму 
Србије – социјалну, развојну и државну. Резултати су до сада 
поражавајући.

Може ли се на њиховом моделу и макроекономској по-
литици која се и даље наставља изаћи из вишегодишње кри-
зе, и решити нагомилани проблеми? Не може! Екипа која нас 
је увукла у кризу и огромну незапосленост не може понуди-
ти друга решења, јер подредили су националне и државне 
сопственим интересима и крупном финансијском капиталу, 
а раднике и осиромашено становништво гурнули на маргину 
друштва и обичну гласачку машину у немаштини и безнађу. 
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На изборима се купују за безвредне ствари. Треба ли нам тај 
сплет интереса, гушење развоја и уништавање нације?25

Функционално и развојно спајање рада 
и капитала у предузећу – развојни импулс

Да појаснимо концепт спајања рада и капитала у пре-
дузећу.

Фиксни капитал предузећа се амортизује, док се за-
послени сада третирају као трошак (бруто лични дохоци) и 
одлив средстава из предузећа. Претварањем запослених у 
власнике (акционаре) предузећа, уз помоћ добијених јевти-
них банкарских кредита, нестаје супротност интереса за-
послених и развоја фирме. Запослени (акционари) део личног 
дохотка (као амортизацију радне снаге и обнове капитала) 
месечно улажу при исплати пореза и доприноса у фонд за 
развој предузећа. Тиме се адекватно могу снижавати порези 
(и доприноси) из личног дохотка,  а јачати финансијска моћ 
предузећа (самофинансирање). То је интерна акумулација и 
удео радника у формирању капитала предузећа (акционарски 
капитал запослених) за модернизацију и развој предузећа.

У основи сада се мења интерни и развојни однос: пре-
дузеће – запослени – држава. Из основа мења се положај рада 
у структури:

1) Средстава, расподеле и улагања,
2) Формирања сопственог капитала за развој предузећа,
3) Третирање рада и радника као капитала предузећа, а 

не финалне потрошње, тежње само за раст доходака 
запослених (краткорочни циљ), а тиме и слабљења 
средстава предузећа одливом у личну потрошњу. 
Тиме се укида супротност интереса радника и 
развојне функције (средстава) предузећа,26

25 Ствар ној ду бин ској ре фор ми си сте ма опи ра ће се свом сна гом удру же ни (по ве за ни) 
до ма ћи и стра ни ин те ре си и сна ге. Њи хов циљ је да се оне мо гу ћи сва ка алтернати
ва ко ја има ствар на про со ци ја ли стич ка („др жа ва бла го ста ња“), па три от ска, сло бо-
дар ска – а то зна чи антивазалнаобележја.

26 Ов де ис ти че мо је дан ин те ре сан тан слу чај из ствар но сти ко ји пот пу но по твр-
ђу је наш кон цепт. На и ме, кру ше вач ки „Ју го пре воз“ је у вла сни штву рад нич-
ког кон зор ци ју ма, јер су га рад ни ци ку пи ли као ак ци о на ри и от пла ти ли га у 
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4) Незапослени високообразовани кадрови добијени 
наменски кредит код банака улажу као свој капитал 
(у фонд за развој) при запошљавању у предузеће, 
чиме јача капитал предузећу, уз измену власничких 
односа,

5) У предузеће улази свежи капитал и нова стручна 
радна снага,

6) Створен је покретачки импулс за дубинске реформе 
привредног и финансијског система. 

Сада могу да крену нови програми и развој.
Шта се сада битно мења? Да наведемо неке основне 

функционалне односе:
1. Повећава се стална ликвидност предузећа,
2. Смањује се екстерна задуженост, кредитне обавезе и 

камате,
3. Повећава се финансијска самосталност привреде,
4. Мењају се односи у предузећима (привреди), по-

себно односи рада и капитала, односи предузећа и 
државе, односно банака,

5. Колектив (запослени) постају носиоци капитала и 
развоја, сигурности и модернизације,

6. Контрола употребе, коришћења и ефеката капитала 
се повећава на највиши степен,

7. Мења се однос према науци и квалитетном 
образовању (знању и способностима),

8. Политичари и политика се маргинализују (посебно 
ако се уведе закон да политичари својом имовином 
гарантују резултате које обећавају),

9. Цели систем развоја, вредности и квалитета враћа се 
према предузећу и ствараоцима вредности, 

10. Банке и банкарски кредит се стављају у своју „при-
родну“ функцију развоја и ликвидности,

11. Омогућава се друштвена контрола свих новчаних 
токова,

уго во ре ном ро ку (2010.) и да нас успе шно по слу ју и ин ве сти ра ју. Мно ги ни су 
ве ро ва ли у ак ци о нар ство те вр сте, ка да је 2005. то пред у зе ће ку пио нај ве ћи 
рад нич ки кон зор ци јум у Ср би ји, уред но га от пла тио и да нас вр ло успе шно 
по слу је. То је по зна ти мо дел докапитализације.
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12. Сасецају се кроз нови систем сви корени корупције 
и криминала – који данас уништавају привреду и 
друштво,

13. Капитал предузећа (фиксни, обртни, информативни, 
људски креативни) постају јединствена функција 
развоја и сигурности предузећа.

Друштво се окреће ка производњи и стварању богат-
ства насупрот данас доминантне спекулативне и пљачкашке 
економије (економије деструкције).

Закључак

Да ли смо били на прагу грчке дужничке кризе и банк-
рота јавног сектора?

На бази постојећег модела Србија нема могућности да 
изађе из кризе, привредне заосталости и могућег економско-
социјалног суноврата, али и настале презадужености. Такав 
систем и модел, који више не функционишу, не могу се рефо-
рмисати, посебно парцијалним потезима, они се морају хит-
но напустити. Потребан је потпуни развојни заокрет и фило-
зофија развоја (да се не упадне у један облик грчке дужничке 
кризе и банкротства јавног сектора).

Потребна је радикална и дубинска реформа у изградњи 
новог привредног система са свих десет подсистема – који ће 
целу нацију дићи на ноге и активирати домаће факторе раз-
воја. Требају нам темељне промене наших друштвених одно-
са и нова стратегија оздрављења привреде и друштва, али и 
потпуно другачија макроекономска политика.

Из самих основа треба мењати и усмерити на развој, а 
не искључиво стабилизацију цена и девизног курса, следеће 
делове система:

1. Монетарну и кредитну политику,
2. Фискалну политику у целини,
3. Политику инозадуживања (контрола задуживања, 

употребе и ефеката прилива капитала),
4. Потпуно другачија каматна, курсна, пореска, бан-

карска политика,
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5. Политика „пуне запослености“, посебно младих и 
школованих кадрова,27

6. Све мере макрополитике треба усмерити ка 
предузећу и на развој. То је срце система. Први пут 
желимо да спојимо рад и капитал у предузећу, а ка-
питал преусмеримо са спекулативних трансакција 
на програме и производне инвестиције,

7. Треба и могуће је активирати домаће умртвљене 
факторе раста (у теорији економског развоја постоји 
27 аутономних фактора раста),

8. Економско и финансијско јачање привредног сектора, 
уз контролу свих новчаних токова,

9. Циљ нам је убрзани привредни раст којим би се оси-
гурало редовно измиривање обавеза из спољних ду-
гова, осигурао раст домаће штедње за инвестиције 
(а не искључиви ослонац на страни капитал),28 уз 
раст потрошње становништва, раст стандарда и 
искорењивање сиромаштва и глади. То је у извесном 
смислу оживљавање функција „државе благостања“, 
насупрот приватизацији и уским приватним интере-
сима.

10. Предузеће мора кредитну масу држати на посебном 
рачуну у оквиру жиро рачуна и кредит наменски 
користити. Друго предузеће прихвата та средства 
за своју робу и услуге на свој аналитички рачун 
кредита у оквиру свог жиро рачуна. Сада нема од-
лива коришћених кредита код банака ненаменски, 
повећава се ликвидност привреде и врши потпуна 
контрола одобрених кредита.

Треба ставити под потпуну контролу друштва све мо-
нетарне и фискалне токове, што је и претпоставка оствари-
вања здраве и зацртане политике развоја и стабилизације и 
ефикасне системске борбе против криминала и корупције, 

27 Но ви мо дел раз во ја и ма кро е ко ном ске по ли ти ке усме ре не на раз вој на ла зи мо 
сту ди ји др С. Ко ма зе ца: Мо не тар на и фи скал на по ли ти ка и еко ном ски раст 
(2010), а за тим у ра ду истог ауто ра:  Стра те ги ја и мо дел ди на мич ног еко ном
ског ра ста и со ци јал не рав но те же (2011).

28 Пре не ко ли ко да на (април 2013) на пи та ње у Ве чер њим но во сти ма „Мо же ли 
се при вре да Ср би је раз ви ја ти је ди но на осно ву стра ног ка пи та ла“ јед но гла сно 
је од го во ре но „не мо же“, „са мо у се и у сво је кљу се“.
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али и контроле задуживања, употребе капитала, ефекте ко-
ришћења капитала и могућности сервисирања доспелих оба-
веза. Стога предлажемо да се формира Институт за развој (у 
који би се укључили најбољи кадрови у земљи и из иностран-
ства), који би разрађивао пројекте развоја, стратегију дуго-
рочног развоја, структурни развој (грана, области, региона), 
а затим Банку за развој (која би пратила наведене пројекте, 
осигуравала домаћи и инострани капитал за пројекте и вр-
шила контролу, уз централну банку, коришћења и ефеката 
капитала). Са те две институције повезује се и Инвестицио-
ни део буџета Србије (средствима и пројектима), а затим 
Централна банка Србије (која све то прати кредитима и по-
требном ликвидношћу.  

Формирање врло компетентне државне Дирекције за ан-
тикриминалну и антикорупцијску делатност, је нужност, по-
себно због системски раширеног криминала и корупције. Тре-
ба основати, уз наведено, и државни Факултет за финансије и 
развој (у који би се уписивали и школовали најбољи студенти у 
држави, чиме би се формирали кадрови у земљи за одговорно 
управљање финансијама, банкама и развојем, а не да то раде 
приучени политичари из странака или индоктринирани кад-
рови школовани на западу). Тиме је изграђена макроструктура 
државе, уз одвајање политичара од економије и финансија. Ис-
под тога се формира Државна дирекција за обрачун, контролу 
плаћања – платни промет – накнадну контролу и статистику. 
То је слично ранијем СДК или ЗОП-у (као најбољим институ-
цијама у свету). Затим долази пословно банкарство (са постепе-
ним враћањем у национално банкарство) и коначно привредни 
и други субјекти.

Пирамида контроле, употребе капитала, одговорности 
и дугорочне (осмишљене) концепције развоја, тиме је из-
грађена. Оперативна макроекономска политика развоја сада 
може ефикасно да се усмерава, функционише и контролише. 
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Krunislav Sovtic

CONTEMPORARY ECONOMIC CRISIS  
AND SOCIAL DESTRUCTION OF SOCIETY

Summary

In this paper are detailed explored numerous negative ef
fects of neoliberal development model and incorrect macroeco
nomic stabilisation politics. In detail are analysed collapse of 
economy and growth of implosion which are products of this 
development and stabilisation model, especially conduct (fall) of 
full range of macroeconomic indicators, with review of specific 
characteristics of economic and financial crises in Serbia. 

The foundations of neoliberal dogma are privatisation, lib
eralisation and stabilisation. In paper we start with first funda
ment – privatisation effect and devastation (sellout) of national 
industry through the privatisation process. Through this process 
imposition of primitive and brutal capitalism are carried out, 
which through open (unprotected) economy against foreign finan
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cial commodity capital and leads to roughest forms of exploata
tion and neocolonialism. 

Especially is analysed handing of banks in the hands of for
eign capital and the role of banks in development and outflow 
of capital into the foreign lands. The greatest problem, which 
had grown out of uncontrolled and plundering privatisation, is 
enormous unemployment growth, and creation of a huge reserve 
workforce army. That becomes the key and the most difficult eco
nomic and social problem in Serbia.

Reliance on foreign capital and indebtness abroad had led 
to explosion of foreign debt and debt obligations which suppress 
economy and disable growth. Deep economic crises had led to 
explosive growth of budget deficite and crises of public finac
ing, liberalisation of foreign trade and (capital) market and huge 
growth of foreign trade deficit are dealt with in this paper. It is 
followed by social destruction with attempts of fiscal consolida
tion. In the conclusion part of the paper, are given recommenda
tion for a new model of stabilisation and development. 
Key words: neoliberalism, financial crisis, indebtness, budget 

deficit, foreign debt, inflation, redistribution, social 
destruction, unemployment, foreign trade deficit, 
interest rates
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Увод

Кра јем 20. ве ка ка да су ве ли ка тран сна ци о нал на пред у-
зе ћа до сти гла то ли ки сте пен при вред не мо ћи да кре ну у по-
ход на свет ско тр жи ште, тр жи шне при вре де до сти гле гра ни-
це ра ста, со ци ја ли зам као при вред ни си стем не стао са исто-
риј ске сце не а про це си ин те гра ци је, оли че ни у ре ги о нал ној 
и ин сти ту ци о нал ној ин те гра ци ји, до би ли на зна ча ју до шло 
је до но ве по ја ве у свет ској при вре ди - гло ба ли за ци је1. Про-
цес гло ба ли за ци је свет ске при вре де омо гу ћа ва оп ти ми за ци ју 
ре сур са на ви шем, свет ском, ни воу што ге не ри ше до дат ни 
дру штве ни про из вод. Али оно што по ста је је спор но је рас по-
де ла ко ри сти ко је се ство ре у про це су гло ба ли за ци је свет ске 
при вре де. На све ту по сто је мно гу су бјек ти чи ји су ин те ре си 
угро же ни ја ча њем про це са гло ба ли за ци је свет ске при вре де. 
Због то га на ста ју мно ги дру штве ни по кре ти, не ки ма ње а не-
ки ви ше ра ди кал ни, ко ји уста ју про тив ове по ја ве. Пре не го 
што пре ђе мо на об ја шња ва ње ових по кре та опи са ће мо по јам 
еко ном ске гло ба ли за ци је и про це се у окви ру ње ко ји пред-
ста вља ју ко ре не ан ти гло ба ли стич ких по кре та у све ту.

Појамглобализацијесветскепривредеи
корениантиглобалистичкихпокретаусвету

У дру гој по ло ви ни 20. ве ка до ла зи до ус по ста вља ња 
ди на мич ни је при вред не са рад ње из ме ђу др жа ва ко ја је у се-
дам де се тим го ди на ма тог ве ка од стра не зе ма ља у раз во ју, 
оку пље них у Кон фе рен ци ји Ује ди ње них на ци ја о тр го ви ни 
и раз во ју (UN CTAD), ока рак те ри са на као ра сту ћа еко ном ска 
ме ђу за ви сност. Ове зе мље су тра жи ле »пра вич ни ји« по ло жај 
у овим про це си ма ко ји би им он до нео ви ше ко ри сти.2 Ме ђу-

1 Од ен гле ске ре чи global, што зна чи свет ски. Ко ре спон ди ра ју ћи из раз пре у-
зет из фран цу ског је зи ка је мон ди ја ли за ци ја.

2 То је су шти на та да лан си ра ног Но вог ме ђу на род ног еко ном ског по рет ка - 
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тим, ова на ра ста ју ћа при вред на пре ко гра нич на ак тив ност се 
мо гла од ви ја ти са мо у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма и 
зе мља ма тре ћег све та ко је су раз ви ја ле тр жи шну при вре ду 
али не и у та да шњим со ци ја ли стич ким при вре да ма. По чет-
ком по след ње де це ни је 20. ве ка сти чу се по ли тич ки усло ви 
да се овај еко ном ски про цес про ши ри на цео свет. Цео свет 
по ста је гло бал но тр жи ште, а про цес ко ји во ди том ци љу на-
зи ва мо гло ба ли за ци јом свет ске при вре де.

Гло ба ли за ци ја је ви ше стран кон цепт ко ји опи су је пр-
вен стве но еко ном ске фе но ме не али и њи хо ве со ци јал не, по-
ли тич ке и ди стри бу тив не по сле ди це.3 Због то га се кон цепт 
гло ба ли за ци је из у ча ва у број ним на у ка ма. Још у осам де се-
тим го ди на ма 20. ве ка услед по бе де про це са де ре гу ла ци је ме-
ђу на род них фи нан сиј ских тр жи шта у Ве ли кој Бри та ни ји и 
САД, по зна тих као та че ри зам (Tatcherism) и ре га но ми ка (Re
aganomics) по во ђа ма тих др жа ва, по ра ста ра чу нар ске тех но-
ло ги је и ја вља ња ли бе рал них про це са у Со вјет ском са ве зу, 
због ових еко ном ских и тех но ло шких про ме на ства ра ју се 
со цио-еко ном ске прет по став ке за про ме ну свет ског по рет ка 
ко ји ће ко нач но има ти и по ли тич ке по сле ди це4. 

Оно што за па жа мо са аспек та еко ном ске ана ли зе је 
по ве ћа ње тр го ви не из ме ђу ра зних зе ма ља, по раст раз ме не 
при ват ног ка пи та ла у об ли ку стра них ди рект них ин ве сти ци-
ја, по раст услу га у ме ђу на род ној раз ме ни, гло бал на стра те-
ги ја на сту па ве ли ких пред у зе ћа, гло бал на ор га ни за ци ја про-
из вод ње и фор ми ра ње гло бал ни про из вод них ла на ца, по ве-
ћа на раз ме на по лу про и зво да из ме ђу зе ма ља, ве ћа упо тре ба 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. Ове тврд ње су 
илу стро ва не по да ци ма из ло же ним у на ред ној та бе ли, где се 
ја сно од сли ка ва ди на ми чан раст свет ске тр го ви не, стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја и ак тив но сти тран сна ци о нал них ком-
па ни ја по сле 1990. го ди не.

НМЕП-а.
3 World Tra de Or ga ni za tion, “AnnualReport1998“, World Tra de Or ga ni za tion, Ge-

ne va, 1999, p.33.
4 Spyros Eco no mi des and Pe ter Wil son, “TheEconomicFactor in International

Relations“, I.B. Ta u rus, Lon don, 2001, p. 181.
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Табела1:
Главнеактивностиусветскојпривреди(млрд. УСД у те ку ћим 

це на ма)

Ак тив но сти 1990 2000 2005 2009
Свет ска про из вод ња 22.121 31.315 45.273 55.005

Свет ска тр го ви на (свет ски 
из воз ро ба и услу га)

4.229 7.940 12.977 15.840

     Свет ски из воз ро бе 3.449 6.456 10.489 12.490
     Свет ски из воз услу га 780 1.484 2.488 3.350

При ли ви од про да је ин те-
лек ту ал не сво ји не у ино-

стран ству 29 66 129 177
Стра не ди рект не ин ве сти-

ци је
     При ли ви стра них ди-

рект них ин ве сти ци ја
208 1.271 986 1.114

     Про да је стра них фи ли-
ја ла

6.026 15.680 21.721 29.298

Извор:UNCTADWorld InvestmentReport,Geneva,2001,p.10иUN
CTADWorldInvestmentReport,Geneva,2010,p.16.

Је дин стве на де фи ни ци ја про це са гло ба ли за ци је у ли-
те ра ту ри још не по сто ји. Он се че сто осим са еко ном ског 
аспек та про у ча ва и са аспек та по ли ти ке, пра ва, со ци о ло ги је, 
кул ту ре, ме ди ја и слич но. Ан то ни Ги денс, по зна ти со ци о лог, 
ис ти че да је гло ба ли за ци ја тер мин ко ји се та ко че сто ко ри сти 
а ко ји је ве о ма ло ше осми шљен5. Ле сли Склер (LeslieSklair) 
на во ди сле де ће на уч не при сту пе раз ма тра њу пој ма гло ба ли-
за ци је, и то:

- при ступ свет ских си сте ма (world systems ap pro ach);
- при ступ гло бал не кул ту ре (glo bal cul tu re ap pro ach);
- при ступ гло бал ног дру штва (glo bal so ci ety ap pro ach);
- при ступ гло бал ног ка пи та ли зма (glo bal ca pi ta lism 

ap pro ach).6

5 Ant hony Gid dens, “On Glo ba li za tion”, Keyno te ad dress at the UN RISD Con fe ren-
ce on Glo ba li za tion and Ci ti zen ship, 1 De cem ber 1996, Ava i la ble at: www.un risd.
org (ac ces sed 15/12/2005).

6 Le slie Skla ir, “Com pe ting Con cep ti ons of Glo ba li za tion” in: Jo han nes D. Schmidt 
(edi tor) “Glo ba li za tion, Re gi o na li za tion and So cial Chan ge: The o re ti cal and Met-
ho do lo gi cal Per spec ti ve”,OccasionalPapers, No. 1, 1999, Aal burg Uni ver sity, 
p.10.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2013,год.Xvol.17 стр.107137

111

Гло ба ли за ци ја се нај јед но став ни је де фи ни ше као про-
цес ин тер на ци о на ли за ци је (internationalisation) ко ји се од сли-
ка ва у ра сту тран сак ци ја и ме ђу за ви сно сти из ме ђу на ци о нал-
них при вре да у све ту, а ка те го ри је ко је гло ба ли за ци ја укљу-
чу је на во де се и ли бе ра ли за ци ја, ми сле ћи на ре жим ме ђу на-
род не тр го ви не, уни вер за ли за ци ја, у од но су на је дин стве не 
вред но сти, и ве стер ни за ци ја, као пре вла да ва ње За пад ног 
кон цеп та раз во ја7. Пр ви на уч ник ко ји је пи сао о еко ном ској 
гло ба ли за ци ји био је Ле вит, ко ји је у свом члан ку из 1983. го-
ди не овај про цес об ја снио као "гло ба ли за ци ја тр жи шта"8. Са 
аспек та на ших раз ма тра ња у овом ра ду, по све ће них от кри ва-
њу ко ре на ан ти гло ба ли стич ких по кре та, ми ће мо гло ба ли за-
ци ју по сма тра ти са еко ном ског ста но ви шта и де фи ни са ће мо 
гло ба ли за ци ју свет ске при вре де опе ра тив но као про цес ди-
на мич ног ра ста ме ђу на род не при вред не ак тив но сти обе ле-
же не ра стом ме ђу на род не тр го ви не и ра стом ме ђу на род них 
ин ве сти ци ја, што во ди ин те гри са њу на ци о нал них тр жи шта 
у је дин стве но свет ско тр жи ште на ко ме као до ми нант ни су-
бјек ти по ста ју тран сна ци о нал не ком па ни је чи је су по слов не 
стра те ги је ге о цен трич не. Овај про цес је убр зан све ве ћом 
при ме ном елек трон ске тех но ло ги је у по слов не свр хе ко ја, са 
јед не стра не, знат но сма њу је по слов не тро шко ве, а са дру ге 
стра не, чи ни свет ве о ма ко му ни ка ци о но по ве за ним.

Под пој мом гло ба ли за ци је у свет ској при вре ди обич но 
се озна ча ва пе ри од ко ји је по чео по сле Дру гог свет ског ра-
та, не где од 1950. го ди не ка да је за вр ше на по сле рат на об но ва 
при вре да. У том пе ри о ду ме ђу на род на тр го ви на је ве о ма ди-
на мич но ра сла, што је омо гу ћи ло не ким при вре да ма да се ве-
о ма при вред но раз ви ју. Овај раст је по спе шен ли бе ра ли за ци-
јом ме ђу на род ног тр го вин ског ре жи ма, ко ји је до шао као по-
сле ди ца усва ја ња Оп штег спо ра зу ма о ца ри на ма и тр го ви ни 
(ГАТТ), ко ји је прет ход ник Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. 
Али има схва та ња у ли те ра ту ри да је ово тек тре ћа гло ба-
ли за ци ја свет ске при вре де, јер се пр ва од и гра ла са Ве ли ким 

7 Jan Aart Schol te,“De fi ning Glo ba li sa tion”, WorldEconomy, Vol. 31, No. 11, 2008, 
p. 1473.

8 The o do re Le vitt, “The Glo ba li za tion of Mar kets”, HarvardBusinessReview, Vol. 
61, No. 3, 1983, p. 92.
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ге о граф ским от кри ћи ма, а дру га са свет ском ин ду стриј ском 
ре во лу ци јом.9 

Да би пот пу ни је до ча ра ли по јам гло ба ли за ци је мо ра-
мо по ку ша ти да из ме ри мо њен зна чај. Мно ги ауто ри на во де 
спољ но тр го вин ски ко е фи ци јент као иде а лан по ка за тељ про-
це са гло ба ли за ци је, ко ји пред ста вља од нос спољ не тр го ви не, 
ко ја пред ста вља збир из во за и уво за, и дру штве ног про из-
во да по сма тра не зе мље. Овај ко е фи ци јент из вор но по ка зу ју 
отво ре ност јед не зе мље за ме ђу на род ну еко ном ску са рад њу, 
док се на свет ском ни воу по сма тра из во зни ко е фи ци јент све-
та, као од нос укуп ног свет ског из во за и свет ске про из вод-
ње у јед ној го ди ни, бу ду ћи да свет ски увоз мо ра би ти јед-
нак свет ком из во зу ако се те жи урав но те же ној раз ме ни10. 
Ако ана ли зи ра мо спољ но тр го вин ске ко е фи ци јен те па жљи во 
ода бра них др жа ва у вре мен ском пе ри о ду од 1950. го ди не до 
да нас ви де ће мо да ве ћи ни зе ма ља спољ но тр го вин ски ко е фи-
ци јен ти вре ме ном ра сту што нам по ка зу је да при вред на ме-
ђу за ви сност у све ту ра сте, оно што ми ка рак те ри ше мо као 
гло ба ли за ци ја свет ске при вре де. У ве ћи ни раз ви је них зе ма-
ља, као Ве ли кој Бри та ни ји, Не мач кој и Фран цу ској, ови ко-
е фи ци јен ти су и пре ко 50 што го во ри о зна чај ном сте пе ну 
ин тер на ци о на ли за ци је у овим при вре да ма. Је ди но у ве ли ким 
раз ви је ним при вре да ма, као што су САД, спољ но тр го вин ски 
ко е фи ци јент је да нас око 25%, што је та ко ђе зна ча јан сте пен 
отво ре но сти ова ко ве ли ке при вре де. Уче шће свет ског из во-
за у свет ском дру штве ном про из во ду (ГДП), од но сно из во-
зни ко е фи ци јент за свет, из но сио је 1986. го ди не 20,7%, да 
би у 1996. го ди ни он из но сио 29,1%.11 Пред ви ђа се и да љи 
раст овог ко е фи ци јен та бу ду ћи да свет ски из воз ра сте бр же 
од свет ског дру штве ног про из во да.

9 Ви ше у: Ro nald Fin dlay, Ke vin H. O’Ro ur ke “Com mo dity Mar ket In te gra tion, 
1500–2000” in:  Mic hael D. Bor do, Alan M. Taylor and Jef frey G. Wil li am son (edi-
tors) GlobalizationinHistoricalPerspective, Uni ver sity of Chi ca go Press, 2003.

10 Пре драг Бје лић, “Међународна трговина”, Цен тар за из да вач ку де лат ност 
Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 17.

11 Из ра чу на то на осно ву по да та ка Свет ске бан ке, Ин тер нет, www.wor ldbank.
org.
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Табела2:  
Спољ но тр го вин ски ко е фи ци јен ти за ода бра не зе мље  

(те ку ће це не)

ПРИ ВРЕ ДА 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009
САД 8,19 9,4 11,4 21,1 21,5 26,3 25,1

Ве ли ка Бри та-
ни ја 44,96 43,5 45,3 52,3 51,5 57,8 57,8

Фран цу ска 28,4 26,9 31,1 43,3 45,2 56,2 48,4
Не мач ка ... 35,2 40,4 53,3 58,0 66,4 76,7

Че хо сло вач ка ... 27,6 30,6 67,7 68,7 - -
Че шка Реп. - - - - 76,7 124,2 126,9
Сло вач ка - - - - 62,2 137,5 135,7

Ки на ... 5,2 5,0 20,2 25,4 44,4 66,2
Ин ди ја 11,09 10,8 7,2 14,6 15,1 27,5 45,8

Син га пур ... 360,9 224,6 423,4 373,3 377,6 381,9
Ни ге ри ја 29,76 21,7 19,6 48,0 64,6 71,3 64,5

Ју го сла ви ја ... 32,6 42,0 41,6 48,9 ... -
Ср би ја - - - - - - 73,2

Извор:Alan He ston, Ro bert Sum mers and Bet ti na Aten, Penn World Ta-
ble Ver sion 7.0, Cen ter for In ter na ti o nal Com pa ri sons of Pro duc tion, In co me 
and Pri ces at the Uni ver sity of Pennsylva nia, May 2011.

У зе мља ма у раз во ју ин те гри са ност у свет ске при вред-
не то ко ве сре ди ном 20. ве ка је би ла ма ла, да би се она вре-
ме ном та ко ђе по ве ћа ва ла и до сти гла ни во од 50% и ви ше. 
Оп ште пра ви ле је да ма ње при вре де има ју ве ћи ни во спољ-
но тр го вин ског ко е фи ци јен та, а екс трем су при вре де у ко ји ма 
је вред ност овог ко е фи ци јен та пре ко 100%, што ма те ма тич-
ки ни је мо гу ће али се у прак си де ша ва због ве ли ког уче шћа 
ре ек спор та, ко ји се ка сни је ста ти стич ки при пи су је из во зу те 
зе мље.

Спољ но тр го вин ски ко е фи ци јент из ра жа ва са мо ме ђу-
на род не тр го вин ске то ко ве, па чак иако ме ђу на род на тр го-
ви на и са ма укљу чу је мно ге ин ди рект не ефек те, овај ко е фи-
ци јент не мо же слу жи ти као ис кљу чи ви по ка за тељ гло ба ли-
за ци је. Укљу чи ва њем и мно гих дру гих по ја ва као фак то ра 
ме ре ња гло ба ли за ци је до би ја се мно го ја сни ја сли ка о ди на-
мич ном ра сту ме ђу на род не при вред не ак тив но сти али и о 
дру штве ним по сле ди ца ма овог еко ном ског про це са. Та ко је 
и на стао А. Т Ке ар неy Ин декс гло ба ли за ци је (Globalization
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Index). Овај ком по зит ни ин декс осим ме ђу на род не тр го ви не 
ро бом и услу га ма у ана ли зу укљу чу је и ме ђу на род не фи нан-
сиј ске то ко ве, пе ро нал ну ме ђу на род ну ин тер ак ци ју љу ди,12 
али и по ли тич ке фак то ре, тех но ло ги ју. Пре ма овом по ка за-
те љу др жа ве нај ви ше укљу че не у про це се гло ба ли за ци је су 
Син га пур, Ир ска, Швај цар ска, Швед ска и Хо лан ди ја, ма ле 
али ви со ко раз ви је при вре де.

Табела3:  
Ранг ли ста на ци о нал них при вре да по ин дек су гло ба ли за ци је

Ранг 2001 2003 2005
1. Син га пур Ир ска Син га пур
2. Хо лан ди ја Швај цар ска Ир ска
3. Швед ска Швед ска Швај цар ска
4. Швај цар ска Син га пур САД
5. Фин ска Хо лан ди ја Хо лан ди ја
6. Ир ска Дан ска Ка на да
7. Аустри ја Ка на да Дан ска
8. Ве ли ка Бри та ни ја Аустри ја Швед ска
9. Нор ве шка Ве ли ка Бри та ни ја Аустри ја
10. Ка на да Фин ска Фин ска

Извор:A.T.Kearney,MeasuringGlobalization,ForeignPolicy,January
February2001,pp.5665;A.T.Kearney,MeasuringGlobalization,Foreign
Policy,JanuaryFebruary2003,pp.6072;A.T.Kearney,MeasuringGlobali
zation,ForeignPolicy,MayJune2005,pp.5260.

По пр ви пут се де си ло у ана ли зи у 2005. го ди ни да у 
пр вих пет уђе и јед на ве ли ка при вре да, САД. У пр вих де сет 
се на ла зе углав ном и зе мље као Ка на да, Ве ли ка Бри та ни ја 
и Аустри ја. Зе мље у раз во ју још увек ни су ушле у нај гло ба-
ли зо ва ни је зе мље све та, иако су на пу ту да то убр зо учи не. 
Тре ба ис та ћи и ви сок пла сман на овој ранг ли сти зе ма ља по 
гло ба ли зо ва них две зе мље из на шег ре ги о на – Хр ват ска, ко ја 
је 2005. го ди не за у зе ла 16 ме сто, и Сло ве ни ја, ко ја је те исте 
го ди не би ла на 20 ме сту. 

12 Ме ре мо пре ко гра нич ним до зна ка ма, ми ну ти ма ме ђу на род них раз го во ра те-
ле фо ном per ca pi ta и бро јем ме ђу на род них пут ни ка per ca pi ta.
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Све фак то ре ко ји про мо ви шу про цес гло ба ли за ци је мо-
же мо кла си фи ко ва ти у три гру пе:

- фак то ри тех но ло шких про ме на;
- фак то ри ли бе ра ли за ци је тр го ви не и ин ве сти ци ја;
- фак то ри ин тер на ци о на ли за ци је по сло ва ња.13

У фак то ре тех но ло шких про ме на убра ја мо све ве ћу 
при ме ну елек трон ске тех но ло ги је у по слов не свр хе ко ја омо-
гу ћа ва знат но бр жу и јев ти ни ју по слов ну ко му ни ка ци ју и 
знат но ра ци о нал ни је оба вља ње по слов них опе ра ци ја. То је 
умно го ме свет ско тр жи ште учи ни ло ин тер ак тив ним и омо-
гу ћи ло гло бал но по сло ва ње. Све се од ви ја мно го бр же, јед-
но став ни је и об у хва та све де ло ви ма све та. По себ но зна чај ну 
уло гу у са вре ме ном тех но ло шком раз во ју је од и грао Ин тер-
нет као пр ва и је ди на гло бал на ра чу нар ска мре жа. Ин тер нет 
као по слов ни ка на ла да нас омо гу ћу је нај ни же тро шко ве по-
сло ва ња у мно гим обла сти ма при вре де. 

Зна чај ни про це си ли бе ра ли за ци је ре жи ма ме ђу на род не 
тр го ви не а и ин ве сти ци ја су јед на од гру па фак то ра ко ји усло-
вља ва ју ди на мич ну гло ба ли за ци ју свет ске при вре де. Зна чај-
ни ја ли бе ра ли за ци ја тр го ви не је от по че ла по сле Дру гог свет-
ског ра та. По себ но се ди на мич но од ви ја ли бе ра ли за ци ју по 
по је ди ним ре ги о ни ма све та осни ва њем ра зних ре ги о нал них 
еко ном ских ор га ни за ци ја. Ова ре ги о нал на ли бе ра ли за ци ја је 
са мо јед на од сте пе ни ца ка оп штој, гло бал ној, ли бе ра ли за-
ци ји тр го ви не. На ме ђу на род но пла ну ди на мич ној ли бе ра-
ли за ци ји тр го ви не нај ви ше је до при нео Оп шти спо ра зум о 
ца ри на ма и тр го ви ни (ГАТТ) од 1948. го ди не. Он је усло вио 
зна чај но сма ње ње ца рин ских сто па у тр го ви ни ро бом из ме-
ђу др жа ва пот пи сни ца овог Спо ра зу ма а ка сни је и зна чај но 
сма ње ње не ца рин ских ба ри је ра овој тр го ви ни. Овај спо ра зум 
је био на сна зи све до кра ја 1994. го ди не ка да је из ме њен и 
укљу чен у си стем уго во ра ко ји ма је осно ва на Свет ска тр го-
вин ска ор га ни за ци ја (СТО), пр ва гло бал на ор га ни за ци ја ко ја 
се ба ви пи та њи ма свет ске тр го ви не. 

Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја по сто ји од 1. ја ну а ра 
1995. го ди не и за раз ли ку од ГАТТ 194714 она осим тр го ви не 

13 World Tra de Or ga ni za tion, “AnnualReport1998“, World Tra de Or ga ni za tion, Ge-
ne va, 1999, p. 35.

14 World Tra de Or ga ni za tion, “AnnualReport1998”, World Tra de Or ga ni za tion, Ge-
ne va, 1999, p. 35.
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ро бом ре гу ли ше и тр го ви ну услу га ма и тр го ви ну ин те лек ту-
ал ном сво ји ном (про из во ди ма људ ског ду ха). Она је за раз-
ли ку од ГАТТ-а 1947 ме ђу на род на ме ђу др жав на ор га ни за ци ја 
са ве ћим над ле жно сти ма и пре ци зни јим пра ви ли ма. У по ре-
ђе њу са оста лим ме ђу на род ним еко ном ским ор га ни за ци ја ма, 
као што су Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (MМФ) и Свет ска 
бан ка (СБ), има да ле ко ши ра овла шће ња у свом до ме ну15. Због 
то га мно ги кри ти ча ри про це са гло ба ли за ци је гле да ју на ову 
ор га ни за ци ју као глав ног про мо то ра гло ба ли за ци је свет ске 
при вре де. Све ме ђу на род не еко ном ске ор га ни за ци је су јед-
ним де лом узур пи ра ле део еко ном ског су ве ре ни те та сво јих 
др жа ва чла ни ца. Иако су се ове др жа ве тог де ла су ве ре ни те-
та до бро вољ но од ре кле оне су сма тра ле да ће ти ме оства ри ти 
не ке но ве, до дат не, ко ри сти. Пре у зи ма њем оба ве за члан ства 
у овим ор га ни за ци ја ма др жа ве чла ни це су мо ра ле од у ста ти 
од упо тре бе мно гих ин стру ме на та еко ном ске по ли ти ке. Нај-
о чи ти ји је при мер спољ но тр го вин ске по ли ти ке ко ја је под 
над зо ром Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Ови про це си ин-
сти ту ци о нал не ин те гра ци је др жа ва у еко ном ској све ри, али 
и до ми на ци ја но ве гло бал не еко ном ске по ли ти ке до ве ли су 
до по сте пе ног ујед на ча ва ња еко ном ских по ли ти ка у ве ћи ни 
др жа ва у све ту што је до дат ни фак тор ди на ми зи ра ња про це-
са гло ба ли за ци је свет ске при вре де. 

Али и по ред ова ко зна чај не ли бе ра ли за ци је, гло ба ли за-
ци ја свет ске при вре де пун за мах је до би ла тек од 1990. го ди-
не ка да не ста је ис точ ни, со ци ја ли стич ки, блок а тран сна ци-
о нал не ком па ни је мо гу од та да да по слу ју у свим де ло ви ма 
све та. До тог пе ри о да на уч на ис тра жи ва ња су по твр ди ла да 
је ве ћи до при нос да ва ла ре ги о нал на ли бе ра ли за ци ја ре жи-
ма ме ђу на род не тр го ви не, ко ја се од ли ку је у ства ра њу ре ги-
о нал них еко ном ских ин те гра ци ја, од ли бе ра ли за ци је ко ја је 
вр ше на на мул ти ла те рал ном ни воу16. Све ове “по вољ но сти” 
оли че не у ли бе ра ли за ци ји свет ске тр го ви не, ујед на ча ва њу 
еко ном ских по ли ти ка др жа ва и ве ћем ути ца ју ме ђу на род них 
еко ном ских ор га ни за ци ја по че ле су да ко ри сте ве ли ке ком-

15 Пре драг Бје лић, “Светска трговинска организација”, Про ме теј, Бе о град, 
2002, стр.50.

16 Phi lip Are stis, Chor ta re as, Ge or gi os, De sli, Evan ge lia and Pe la gi dis, The o do-
re “Tra de flows re vi si ted: furt her evi den ce on glo ba li sa tion”, CambridgeJournal
of Economics, Advan ce Ac cess pu blis hed Sep tem ber 16, 2011, doi:10.1093/cje/
ber018.
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па ни је да по слу ју у ви ше др жа ва исто вре ме но па их на зи ва 
тран сна ци о нал не ком па ни је. Оне су глав ни но си о ци ин тер-
на ци о на ли за ци је по сло ва ња што под ра зу ме ва све ве ће по-
сло ва ње пре ко др жав них гра ни ца. Ва жан сег мент њи хо вог 
по сло ва ња је осни ва ње еко ном ски за ви сних пред у зе ћа у ино-
стран ству, у об ли ку фи ли ја ла, ди рект ним ин ве сти ра њем. 

Основ ни ин те рес ве ли ких тран сна ци о нал них ком па ни-
ја је је дин стве но свет ско тр жи ште без на ци о нал них пре пре ка 
јер су ова пред у зе ћа до сти гла гра ни це ра ста у сво јим на ци-
о нал ним при вре да ма. Циљ Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци-
је је ли бе ра ли за ци ја ре жи ма ме ђу на род не тр го ви не, што се 
у зна чај ној ме ри по кла па са ин те ре си ма тран сна ци о нал них 
ком па ни ја. И док су пред ви ђе не зна чај не ко ри сти за по је ди не 
зе мље од ли бе ра ли за ци је тр го ви не си гур но је да ће глав ни 
ко ри сни ци ових по зи тив них ефе ка та би ти упра во тран сна ци-
о нал не ком па ни је. По во дом то га бив ши Ге не рал ни ди рек тор 
СТО Ре на то Ру ђе ро (RenatoRuggiero) је из ја вио: »Свет ска тр-
го вин ска ор га ни за ци ја је све ви ше и ви ше под при ти ском да 
про ши ри свој днев ни ред за то што све ви ше и ви ше на њу се 
гле да као на цен трал ну тач ку за мно ге иза зо ве и бри ге гло-
ба ли за ци је«17. Ста во ви пред став них не вла ди них ор га ни за ци-
ја су мно го ди рект ни ји. “Основ ни циљ Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је је сма њи ва ње ре стрик ци ја ко је ло кал не и на-
ци о нал не вла сти на ме ћу тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма”18. 
На тај на чин се ства ра си стем тр го ви не ре гу ли сан од стра не 
ве ли ких ком па ни ја (corporatemanagedtradesystem)19. Мно ги 
ауто ри сма тра ју да од лу ке ко је до но си СТО иду че сто у при-
лог упра во тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма, ко је су у овој 
но вој ор га ни за ци ји до би ле за штит ни ка сво јих ин те ре са.

САД као нај ра зви је ни ја и нај кон ку рент ни ја свет ска 
при вре да има ин те ре са да се свет ска тр го ви на у пот пу но сти 
ли бе ра ли зу је. САД као ма тич не зе мље ве ли ког бро ја тран-
сна ци о нал них ком па ни ја су ин стру мент ко је ко ри сте тран-
сна ци о нал не ком па ни је да би оства ри ле је дин стве но свет ско 
тр жи ште и за шти ти ле сво је ин те ре се у СТО. Ком па ни је мо гу 

17 World De ve lop ment Mo ve ment, “Mul ti na ti o nals and the World Tra de Or ga ni sa-
tion“, Corporate Watch, Ava i la ble at: www.corp watch.org/fe a tu re/wto/1-mncs.
html (ac ces sed: 15.12.1999).

18 Ge ov Par rish, “Cor po ra te Mar di Gras”, SeattleWeekly,Fe bru ary 18 - 24, 1999.
19 Wor king Gro up on the WTO/MAI, “A Ci ti zen‘s Gu i de to the World Tra de Or ga-

ni za tion”, Re port, New York, 2000.
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де ло ва ти и пре ко др жа ва до ма ћи на њи хо вих фи ли ја ла, ко је 
су че сто зе мље у раз во ју, у ко ји ма има ју зна ча јан по ли тич ки 
ути цај20. 

Ако тре ба да оце ни мо про це се гло ба ли за ци је са еко-
ном ског ста но ви шта мо ра мо ре ћи да се ра ци о нал ним ко ри-
шће њем свет ских ре сур са оства ру је оп ти мал ни ја свет ска 
про из вод ња и зна чај но се по ве ћа ва свет ски дру штве ни про-
из вод. Ово по ве ћа ње до ход ка се ду гу је бо љем ис ко ри шћа ва-
њу при род них ре сур са у све ту ко ји се ало ци ра ју по кри те ри-
ју му ефи ка сно сти, без огра ни че ња. Си ро ви не се на ба вља ју 
где су нај јев ти ни је у све ту а го то ви про из во ди се про да ју где 
се мо гу за њих до би ти нај ви ше про дај не це не и та ко се мак-
си ми зи ра про фит на гло бал ном тр жи шту. Све ово се за сни ва 
на прин ци пи ма по де ле ра да ко је је још пре не ко ли ко ве ко ва 
уочио Адам Смит. То се у да на шњем све ту огле да у ме ђу на-
род ној про из вод ној спе ци ја ли за ци ји др жа ва. У еко но ми ји је 
до ка за но да отва ра ње зе ма ља за ме ђу на род ну тр го ви ну до-
во ди до њи хо вог бр жег ра ста не го сто би то би ло у усло ви ма 
аутар ки је, да не ма те тр го ви не,21 ако те зе мље уме ју да ис ко-
ри сте ова кву при ли ку. Са ста но ви шта про из вод ње про це си 
гло ба ли за ци је су из у зет но по зи тив ни. Па за што је он да то ли-
ка по ви ка на ове свет ске про це се и за што мно ги сма тра ју да 
су им ин те ре си угро же ни про це си ма гло ба ли за ци је свет ске 
при вре де?

Про блем ко ји мно ги уоча ва ју код гло ба ли за ци је ма ни-
фе сту је се у фа зи рас по де ле до дат ног свет ског дру штве ног 
про из во да ко ји је на стао ра ци о на ли за ци јом по сло ва ња. Иако 
ре зул та ти Уру гвај ске рун де мул ти ла те рал них тр го вин ских 
пре го во ра под окри љем ГАТТ 1947 има ју по зи тив но деј ство 
да ме ђу на род ну тр го ви ну и раз вој у све ту, раз ли ку је се уче-
шће по је ди них ре ги о на у при сва ја њу но вих ко ри сти (при ра-
ста дру штве ног про из во да). Јед на од сту ди ја УНДП по ка зу је 
да упра во пре де ли бо га ти овим при род ним си ро ви на ма не ће 
има ти мно го ко ри сти од ове ли бе ра ли за ци је ме ђу на род не тр-
го ви не22.

20 Пре драг Бје лић, Економикамеђународних односа, Про ме теј, Бе о град, 2004, 
стр. 84.

21 Jo seph Sti glic, “Globalisationanditsdiscontents”, Pen guin Bo oks, Lon don, 2002, 
str. 4.

22 UNDP HumanDevelopmentReport1997, Ox ford Uni ver sity Press, New York and 
Ox ford, 1997.
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Табела4: 
Ре ги о нал ни рас по ред про сеч ног го ди шњег по ве ћа ња дру штве ног 
про из во да услед ли бе ра ли за ци је ре жи ма ме ђу на род не тр го ви не

Те ри то ри ја ми ли јар ди УСД
Европ ска уни ја + 80,0

Ки на + 40,0
Ја пан + 25,0
САД + 18,0

Ази ја (зе мље са ви со ким до ход ком) + 18,0
Оста ле ин ду стриј ске зе мље + 18,0

Ла тин ска Аме ри ка + 8,0
Ин ди ја + 5,0

Ис точ на Евро па и зе мље бив шег СССР-а + 2,5
Ази ја (зе мље са ни ским до ход ком) + 2,5

оста ли + 1,0
Афри ка - 3,0

УКУП НО 215,0

Извор:UNDP,HumanDevelopmentReport 1997,OUP,NewYorkand
Oxford,1997.

Пре ма пред ви ђа њи ма из Афри ке ће се пре ли ти 3 ми ли-
јар де УСД дру штве ног про из во да у дру ге про сто ре са ко ји ма 
она тр гу је. То нам го во ри да из нос ко ри сти ко је ће по је ди-
ни ре ги о ни при ми ти не за ви си са мо од ве ли чи не сни же ња 
ца рин ских сто па ко је др жа ве из тог ре ги о на ну де већ и од 
по сто је ћих од но са раз ме не.23 Ап сурд је да под руч ја ко ја рас-
по ла жу са нај ве ћом си ро вин ском ба зом ко ја је осно ва ди на-
ми зи ра ња свет ске про из вод ње гу бе на про це си ма гло ба ли за-
ци је. По што су тран сна ци о нал не ком па ни је глав ни су бјек ти, 
но си о ци, про це са гло ба ли за ци је ко ји ор га ни зу је ве ћи ну про-
из вод ње у све ту пре ма сво јим по тре ба ма и ин те ре си ма вр ше 
спе ци ја ли за ци ју и ин ду стри ја ли за ци ју по је ди них зе ма ља у 
раз во ју сма тра ју да њи ма тре ба при па сти нај ве ћих ко ри сти 
од гло ба ли за ци је.

Су коб у обла сти рас по де ле ко ри сти од гло ба ли за ци је се 
не од ви ја са мо на ре ла ци ји раз ви је не др жа ве, тач ни је тран-
сна ци о нал не ком па ни је ко је има ју се ди ште у овим др жа ва ма, 

23 Од но си раз ме не (TermsofTrade) по ка зу ју од нос из ме ђи из во зних и уво зних 
це на јед ног под ру чи ја.
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и зе ма ља у раз во ју, већ и у окви ру са мих раз ви је них др жа ва 
јер су ин те ре си мно гих гру па у тим др жа ва ма по го ђе ни ин-
тер на ци о на ли за ци јом по сло ва ња. Пол Круг ман (PaulKrug
man), је дан од нај ве ћих ауто ри те та у обла сти ме ђу на род не 
еко но ми је и до бит ник Но бе ло ве на гра де за еко но ми ју, у свом 
члан ку ис ти че да се гло ба ли за ци ја свет ске при вре де од ви-
ја прин ци пи ма еко ном ске на у ке, да ту не ма из не на ђе ња, али 
да по сто је из ве сне гру пе чи ји су ин те ре си угро же ни. Он ис-
ти че упра во про из вод не рад ни ке ко ји гу бе рад на ме ста јер 
аме рич ке ком па ни је про из вод не по го не се ле из САД у зе мље 
са ни ским над ни ца ма, ка ко би би ле кон ку рен тан у свет ским 
окви ри ма. Он ка же да од го вор на ово ни је про тек ци о ни зам 
већ раз вој бо љег си сте ма со ци јал не по мо ћи.24

Свет ски про це си гло ба ли за ци је има ју про тив ни ке као 
у зе мља ма у раз во ју та ко и у раз ви је ним зе мља ма. Ме ђу тим, 
ко ре ни, ор га ни за ци ја и на чин де ло ва ња ан ти гло ба ли стич ких 
по кре та у зе мља ма у раз во ју и раз ви је ним зе мља ма ве о ма се 
раз ли ку ју, па ће мо их одво је но раз мо три ти.

Антиглобалистичкипокрети
уземљамауразвоју

Рас по де ла ко ри сти од про це са гло ба ли за ци је, оли че на 
у по ра сту свет ског дру штве ног про из во да, ни је рав но мер-
но рас по ре ђе на на све зе мље у све ту а зе мље у раз во ју су 
те ко је оства ру ју про пор ци о нал но ма ње ко ри сти у од но су на 
раз ви је не зе мље, а не ке чак и тр пе ште те, као што смо ви де-
ли. При вред не ста ти сти ке ко је во де ме ђу на род не еко ном ске 
ор га ни за ци је чак бе ле же ди на ми чан раз вој и ин ду стри ја ли-
за ци ју мно гих зе ма ља у раз во ју, али је про блем у то ме сто се 
све ка те го ри је по сма тра ју са аспек та зе ма ља док се у ства ри 
ра ди о ме ђу на род ном по сло ва њу тран сна ци о нал них ком па-
ни ја. И та ко док из воз и до хо дак не ке зе мље ра сту у њи ма се 
ја вља ју зна чај ни со ци јал ни про бле ми јер се сав до хо дак пре-
ли ва у ино стран ство.

За то се у мно гим зе мља ма у раз во ју ја вља ју по кре-
ти ко ји су усме ре ни про тив гло ба ли за ци је. То су углав ном 

24 Paul Krug man, «The Tro u ble with Free Tra de», TheNewYorkTimes, re prin ted in 
Politika, 8. Ja nu ary 2008.
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по ли тич ке пар ти је про со ци ја ли стич ке и на ци о на ли стич ке 
ори јен та ци је. Оне се за ла жу за бо љи стан дард ста нов ни ка 
њи хо вих зе ма ља. Оне сма тра ју да ком па ни је из раз ви је них 
зе ма ља, ко је по слу ју у њи хо вим зе мља ма, ко ри сте си ро ви-
не на осно ву ко јих оства ру ју про фит ко ји из во зом фи нал них 
про из во да из но се из ових зе ма ља.

Ове пар ти је се че сто у пар ла мен ту за ла жу за раз не ме-
ре ко је во де уво ђе њу про тек ци о ни зма у спољ ној тр го ви ни и 
ин ве сти ци о ним то ко ви ма, а не кад и за ме ре ко је укљу чу ју 
на ци о на ли за ци ју стра не имо ви не у њи хо вој зе мљи. Али ако 
зе мља хо ће да бу де ин те гри са на у свет ску при вре ду она мо-
ра при хва ти ти пра ви ла ко ја у њој ва же.  Не мо гу се уво ди ти 
ме ре еко ном ске по ли ти ке ко је спу та ва ју сло бод ну тр го ви ну 
и про ток ин ве сти ци ја и мо ра ју усво ји ти про пи се ко ји га ран-
ту ју пра во на при ват ну сво ји ну стра ним ин ве сти то ри ма. Ова 
пра ви ла на ме ћу ме ђу на род не еко ном ске ор га ни за ци је чи је су 
зе мље у раз во ју чла ни це.

То ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка зе-
мље у раз во ју су пре ви де ле Кон фе рен ци ју за о тр го ви ни и 
раз во ју УН (UN CTAD), не го ГАТТ 1947, као ин сти ту ци ју у 
ко јој мо гу да про мо ви шу сво је ин те ре се у обла сти ме ђу на-
род не тр го ви не. Ове зе мље су у ма лом бро ју би ле стра не уго-
вор ни це ГАТТ-а, а оне ко је су то и би ле у ве ли ком бро ју ни су 
има ле стал не ми си је при ГАТТ-у у Же не ви. У рун да ма пре го-
во ра ГАТТ-а, све до Уру гвај ске рун де, су уче ство ва ле ве о ма 
па сив но25. 

На стан ком Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је зе мље 
у раз во ју све ви ше уче ству ју у ра ду но ве ор га ни за ци је, ка-
ко у про це су до но ше ња од лу ка, та ко и на кон сул та ци ја ма и 
пре го во ри ма. Зе мље у раз во ју да нас чи не око че ти ри пе ти не 
члан ства Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Оста је про блем 
што ве ли ки број ма лих и нај ма ње раз ви је них др жа ва (Le
astDevelopedCountriesLDC), ко је чи не чак 50% члан ства 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је из зе ма ља у раз во ју, не ма ју 
сво је ми си је па не мо гу ефек тив но да пра те рад Свет ске тр-
го вин ске ор га ни за ци је  и уче ству ју у од лу чи ва њу на пра ви 
на чин.26

25 Con stan ti ne Mic ha lo po u los, “The Par ti ci pa tion of the De ve lo ping Co un tri es in 
the WTO”, WTOWorkingPaper, WTO, Ge ne va, p. 2.

26 Ibi dem, p. 23.
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Зе мље у раз во ју сма тра ју да су ре ла тив но ма ло до би-
ле ли бе ра ли за ци јом ко ја је по стиг ну та по пра ви ли ма СТО 
бу ду ћи да су нај ва жни ји сек то ри при вре де у ко ји ма зе мље у 
раз во ју има ју ком па ра тив не пред но сти, као што су по љо при-
вре да и тек стил на ин ду стри ја27, још увек ван си сте ма Свет ске 
тр го вин ске ор га ни за ци је и што раз ви је не зе мље на ме ћу мно-
ге ре стрик ци ју у тр го ви ни глав ним из во зним про из во ди ма 
зе ма ља у раз во ју. То ком при пре ма за Че твр ту Ми ни стар ску 
кон фе рен ци ју, ко ја је одр жа на у Ка та ру 2001. го ди не, зе мље 
у раз во ју, пред во ђе не Ин ди јом и Егип том, су ста ви ле до зна-
ња раз ви је ним зе мља ма да не ће при хва ти ти по кре та ње но-
ве рун де мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го во ра у окви ру 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је све док се не при хва ти њи-
хо ва ини ци ја ти ва за уво ђе ње спе ци јал ног и ди фе рен ци ра ног 
трет ма на за зе мље у раз во ју и док се на ред на рун да не про-
гла си раз вој ном рун дом. Ово је и оства ре но и днев ни ред но-
ве рун де је на зван днев ни ред за раз вој (DohaDevelopment
Agenda).

Ан ти гло ба ли стич ки по кре ти у зе мља ма у раз во ју су не-
ко ор ди ни са ни, без фи нан си ја и сла бо ор га ни зо ва ни и де лу ју 
углав ном на ци о нал но. Тек по след њих го ди на по чи ње раз-
вој ци вил ног дру штва у зе мља ма у раз во ју са по ја вом мно-
го број них не вла ди них ор га ни за ци ја. Углав ном су де ло ва ла 
на на ци о нал ном ни воу док до ре ги о нал не па и ме ђу на род не 
са рад ње до ла зи тек пре пар го ди на. Њи хо ва ак тив ност је ин-
тен зи ви ра на пред Тре ћу Ми ни стар ску кон фе рен ци ју Свет ске 
тр го вин ске ор га ни за ци је ко ја је 1999. го ди не одр жа на у Си-
је тлу. Та ко је, на при мер, 15 сеп тем бра пот пи са на за јед нич-
ка из ја ва пре ко 1.200 не вла ди них ор га ни за ци ја из 77 зе ма ља 
Ази је и Афри ке у ко јој се тра жи од у ста ја ње од но ве рун де 
тр го вин ских пре го во ра28.

Јед на од по зна ти јих мре жа не вла ди них ор га ни за ци ја 
у Афри ци је Африч ка тр го вин ска мре жа (The Afri ca Tra de 
Net work - ATN), ко ја оку пља син ди ка те, со ци јал не по кре-
те, гру пе гра ђа на и не вла ди не ор га ни за ци је из це ле Афри ке. 

27 У обла сти тек сти ла ли бе ра ли за ци ја је про лон ги ра на на пе ри од до 2005. го-
ди не.

28 Mar tin Khor, “Third World NGOs Fight Aga inst WTO New Ro und”, Reporton
Actions inDevelopingCountries for theInternationalDayofActionAgainstA
ComprehensiveNewWTORound, 1999, Third World Net work, Sin ga po re.
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Осно ва на је 1998. го ди не са основ ним ци љем су прот ста вља-
ња ли бе ра ли за ци ји тр го ви не по мо де лу Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је29. 

Антиглобалистичкипокрети
уразвијенимземљама

Иако на пр ви по глед де лу је да све раз ви је не зе мље 
оства ру ју зна чај не ко ри сти од гло ба ли за ци је свет ске при вре-
де мо ра мо по гле да ти де таљ ни је струк ту ру рас по де ле тих ко-
ри сти. По сто је по је ди не гру пе у овим др жа ва ма ко ји ма ни је у 
ин те ре су огром на ин тер на ци о на ли за ци ја по сло ва ња јер док 
ком па ни је оства ру ју ве ће про фи те за по сле ни у тим зе мља ма 
оста ју без по сла или са сма ње ним за ра да ма. Та ко ђе, по је ди-
не ор га ни за ци је сма тра ју да гло ба ли за ци ја угро жа ва око ли ну, 
на ци о нал ни де мо крат ски си стем и слич но.

Радничкипокретипротивглобализације
Мно ги рад ни ци у раз ви је ним зе мља ма, ко ји су ор га ни-

зо ва ни у син ди ка те и дру га удру же ња, сма тра ју да ће оп шта 
ли бе ра ли за ци ја ме ђу на род не тр го ви не до ве сти до се ље ња 
про из вод них по го на у зе мље где је ни ско-обра зо ва на рад-
на сна га не ко ли ко пу та јев ти на од рад не сна ге у раз ви је ним 
зе мља ма јер ком па ни је на сто је да ра ци о на ли зу ју сво ју про-
из вод њу на свет ском ни воу.  Раз ви је не зе мље су бо га те ка-
пи та лом и због то га га из во зе док им не до ста је рад на сна га 
па њу тра же где је нај јев ти ни ја. Про блем ни је са мо у ви си ни 
над ни ца већ и у рад ном за ко но дав ству ко је зна чај но шти ти 
рад ни ке у раз ви је ним др жа ва ма, за ко је су се из бо ри ли син-
ди ка ти то ком го ди на. У зе мља ма у раз во ју за кон ска за шти та 
рад ни ка не по сто ји па су по сло дав ци у мо гућ но сти да од њих 
тра же да ра де ду же рад но вре ме, са ма њим бе не фи ци ја ма и 
на док на да ма. Ре зул тат гло ба ли за ци је ће би ти знат но ни же 
над ни це у раз ви је ним др жа ва ма, јер се по ја ви ти тен ден ци ја 
урав но те же ња над ни ца у све ту, са знат но ве ћим рад ним оба-
ве за ма а на кра ју ће ре зул ти ра ти ма сов ним од пу шта њи ма.

29 Afri ca Tra de Net work “Afri can Ci vil So ci ety Op po se New WTO Ro und“, Press
Release, Sep tem ber 3, 1999.
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Ана ли за Аме рич ког ми ни стар ства ра да, при ка за на у 
на ред ној та бе ли, по ка зу је да су над ни це у САД не ко ли ко де-
се ти на пу та ви ше не го у по је ди ним зе мља ма у раз во ју. Ако 
се по да ци о над ни ца ма про из вод них рад ни ка у САД у 2008. 
го ди ни узму као ба за (100), он да мо же мо ви де ти да про се чан 
рад ник у Бра зи лу за ра ђу је са мо 27% од аме рич ке про сеч не 
над ни це, док рад ни ци у Мек си ку за ра ђу ју са мо 12% а рад ни-
ци на Шри Лан ки са мо не ве ро ват них 3% про сеч не аме рич ке 
за ра де. Мо же мо са мо за ми сли ти ко ли ко се уве ћа ва кон ку-
рент ност јед ног аме рич ког пред у зе ћа ко је пре се ли свој про-
из вод ни по гон на Шри Лан ку и от пу сти сво је рад ни ке у САД.

Табела5:
Ин дек си над ни ца рад ни ка у про из вод њи

Аме ри ка Евро па Ази ја
Ка на да 116 Нор ве шка 193 Ја пан 90

САД 100 Аустри ја 152 Изра ел 67
Ар ген ти на 31 Шпа ни ја 92 Ко реа, Реп. 55

Бра зил 27 Пољ ска 32 Хонг Конг 23
Мек си ко 12 Ма ђар ска 29 Шри Лан ка 3

Напомена:подацисунадницезасатрадаупроизводњиза2008.го
динуиприказаниуиндексимагдејеСАДбаза(100).

Извор:USDeparmentofLabour,BureauofLabourStatistics,Interna
tionalComparisonsofHourly compensationcosts inManufacturing2008,
PressRelaeseUSDL101173,August26,2010.

У САД се већ осе ћа ју зна чај не по сле ди це ин тер на ци о-
на ли за ци је по сло ва ња аме рич ких ком па ни ја. Рад нич ки син-
ди ка ти у САД сма тра ју да су прин ци пи сло бод не тр го ви не 
ко ји су по че ли у САД прак тич но да се спро во де од 1993. го-
ди не са ре ги о нал ном ли бе ра ли за ци јом у окви ру НАФ ТА, а 
за тим на ста вље ни осни ва њем Свет ске тр го вин ске ор га ни за-
ци је, ко шта ли Аме ри ку хи ља де и хи ља де рад них ме ста и да 
су еро ди ра ли пре го ва рач ку моћ рад ни ка30. Са мо у ин ду стри-
ји про из вод ње че ли ка око 10.000 рад ни ка је из гу би ло по сао 
кра јем 20. ве ка, по сао ко ји је био ве о ма до бро пла ћен31.

30 AFL-CIO “What the Glo bal Eco nomy Me ans to Wor king Fa mi li es“, No vem ber 
1999, Ava i la ble at: Cor po ra te Watch, In ter net, www.corp watch.org (Ac ces sed 
15.01.2000).

31 Wor king Gro up on the WTO / MAI, 1999, op.cit.
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Кра јем 20. ве ка Пол Круг ман је пи сао да упра во ли бе-
ра ли за ци ја ме ђу на род не тр го ви не кроз но ве из во зне по сло-
ве до ве ла до кре и ра ња но вих рад них ме ста у САД,32 али је 
ка сни је при знао, у члан ку ко ји смо прет ход но ци ти ра ли, да 
су аме рич ки рад ни ци у ве ћи ни сек то ра при вре де угро же-
ни услед пре ме шта ња про из вод них по го на у зе мље у раз во-
ју. Оно што је по зи тив но је да се до не кле по ве ћа ва стан дард 
рад ни ка у зе мља ма у раз во ју што аме рич ке рад ни ке не ин те-
ре су је пу но. На при го во ре о сма ње њу рад них ме ста у Се вер-
ној Аме ри ци Вла да САД од го ва ра тврд њом да су по сло ви ве-
за ни за из воз ро бе, ко ји се по ве ћа ва ју, скон цен три са ни у сек-
то ри ма у ко ји ма се оства ру ју ви со ке над ни це, 13-16% из над 
на ци о нал ног про се ка, и ко ји под ра зу ме ва ви со ко о бра зо ва ну 
рад ну сна гу, што зна чи ви ши стан дард аме рич ких рад ни ка и 
њи хо вих по ро ди ца у тим ин ду стри ја ма.33

Еколошкипокретипротивглобализације
Свет ски про це си гло ба ли за ци је под ра зу ме ва ју зна чај-

но по ве ћа ње про из вод ње у све ту услед ра ци о нал ни јег ко ри-
шће ња при род них си ро ви на и сло бод ни јег кре та ња ка пи-
та ла. Ком па ни је ни су узи ма ле у об зир ефек те ко је њи хо ва 
про из вод ња про у зро ку је на жи вот ну сре ди ну па је до шло 
до зна чај ног за га ђе ња жи вот не сре ди не. Тр жи ште не узи ма 
у об зир ове ефек те већ их тре ти ра као екс тер на ли је, та ко да 
пред у зе ћа за га ђу ју жи вот ну сре ди ну без ика кве на док на де. 
Због то га су се мно ге не вла ди не еко ло шке ор га ни за ци је из-
бо ри ле за до но ше ње стро гих еко ло шких за ко на у раз ви је ним 
др жа ва ма. Ово је био и је дан од глав них раз ло га се ље ња ин-
ду стриј ских по го на из раз ви је них др жа ва у зе мља у раз во ју 
ко је не ма ју раз ви је но еко ло шко за ко но дав ство. Ме ђу тим, ти 
по го ни че сто ко ри сте тзв. пр ља ву тех но ло ги ју и не ко ри сте 
фил те ре. То зна чај но за га ђу је зе мље у раз во ју, а ка ко за га-
ђе ње не по зна је гра ни це то за га ђе ње се ши ри и на раз ви је не 
зе мље. По сле ди це гло бал ног за гре ја ва ња, не стан ка озон ског 
омо та ча и ве ли ке кон це тра ци је сум по ра осе ћа мо сви. За то 

32 Krug man,  Paul., „Ene mi es of the WTO: Bo gus ar gu ments aga inst the World Tra-
de Or ga ni za tion“, Slate, Ava i la ble at: http://sla te.msn.com/Di smal/99-11-23/Di-
smal.asp, [po sted Nov. 23, 1999].

33 U.S. Go vern ment, “U.S. Mem ber ship in the WTO: Sup por ting Ame ri can Wor-
kers, Far mers, Bu si nes ses, Eco no mic Pro gress and Se cu rity“, April 12, 2000.
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еко ло шке ор га ни за ци је сма тра ју да је вре ме за гло бал ну ак-
ци ју. По сто ји по тре ба да се усво је еко ло шки про пи си ко ји ће 
ва жи ти на свет ском ни воу. Је дан од та квих по ку ша ја би ло је 
усва ја ње Окви рен кон вен ци је УН о про ме ни кли ме, укљу чу-
ју ћи и Про то кол из Кјо тоа (The Kyoto Pro to col to the Uni ted 
Na ti ons Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge) 1997. го ди-
не. Ова Кон вен ци ја пред ви ђа огра ни че ње за га ђи ва ња и др-
жа ва ма про пи су је кво те о ис пу шта њу штет них га со ва у ат-
мос фе ру, уз мо гућ ност тр го ви не де ло ви ма тих кво та. Иако је 
кон вен ци ја сту пи ла на сна гу 2005. го ди не она ни је ис пу ни ла 
оче ки ва ња ње них ства ра ла ца.

Јед на од по сле ди ца гло ба ли за ци је ко ја је по себ но по го-
ди ла раз ви је не зе мље је ве ли ка моћ Свет ске тр го вин ске ор-
га ни за ци је у по гле ду ре ви зи је спољ но тр го вин ских по ли ти ка 
др жа ва чла ни ца. То зна чи да ако не ки про пис др жа ве чла ни-
це ни је у скла ду са пра ви ли ма Свет ске тр го вин ске ор га ни-
за ци је он мо ра би ти из ме њен. Дру штва за за шти ту жи вот не 
сре ди не сма тра ју да пра ви ла Свет ске тр го вин ске ор га ни за-
ци је шти те ком па ни је од на ци о нал них еко ло шких за ко на бу-
ду ћи да се они мо гу по ни шти ти пу тем жал бе дру гих др жа ва 
чла ни ца ма Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. 

Че сто се на во ди при мер ме ђу на род не тр го ви не ра чи-
ћи ма. Ком па ни је ко је кон тро ли шу улов и пре ра ду ра чи ћа су 
убе ди ле вла де Тај лан да, Ин ди је, Па ки ста на и Ма ле зи је да 
пред Свет ском тр го вин ском ор га ни за ци јом по кре ну зах тев 
за пре и спи ти ва ње аме рич ког за ко на о за шти ти угро же них 
вр ста ко ји про пи су је да се у ло ву ра чи ћа мо ра ју ко ри сти ти 
спе ци јал ни уре ђа ји за мре же ка ко се не би угро жа ва ле мор-
ске кор ња че ко је су ве о ма угро же не. Ове др жа ве су на ве ле 
да је овај аме рич ки за кон про ти ван пра ви ли ма Свет ске тр го-
вин ске ор га ни за ци је и да на ме ће тех нич ке ба ри је ре сло бод-
ној тр го ви ни ра чи ћи ма. На са слу ша њу у Же не ви САД је би-
ло на ло же но да овај за кон ста ви ван сна ге. На сли чан на чин 
је по ни ште на за бра на про да је ту не уло вље ње на на чин ко ји 
угро жа ва дел фи не ко ја је би ла до не та у САД34.

На тај на чин се де ро ги ра ју и еко ло шки за ко ни ко ји су 
до не ти у раз ви је ним др жа ва ма под при ти ском ци вил ног дру-
штва, у пр вом ре ду еко ло шких не вла ди них ор га ни за ци ја. 

34 Ge ov Par rish, “Cor po ra te Mar di Gras”, SeattleWeekly,Fe bru ary 18-24, 1999.
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Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја, је под ме ђу на род ним при-
ти сци ма, омо гу ћи ла уче шће не вла ди них ор га ни за ци ја на са-
стан ци ма ми ни стар ске кон фе рен ци је и учи ни ла да њен рад 
по ста не ви ше ја ван. Ове ор га ни за ци је сма тра ју да и еко ло-
шка пра ви ла мо ра ју би ти укљу че на у си стем пра ви ла Свет-
ске тр го вин ске ор га ни за ци је.

Политичкипокретипротивглобализације
Не ки по кре ти, са гле да ва ју ћи по ли тич ке ефек те про це са 

гло ба ли за ци је, сма тра ју да ови про це си во де уни ште њу др-
жа ва и озбиљ но угро жа ва ју де мо крат ске си сте ме вла да ви не. 
Ве ли ки део су ве ре ни те та је пре нет са др жа ва на ме ђу на род-
не ор га ни за ци је. Иако су то др жа ве до бро вољ но ура ди ле јер 
те же да кроз ме ђу на род не ор га ни за ци је оства ре за јед нич ке 
ин те ре се мно ги сма тра ју да ове ор га ни за ци је ни су до вољ но 
де мо крат ске. И док су др жав ни пред став ни ци иза бра ни на 
де мо крат ским из бо ри ма, пред став ни ке др жа ва у ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма би ра ју вла де а не гра ђа ни та ко да они 
гу бе ди рект ну ве зу са би ра чи ма (гра ђа ни ма) ко је, у крај њој 
ли ни ји, пред ста вља ју. По не кад ови пред став ни ци мо гу би-
ти чак под ути ца јем дру гих др жа ва или не ких при вред них 
су бје ка та па мо гу ра ди ти и про тив ин те ре са сво је др жа ве, и 
ње них гра ђа на.

Осим зна чај ног ути ца ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја на 
на ци о нал ни де мо крат ски си стем зна ча јан је и ве ли ки ути цај, 
пу тем ло би ра ња, ве ли ких пред у зе ћа на из бор њи ма од го ва-
ра ју ћих пред став ни ка у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Ова 
пред у зе ћа свој ути цај оства ру ју пре ко др жа ва и ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја као ин стру ме на та њи хо вог ути ца ја35. Тран-
сна ци о нал на пред у зе ћа има ју го ди шње при хо де од про да је 
ве ће од дру штве ног про из во да ве ћи не зе ма ља у све ту36. Пре-
ма нај но ви јим ана ли за ма, при ка за ним у на ред ној та бе ли, од 
че тр де сет нај зна чај ни јих еко ном ских су бје ка та у све ту њих 
чак де сет су ве ли ка тран сна ци о нал на пред у зе ћа. Та пред у-
зе ћа има ју ве ће го ди шње при хо де од про да је не го не ких 150 
на ци о нал них при вре да узе тих по је ди нач но. Пред у зе ће Екс он 
Мо бил (ExxonMobile) за у зи ма 20 ме сто на овој ранг ли сти. 

35 Ви ше у: Пре драг Бје лић, “Тран сна ци о нал не ком па ни је - но ви су бјек ти ме ђу-
на род них од но са”, Војнодело, бр. 4-5/2002, стр. 9-34.

36 UNDP HumanDevelopmentReport1999, UN Ge ne va, 1999, p. 32.
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Табела6:  
Нај ве ће др жа ве и тран сна ци о нал на пред у зе ћа  

у све ту 2008. го ди не

Гло бал ни 
ранг Др жа ва / Тран сна ци о нал но пред у зе ће Ранг др-

жа ва
Ранг 

пред у-
зе ћа

ГДП / Про-
да је

(млрд. УСД)
1. САД 1 14.572
2. Ја пан 2 4.869
3. Ки на, Н.Р. 3 3.888
4. Не мач ка 4 3.506
5. Ве ли ка Бри та ни ја 5 2.827
6. Фран цу ска 6 2.695
7. Ита ли ја 7 2.121
8. Шпа ни ја 8 1.454
9. Ка на да 9 1.453

10. Бра зил 10 1.401
11. Ру си ја 11 1.371
12. Ин ди ја 12 1.186
13. Мек си ко 13 1.062
14. Ко ре ја, Ре пу бли ка 14 1.046
15. Аустра ли ја 15 862
16. Хо лан ди ја 16 811
17. Тур ска 17 666
18. Бел ги ја 18 477
19. Швед ска 19 469
20. Ex xon Mo bil Cor po ra tion САД 1  459
21. Royal Dutch/Shell Gro up Вел. Бри-

та ни ја
2

 458
22. Пољ ска 20 447
23. Са у диј ска Ара би ја 21 440
24. Ин до не зи ја 22 426
25. Швај цар ска 23 424
26. Нор ве шка 24 416
27. Wal-Mart Sto res САД 3 401
28. Аустри ја 25 382
29. BP PLC Вел. Бри-

та ни ја  365
30. Дан ска 26 323
31. Грч ка 27 319
32. Ар ге ни ти на 28 286
33. Ју жна Афри ка 29 283
34. Che vron Cor po ra tion САД 4 273
35. Иран, И.Р. 30 251
36. Co no cop hil lips САД 5 240
37.

To tal SA
Фран цу-

ска
6

 234
38. Toyota Mo tor Cor po ra tion Ја пан 7 203
39. Ge ne ral Elec tric САД 8 182
40. Eni Gro up Ита ли ја 9 158
41. Ford Mo tor Com pany САД 10 146
... Ср би ја 74 41

Извор:Подацизадржаве:WorldBank,WorldDevelopmentIndicators
2010,WashingtonD.C.,table1.1,pp.3234;Подацизапредузећа:UN
CTAD,WorldInvestmentReport2010,Annextable26.
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Про це си гло ба ли за ци је и ја ча ње по ли тич ке мо ћи тран-
сна ци о нал них ком па ни ја зна чај но ути чу и на ста ње људ ских 
пра ва, и то по себ но у зе мља ма у раз во ју. Ово чак при ме ћу-
ју и Ује ди ње не на ци је. Ве ли ка овла шће ња СТО и од би ја ње 
да се по ве же са УН и дру гим уни вер зал ним ор га ни за ци ја ма 
нам го во ри да је СТО ор га ни за ци ја но ве ге не ра ци је у ко јој 
ће се до но си ти ва жне свет ске од лу ке мо жда на уштрб дру-
гих ор га ни за ци ја. Због то га сту ди ја «Ефек ти гло ба ли за ци је 
на људ ска пра ва» УН Пот ко ми си је за за шти ту људ ских пра ва 
об ја вље на 15. ју на 2000. го ди не, по зи ва на ре ви зи ју пра ви ла 
СТО ка ко би она до но си ла ко ри сти и зе мља ма у раз во ју, и 
пред ла же да СТО бу де под ре ђе на си сте му УН37.  

Моћ свих не вла ди них ор га ни за ци ја, рад нич ких, еко-
ло шких и по ли тич ких, је ду го би ла огра ни че на и углав ном 
све де на на на ци о нал не окви ре. Ме ђу тим, ин тен зи ви ра њем 
про це са гло ба ли за ци је до ла зи све до ве ће тран сна ци о нал не 
са рад ње ор га ни за ци ја. Мно ги по кре ти се ра ди ка ли зу ју па 
оку пља ња и про те сти, углав ном ка да се одр жа ва ју са стан ци 
ме ђу на род них еко ном ских ор га ни за ци ја и фо ру ма ко је ан ти-
гло ба ли стич ке ор га ни за ци је ви де као глав не про мо то ре гло-
ба ли за ци је, по ста ју ве о ма на сил ни.

Сви ови про бле ми и су ко бље ни ин те ре си кул ми ни ра ли 
су у Си је тлу 1999. го ди не при ли ком одр жа ва ња Тре ће Ми-
ни стар ске кон фе рен ци је Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. 
Ово за се да ње је би ло пра ће но ма сов ним про те сти ма не вла-
ди них ор га ни за ци ја, син ди ка та рад ни ка и еко ло шких ор га-
ни за ци ја чи ме је чак оне мо гу ће но нор мал но функ ци о ни са ње 
Ми ни стар ске Кон фе рен ци је СТО. Та ко ђе, зе мље у раз во ју су 
по ста ле мно го ак тив ни је, и пред во ђе не Ма ро ком, Ин ди јом, 
Егип том, Бра зи лом и Фи ли пи ни ма од би ле су пред лог САД и 
ЕУ о ве зи ва њу тр го вин ских пи та ња са рад ним стан дар ди ма. 
Зе мље у раз во ју же ле да о пи та њи ма рад и да ље од лу чу је Ме-
ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР). Због то га на са стан ку у 
Си је тлу ни је лан си ра на но ва рун да мул ти ла те рал них тр го-
вин ских пре го во ра ко ја је тре ба ло да поч не у ја ну а ру 2000. 
го ди не.38 

37 UN Sub-Com mis sion on the Pro mo tion and Pro tec tion of Hu man Rights, Fifty-
se cond ses sion, J. Olo ka-Onyan go and De e pi ka Uda ga ma, »The Re a li za tion 
of Eco no mic, So cial and Cul tu ral Rights: Glo ba li za tion and its im pact on the 
full enjoyment of hu man rights«, UN Report E/CN.4/Sub.2/2000/13, 15 Ju-
ne 2000, Ava i la ble at: www.un hchr.ch/hu ri doc da/hu ri do ca.nsf/Fra me Pa ge/
Body+SC+En?Open Do cu ment (ac ces sed 15.12.1999).

38 World Bank, “De ve lo ping Na ti ons Pre pa re to Chal len ge Go li aths of WTO“, WB
DevelopmentNewsNewsletter, Fri day, 19 No vem ber, 1999.
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Мно ге обла сти свет ске тр го ви не ни су ли бе ра ли зо ва не 
спо ра зу ми ма Уру гвај ске рун де и оста ју отво ре не за пре го-
во ре, као што су по љо при вре да, услу ге, тек стил и слич но. 
Мул ти ла те рал ни тр го вин ски пре го во ри за сни же ње ца ри на 
и укла ња ње ба ри је ра тр го ви ни ће се на ста ви ти и у окви ру 
Свет ске тр го ви нин ске ор га ни за ци је. Би ло је пред ло га да се на 
днев ни ред но ве рун де мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го-
во ра ста ви ти сни же ње свих ца ри на (ис кљу чу ју ћи по љо при-
вред не про из во де) на ни во од 5% и уки да ње ца ри на ни жих 
од 5%, сни же ње ца ри на на по љо при вред не про из во де за 50%, 
оп шта ли бе ра ли за ци ја за услу ге, уво ђе ње сло бо де ин ве сти-
ра ња и слич но39. Ме ђу на род на тр го вин ска ко мо ра (In ter na ti-
o nal Cham ber of Com mer ce - ICC), као ме ђу на род на по слов на 
ор га ни за ци ја и за ступ ник по слов них ин те ре са, сма тра да но-
ва рун да мо ра во ди ти ка оп штој ли бе ра ли за ци ји јер “отво ре-
ни мул ти ла те рал ни си стем ко ји олак ша ва про ток ро бе, услу-
га и ин ве сти ци ја пре ко на ци о нал них гра ни ца је глав на сна га 
за по ди за ње жи вот ног стан дар да и кре и ра ње рад них ме ста 
у свим де ло ви ма све та”40. Не у спех лан си ра ња но ве рун де је, 
пре ма ICC, био ко рак уна зад, а Пред сед ник ICC Ад нан Ка сар 
(AdnanKassar) сма тра да су на па ди на Свет ску тр го вин ску 
ор га ни за ци ју прет ња вла да ви ни пра ва у ме ђу на род ној тр го-
ви ни.41 Све ово је би ла при пре ма за Че твр ту Ми ни стар ску 
кон фе рен ци ју Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је ко ја је одр-
жа на но вем бру 2001. го ди не у Ка та ру, на ко јој је ко нач но по-
кре ну та но ва рун да мул ти ла те рал них тр го вин ских пре го во-
ра и пр ва у окви ру СТО. Али ко ли ко су кон тра верз на пи та ња 
на днев ном ре ду ове рун де пре го во ра го во ри и то што ни ка-
кви зна чај ни ји ре зул та ти у пре го во ри ма ни су по стиг ну ти у 
про те клој де це ни ји пре го ва ра ња.

39 Brink Lind sey, Da niel T. Gri swold, Mark A. Gro om brid ge, and Aaron Lu kas, 
“Se at tle and Beyond: A WTO Agen da for the New Mil len ni um - Exe cu ti ve Sum-
mary”, TradePolicyAnalisys No. 8, CA TO In sti tu te, Cen ter for Tra de Po licy Stu-
di es, Was hing ton D.C, P. 3.

40 ICC, Com mis sion on Tra de and In vest ment, Po licy Sta te ment “World bu si ness 
pri o ri ti es for a new ro und of mul ti la te ral tra de ne go ti a ti ons”, 21 Ju ne 1999, Ava-
i la ble at: www.ic cwbo.org/ho me/sta te ments_ru les/sta te ments/1999/mul ti la te ral_
tra de_ne go ci a ti ons_ju ne1999.asp (ac ces sed: 15.12.1999).

41 Го вор од 10. 12. 1999, Ин тер нет, www.ic cwbo.org/ho me/news_ar chi ves/1999/
at tacks_on_wto.asp.
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Закључак

Гло ба ли за ци ја свет ске при вре де је про цес ко ји под ра-
зу ме ва по раст ме ђу на род ног по сло ва ња по сма тра ног кроз 
тр го вин ске и ин ве сти ци о не то ко ве ко ји се од ви ја ју из ме ђу 
раз ли чи тих др жа ва.  Она је от по че ла од мах по сле Дру гог 
свет ског ра та али је би ла огра ни че на на део све та у ко ме је 
вла дао тр жи шни мо дел при вре ђи ва ња. По чет ком де ве де се-
тих го ди на 20. ве ка ство ре ни су по ли тич ки усло ви да се овај 
про цес про ши ри на цео свет.

Еко ном ски гле да но гло ба ли за ци ја је, у сфе ри про из-
вод ње, ве о ма по зи ти ван про цес јер се оп ти ми за ци ја фак то ра 
про из вод ње вр ши на свет ском ни воу па се рав но те жа ус по-
ста вља на знат но ви шем ни воу што зна чи да се оства ру је до-
дат ни свет ски дру штве ни про из вод. Глав ни из вор ка пи та ла 
у овом про це су су раз ви је не др жа ве, тач ни је тран сна ци о нал-
не ком па ни је до ми ци ли ра не у овом де лу све та, док су глав-
ни из вор при род ног бо гат ства и јев ти не рад не сна ге зе мље у 
раз во ју. Ме ђу тим, ка да до ђе мо до сфе ре рас по де ле при ме ћу је 
се да ве ћи ну но во ство ре них ко ри сти при сва ја ју тран сна ци о-
нал не ком па ни је. Та ко ђе, гло ба ли за ци ја до во ди до ујед на ча-
ва ња це на фак то ра про из вод ње у це лом све ту чи ме су по себ-
но по го ђе ни рад ни ци из раз ви је них зе ма ља чи је над ни це се 
сни жа ва ју. Као што смо на ве ли, је дан од по зна тих те о ре ти-
ча ра еко ном ске гло ба ли за ци је Шти глиц при ме ћу је да је гло-
ба ли за ци ја по зи ти ван еко ном ски про цес али пун про тив реч-
но сти, и кон ста ту је да се он још увек мо же ис ко ри сти ти у 
по зи тив ном сме ру.

Као про тив те жа по ли тич ком фор ми ра њу но вог свет-
ског по рет ка, на еко ном ској осно ви гло ба ли за ци је, по ја вљу је 
се ме ђу на род но ци вил но дру штво ко је чи не не вла ди не ор-
га ни за ци је ко је све ви ше тран сна ци о нал но де лу ју. Иако су 
се ме ђу на род не не вла ди не ор га ни за ци је по ја вљу ју још по-
чет ком 20. ве ка њи хо ва ко ор ди ни ра на ак ци ја је до шла до 
из ра жа ја тек по след њих го ди на. У раз ви је ним зе мља ма се 
као про тив ни ци гло ба ли за ци је ја вља ју рад нич ки по кре ти 
и еко ло шка дру штва као и по ли тич ки по кре ти за за шти ту 
де мо кра ти је. У зе мља ма у раз во ју се осим не вла ди них ор га-
ни за ци ја и по ли тич ке пар ти је и дру ги по кре ти бо ре про тив 
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гло ба ли за ци је ко ју ви де као узрок да љег си ро ма ше ња ста-
нов ни штва ових зе ма ља.

Оп шти за кљу чак је да је гло ба ли за ци ја свет ске при вре-
де про цес ко ји ства ра но ве еко ном ске вред но сти ко ји во ди 
раз во ју и по ве ћа њу свет ског дру штве ног про из во да, али да се 
у сфе ри рас по де ли ти ко ри сти ја вља ју ве ли ке про тив реч но-
сти у при сва ја њу из ме ђу ка пи та ла и ра да, из ме ђу раз ви је них 
и не раз ви је них. Али свет ске ин сти ту ци је се мо ра ју по за ба ви-
ти рас по де лом тих но во ство ре них ко ри сти ко је се, под при-
ти ском ме ђу на род ног ци вил ног дру штва, мо ра ју пра вич ни је 
рас по де љи ва ти. 
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PredragBjelic

ECONOMICGLOBALIZATIONANDTHE
ROOTSOFАNTIGLOBALISTMOVEMENTS

Re su me

Thegrowthofvolumeofinternationaltradeandtransferof
privatecapitalacrossnationalbordersarethemainindicatorsof
aprocessofglobalizationofworldeconomy.Thiseconomicview
on theprocessesofworld integration tries tohighlightpositive
effects of globalization. Countries are becomingmore interde
pendentandthislevelofeconomiccooperationbetweennations
isunprecedentedinhistory.Inthepaperwepresenteddifferent
methodologyinordertomeasuretheexistentofeconomicgloba
lizationachievedtoday.

Buttheprocessofglobalizationisfollowedwithsometen
sionwhichreflectsininequalityofthedistributionofincomebet
weencountriesandinsideparticularcountries.Allthesecontra
dictionsintheprocessofglobalizationarethecausefortheemer
genceofvariousantiglobalistmovements.Theaimofthispaper
istoshowthecausesfortheemergenceofsuchmovementsand
theiractivitiesindevelopedanddevelopingcountries.Theanti
globalistmovementisverydifferentinthistwogroupofecono
miessinceitsrootsaredifferent.Buttheunifiedpowerinwhich
theyshowtheirforceisequallyimpressive.Thispaperalsotries
toexploremainactorsineconomicglobalization–transnational
companies.

Indeveloping economies theantiglobalistmovements are
developedaroundideathatthisgroupofeconomiesislosersin
theprocessofglobalizationofworldeconomysincethereispre
sent inequality inthedistributionofglobalGDPaswellasthe
distributionofaddedworldGDPasaresultofeconomicgloba
lizationprocesses.Inthedevelopingcountriestherearedifferent
politicalpartiesandmovementsthatopposetoglobalization.
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Antiglobalistmovementsindevelopedeconomieshavebeen
establishedby thegroupsof citizens thathave lost their social
standingasaresultofglobalization.Thatiswhymainantiglo
balisactionindevelopedcountriescanbefoundinlabormove
ments.Theworkersindevelopedeconomiesareunderconstant
treatthattheycouldloosetheirjobsasaresultofeconomicglo
balizations.Twocoremovementsopposingglobalizationareal
soecologicalorganizationsandpoliticalmovements.Ecological
movementspromotetheviewthatintheglobalizationprocesses
earthresourcesareoverexploitedandtheenvironmentisunder
risingpollution.
Keywords:internationaltrade,globalizationofworldeconomy,

antiglobalistmovements,foreigndirectinvestments.

 Овај рад је примљен 2. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 2. септембра 2013. године.
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ПРЕИСПИТИВАЊЕ ТЕОРИЈЕ И 
ПРАКСЕ НУКЛЕАРНОГ ОДВРАЋАЊА

Сажетак

Аутор анализира домете и ограничења теорије и стра-
тегије нуклеарног одвраћања. У првом делу, бави се концеп-
туализацијом и условима важења теорије. Модификацијом 
концепта рационалности и увођењем новог појма “кон-
струисане рационалности”, аутор покушава да премости 
бројне теоријске апорије. Други део рада презентује правце 
мишљења на пољу нуклеарног одвраћања као и предлоге прак-
тичних политика проистеклих из основних ставова о про-
блему. У трећем делу еклектичком методом комбиновања 
теоријског концепта и емпиријских налаза, аутор покуша-
ва да увиди у којим случајевима нуклеарно одвраћање функ-
ционише. Циљ рада огледа се у преиспитивању и надградњи 
постојећег знања о нуклеарном одвраћању кроз откривање 
његовог правог места на скали од “стварности до илузије”. 
Кључне речи: нуклеарно одвраћање, рационалност, констру-

ктивизам, претња, рат.
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Увод

Алберт Ајнштајн, човек чије су идеје биле основ за на-
станак атомске бомбе, у једној реченици објаснио је суштину 
новог оружја: “Данас атомска бомба дубоко мења природу 
света каквог знамо и људска раса се налази у новом ста-
ништу према којем мора да прилагођава своје мишљење”.1 
Током скоро седам деценија дуге атомске ере, нуклеарно 
оружје постало је незаобилазни предмет проучавања науке 
о међународним односима и студија безбедности. Посебно 
место у научној јавности, нуклеарно оружје имало је током 
трајања Хладног рата и тзв. “златног доба стратешких сту-
дија”. Равнотежа у нуклеарној моћи између суперсила на-
вођена је као главни узрок “дугог мира”.2 Када је постало 
јасно да ново оружје није употребљиво на бојном пољу због 
невиђене разорне моћи, политичари и стратези пронашли су 
му нову сврху. Оно се користило као прворазредно средство 
застрашивања и одвраћања непријатеља од напада.

После Хладног рата, феномен нуклеарне пролифе-
рације долази у центар пажње када се говори о атомском 
оружју. Појачани процес глобализације створио је страх да 
се нуклеарног оружја домогну тзв. “разбојничке државе” и 
поједине недржавне групације. Одвраћање, међутим, и даље 
је задржало свој хладноратовски статус као основни и једини 
вид “употребе” нуклеарног оружја. Поједини теоретичари и 
практичари политике, сматрају да одвраћање служи као оп-
равдање за “кратке” кораке ка нуклеарном разоружању. Сто-
га је процес денуклеаризације противречан јер је истовреме-
но праћен истицањем “ефеката пацификације” нуклеарног 
оружја, али и умножавањем броја припадника “нуклеарног 
клуба”. На први поглед исправна и у пракси потврђена тео-
рија нуклеарног одвраћања, није ништа мање противречна. 
Анализом различитих теоријских концепата, практичних и 

1 Albert Einstein, “Only Then Shall We Find Courage”, New York Times Maga-
zine, 23. June 1946. Videti na: http://www.federalunion.org.uk/albert-einstein/ 
(приступљено 25.8.2012.)

2 Појам “дуги мир” употребио је познати историчар Џон Луис Гедис. Видети: 
John Lewis Gaddis, The Long Peace: Inquiries Into the History of the Cold War, 
Oxford University Press, New York, 1987
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теоријских услова важења и различитих праваца мишљења 
по питању нуклеарног одвраћања, бићемо корак ближе од-
говору на оправдано питање “да ли нуклеарно одвраћање 
заиста функционише”? Постављени нимало лак задатак та-
кође захтева објективну емпиријску анализу, без претходно 
усвојене “слепе вере” у његово беспрекорно функционисање.

Концепт нуклеарног одвраћања

Одвраћање у најопштијем виду значи употребу пре-
тње силом како би се противник понашао на начин на који 
то жели актер који прети. Овако широко дефинисано од-
враћање, односи се на многе моделе понашања најразличи-
тијих друштвених актера који поседују одређени капацитет 
силе. Иако не постоји теоријски консензус о томе шта је запра-
во „одвраћање“, када и како функционише, може се рећи да је 
„употреба претњи како би се противник натерао да се пона-
ша на жељени начин“, језгро свих дефиниција.3 У основи те-
орије одвраћања (deterrence theory)4 у науци о међународним 
односима налази се употреба претње војном силом неке др-
жаве, која подразумева вршење одмазде уколико се држава 
против које је претња усмерена не буде понашала на жељени 
начин. Томас Шелинг посматра одвраћање као “претњу с на-
мером да се супарник одговори од чињења одређене радње”.5 
Александар Џорџ и Ричард Смоук одвраћање дефинишу као 
“једноставно убеђивање противника да ће трошкови и/или 
ризици одређеног курса деловања надмашити користи”.6 Од-
враћање подразумева ситуацију где „најмање једна страна 
озбиљно разматра напад док друга помоћу претње снажном 
(нуклеарном) одмаздом жели да напад спречи“.7 

3 George W. Downs, “The Rational Deterrence Debate”, World Politics, Vol. 42, No. 
2, January 1989, p. 226

4 Појам “deterrence” и појам “одвраћање”, у овом раду биће коришћени као 
синоними иако поједини теоретичари у концепту  “deterrence” наглашавају 
категорију страха, а не економску цост-бенефит анализу, те би синтагма 
“одвраћање путем  застрашивања” била веродостојнија. 

5 Thomas C. Shelling, Arms and Influence, Yale University Press, New Haven, 1966, 
p. 69

6 Alexander George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: 
Theory and Practice, Columbia University Press, New York, 1974, p. 11

7 Patrick Morgan, Deterrence, Sage Publications, Beverly Hills, 1983, p. 30
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Теорија одвраћања базирана је на реалистичкој претпо-
ставци да су државе једини (или бар најважнији) актери међу-
народних односа, које имају сопствене интересе и располажу 
војном силом коју могу користити директно или индиректно 
(кроз претњу). Заједничка особина свих стратега је да свет 
националних држава виде као “хобсовски” према суштини, 
а на нуклеарно одвраћање гледају као на “државни разлог“ 
опстанка.8 Без нуклеарног оружја, мисле реалисти, свет би 
вероватно био опасније место за живот.9 Теорија рационал-
ног одвраћања почива на најмање три елемента без којих није 
могуће њено функционисање, и то: веродостојни капацитети 
(војна сила), јасно усмерена претња и жеља да се исказана 
претња спроведе.10 Исходиште рационалног одвраћања нала-
зи се у теорији рационалног избора јер дели заједничке пре-
тпоставке о стратешком понашању рационалних актера који 
бирају оне опције из којих извлаче највише користи.11

Први стратег који је покушао да изрази суштину нукле-
арног одвраћања, Бернард Броди, тврдио је да у атомским 
бомбама лежи способност одвраћања противника од напада 
на поседника тог оружја. Он је наглашавао тежњу држав-
ника да у будућности избегавају ратове због опасности од 
употребе „апсолутног оружја“. Броди запажа како је „до сада 
основни циљ војног естаблишмента био да добије ратове, а 
од сада је главни циљ како да их избегне.“12 Нуклеарно од-
враћање подразумева рационално понашање потенцијалних 
држава-агресора да ће трошкови рата бити сигурно већи од 
евентуалне користи. Нуклеарно оружје је имало већу моћ да 
застраши и одврати противника због своје могућности на-
ношења неприхватљиве штете другој страни.13 Роберт Мек-

8 Russell Hardin and John J. Mearsheimer, “Symposium on Ethics and Nuclear De-
terrence”, Ethics, Vol. 95, No. 3, April 1985, pp. 411-412

9 Исто., p. 413
10 William Kaufman, “The Requirements of Deterrence”, in William Kaufman, ed., 

Military Policy and National Security, Princeton University Press, Princeton, 1956, 
p. 19

11 Видети: Christopher Achen and Duncan Snidal, “Rational Deterrence Theory and 
Comparative Case Studies ”, World Politics, Vol. 41, No. 2, January 1989, pp. 143-
169

12 Bernard Brodie, “Implications for Military Policy”, in The Absolute Weapon: Atom-
ic Power and World Order, ed. Bernard Brodie, Harcourt, Brace and Company, 
New York, 1946, p. 76

13 Kenneth Waltz, “Peace, Stability and Nuclear Weapons”, Policy Papers, Institute 
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намара, секретар за одбрану у Кенедијевој администрацији, 
дефинисао је минимум неприхватљиве штете као деструк-
цију 1/5 до 1/4 непријатељске популације и 2/3 до половине 
противникових индустријских капацитета.14

Теоретичари реалистичке школе мишљења у науци о 
међународним односима, исказују веру у способност нукле-
арног одвраћања да спречи рат између нуклеарних сила, па 
се одвраћање неретко дефинише као мера која спречава рат 
коришћењем психолошких уместо физичких средстава.15 
Теорија и стратегија одвраћања своју популарност дугују 
нуклеарном оружју, и када се говори о концепту одвраћања, 
углавном се мисли на „нуклеарно одвраћање“. Једностав-
но, нуклеарно наоружање представља врхунац деструктив-
не моћи једне војне силе. Примера ради, дефиниција „од-
враћања“ у речнику војних термина војске Сједињених Аме-
ричких Држава (даље: САД), односи се на „превенцију неке 
акције путем страха од последица“ у чијем је језгру „стање 
ума изазвано постојањем веродостојне претње“.16 Овде се 
мисли на одвраћање путем нуклеарног оружја. Слично је и 
са речником америчког ваздухопловства, који „одвраћање“ 
дефинише у контексту „узајамног осигураног уништења“ 
нуклеарним оружјем.17

Можемо разликовати два основна приступа одвраћању, 
према наглашавању језгра теорије, иако је модалитет и ефекат 
одвраћања једнак у оба случаја. Први приступ је економски 
по својој суштини јер наглашава цост/бенефит анализу трош-
кова и користи у концепцији одвраћања. Одређена држава, 
према овом моделу бива одвраћена од напада на нуклеарну 
силу из разлога што би другачије понашање довело до не-
прихватљиво великих трошкова по њу. Други приступ је по 
својој природи психолошки јер у језгро теорије одвраћања 

on Global Conflict and Cooperation, UC Berkeley, 1995, p. 10 
14 Драган Петровић и Богдан Стојановић, Равнотежа нуклеарне моћи САД и 

Русије (СССР), Пешић и синови, Центар за развој међународне сарадње, Бео-
град, 2012, стр. 129

15 John M. Collins, Grand Strategy, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 
1973, p. 267

16 Department of Defence Joint Publication 1-02, Dictionary of Military and Associ-
ated Terms, 8 November 2010, p. 90

17 Air Force Doctrine Document (AFDD) 1-2, Air Force Glossary, 11 January 2007, 
p. 50



Богдан Стојановић  ПРЕИСПИТИВАЊЕ ТЕОРИЈЕ И ...

146

ставља категорију „страха“ од уништења као главни разлог 
одустајања од напада на нуклеарну силу, а опстанак као при-
родну склоност сваког човека, а следствено томе и државе. 
Иако по својој методологији различити, економски приступ 
са методама микроекономије и психолошки приступ са ин-
дуктивном и квазиексперименталном психолошком мето-
дом, заправо представљају две стране истог новчића.18  
 Стога се препоручује синтетички приступ проблема-
тици одвраћања. Џорџ Даунс, анализирајући постулате тео-
рије одвраћања, поставља питања попут: “Да ли је одвраћање 
успело ако рат наступи након три године, а без одвраћања 
би избио одмах?” или “Да ли пропаст одвраћања у пракси 
мора значити крах теорије одвраћања?”19 Разликовањем од-
враћања у пракси и теорије одвраћања, Даунс наводи да из-
бијање рата између две државе, од којих је једна употребља-
вала претњу да одврати напад, не мора значити пропаст 
теорије већ искључиво пропаст одвраћања у пракси.20 Ком-
плексност и проблематика теорије рационалног одвраћања 
захтева посебну анализу, док релевантност за овај рад има 
искључиво теорија и пракса нуклеарног одвраћања, фунди-
раног на одвраћању нуклеарним оружјем. Стога је оправда-
но користити термин “егзистенцијално одвраћање” да би се 
нагласио ефекат нуклеарног оружја.21    
 Према тзв. класичној теорији нуклеарног одвраћања, 
све државе, конфронтиране са нуклеарним опонентима, по-
нашаће се опрезно када је реч о употреби силе. У преводу, 
нуклеарна сила је способна да одврати увек и сваког. Шелинг 
наводи да “нуклеарно одвраћање одвраћа чак и ниже акте аг-
ресије због несигурности да ли ће ограничени рат ескалира-
ти у свеопшти рат”.22 У односима између држава, од којих је 
макар једна нуклеарна сила, одвраћање нуклеарним оружјем 
ће функционисати, чак и у случају конфликта ниског интен-
зитета.23 Некадашњи амерички секретар за одбрану, Роберт 

18 George W. Downs, “The Rational Deterrence Debate”, нав.дело, p. 225
19 Исто, p. 228
20 Исто
21 McGeorge Bundy, “The Bishops and the Bomb”, New York Review of Books, June 

10, 1983, p. 4
22 Thomas C. Shelling, Arms and Influence, нав.дело, chapter 3
23 Више о класичној теорији нуклеарног одвраћања у: Jacek Kugler, “Terror With-
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Мекнамара, не верује у тезу по којој нуклеарно оружје може 
одвратити конвенционални напад.24 Кенет Волц тврди да ка-
тастрофични исходи потенцијалне нуклеарне размене чине 
цену рата енормном, па чак и мали ризик од рата може бити 
елиминисан кроз одвраћање. Ако постоји и најмања могућ-
ност да би супарник узвратио нуклеарно, држава ће бити од-
враћана од агресивног понашања, било да је реч о сукобима 
на нижим нивоима ескалације.25 Волц одбацује “етноцен-
тричност” психолошких критика одвраћања које се према 
његовом мишљењу базирају на ставу да постоје “ниже расе”, 
мислећи на одређене државе које не заслужују да поседују 
нуклеарно наоружање.26 Класични теоријски ставови, о чему 
ће бити речи у даљој анализи, траже ревизију и надоградњу.  
  Уз нужно схватање ширине концепта “од-
враћања” и његовог коришћења у различитим научним дис-
циплинама, потребно је назначити искључиви предмет даље 
анализе, а то је “нуклеарно одвраћање” као употреба претње 
нуклеарном одмаздом ради одвраћања конвенционалног или 
нуклеарног напада. Аутор на овом месту жели да подробно 
истражи да ли нуклеарно одвраћање заиста функционише и 
да увиди његове слабости, ограничења и домете у теоријском 
и практичном смислу. Анализа теорије одвраћања огранича-
ва се на билатералне односе између држава од којих је бар 
једна нуклеарна сила. 

out Deterrence: Reassesing the Role of  Nuclear Weapons”, Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 28, No. 3, 1984, pp. 470-506; Bernard Brodie, Strategy in the Mis-
sile Age, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1959

24 Видети: Robert McNamara, “The Military Role of Nuclear Weapons: Perceptions 
and Misperceptions”, Foreign Affairs, No. 62, 1983, pp. 59-80

25 Kenneth Waltz, “Nuclear Myths and Political Realities”, American Political Sci-
ence Review, Vol. 84, No. 3, September 1990, pp. 731-734

26 Kenneth Waltz, “The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better”, Adelphi 
Papers, No. 171, International Institute for Strategic Studies, London, 1981, p. 30
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Проблем рационалности  
и стратешко мишљење

“Мислим, дакле одвраћам”, део је провокативног на-
слова рада који презентује веру у рационално одвраћање.27 
Заиста, на први поглед у нуклеарном одвраћању нема ничег 
спорног јер се базира на постулату здравог разума. Међутим, 
управо “здрав” разум у који теорија одвраћања полаже све 
наде, може бити веома проблематичан.

Некадашњи саветник америчког председника, Пол 
Нице рекао је: “Ефекат нуклеарног одвраћања на ирацио-
налне актере доводи се у питање…рационално мишљење је 
неопходно да би одвраћање радило”.28 Роберт Џервис наводи 
да је за успешну стратегију одвраћања потребно много мање 
од тоталне рационалности.29 Да би нуклеарно одвраћање 
функционисало није потребно, каже Волц, да доносиоци од-
лука праве комплексне трошкови-користи калкулације пре 
доношења сваке одлуке, већ је довољно да буду осетљиви на 
високе “трошкове”. Волц овај минималан захтев за функцио-
нисање одвраћања назива “претпоставком рационалности”.30 
Он наводи најекстремнији пример како би чак и Хитлер био 
застрашен и одвраћен од агресивних акција у Европи да су 
савезници 1939. године располагали нуклеарном силом.31 За-
мислимо чак да Хитлер не би био одвраћен, али да ли би се 
његови генерали и други подређени из владајуће елите, по-
виновали његовим самоубилачким акцијама или би одбили 
послушност и покушали да га свргну.32 Закључак који се на-
меће из овог става јесте да су државе увек рационалније од 
појединаца јер постоји дисперзија моћи, те ће увек постојати 

27 Видети: Richard Ned Lebow and Janice Gross Stein, “Rational Deterrence Theory: 
I Think, Therefore I Deter”, World Politics, Vol. 41, No. 2, January 1989, pp. 208-
224

28 Donald C. Whitmore, “Revisiting Nuclear Deterrence Theory”, 1998, http://www.
abolishnukes.com/short_essays/index.html (приступљено 28.8.2012.)

29 Robert Jervis, “Deterrence Theory Revisited”, World Politics, Vol. 31, No. 2, Janu-
ary 1979, p. 299

30 Kennet Waltz, “The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better”, нав.дело, 
p. 11

31 Исто, p. 20
32 Исто
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минимум рационалности који ће одвратити државу од суи-
цидног курса. 

Перспектива организационе теорије демонтира став да 
су државе једини актери који се понашају у складу са соп-
ственим интересима.33 Ту су још организационе јединице 
са својим сетовима вредности, идеја и посебним склоности-
ма, што све укупно компликује однос у скупу “рационал-
них” понашања различитих организационих јединица. Како 
су Џејмс Марш и Херберт Симон нагласили, “свет тежи да 
буде перципиран од стране чланова организационих једини-
ца у појмовима партикуларних концепата организацијског 
речника”.34 Осим тога, чак и саме организације попут војс-
ке, садрже конфликтне циљеве и уже интересе појединих 
под-нивоа (ваздухопловство, морнарица, копнена армија).35 
Унутар организација развија се тзв. организациона култура 
и производи се заједнички скуп вредности које деле њени 
чланови и у складу са којима се понашају.36 Иако организа-
циона теорија проширује видике, чини се да пренаглашава 
снагу интереса под-државних организационих јединица на 
осетљивом пољу односа између нуклеарних сила. Тачно је 
да постоје бројни сукобљени интереси организационих једи-
ница али оне поседују заједнички мета-интерес који се тиче 
сопствене егзистенције. Свака организација са својим парти-
куларним интересима тежи пре свега опстанку, па се може 
рећи под-јединице неће тежити отпочињању нуклеарног 
рата. Склоности и тенденције организационих јединица нису 
увек конвергентне са њиховом улогом у државном систему. 
Ричард Бетс наводи да цивилни лидери у кризним ситуација-
ма нису ништа мање склони употреби силе од генерала и вој-
ника.37 

33 Scott Sagan, “The Perils of Proliferation: Organization Theory, Deterrence Theory, 
and the Spread of Nuclear Weapons”, International Security, Vol. 18, No. 4, Spring 
1994, p. 71

34 Исто., p. 72
35 На пример конфликтни интереси америчког ваздухопловства и морнарице 

око тога који вид ће бити главни носилац нуклеарне силе, или чак конфлик-
тни интереси унутар ваздухопловства (авијација и ракетне снаге). Свака под-
јединица тежи максимизацији сопствених интереса.

36 Karl Weick, “Organizational Culture as a Source of High Reliability”, California 
Management Review, Vol. 29, No. 2, Winter 1987, p. 124

37 Richard Betts, Soldiers, Statemen, and Cold War Crises, 2d ed., Columbia Univer-
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Претпоставка да се државе у основи понашају рацио-
нално није емпиријски потврђена већ симплификује ком-
плексну стварност коју чини мрежа испреплетаних идеја, 
норми, вредности, психолошких карактера и институција 
са својим механизмима, које утичу на одлуке и понашања 
актера у међународним односима. Аутор овог рада жели да 
прикаже “стаклене ноге” на којима почива рационалност 
према својој онтолошкој природи. Наиме, феномени објек-
тивне стварности пролазе кроз “филтер” људског мишљења 
пре него што се делује према или у вези са наведеним фе-
номеном. Људско мишљење том приликом производи идеје 
о феномену, са једне, и омогућава практично деловање, са 
друге стране. На тај начин било које практично деловање 
носи печат субјективног конструисања стварности, које се 
огледа у процесу “филтрирања” путем норми, идеја, норми, 
вредности, психолошких црта, након чека долази до испоља-
вања практичног деловања. Изграђени идентитет утиче на 
практично испољавање, али оно повратном спрегом такође 
утиче на изградњу идентитета јер константно пролази кроз 
“филтер” мишљења, мењајући и допуњујући идентитет. Шта 
би према томе представљало рационално понашање? Рацио-
нално би било, у теорији, оно понашање које не пролази кроз 
поменути сложени “филтер” мишљења, већ искључиво кроз 
“филтер” трошкова и користи, где ћемо увек изабрати дело-
вање које доноси више користи. 

Проблем настаје код одређивања критеријума за трош-
кове јер су они такође субјективно перципирани.38 Ако није 
реч о чисто економским критеријумима трошкова и користи, 
мада је и немогуће целокупно људско понашање свести на 
економско понашање, чини се немогуће одредити објективне 
критеријуме за рационално понашање тј. створити објектив-
ни и универзални “филтер” из кога се еманира практично 
деловање. Овај проблем, према мишљењу аутора овог рада, 
иманентан је рационалном понашању, онако како га дефи-

sity Press, New York, 1991, pp. 213-236
38 Нпр. једна политичка елита може сматрати да то што је њихова држава изашла 

из рата са 10.000 мртвих и рањених и три разрушена града, али при том доби-
ла територијална проширења за трећину постојеће територије, донело више 
користи него трошкова. Друга политичка елита може сматрати да су трошкови 
надмашили користи иако је реч о истој ситуацији.
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нишу креатори теорије одвраћања, те се може рећи да осим 
дуго расправљаног проблема информација који доводи до 
тзв. “ограничене рационалности”, постоји перманентна “кон-
струисана рационалност”. Оваква “конструисана рационал-
ност” чини се универзалном због сличности у понашању 
највећег броја актера (када је реч о нуклеарном одвраћању), 
али ипак постоји стална могућност да одређени актер “иско-
чи” из тог наизглед универзалног шаблона понашања.

Нуклеарно одвраћање у свом практичном облику 
заправо представља стратегију која почива на стратешком 
мишљењу и понашању држава, базирајући се на претпо-
ставци рационалног одлучивања. Свако стратешко мишљење 
претпоставља рационалност као компонентну без кога такво 
мишљење није могуће, док нуклеарно одвраћање без стра-
тешког мишљења не може функционисати. Нуклеарно од-
враћање као стратегија39 не представља стратегију у њеном 
изворном значењу, као ратоводство, већ стратегију индирект-
не употребе војне силе ради остваривања одређених поли-
тичких циљева. Све до уласка у нуклеарну еру, стратегија и 
стратешко мишљење били су резервисани за људе из војног 
сектора, али се тада “селе” из генералштабова и војних ин-
ститута у цивилне кабинете. Стратегија и политика међусоб-
но су се преплитале током трајања Хладног рата, те је било 
врло тешко повући границу њиховог разграничења.40 Први 
пут се о стратешком мишљењу као друштвеном процесу го-
вори 1966. године на конгресу Светског удружења социоло-
га.41 То је значајно јер нуклеарно одвраћање у пракси постаје 
стратегија у рукама политичара, а не војника, што је запра-
во и омогућило нуклеарном оружју да пронађе своју сврху 
и “употребљивост”. Речено је да свако стратешко мишљење 
захтева рационалност актера и тежи пројектовању понашања 
у одређеним ситуацијама. Ако држава А саопшти држави Б 
да ће на њу извршити снажан атомски напад уколико се др-
жава Б одлучи да је нападне, стратегија државе А пројектује 

39 Појам настао стапањем грчких речи stratos (војска) i ago (водим).
40 Драган Петровић и Богдан Стојановић, Равнотежа нуклеарне моћи САД и 

Русије (СССР), нав.дело, стр. 120
41 Radovan Vukadinović, Nuklearne strategije supersila, August Cesarec, Zagreb, 

1985, str.7
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будуће понашање према моделу рационалног избора. Ту се 
поставља проблем, шта ако рационалност закаже? 

Ако претња успе да одговори супротну страну од на-
пада, стратегија нуклеарног одвраћања је остварила успех. 
Ако претња не успе, увек је могуће тврдити да стратегија 
нуклеарног одвраћања и даље функционише него је претња 
била сувише “слаба”, није схваћена озбиљно или је постојао 
проблем у комуникацији током упућивања претње.42 Теорија 
нуклеарног одвраћања се једноставно лако може одбранити 
од појединих критика тиме што се за неуспешно одвраћање 
може “окривити” проблем недостатка информација и сазнај-
них могућности или тзв. ограничена рационалност

Кредибилитет претње  
и “разумљива” комуникација

Претњи не сме недостајати кредибилитет. Она мора 
бити стварна и веродостојна. За успешно одвраћање захте-
ва се психолошка интеракција лидерских елита држава које 
учествују у стратешком калкулусу (иницијатор и мета од-
враћања). Прво, држава А мора да разуме како држава Б “раз-
мишља” и понаша се тако да може направити стратегију која 
ће је мотивисати да не делује (не нападне). Друго, држава Б 
мора “мислити” и понашати се у складу са разумевањем и 
предвиђањем државе А. Треће, не сме да постоји могућност 
за неразумевање између држава А и Б тј. мора се тачно знати 
који акт ће испровоцирати нуклеарни одговор. Застрашивање 
и одвраћање кроз претњу мора да буде схватљиво и стварно 
(без тзв. блефирања), али мора давати избор мети одвраћања. 
Ова три услова односе се на људску комуникацију, процене и 
пројектовано понашање. Не може се са сигурношћу рећи да 
сви услови могу увек бити испуњени до перфекције.

Проблеми настају из разлога што се одлуке доносе у 
интерној интеракцији управљачких елита, што аутоматски 
смањује могућност за стопроцентно успешну процену или 
пројекцију понашања. Не може се предвидети понашање сва-
ког актера у процесу одлучивања јер сваки учесник тог про-
цеса има сопствене склоности, идеје, вредности и различито 

42 George W. Downs, “The Rational Deterrence Debate”,нав.дело, p. 227
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реагује у одређеним ситуацијама. Једноставно, не постоји 
потпуна предвидљивост и сценарио лоше калкулације увек 
остаје отворен. Једна лоша процена у ситуацији када је свака 
страна способна да почини несагледиву штету другој страни 
и читавој планети, може резултирати катастрофом. Одлучи-
вање на ивици нуклеарног рата, при том тешко може бити 
искључиво рационално, “очишћено” од стреса и емоционал-
ног набоја. 

Додатни проблем кредибилитета претње је у томе што 
се држава ослања на претњу истребљивачким нападом.43 Вил-
сон наводи да у 3.000 година постоји само један пример рата 
до истребљења који укључује циљеве потпуног уништења и 
убијања противникове популације. Такав рат, једини у исто-
рији, био је Трећи пунски рат.44 Иако постоје мањкава раз-
ликовања геноцида и рата истребљења, као и нејасни крите-
ријуми категоризације, Вилсонов став узет са резервом, има 
за циљ да презентује ретко избијање ратова до истребљења у 
досадашњој историји. Следствено томе, претња једним так-
вим ратом не може бити веродостојна јер оруђе уништења 
није пресудно, наводећи да је и пре 2.000 година било могуће 
(иако спорије) спровести рат до истребљења, а он је ипак ре-
тко избијао.45

Способност за “други удар”  
и апсолутна одбрана

Главно питање које се тиче ефективности нуклеар-
ног одвраћања јесте “колико је довољно” да би се противник 
одвратио. Одговор на ово питање не тиче се толико кванти-
тета већ квалитета система одвраћања. У ту сврху држава 
мора развити снаге за “други удар” које би остале нетакнуте 
и способне да узврате, чак и после непријатељског нуклеар-
ног напада на виталне циљеве. Према теорији нуклеарног од-
враћања свака држава биће одвраћена снагама за “други удар” 
супарника, чак и она коју води фанатик (попут Хитлера).46 

43 Ward Wilson, “The Myth of Nuclear Deterrence”, Nonproliferation Review, Vol. 
15, No. 3, November 2008, p. 429

44 Исто, pp. 429- 430
45 Исто
46 Waltz, “Nuclear Myths and Political Realities”, нав.дело, p. 739
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За ту намену развијане су интерконтиненталне балистичке 
ракете, чврсто укопане у бетонским силосима или качене на 
мобилне лансере који су могли да делују готово са било ког 
места, али и подморнице које су као одговор на нуклеарни на-
пад могле да подводно лансирају ракете са нуклеарним боје-
вим главама и угљенишу противника у кратком року. Према 
теорији одвраћања, способност за други удар представља 
круцијалну компоненту повећања потенцијалних губитака 
по нападача до те мере да он одустаје од напада. У односима 
нуклеарних сила, да би одвраћање функционисало, потребно 
је обезбедити узајамно осигурано уништење (mutual assured 
destruction: MAD) у евентуалном сукобу.  

Одвраћање тражи потенцијални ефикасан нуклеарни 
напад од којег се друга страна не може одбранити. Наиме, 
развој дефанзивних капацитета државе у одбрани од нукле-
арног напада, изнедрио би опцију нуклеарног рата као ра-
ционалну за ону државу која располаже таквим одбрамбеним 
могућностима. Експерти процењују да није могуће направи-
ти систем одбране од балистичких ракета који би био сто-
процентно успешан. Чак и једна од десет лансираних ракета 
направила би немерљиво велику штету. Државе су одлучиле 
да своје дефанивне капацитете доведу до минорних грани-
ца јер све што разлабављује одвраћање није пожељно. Рањи-
вост нуклеарне силе може бити разлог за први и одлучујући 
напад, али у случају осигураног контра-удара, директан 
напад нестаје као реална опција што резултира успешним 
одвраћањем. Споразум о антибалистичким ракетама (ABM 
Treaty) потписан 1972. године, доказ је жеље нуклеарних 
опонената да спрече материјално угрожавање стратегије од-
враћања.

Нуклеарно оружје је веома мало и покретљиво, што 
пружа могућност за лако сакривање. Волц верује да ће сва-
ка нуклеарна сила без већих проблема развити снаге другог 
удара због тога што се “велика количина експлозивне моћи 
налази се у малим пакетима”.47 То је тачно ако се узме у обзир 
да је око 15кг У-235 довољно за једну нуклеарну бомбу неве-
роватне деструктивне моћи, која се без проблема може на-
качити на балистичку ракету. Једна интерконтинентална ба-

47 Исто, p. 732
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листичка ракета може носити више нуклеарних бојевих гла-
ва (систем MIRV48). Џозеф Нај сликовито описује моћ скон-
центрисану у малом простору, наводећи да једна ракета може 
да понесе више експлозива него што је коришћено током чи-
тавог Другог светског рата. Сликовити приказ односа моћи 
нуклеарне бомбе и конвенционалног експлозива најбоље се 
види поређењем совјетске експлозије из 1961. године када је 
“Тсар” бомба остварила принос од 60 мт (мегатона) што је 
тридесет пута више од целокупног експлозива коришћеног 
у Другом светском рату.49 Нуклеарне силе развијају најраз-
личитије системе одашиљања, попут балистичких ракета 
најразличитијих домета, лансираних са копна или подмор-
ница, ултра прецизних крстарећих ракета или стратешких 
бомбардера натоварених атомским бомбама. Имајући у виду 
све наведено, чини се да овај услов није тешко остварити и да 
ће свака сила која развије нуклеарно оружје у старту тежи-
ти и без већих проблема створити минималне снаге које би 
преживеле први удар и биле способне да узврате, наносећи 
ултимативну штету противнику.

Ауторизација и контрола  
нуклеарних арсенала

Један од главних разлога који се наводи за нужност 
денуклеарнизације међународних односа и уништења атом-
ског оружја јесте проблем случајне, неауторизоване употре-
бе или употребе услед техничких грешака. Историја бележи 
случајеве када је постојала велика опасност да дође до так-
вих употреба. Нуклеарни оптимисти наводе да ће се држа-
ве на овом пољу понашати рационално и тежити стриктној 
контроли својих нуклеарних арсенала. Оне неће ризиковати 
нуклеарни напад на своју територију услед неке неаутори-
зоване или случајне употребе.50 Државе ће наводно имати 
снажне подстицаје да све држе под контролом, али је велико 
питање да ли су оне способне за тако нешто јер немају право 

48 Акроним од “multiple independently targetable reentry vehicle”.
49 Džozef Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 

2006, str. 183
50 Kennet Waltz, “The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better”, нав.дело, 

p. 16
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на грешку. На врхунцу Кубанске ракетне кризе 1962. годи-
не, војници у ваздухопловној бази у Монтани, намонтирали 
су ракете “Минутеман” тако да их могу лансирати незави-
сно од централне команде, и то без икакве ауторизације.51 
Последњег дана Кубанске кризе, НОРАД (North American 
Aerospace Defence Command) је информисан да је извршен 
нуклеарни напад са Кубе балистичком ракетом која ће по-
годити Флориду, али се испоставило да је оператор радара 
убацио тест касету са симулацијом напада збунивши колеге 
да се ради о  правом нападу.52 

Може се рећи да опасност од “случајног” избијања 
нуклеарног рата, расте са развојем софистицираних система 
одашиљања. Педесетих година суперсиле су имале неколико 
часова времена да утврде да ли је реч о правом или лажном 
нападу, али развојем интерконтиненталних балистичких ра-
кета тај рок износи максималних 30 минута, док за подмор-
ничке балистичке ракете лансиране са ближих локација тај 
рок може износити мање од 10 минута.53 Ако је реч о нукле-
арним силама које су суседи, попут Индије и Пакистана, за-
висно од локације одашиљања и мете, тај рок може износити 
2-3 минута. Грешка може довести до ситуације када се др-
жава нађе пред избором да у року од пар минута одлучи да 
ли ће одговорити одмаздом. Године 1983. совјетски потпу-
ковник Станислав Петров, спречио је нуклеарни рат након 
што је радар пријавио лансирање пет америчких балистич-
ких ракета “Minuteman” на Совјетски Савез, а он одлучио да 
поверује како се ради о техничком квару и команду извести 
о лажном нападу.54

Касније се испоставило да је дошло до квара на сате-
литском систему раног упозорења, а развој ситуације био би 
другачији да је Петров којим случајем известио централну 
команду о стварном нападу на совјетску територију. Коначна 
одлука о употреби нуклеарног оружја и томе да ли ће мили-

51 Scott Sagan, “The Perils of Proliferation: Organization Theory, Deterrence Theory, 
and the Spread of Nuclear Weapons”,нав.дело, p. 96

52 Исто
53 Исто, p. 99
54 Видети: “I Had a Funny Feeling in my Gut”, Washington Post, 10 February 1999 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/coldwar/shatter021099b.
htm (приступљено 2.9.2012.)
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они људи живети, лежи у рукама мале групе људи, обавије-
ним велом тајне.55 Све што је створио човек кварљиво је и не-
савршено, па тако и процедуре лансирања оружја могу зака-
зати а техничка средства дати погрешну слику о противни-
ковом нападу. Инциденти су иманентни свакој технологији, 
чак и оној најсофистициранијој. Катастрофе у Чернобиљу и 
Фукушими, иако се тичу цивилне нуклеарне употребе, доказ 
су да најбоље обезбеђени и најсофистициранији технички 
системи могу колапсирати. Комплексни технички системи 
попут нуклеарних електрана, биотехнолошких и хемијских 
постројења, нафтних танкера и рафинерија, припадају групи 
“високо-ризичних технологија”.56 Закључак је да државе иако 
теже искорењавању инцидентних ситуација, оне су увек мо-
гуће, било да се ради о погрешним потезима запослених или 
техничким недостацима. Иако не постоји “апсолутна сигур-
ност од инцидената” остаје нам да се уздамо у максималну 
посвећеност држава да се понашају на начин који би могућ-
ност за њихово избијање свеле на најмању могућу меру. 

Социјални конструктивизам  
и морална критика одвраћања

За разлику од доминантно реалистичких приступа у 
овом домену, представићемо научни правац који форсира и 
бави се нематеријалним елементима нуклеарног одвраћања у 
међународној политици, а то је социјални конструктивизам, 
Према овом приступу, ми смо ти који креирамо стварност. 
Свет је наша представа и онакав је како га видимо и именује-
мо. Кроз овакав правац мишљења анализира се дискурс о 
неупотреби нуклеарног оружја још од 1945. године до данас, 
и шта је томе допринело. Према овом приступу нуклеарно 
одвраћање представља фикцију која није доказана већ се сво-
ди на чисто нагађање. Позната је иронична паралела Варда 
Вилсона који верује како га вампири нису напали јер носи 
бели лук око врата. Као доказ за то наводи да га вампири 
још увек нису напали.57 Неупотреба нуклеарног оружја није 

55 Russell Hardin and John J. Mearsheimer, “Symposium on Ethics and Nuclear De-
terrence”, нав.дело, p. 422

56 Више о томе у: Charles Perrow, Normal Accidents: Living with High-Risk Tech-
nologies, Basic Books, 1984

57 Ward Wilson, “The Myth of Nuclear Deterrence”, Nonproliferation Review, нав.
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рационани избор већ је настала табуизацијом кроз креирање 
културних, идејних и нормативних образаца. Одвраћање је 
људска конструкција, а не објективно узрочно-последично 
деловање.

Норме делују као правила која дефинишу идентитет 
актера (конститутивни ефекат норме) или као стандарди који 
прописују одређено понашање дефинисаног идентитета (ре-
гулативни ефекат норме).58 Нуклеарни табу се може схватити 
као „забрана која извире из стратешке културе против упо-
требе нуклеарног оружја“.59 Према томе, ако нека држава не 
нападне другу нуклеарним оружјем, то не мора бити показа-
тељ успеха нуклеарног одвраћања, већ да постоји прихваће-
на норма о томе како нуклеарно оружје не би требало упо-
требити. Међутим, мањкавост овог приступа је у томе што 
он иако може да објасни нуклеарну апстиненцију између две 
нуклеарне силе, не може објаснити зашто се никада није де-
сило да нека нуклеарна сила нападне другу конвенционал-
ним наоружањем.60 Не-нуклеарно оружје није табуизовано, 
па ипак није употребљено у ратном сукобу између две нукле-
арне силе. Осим тога, нуклеарни табу није у супротности са 
теоријом одвраћања јер се може схватити као производ ус-
пешног функционисања стратегије нуклеарног одвраћања. 
Табу у том случају представља дериват успешне стратегије, 
а не нешто што долази уместо ње. 

Морални критичари стављају питање “да ли је страте-
гија нуклеарног одвраћања морална”, у сам центар проблема. 
Претња “осигураним уништењем” која је неселиктивно ус-
мерена према свим грађанима супарничке државе, не може 

дело, p. 433
58 Наведени концепт норме преузет из: Katzenstein J. Peter, „Introduction: Alterna-

tive Perspectives on National Security“, in: Katzenstein J. Peter, ed., The Culture 
of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University 
Press, New York, 1996,  p. 5

59 Ову дефиницију дао је Бери Бузан. Цитирано у: John Baylis, Steve Smith and 
Patricia Owens, eds., The Globalization of World Politics: An Introduction to Inter-
national Relations, 5th Edition, Oxford University Press, New York,  2010, p. 388

60 Нуклеарне силе међусобно нису никада ратовале иако историја познаје при-
мере да су две нуклеарне силе водиле ограничене оружане сукобе, попут 
совјетско-кинеског сукоба на граници 1969. године или индијско-пакистанског 
1998. године. Међутим, ово нису били ратови у правом смислу речи већ само 
ограничени оружани сукоби, који нису ескалирали управо због постојања ну-
клеарног оружја.
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бити исправна са становишта морала.61 Одмазда обухвата 
масовно убијање недужних цивила, а позивање на реципро-
цитет као оправдање, не одговара прихваћеним моралним 
начелима.62 Без жеље дубље анализе “шта је морал” и да ли 
је нуклеарно одвраћање са тог аспекта допустиво, евидентно 
је да стратегија нуклеарног одвраћања у свом језгру садржи 
“концепт освете”. Међутим, сваки рат који укључује убијање 
недужних цивила, као и претњу таквим ратом, можемо смес-
тити у категорију “неморалних”. Претња нуклеарном од-
маздом не представља никакав изузетак, осим што би број 
људских жртава био немерљиво већи. Слично претходно 
постављеном питању “да ли је рат (било који) рационалан”, 
можемо поставити питање “да ли је рат моралан”. Одговор 
на ово питање спада у домен политичке философије и нема 
пресудан утицај на деловање актера у пракси. Многе акције 
држава и њихових лидера у међународној политици можемо 
сврстати у категорију неморалних према различитим крите-
ријумима, али то их не спречава да се оне одигравају. О д -
говор Хедлија Була на замерке моралних критичара упућене 
стратезима, можда представља најбољи савет за понашање 
у по том питању. Бул сматра да политичке одлуке (ту спада 
и улазак у рат), не смеју бити доношене искључиво у стра-
тешким, већ и у моралним оквирима.63 То значи да морал на 
пољу нуклеарног одвраћања може имати стабилизирајућу 
и корективну улогу, где може додатно ојачати одвраћање у 
пракси и спречити избијање нуклеарног рата.  

Домети проширеног одвраћања

Проблем теорије нуклеарног одвраћања неретко лежи 
у тзв. “само-одвраћању” које ступа на снагу у ситуацијама 
када су претње по опстанак државе велике, што њену претњу 
одмаздом чини некредибилном, непоузданом и слабо веро-
достојном.64 Страх од сопственог опстанка може да одврати 

61 Russell Hardin and John J. Mearsheimer, “Symposium on Ethics and Nuclear 
Deterrence”,нав.дело, p. 413

62 Исто, p. 414
63 Hedley Bull, “Strategic Studies and Its Critics”, World Politics, Vol. 20, No. 4, Jul 

1968, pp. 598-599
64 Видети: Donald C. Whitmore, “Revisiting Nuclear Deterrence Theory”, нав.дело, 

http://www.abolishnukes.com/short_essays/index.html (приступљено 5.9.2012.)
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државу од стварне претње одмаздом. Само-одвраћање се на-
рочито манифестује код тзв. “проширеног одвраћања”, нас-
талог током Хладног рата као комплекснији и непредвидљи-
вији вид стратегије одвраћања. “Проширено одвраћање” 
предвиђало је америчку претњу одмаздом уколико Совјети 
нападну њихове европске савезнике. Велико је питање да 
ли је таква претња имала веродостојност јер би њено спро-
вођење значило угрожавање Вашингтона или Њујорка зарад 
опстанка Париза или Бона. Могуће је да би САД повукле свој 
“нуклеарни кишобран” уколико би криза претила да угро-
жи америчке грађане и територију, али у исто време можемо 
закључити да совјетска инвазија западне Европе никада није 
наступила.65

Због постојања дилеме о томе да ли су САД биле 
спремне да поднесу жртву зарад европских савезника, Ве-
лика Британија и Француска одлучиле су да развију сопс-
твене нуклеарне капацитете. Амерички нуклеарни арсенали 
нису спречили Кину да нападне америчке трупе у Кореји. У 
ограниченом рату ван америчке територије, нуклеарне бом-
бе САД биле су практично неупотребљиве. Праг међусобне 
толеранције нуклеарних сила подиже се на највиши ниво, 
а све у циљу избегавања директног ратног сукоба. Посту-
пци попут америчких напада на Северну Кореју и аванту-
ре у Вијетнаму или совјетске инвазије на Мађарску, Пољску 
или Авганистан, остали су некажњени са аспекта директне 
одмазде, већ се против-мера сводила на помагање неприја-
тељевом противнику, јавну осуду, одбијање учествовања 
на спортским догађајима или мултилатералним скуповима. 
Нуклеарно одвраћање једноставно има ограничено важење 
због катаклизмичног потенцијала нуклеарних бомби које се 
налазе у језгру стратегије.

Контрафактуалност и емпиријски налази

Одвраћање своју валидност темељи на контрафакту-
алности у смислу “да којим случајем нуклеарно оружје није 
измишљено, водили би се бар неки ратови између данашњих 
нуклеарних сила”. Овде се као пример често наводи пар 

65 Драган Петровић и Богдан Стојановић, Равнотежа нуклеарне моћи САД и 
Русије (СССР), нав.дело, стр. 130
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САД-Совјетски Савез који би се према заступницима тео-
рије одвраћања, у свету без атомског оружја, сигурно нашао 
у рату. Проблем овог става јесте у његовом емпиријском не-
утемељењу и постаменту контрафактуалности “шта би било 
кад би било”. Тешко да заговорници наведене тезе могу до-
казати да ли би Индија и Пакистан или Русија и САД били 
данас у рату да не постоји узајамно осигурано уништење 
нуклеарним оружјем. Да бисмо видели да ли одвраћање 
функционише у пракси прво морамо бити сигурни да ли је 
држава Б заиста хтела да нападне државу А, па је одустала 
тек након ефективног одвраћања. Проблем је што је то тешко 
доказиво. Овде се враћамо на поменуту анегдоту о вампири-
ма. Слично можемо рећи да нас још увек нико није напао јер 
о каиш имамо завезан нож. Доказ за то да наш нож одвраћа 
непријатеља јесте што нисмо нападнути. Џорџ и Смоук та-
кође наводе како “примери очигледног успеха одвраћања 
могу бити лажни”.66 После Наполеонових ратова Европа је 
ушла у период мира иако тада атомско оружје није постојало. 
Зашто онда без доказане узрочно-последичне везе, одсуство 
рата у хладноратовском периоду, приписивати нуклеарном 
одвраћању.67

Том логиком могуће је извести закључак да период 
мира од 1918. до 1925. године, када је Женевски протокол 
ставио хемијско оружје ван снаге, заслугу дугује „хемијском 
одвраћању“ тј. ефикасним међусобним претњама нападом 
хемијским оружјем.68 Иако је овај аргумент пренебрегао 
чињеницу да хемијско наоружање заправо никада није могло 
ефикасно бити употребљено у рату (утицај ветра, проблем 
преносних механизама и циљања), те стога није имало снагу 
одвраћања, он прати неутемељену логику закључивања по 
којој је нуклеарно одвраћање спречило рат између нуклеар-
них сила. Заговорници нуклеарног одвраћања често наводе 
да нуклеарно оружје даје дипломатску снагу држави по-
седнику у односима са државама које такво оружје немају, 
мада искуство демантује такве ставове. САД су имале нукле-

66 Alexander George and Richard Smoke, Deterrence in American Foreign Policy: 
Theory and Practice, нав.дело, p. 516

67 Ward Wilson, “The Myth of Nuclear Deterrence”, Nonproliferation Review, нав.
дело, p. 433

68 Исто
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арни монопол читаве 4 године, што није спречило Совјетски 
Савез да води агресивну спољну политику директно усме-
рену против америчких интереса која је кулминирала 1948. 
године блокадом Берлина.69 Потребно је ипак нагласити раз-
лику у снази између атомске (тзв. “А” бомбе) и хидрогенске 
(“Х” бомбе), јер у период нуклеарног монопола САД друга, 
напреднија врста бомбе није била измишљена. Наиме, “А” 
бомба, колико год моћна, могла је бити балансирана конвен-
ционалним наоружањем масификацијом напада, попут оног 
када је бомбардован Дрезден у Другом светском рату. Према 
степену деструкције, атомски напад на Хирошиму био би ек-
вивалентан конвенционалном бомбардовању 300 америчких 
авиона.70 Хидрогенска бомба, више хиљада пута снажнија, 
далеко је напреднији тип атомског оружја, па се справом 
сматра да је тек ово наоружање довело до коперниканског 
обрта на пољу теорије и праксе ратовања. Тек са хидроген-
ском направом рат “постаје незамислив”. Емпиријске чиње-
нице показују да нуклеарно оружје не даје предност држави 
у вођењу ограничених ратова ван своје територије и да оно 
нема практичну употребу у рату у којем нису угрожени ви-
тални интереси нуклеарне силе. Осим тога, такви ратови по-
пут Корејског рата, рата у Вијетнаму, совјетске инвазије на 
Авганистан или постхладноратовске америчке на Авганис-
тан и Ирак, показују да нуклеарно оружје не доноси поли-
тичку, војну и дипломатску предност, нити одвраћа против-
ника од вођења рата. Још бољи примери неуспеха нуклеарног 
одвраћања у односима између нуклеарне силе и државе која 
не располаже атомским арсеналом, можемо пронаћи у Јомки-
пурском и Фолкландском рату. У овим ратовима нуклеарне 
силе су нападнуте иако је противник располагао информа-
цијама да мета напада располаже нуклеарним арсеналом. 
Према класичној теорији рационалног одвраћања држава се 
не би усудила да нападне нуклеарну силу конвенционалном 
силом због могућности да противник одговори “нуклеарно”. 
Ипак, наведени примери дискредитују овај став. 

69 Више о неуспесима америчке дипломатије и поред поседовања атомског  
монопола у: McGeorge Bundy, “The Unimpressive Record of Atomic Diplomacy” 
in Robert J. Art and Robert Jervis, eds., International Politics: Enduring Concepts 
and Contemporary Issues, Harper Collins, New York, 1996

70 Freedman Lawrence, The Evolution of Nuclear Strategy, Macmillan, London, 
1983, p. 23
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Израел никада није признао да располаже нукле-
арном силом, мада је до 1973. године, припадност Израела 
„нуклеарном клубу“ била опште позната. Медији су бруја-
ли о томе још крајем 60-их, а обавештајне службе Египта и 
Сирије тешко да нису располагале информацијама да Израел 
има или у кратком року може произвести нуклеарну бомбу.71 
Египат и Сирија су мимо те чињенице напале Израел 1973. 
године, игноришући изјаве највиших израелских функцио-
нера да ће Израел сваки напад третирати као претњу по соп-
ствену егзистенцију, што је додатно појачало подстицаје да 
Израел употреби сва расположива средства за одбрану свог 
права на постојање. Одвраћање је у овом случају било неус-
пешно у два наврата тј. према две државе, Египту и Сирији.

Други случај је Фолкландски рат када је Аргентина 
игнорисала чињеницу да је Велика Британија нуклеарна 
сила и упустила се директан рат. Може се рећи да су и Изра-
ел и Велика Британија однеле победу, те нису имале потребу 
да посежу за атомским бомбама као ултима ратио средством. 
Међутим, Египат, Сирија и Аргентина се нису упуштале у 
рат са ставом да ће га изгубити. За сваки рат је потребан оп-
тимизам иницијатора сукоба јер би у супротном то значило 
свесно самоубиство. Амерички генерал Колин Пауел је го-
ворећи о ауторизацији употребе атомске бомбе у Ираку за-
пазио да “монструозно уништавање и радиоактивна загађе-
ност чине нуклеарно оружје бескорисним у достизању било 
каквог рационалног војног циља”.72 Чак и према држави која 
нема могућности да нуклеарно одговори, атомско оружје 
тешко да може бити употребљено, осим уколико су угроже-
ни витални интереси државе.73

У односу две нуклеарне силе било какав директан кон-
венционални рат није прихватљив јер постоји несигурност и 
могућност да се сваког трена “прелије” у нуклеарни. Дошло 
би се до параноичне ситуације у којој би неко први посегнуо 

71 Видети: Avner Cohen, Israel and the Bomb, Columbia University Press, 1998, pp. 
327-338

72 Donald C. Whitmore, “Revisiting Nuclear Deterrence Theory”, нав.дело
73 У овом случају, витални интереси САД били би угрожени уколико би 

Ирак “пренео” рат на америчку територију и угрозио нпр. Вашингтон или 
Сан Франциско и нанео огромне губитке у људству. У таквој хипотетичкој 
ситуацији, када је у питању опстанак, можда би се САД одлучиле за употребу 
нуклеарних бомби.
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за нуклеарним решењем. Чини се да одвраћање у том случају 
заиста функционише. Хипотеза да ненуклеарне државе неће 
ући у рат са нуклеарним силама показала се емпиријски не-
тачном. Роберт Џервис наводи да уколико су трошкови побе-
де у рату већи за нуклеарну силу од вредности улога у суко-
бу, онда ће се нуклеарна сила у конфронтацији ослонити на 
конвенционалну силу.74 Органски и Куглер наводе да је у 6 од 
7 случајева конфронтације између ненуклеарне и нуклеарне 
државе, победу однела ненуклеарна земља.75 Куглер је дока-
зао да поседовање атомског оружја не пружа предност у кри-
зама са ненуклеарним силама чиме је демонтирао класичну 
теорију нуклеарног одвраћања.76 Стратешка моћ нуклеарног 
оружја нема ефекат и не утиче на резултат криза и ратова 
ограничених циљева. Једноставно, Велика Британија је сма-
трала да би много веће губитке имала уколико би испоручи-
ла нуклеарне бомбе до Буенос Ајреса зарад контроле острва 
која заузимају нешто више од 12.000 км2.77 Аргентина није 
располагала силом да уништи Лондон и за Велику Британију 
улози у рату нису били велики. Витални интереси нису били 
угрожени, па је такав рат без нуклеарне ескалације остварив, 
док у односу две нуклеарне силе улози постају огромни, те је 
рат између њих неадекватна опција. Ричард Бетс наводи да је 
Совјетски Савез водио далеко агресивнију политику у време 
атомске супериорности Сједињених Држава (до 1961.).78 

Нуклеарно оружје није фундаментално утицало на 
избијање криза. Али када спорови укључују конфронтацију 
две или више нуклеарних сила, потенцијални трошкови лоше 
калкулације несагледиво расту.79 У таквим ситуацијама од 

74 Robert Jervis, The Illogic of American Nuclear Strategy, Cornell University Press, 
Ithaca, NY, 1984, pp. 132-135

75 Organski A.F.K, and Jacek Kugler, The War Ledger, University of Chicago Press, 
Chicago, 1980, p. 176

76 О доказивању овог става видети: Jacek Kugler, “Terror Without Deterrence: Re-
assesing the Role of  Nuclear Weapons”, нав.дело, pp. 470-506

77 Негативни ефекти били би много већи од добити. Велика Британија би трпе-
ла осуду међународне “заједнице”, погоршање политичких, дипломатских и 
економских односа са бројним државама Јужне Америке и света, осуду јавног 
мњења код куће и вероватно пораз на следећим изборима политичке елите 
која је донела одлуку да употреби нуклеарно оружје и др.

78 Richard Betts, Nuclear Blackmail and Nuclear Balance, Brookings Institution, 
Washington, DC, 1987, pp. 213-214

79 Daniel Geller, “Nuclear Weapons, Deterrence, and Crisis Escalation”, Journal of 
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учесника се захтева “погодбено понашање” ради избегавања 
ескалације конфликта, а то се остварује кроз реалистичку па-
радигму “ако хоћете мир припремите се за рат”80. Припрема 
за рат “увија” се у форму исказивања спремности да се одго-
вори нуклеарним ударом уколико дође до директног напада, 
мада и сама држава која прети жели да избегне ескалацију81 
конфликта у рат. Нуклеарно оружје је повећало цену рата, 
па се државе у конфликтима понашају без жеље да повећају 
ризик до екстремних граница избијања рата, али у исто вре-
ме граница провокације се диже повећавајући маневарски 
простор у кризним ситуацијама за претњу, ограничену упо-
требу силе, посредничке ратове тј. за све што није директан 
рат између нуклеарних сила. Све испод нивоа директног 
рата нуклеарне силе ће толерисати у међусобним споровима. 
Према овом ставу Кубанска ракетна криза, вероватно би пре 
довела до рата да суперсиле нису располагале нуклеарним 
бојевим главама. Пошто јесу, криза је ескалирала до енорм-
них граница, али испод прага директног обрачуна САД и 
СССР. Повећање маневарског простора у кризама које укљу-
чују нуклеарне силе на неки начин постаје сурогат за рат.82 
Органски и Куглер наводе да нуклеарно оружје може одвра-
тити рат између сила које га поседују али не и конфронтацију 
на нижем нивоу.83

Наведени примери, без поговора, руше класичну тео-
рију нуклеарног одвраћања која важи и за конфликте у које 
је укључена макар једна нуклеарна сила. Прво, уколико при-
хватимо да теорија нуклеарног одвраћања савршено функ-
ционише, она претпоставља перманентну рационалност свих 
актера. Да ли се онда понашање Египта, Сирије и Аргентине 
може сврстати у рационално? Ако може, онда постамент те 
теорије „пада у воду“ јер би се поступак напада на нуклеарну 
силу у неким случајевима могао подвести под рационално 

Conflict Resolution, Vol. 34, No. 2, Jun 1990, p. 293
80 Цитирано у: Dragan Simić, Pozitivan mir: shvatanje Johana Galtunga, Akademija 

Nova, Arhiv Kljakić, Beograd, 1993, стр. 9
81 Ескалацију је дефинисао Херман Кан као “увећање нивоа сукоба…често 

преузимајући форму ризичног и одлучног такмичења”. Последњи ниво 
ескалације конфликта је директан рат. Цитирано у: Daniel Geller, “Nuclear 
Weapons, Deterrence, and Crisis Escalation”,нав.дело, p. 294

82 Исто, p. 295
83 Organski A.F.K, and Jacek Kugler, The War Ledger, нав.дело, pp. 176-179
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понашање. Друго, ако понашање Египта, Сирије и Аргенти-
не подведемо под ирационално, онда смо прихватили став да 
је у међународној политици могућа ирационалност, што та-
кође представља опасност за рационално одвраћање у прак-
си. Можда лидери ненуклеарних држава претпостављају да 
нуклеарна сила неће одговорити атомским ударом било због 
тога што се рат не води на њеној виталној територији (Фол-
кландски) или декларативно ограничених циљева рата (Јом-
кипурски).

Совјетско-кинески гранични оружани сукоб из 1969. 
године и индијско-пакистански конфликт у Каргилу 1999. 
године, емпиријски су показатељи да класични став о спо-
собности нуклеарног оружја у одвраћању сукоба на нижем 
степену ескалације, није исправан. Поједини аутори ово на-
зивају “парадокс стабилности-нестабилности”, који се огле-
да у томе да су нуклеарне силе заштићене од суочавања са 
највишим степеном ескалације сукоба, али нису поштеђене 
избијања сукоба нижег интензитета.84 Први закључак који 
се намеће јесте да теорија нуклеарног одвраћања не важи у 
ограниченим сукобима између нуклеарних сила (чарке на 
граници, ограничена употреба силе), али одвраћање спре-
чава да такав оружани конфликт прерасте у директни рат 
који укључује виталне интересе држава. Надовезујући се 
на ово, нуклеарно одвраћање не може одвратити агресивну 
политику противника и спречити избијање криза, али зато 
спречава да кризе прерасту у директан рат. Други закључак 
је да нуклеарно одвраћање не мора нужно функционисати 
у односима нуклеарна-ненуклеарна сила због ограничених 
циљева рата и сигурности нуклеарне стране да друга не 
може употребити оружје армагедона те ће она своје чувати 
као последње дефанзивно средство. У односима нуклеар-
них сила те сигурности нема већ постоји константан страх 
од тога да друга страна прва употребити нуклеарно оружје. 
Управо “равнотежа страха” је фактор који одвраћа рат и одр-
жава мир.

84 Rajagopolan Rajesh, “What Stability-instability Paradox? Subnational Conflict and 
the Nuclear Risk in South Asia”, SASSU research paper, No. 4, February 2006, pp. 
4-7
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Bogdan Stojanovic                                                                                       

QUESTIONING OF NUCLEAR DETERRENCE 
THEORY AND PRACTICE 

Resume

The theory of nuclear deterrence has many shortcomings 
with the most fundamental problem of rationality. We have offered 
a improvement of rationality model by introducing the concept 
of “constructed rationality”. Mutual understanding between 
participants in the “game” of nuclear deterrence, we have seen, 
may be essential to the success of deterrence.   
The “second strike” capability without which there is no credible 
threat of retaliation is not hard to achieve on the material level. 
States are trying to reduce unauthorized use and technical 
incidents to a minimum level but have limited success. The 
paradox of nuclear weapons is reflected in the claims that stability 
and peace between the major powers resulted of effective nuclear 
deterrent, while on the other hand there is a consensus among 
the countries that it is necessary in the long run to completely 
remove nuclear arsenals.The classical deterrence theory, which 
involves diversion of low-level conflict and conventional attack 
requires some modifications. The experience has shown that 
nuclear weapons have no effect on the outbreak of the crisis and 
limited wars between nuclear powers. On the contrary, nuclear 
deterrence increases the threshold of escalation and maneuver 
until the edges over which there is no return. This threshold is a 
nuclear war that countries want to avoid at all costs. The relations 
between nuclear and non-nuclear states, nuclear weapons have 
limited value because nuclear power may enter into conflict with 
conventional nonnuclear power. There is assurance that non-
nuclear state can not conduct nuclear attack. In this hypothetical 
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war, nuclear state will not resort to the nuclear option, unless her 
vital interests are threatened. Nuclear weapons are a means of 
last resort in war against non-nuclear opponent. 

We have shown that it is very questionable whether nuclear 
deterrence theory and practice are functionally correct, but the 
most important is that the states itself (the ruling elites) believe 
that strategy of nuclear deterrence truly works. Perhaps it would 
be best in this case, to listen and paraphrase Pascal’s advice 
about believing in God. We must believe in the nuclear deterrent 
because the cost of error if we believe (and we were wrong) is 
much lower than the price we will pay if we do not believe.
Key words: nuclear deterrence, rationality, constructivism, 

security threats, war. 

 Овај рад је примљен 10. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на са-
станку редакције 2. септембра 2013. године.
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* Уни вер зи тет Ме тро по ли тан

** Вој на Ака де ми ја, Уни вер зи тет од бра не

НенадПерић*,ИлијаКајтез**

ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И ПРО ПА ГАН ДА  
КАО МА СМЕ ДИЈ СКА СРЕД СТВА  

ГЕ О ПО ЛИ ТИ КЕ И ЊИ ХОВ 
УТИ ЦАЈ НА БАЛ КАН

Са же так

Идеолошкоипропагандноделовањеспадајумеђунаје
фикаснијасредствауполитици,којасеприменомдигитал
нихмедијанапланетарномнивоураспростируневероват
номбрзином.Идеологијаподразумева“тврде”циљеве:осва
јање,контролуипотчињавањељуди,држава,региона.Ура
нојфазиобичнојекористиласредствачијеједејствобило
очигледно,дабисеполакоокреталасуптилнијимметодама
медијскеиПРприроде.Отпочињањемхладногратаметоде
“меканесиле”добијајуназначајууевропскомпростору,по
себнонаБалкану.Једанодразлогаможебитиштојетада
шњаЈугославијаструктуромбилапогоднотлоизмешаних
култура,нација,вера,традиције.Устратешкомсмислуона
једеценијамабилатампонзонадвавојнополитичкаблока
(ВаршавскогпактаиНАТОа),алииједнаодводећихзема
љапокретанесврстаних.Раданализиракакојеовајпроцес,
добримделомискристализовануправокрајемXXвекакроз
процес разградњеСФРЈ, и од стране великих сила постао
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један од најкоришћенијих умеђународним односима, као и
његовданашњиутицајнарегионБалкана.
Кључнеречи:идеологија,политика,пропаганда,медији,ге

ополитика.

Увод

По след ње де це ни је про шлог, али и по че так овог ве-
ка про ти чу у пул си ра ју ћем рит му апо ка лип тич них прет њи 
гло бал ним те ро ри змом, ну кле ар ним оруж јем, иде о ло шким 
ло мо ви ма, би о ло шким ра то ви ма, не са гле ди вим кул ту ро ло-
шким и ре ли гиј ским раз ли ка ма, пла не тар ним за гре ва њем 
и кли мат ско-еко ло шким са мо у ни ште њем, огра ни че но шћу 
при род них ре сур са и слич ним опа сно сти ма. Зло слут на упо-
зо ре ња во де ћих свет ских ге о по ли тич ких про ро ка (Френ си са 
Фу ку ја ме, Збиг ње ва Бже жин ског, Хен ри ја Ки син џе ра и др.) 
о крајуисторије или сукобуцивилизација, прак са је де ман-
то ва ла на нај бо љи на чин, али се у сен ци на ја вљи ва них ка-
та стро фа од ви јао низ до зи ра них, ме диј ски кон тро ли са них 
и кр ва вих вер ских и гра ђан ских су ко ба, пра ће них на си љем, 
кон флик ти ма ни ског ин те зи те та и се лек то ва ном при ме ном 
ме ха ни за ма за шти те људ ских пра ва. 

Ни зо ви ре во лу ци ја на ис точ но е вроп ским про сто ри ма 
са по ли тич ке сце не оду ва ле су ауто ри тар ни со ци ја ли зам, 
ди на мич но ме ња ју ћи со ци о е ко ном ско окру же ње и им пли ци-
ра ју ћи не из ве сну бу дућ ност. Не ке зе мље бр зо су пре по зна ле 
шан су по ста ју ћи чла ни це Европ ске уни је, што зна чи да су 
сво је еко но ми је при ла го ди ле оштрој кон ку рен ци ји свет ских 
ком па ни ја и да су до сти гле за до во ља ва ју ћи ни во по што ва-
ња за јед нич ких вред но сти. Бу гар ска и Ру му ни ја ста ту сно и 
еко ном ски из дво ји ле су се од сво јих су се да, ко ји су спо ро и 
нео д луч но по сма тра ли шта се де ша ва, Грч ка је до жи вља ва ла 
тек тон ске по ре ме ћа је ко ји су еска ли ра ли не за пам ће ном ду-
жнич ком кри зом, Тур ска је још ра ни је из гра ди ла ре фе рент не 
еко ном ске ка па ци те те сме шта ју ћи се у евро а зиј ском ко ри до-
ру, Хр ват ска је у европ ском пре двор ју у ко јем че ка и Цр на 
Го ра, док не ка да шња ју го сло вен ска ре пу бли ка Ма ке до ни ја, 
са Ал ба ни јом, Бо сном и Хер це го ви но ма и Ср би јом тек тра же 
сво ју при ли ку.1 От ка да је Џон Мо рит 1794. пр ви пут упо тре-

1 Ср би ја сво је вре ме ни је до бро по тро ши ла: спољ ни дуг је од „де мо крат ских 
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био по јам Бал кан за по лу о стр во ко је се до та да на зи ва ло на 
раз не на чи не, а нај че шће На е мус,2 тра ју рас пра ве ко ји се ге-
о граф ски про стор под њим под ра зу ме ва. Да би из бе гли иде-
о ло шке рас пра ве или пе жо ра тив не ко но та ци је, у да љем ра ду 
на бро ја не др жа ве сма тра ће мо ју го и сточ ном Евро пом ко ја као 
ре ги о нал на це ли на тре ба да гра ди за јед нич ки пут ка европ-
ској по ро ди ци. 

Под пла штом пле би сци тар не де мо кра ти је на стра ти-
ште исто ри је од ла жу се чи та ви дру штве ни си сте ми и иде о-
ло шки по кре ти, док се уз ми рис нов ца, наф те, ко руп ци је, вој-
не хе ге мо ни је и не скри ве не по ли тич ке аро ган ци је вр ши да-
ље пре о бли ко ва ње све та. Јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних 
ни ка да ни је био ве ћи, а за мах тех но ло шких ино ва ци ја са мо 
убр за ва ра спон у њи хо вој ди фе рен ци ја ци ји. Ме ђу тим, да би 
се све уоч љи ви је не за до вољ ство јав но сти при кри ло и па жња 
усме ри ла ка дру гим про бле ми ма об ли ку је се но ва па ра диг ма 
вла да ви не, ко ја по ли тич ку де мо кра ти ју ме ња сфе ром ме ди о-
кра ти је, пот по мог ну те не пре ки ну тим то ком све отво ре ни је 
и бес кру по ло зни је про па ган де. Гло ба ли за ци ја под ути ца јем 
по ли тич ких, еко ном ских, без бе до но сних и вој них то ко ва 
кре и ра све бр же и моћ ни је алат ке ко му ни ци ра ња, раз два ја ју-
ћи ре ал ност од ме диј ски по сре до ва них пред ста ва ко је оп чи-
ње ним ма са ма пру жа ју мо гућ ност да о се би и дру ги ма ми сле 
на нов, дру га чи ји на чин. 

Ме ди ји су је дан од ме ха ни за ма ко ји дру штву и по је-
дин ци ма омо гу ћа ва да са гле да ју се бе, око ли ну и свет. “Мно-
штвом ин фор ма ци ја јав на гла си ла сва ко днев но на не ви дљи-
вом вре мен ском плат ну сли ка ју на шу са да шњост. Та ме диј-
ска сли ка ин ди ви ду ал не, али и ши ре, дру штве не ре ал но сти, 
ура мље на је упра во ко ли чи ном ин фор ма ци ја и до ме том на-
шег са зна ња.” (Бригс, Ко бли, 2005: 112) Ме ђу тим, сли ка ко ју 
ме ди ји чи не не мо ра се у пот пу но сти по кла па ти са ре ал но-
шћу? По не кад је то од сту па ње то ли ко да се ме диј ска сли-
ка и ствар ност раз ли ку ју у су шти ни. У но ви нар ству све је 
те же одво ји ти исти ни то од си му ли ра ног из ве шта ва ња, при-
род но од кон сту и са ног. “Ин сце ни ра ње ко му ни ка ци је то ком 
пре но ше ња са др жа ја ме ња се у сме ру об у хват не сли ке дру-

про ме на“ уче тво ро стру чен (пре ко 30 ми ли јар ди до ла ра), а сто па не за по сле но-
сти (30%) ме ђу нај ви ши ма је у Евро пи. 

2 Mor ritt, Ј., B.S. of Ro keby,AGrandTour,LettersandJourneys179496, ed. G. E. 
Mar tin, Cen tury Pu blis hing, Lon don, 1985, str. 65.
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штва и све сти. У да на шњој ви зу ел ној кул ту ри мас-ме ди ја 
ове пред ста ве од ре ђу ју схва та ње све та, стил и на чин жи во та, 
дру штве но и по ли тич ко ми шље ње и де ло ва ње по је ди на ца. 
Иде о ло ги ја та ко по ста је на чин пред ста вља ња, при ка зи ва ња 
ли ко ва, сли ка и ре то ри ке, као и пој мо ва и иде ја. Као та ква, 
иде о ло ги ја прет хо ди ме диј ским пред ста ва ма, тј. де ло ва њу. 
На ме ће упро шћа ва ње, су жа ва ње, са жи ма ње и са би ја ње, као 
и од ба ци ва ње раз ли чи тих аспе ка та ком пли ко ва них дру-
штве них од но са да би их при пре ми ла за ма сов ну по тро шњу 
по средтсвом ме ди ја кроз пла си ра ње сте ре о ти па. При то ме се 
не тре ба ру ко во ди ти иде јом да по сто ји јед на иде о ло ги ја - у 
ствар но сти обич но ви ше њих би ва у (ме диј ском) оп ти ца ју и 
над ме ћу се ме ђу соб но. 

По сто ји ви ше од ред ни ца пој ма иде о ло ги ја: а) “по и сто-
ве ћи ва ње са ску пом свих дру штве них тво ре ви на тј. са кул-
ту ром, па чак и са дру штве ном све шћу, у ко ју ула зе и оста ли 
дру штве ни и пси хич ки про це си, а не са мо ду хов не тво ре ви-
не. У том сми слу об ли ци ма иде о ло ги је сма тра ју се и на у ка 
и фи ло зо фи ја, и ре ли ги ја и мо рал, и пра во и умет ност”. Ово 
од ре ђе ње је пре ши ро ко и уно си мно го тер ми но ло шке за-
бу не. Под дру гим схва та њем иде о ло ги ја се по и сто ве ћу је са 
фи ло зо фи јом, ”тј. под иде о ло ги јом се под ра зу ме ва јед на за-
о кру же на и си сте ма ти зо ва на сли ка о све ту као це ли ни и о 
по ло жа ју чо ве ка у ње му, сли ка ко ја у окви ру вла да ју ће дру-
штве не кла сне и груп не сли ке о све ту сва ки чо век ства ра за 
се бе и у чи јем окви ру и на чи јој осно ви он ре гу ли ше сво ју 
де лат ност...” Има мо и тре ће спе ци фич но по и ма ње иде о ло ги-
је где се она “од ре ђу је као си стем су до ва о вред но сти све-
та, дру штва и чо ве ка, и са њим по ве за них ци ље ва и нор ми”. 
Иде о ло ги ја се раз ли ку је од на у ке јер је на у ци основ ни циљ 
да тра га за исти ном а иде о ло ги ји да оства ри не чи ји по је ди-
нач ни, груп ни, ко лек тив ни или груп ни ин те рес. Иде о ло ги ја 
у нај бо љем слу ча ју мо же да бу де при ме ње на на у ка, док се 
у прак си по де ље ној ин те ре си ма, мо ћи, по ло жа јем и вла шћу 
раз ли ку је! Оту да ни је иста иде о ло ги ја оних ко ји су на вла сти 
и оних ко ји су пот чи ње ни, ни ти иде о ло ги ја ве ли ких си ла и 
др жа ва и оних ко ји су на мар ги на ма све та.3 

3 Ви де ти ши ре: Социолошки лексикон, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1982. стр. 221. Ви де ти још и: Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на 
ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993. од ред ни ца: Иде о ло ги ја (Ђу ро Шу шњић). 
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Пи та ње ко је увек ин те ре су је на уч ну јав ност је сте ме-
ђу од нос иде о ло ги је и дру штва, од но сно пу бли ци те та и про-
па ган де? Да ли ге о по ли тич ке и ге о струк тур не про ме не, 
укљу чу ју ћи и оне у ме диј ској ар хи тек ту ри тра же и аде ква-
тан те о риј ски од го вор у ин фор ми са њу јав но сти? Пре но си ли 
се по ли тич ки мар ке тинг и у сај бер про сто ре, сла би ли моћ 
на ци о нал них др жа ва, ка ква је уло га без бед но сних слу жби 
и ко ли ко упра вља ње јав но шћу у кри зним си ту а ци ја ма мо же 
по мо ћи у до би ја њу бит ке про тив по ли тич ког на си ља? Од го-
во ри на ова пи та ња су сло же ни  и ви ше знач ни, па за то тра же 
стал но пре и спи ти ва ње уло ге и функ ци ја ме ди ја у из ве шта ва-
њу о про це си ма де мо кра ти за ци је, али и при ла го ђа ва ње стра-
те шких при сту па по ли тич ком ко му ни ци ра њу као бит ном 
сег мен ту гло бал не јав но сти. Овај рад је по ку шај да епи сте-
мо ло шка  на че ла при ме ни на кон цепт ме диј ског из ве шта ва-
ња о иде о ло шким пре о бра жа ји ма, при че му ауто ри по ла зе од 
од чи ње ни це да је реч о зна чај ном про па ганд ном про бле му, 
с ни зом ни јан си ко му ни ка ци о них зна че ња ко ја ва ри ра ју на 
на чин ко ји је нај бли ски ји раз у ме ва њу ма сов не пу бли ке. Ту 
ни је реч о јед но став ној про па ган ди, већ о пси хо ло шко-ко му-
ни ка ци о ним ак ци ја ма у два прав ца: пр вом, да ге о по ли тич-
ке ак тив но сти и про мо ци је цен та ра мо ћи по ка зу ју од ре ђе ну 
иде о ло шку су бјек тив ност, про мо ци ју ауто зна ча ја и иден ти-
фи ка ци је; и дру гом: уче сни ци укљу че ни у дру штве не про-
ме не кроз са мо про мо ци ју но вих ме ди ја, Ин тер не та пре свих, 
ну де за во дљи ве про гра ме, иде о ло ги је, вред но сти и мо рал не 
ди ле ме по ста ју ћи “хе ро ји и узо ри” или “де мо ни пр љав шти не 
и зла”.

Сликаилипривидстварности?

Иден ти фи ку ју ћи три вр сте од но са из ме ђу ме ди ја и по-
ли тич ког си сте ма,4 Де нис Мек Квејл по тен ци ра зна чај ме-
ди ја у из град њи јав ног про сто ра. Он жур на ли зам ви ди кроз 
уло ге над гле да ња (mo ni to ring ro le), са на гла ском на ука зи ва-
ње на до га ђа је и по ста вља ње днев ног ре да у јав ној де ба ти, 
под сти ца ња (fa ci li ta ti ve ro le) где но ви нар ство по ма же де мо-

4 По зна ти те о ре ти чар вр ши сле де ћу по де лу: ли бе рал ни (за сно ван на тр жи шту), 
де мо крат ско-кор по ра тив ни, у ко ме се ин тер вен ци јом вла де обез бе ђу ју ин те-
ре си гра ђа на и так ми чар ски плу ра ли зам (ме диј ска по др шка па ра лел но сле ди 
струк ту ру по ли тич ке иде о ло ги је у дру штву). (2007:14)
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крат ско де ло ва ње и гра ђан ску пар ти ци па ци ју,  уло гу са рад-
ње (col la bo ra ti ve ro le) у ко јој па три о ти зам, кул тур не и дру-
штве не иден ти фи ка ци је во де ка ко хе зи ји ме ди ја и вла де, и 
ра ди кал ну или кри тич ку уло гу (ra di cal ro le), са из ра же но 
не при ја тељ ским ста вом но ви на ра, опре де ље них за ин те ре се 
су прот ста вље не вла сти ма. Бо дри ја ров ски „не пред ста вља ју-
ћи, већ кре и ра ју ћи ре ал ност“, са вре ме ни ме ди ји су од и гра ли 
уло гу јед ног од но се ћих сту бо ва све о бу хват ног и ко ре ни тог 
пре о бли ко ва ња све та, где се кроз ме диј ско про јек то ва ње и 
усва ја ње „ими џа“ ко ји за по се да ју су бјек тив ни жи вот, ова-
кав мо дел вла сти ши рио, уз пра те ће јав но мње ње и ре ал но 
(фи нан сиј ско-еко ном ско, по ли тич ко, иде о ло шко, кул тур но 
и вој но-без бед но сно) „умре жа ва ње“.  Нео ли бе рал ни свет ски 
екс пе ри мент је, ода ши љу ћи иде а ли зо ва не сли ке гло ба ли за-
ци је и иде о ло ги зо ва не пред ста ве о ин ди ви ду ал ним пу те ви ма 
еман ци па ци је и бла го ста ња, при кри вао исто вре ме ну екс пло-
а та ци ју и пу сто ше ње ма њих и не раз ви је них зе ма ља.  При-
кри ва ло се ка ко про цес гло бал но брен ди ра ног „Ма трик са“, 
са тип ским ими џи ма и обра сци ма во ди у ди сци пли но ва но 
уле та ње у мре жу кон зу ме ри зма, кре дит ног роп ства и хе до-
ни стич ког жи вље ња. Та ко кре и ра ни дру штве но-пси хо ло шки 
иден ти те ти у ин тер ак ци ји са мар ке тин шки спи но ва ним ин-
фор ма ци ја ма об ли ку ју јав ну сфе ру, про јек ту ју ћи да ље ге о по-
ли тич ке про це се.

Са др жа ји и жан ро ви про из ве де ни и пла си ра ни од стра-
не за пад не, по нај пре аме рич ке ме диј ске ин ду стри је, ко ји 
пра ти од ре ђе не иде о ло шке су ко бе и про ме не, на ме ћу се као 
је ди ни по сто је ћи или као нај ква ли тет ни ји, те по ста ју до ми-
нант ни у ско ро це лом све ту. Бор ба за кон тро лом над ме ди ји-
ма, сим бо ли ма, зна че њи ма, тех но ло ги јом њи хо ве про из вод-
ње и си сте ми ма њи хо вог рас про сти ра ња по ста је то ком дру ге 
по ло ви не XX ве ка ин те грал ни део сва ко днев не по ли тич ке и 
иде о ло шке бор бе. Кон цен тра ци ја ка пи та ла омо гу ћи ла је да 
се ве ли ки број ма сме ди ја на ђе у све ма њем бро ју ру ку,5 пре-

5 Пет нај ве ћих ме диј ских фир ми у све ту (Ti me War ner, Di sney, Ber tels man, Vi-
a com i News Cor po ra tion) кон тро ли ше ви ше од по ло ви не свет ске ди стри бу-
тив не мре же ин фор ма ци ја, три нај ве ћа свет ска из да ва ча књи га та ко ђе су у 
њи хо вом су вла сни штву, а ако им се до да ју ком па ни је PolyGram, EMI и Sony 
ком пле ти ра ће те се и спи сак нај моћ ни јих му зич ких про дук ци ја. Тек та да схва-
та те да ме диј ске ин фор ма ци је, екран ске на ви ке и му зич ке уку се на гло бал ном 
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те ћи но вим об ли ци ма ин фор ма ци о них мо но по ла.6 Та ко сти-
же мо до сво је вр сног па ра док са: свет ни ка да ни је имао ви ше 
ма сме ди ја, али ни за ве се јав ног про сто ра ни ка да ни су би ле 
згу сну ти је! У та квим усло ви ма, ја сно је да ка пи тал, од но-
сно цен три ко ји кон тро ли шу про ток ин фо ма ци ја об ли ку ју и 
нај ве ћи део свет ског мње ња, ства ра ње и усме ра ва ње ње го-
вих ста во ва. На тај на чин, оста ле на ци је, ин ди рект но, пре ко 
ве сти, по пу лар не кул ту ре и по ли тич ког мар ке тин га усва ја-
ју при кри ве не иде о ло шке са др жа је, иден ти те те, по гле де на 
свет. На ме ће се за кљу чак да на ци о нал не и не ја ке кул ту ре не 
гра де вред но сни, идеј ни, иде о ло шки по ре дак и по глед на свет 
на ба зи соп стве них ис ку ста ва, већ да по прин ци пу ауто ма ти-
зма пре у зи ма ју сим бо ле и иде је ко је се ус по ста вља ју, ета бли-
ра ју и де фи ни шу у САД.  “Зна ци те ку сло бод ни је од ства ри. 
Иде је су, не оруж је, про ме ни ле ре жи ме Ис точ не Евро пе. Сло-
бо дан про ток иде ја исто вре ме но чи ни да се мно ге ме ђу њи ма 
бо ре за про стор у на шим гла ва ма, што про из во ди збу ње ност 
и не ја сан иден ти тет.” (Ерик сен, 2004)7

Циљ је про ме ни ти по на ша ње дру гих осо ба, та ко што 
се при вла че њем њи хо ве па жње про из во де од ре ђе ни ути ца ји 
и ефек ти. Оту да јав не ин фор ма ци је чи не су бјек тив ни исе чак 
ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном или пре ћут ки ва-
њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју ћи је и кон стру-
и шу ћи пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске мо ћи. По-
ре дак исти не по чи ва на на ме та њу сим бо лич ких пред ста ва, 
но вој вр сти ду хов ног на си ља као дру штве ног иза зо ва, при 
че му маг нет но по ље до га ђа ја у јав ном про сто ру чи не јав не 
ин фор ма ци је, на чи ни њи хо ве пре зен та ци је и ма ни пу ла ци је.8 

ме диј ском про сто ру кре и ра ју кор по ра тив ни џи но ви ко ји уби ра ју ћи пло до ве 
лу кра тив не еко но ми је да ље рас про сти ру сво ју моћ (ви ше у: Bagdиkиan, B. H., 
The Med иa Mo no poly, 1992).

6 Де ве де сет про це на та ме ђу на род них ве сти да нас об ја вљу ју са мо че ти ри но-
вин ске аген ци је: Ју нај тед Прес Ин тер не ше нел (UPI), Асо ши је тед Прес (AP), 
Рој терс (Re u ter) и Ажанс Франс Прес (AFP). 

7 Тре ба на рав но под се ти ти и да су са ми ре жи ми ис точ них зе ма ља, њи хо ва еко-
ном ска не фе фи ка сност, пре гло ма зни би ро крат ски апа рат, др жав но ад ми ни-
стри ра ње у при вре ди и на мет ну та им утр ка у на о ру жа њу би ли кључ ни за крах 
зе ма ља та ко зва ног ре ал ног со ци ја ли зма али се при том ни шта не од у зи ма ва-
жно сти и вред но сти иде ја ма За па да.

8 Са вре ме на ци ви ли за ци ја го то во и да не схва та да мо но пол у ства ра њу ду хов-
ног про сто ра да нас при па да ма сме ди ји ма, од но сно ко му ни ка циј ским им пе ри-
ја ма ко је сна жним тех но ло шким чу ди ма у на ше до мо ве уно се сли ке дру гих 
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Остав ши без кон ку рен ци је и иде о ло шког от по ра, гло ба ли зам 
на кон ру ше ња Бер лин ског зи да ба ха то кре ће са по ку ша ји ма 
на ме та ња “уни вер зал не” по ли тич ке кул ту ре и вред но сти, 
пре кра ја ју ћи исто ри ју и по ти ску ју ћи у за бо рав на ци о нал-
не осо бе но сти ма њих за јед ни ца, али и увек гло ри фи ку ју ћи 
соп стве ни иден ти тет и зна чај.9 Кључ на обе леж ја гло бал них 
ме ди ја су: на кло ње ност тран сна ци о нал ном ка пи та лу, кор по-
ра тив ном ка пи та ли зму и нео ли бе рал ној иде о ло ги ји, не при ја-
тељ ски од нос пре ма со ци јал де мо кра та ма, рад нич кој кла си и 
на ци о на ли сти ма, под ри ва ње ло кал них кул ту ра, по др жа ва ње 
ма те ри ја ли стич ке вред но сне ори јен та ци је, про дук ци ја са др-
жа ја ко ји про мо ви шу на си ље, не мо рал, за ба ву, со ци јал ну па-
то ло ги ју, ре пре зен та тив ну или хи брид ну ствар но сти. 

Осим књи жев но сти и филм ске ин ду стри је, ко ја је де-
це ни ја ма уна зад си сте мат ски кон стру и са ла ме диј ске сте ре-
о ти пе (и ауто сте ре о ти пе) тзв. „до брих“ и „ло ших“ мо ма ка, 
ве зу ју ћи их за чи та ве на ро де, од ре ђе на ге о граф ска под руч ја 
и кул ту ре, ак ту ел на по де ла на пу сти ла је обра зац раз два ја-
ња до ми нант них „вред но сти“ ко је се ре а ли зу ју ис пред и иза 
тзв. „гво зде не за ве се“, на ме ћу ћи но ву ма три цу по ла ри зо ва ња 
на тзв. „ци ви ли зо ва не“, „де мо крат ске“ и „ли бе рал не“ сна ге 
на јед ној, и „фун да мен та ли сте“, „на ци о на ли сте“ и „кон зер-
ва тив це“ на дру гој стра ни. Не ка да шње хлад но ра тов ске иде-
о ло шке по де ле да нас су пре ва зи ђе не, од но сно суп сти ту и са-
не оним ре пре зен та ци ја ма Другог ко је се ви ше, у на че лу, не 
ус по ста вља ју по ли тич ким, већ ме диј ским сред стви ма: да нас 
је, на и ме, све че шће реч о аси ме трич ним пред ста ва ма о злу, 
тран спо но ва ним у ре ла ци ју с агре сив ним, ак тив ним и при-

љу ди. Уки да ју ћи ге о граф ску дис тан цу (све се то де ша ва пред на шим очи ма) и 
пси хич ку изо ло ва ност (мо жда ће мо ми би ти сле де ћи), они по сте пе но осва ја ју 
на ше сло бо де, али и ми шље ња, ста во ве, на ви ке, мо де ле по на ша ња. (Јев то вић,
Политикологијарелигије, 2007: 102)

9 Кра јем два де се тог ве ка „Мер це дес“ је уз сва ки про да ти ауто мо бил по кла њао 
де таљ ни атлас Евро пе. Та мо где су на зи ви гра до ва и се ла ко ји ни ка да ни су 
би ли у са ста ву Не мач ке, са ста вљач је мак си мал но вер но пре но сио њи хо во 
искон ско зву ча ње, сред стви ма сво је абе це де, па ма кар јед но ру ско или пољ ско 
сло во пре но сио са три или че ти ри не мач ка. Ме ђу тим, све се ме ња ка да је у 
пи та њу не ки на се ље ни пункт ко ји је не ка да при па дао Не мач кој, а да нас је у 
са ста ву Ру си је, Пољ ске, Че шке, Сло вач ке, Фран цу ске. Ту су на зи ви на чи сто 
не мач ком, а ка да се олов ком по ву че ли ни ја по тим „искон ским“ гра до ви ма до-
би ја ју се обри се им пе ри је по зна те као Тре ћи Рајх (Бу шков, А., 2010: „Пу тин: 
за бри ну тост за суд би ну ми ли о на Ру са, фељ тон“, Политика, 25. март, стр. 26.).
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ми тив ним. Та ко су и не га тив ци у све при сут ним аме рич ким 
фил мо ви ма гра ви ти ра ли - од Ви јет на ма ца ка му сли ма ни ма, 
а Ср би су, на сли чан на чин од ру ских ул тра на ци о на ли ста 
пре у зе ли ту уло гу, ко ја се из осам де се тих у де ве де се тим ла-
ко тран сфор ми са ла: ис точ ни на род, бив ши ко му ни стич ких 
си сте ми, пра во слав ци - сви еле мен ти су се по кла па ли, па се 
да нас и ви део игри це пра ве са не га тив ци ма ко ји су по ре клом 
Ср би... Тре ба ло би на том пла ну да се уочи и ла га ни тренд 
да се у не га тив ни кон текст све ви ше ста вља ју Ки не зи, али на 
је дан вр ло опре зан и суп ти лан на чин јер то је тек пр ва сте пе-
ни ца у ви ше фа зном гра ђе њу ре ла ци ја ко је ће се у бу дућ но сти 
од но си ти на Дру гог.10 

Не ка да шња Ју го сла ви ја је у прак си спро во ди ла мо-
дел бло ков ске не у трал но сти, со ци ја ли стич ке ори јен та ци је 
и “соп стве ног пу та” ко ји је све за ра зни је ну ђен као при мер 
зе мља ма у раз во ју. Ти ме је мно ги ма за сме та ла јер је пред-
ста вља ла све ти о ник ко ји је ука зи вао да ма ла др жа ва мо же 
да очу ва са мо стал ност и пред ста вља зна ча јан ге о по ли тич ки 
фак тор. То је, ло гич но, био ка мен спо ти ца ња у ин те ре си ма 
ве ли ких си ла ко је су спрет но под сти чу ћи же ље ре пу блич ких 
оли гар хи ја да са мо стал но вла да ју ис пар це ли са ле је дин стве-
ни про стор, на ме ћу ћи сво је иде је, иде о ло ги ју и обра сце (при-
вред не, по ли тич ке, кул тур не и др.). У прет ход не две де це ни је 
Ју го сла ви ја (и од не дав но Ср би ја као прав ни на след ник) је у 
зна чај ној ме ри жр тва ре а ли за ци је ин те ре са свет ске оли гар-
хи је11 ко ја на сто ји да осла би на ци о нал не си сте ме без бед но сти 
и ин сти ту ци је др жав не вла сти и на ци о нал ног су ве ре ни те та 
(за ме њу ју ћи их ме ђу на род ним пра вом и ин сти ту ци ја ма), те 
уни шти на ци о нал не еко ном ске струк ту ре пот чи ња ва ју ћи их 
ин те ре си ма тран сна ци о нал ног ка пи та ла. То се оства ру је на 

10 Ази ја ће по сле Ислам ског све та по ста ти по при ште иде о ло шког, про па ганд ног 
и сва ког дру гог су ко ба вред но сти али ће За пад ту на и ћи на ве ли ки от пор јер је 
ки не ска кул ту ра ду бо ко уко ре ње на у ми ле ни јум ску тра ди ци ју, огро ман људ-
ски по тен ци јал и ис точ њач ку му дрост ре ли ги о зно-фи ло зоф ске при ро де ко ја 
ће би ти  иза зов за мо дел  де ло ва ња За па да. За оче ки ва ти је да мо дел За па да на 
овом под руч ју пре бу де за у ста вљен не го да бу де по бе до но сан, јер су кул ту ро-
ло шке и иде о ло шке раз ли ке, као и ре ли гиј ске пре ве ли ке.

11 Кон цен три са на у не ко ли ко сто ти на нај ве ћих тран сна ци о нал них ком па ни ја 
ко је кон тро ли шу тре ћи ну свет ске про из вод ње, 70% ме ђу на род не тр го ви не и 
80% ме ђу на род них ин ве сти ци ја. Пре ма: Јо ван Б. Ду ша нић, До лар ска ал хе ми-
ја и ка зи но еко но ми ја.Pu blis hing, Lon don, 1985, str. 65.  



Н.Перић,И.Кајтез ИДЕОЛОГИЈАИПРОПАГАНДА...

182

раз ли чи те на чи не: увла че њем зе мље у ду жнич ку за ви сност, 
под сти ца њем по ли тич ке не ста бил но сти и ха о тич ног ста ња 
(стал ни при ти сци и уце њи ва ња), под ри ва њем ауто ри те та др-
жа ве и ње них ин сти ту ци ја (вла де, пар ла мен та, суд ства, вој-
ске и по ли ци је, ви со ких ин сти ту ци ја пре све га из обла сти 
при вре де и обра зо ва ња) и бри са њем на ци о нал ног иден ти те-
та - по ти ски ва њем на ци о нал не све сти. Уз де струк тив но де-
ло ва ње ана ци о нал них иде о ло ги ја, ти по ку ша ји се од но се и 
на ре ла ти ви за ци ју уста ље ног си сте ма вред но сти и по зи тив-
ног на сле ђа на ци о нал не исто ри је, ко рум пи ра ње и де мо ра ли-
са ње до ма ће ели те, фор ми ра ње ве ли ког бро ја не вла ди них 
ор га ни за ци ја (од ко јих се зна ча јан број об у ча ва, фи нан си ра 
и по др жа ва сред стви ма из ино стран ства и има ана ци о нал ну 
усме ре ност)12. На рав но, све по бро ја но је пра ће но об ли ко ва-
њем јав ног мње ња кроз сред ства ма сов ног ин фор ми са ња ко ја 
се ста вља ју под кон тро лу фак то ра ван зе мље. Ти ме се јав-
ност, ка ко ло кал на, та ко и свет ска у нај ве ћем бро ју слу ча је-
ва об ма њу је, на во ди и об ли ку је у же ље ним прав ци ма. Да би 
ква ли тет но вр ши ла функ ци ју дру штве не кон тро ле, јав ност 
мо ра да бу де до бро ин фор ми са на, што је хи по те тич ки јед-
но став но јер би мно штво ма сме ди ја тре ба ло да гра ди про-
стра ну ко му ни ка ци о ну аре ну, по угле ду на ан тич ке по ли се. 
Ме ђу тим, тран сак ци ја ин фор ма ци ја све ви ше се од ви ја под 
ути ца јем при кри ве них цен та ра мо ћи, ко ји про из вод њом се-
лек то ва них до га ђа ја на ме ћу те о ри ју днев ног ре да (аген де).

Сход но при вред ном при ти ску, да нас ве ли ке си ле не са-
мо да ма ни пу ли шу по ли ти ком на Бал ка ну, оне гу ше и раз вој 
до ма ће по ли тич ке сце не у по ку ша ји ма да по ли тич ку ели ту 
учи ни што за ви сни јом. Ме ђу тим, њи хов ути цај и иде о ло ги ја 
ко ју ши ре ни је огра ни чен са мо на по ли тич ку ели ту. “Ве о-
ма че сто и ме ђу обич ним на ро дом на Бал ка ну по сто ји осе ћај 
да они са ми не ма ју мно го кон тро ле над соп стве ним по ли-
тич ким суд би на ма, да мо ра ју да се сло же с оним што ве ли ке 
си ле од лу че да је за њих нај бо ље. По ли тич ко ру ко вод ство у 

12 Осни ва ње не вла ди них ор га ни за ци ја у Изра е лу из у зет но је ком пли ко ван про-
цес ко ји у свим фа за ма и по то њем ра ду ве о ма пре ци зно пра ти вла да. У овој 
др жа ви чак по сто ји НГО Мо ни тор (Non-go vern men tal Or ga ni za tion Mo ni tor), 
чи ји је су штин ски осни вач др жа ва, а бо ри се про тив суб вер зив ног деј ства дру-
гих не вла ди них ор га ни за ци ја упе ре ног ка Је вре ји ма и Из ра е лу. Из вор: http://
en.wиkиped иa.org/wиkи/NGO_Mon иtor.
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Ср би ји је не по треб но за гла вље но из ме ђу оних ко ји ве ру ју да 
је спас зе мље ве зан за НА ТО и ЕУ и оних ко ји су отво ре ни за 
ши ре са ве зе, не за ви сно од то га да ли су они на ис то ку или на 
за па ду.”13 У по ли тич ким и вој ним кру го ви ма до ста се го во ри 
о вој ној не у трал но сти ко ја се уну тар де ла по ли тич ке ели те 
ета бли ра као тре нут но и сред ње роч но ре ше ње, уз па ра лел ну 
са рад њу са НА ТО-ом (пре вас ход но у окви ру про гра ма Парт-
нер ство за мир) и ин те зи ви ра но ве зи ва ње са но во на ста лим 
си ла ма и кон со ли до ва ном Ру си јом. Ја сно је да се ста тус не-
у трал но сти не мо же из бо ри ти без ре ше ног те ри то ри јал ног 
пи та ња!

Нај ве ћим де лом, аме рич ком на ро ду, ни ти вла сти, на 
при мер, ни је ста ло до по што ва ња пра ва ирач ког на ро да или 
Ал ба на ца (на Ко со ву), исто као што ве ро ват но ни су баш ни 
мр зе ли Са да ма Ху се и на или Ср бе. Су коб са СРЈ и два ра та 
са Ира ком би ли су ге о по ли тич ке при ро де, за рад оства ри ва-
ња ви ше стру ких ин те ре са, ко ји су до брим де лом ба зи ра ни на 
тр ци за ре сур си ма. Пре се дан Ко со ва је Аме ри ци и Евро пи до-
бро до шао из не ко ли ко раз ло га, пре све га јер се по пр ви пут 
ми мо од ред бе Са ве та без бед но сти упо тре бље на си ла пре ма 
су ве ре ној зе мљи и осни ва чу Ује ди ње них на ро да, а Не мач кој 
да као еко ном ски нај сна жни ја зе мља у Евро пи по пра ви свој 
по ли тич ки и пре све га вој ни по ло жај, ко ји је увек био не за-
ви дан због се ћа ња на Дру ги свет ски рат. У том сми слу, ин-
те ре сант но је ис тра жи ва ње аме рич ког Фон да за не за ви сност 
у но ви нар ству и Цен тра за јав ни ин те гри тет ко ји су ус пе ли 
да по бро је укуп но 935 ла жних са оп ште ња пре сед ни ка САД 
и ви со ких зва нич ни ка аме рич ке ад ми стра ци је у пе ри о ду од 
две го ди не пре ин ва зи је на Ирак, 2003-ће го ди не. У сту ди-
ји се ис ти че да су не и сти ни те при че би ле део “ор ке стри ра-
не кам па ње за при до би ја ње ов да шњег јав ног мње ња, а што 
је по том Аме ри ку, нео сно ва ним по во ди ма, од ве ло у рат”.14 
Кам па ња се за сни ва ла на пре ми си да Ирак по се ду је ну кле-
ар но оруж је и одр жа ва бли ске ве зе са Ал Ка и дом. Ни шта од 
то га по сле ин ва зи је ни је по твр ђе но!

Ако ме ди ји пре не су не ку вест, она ће фор ми ра ти од ре-
ђе но мње ње. У су прот ном, не ће би ти гла са јав но сти и мо жда 

13 Др Сти вен Ма јер, „Ру си ја опет кључ ни играч“, Политика, 28. 09. 2008, стр 15.
14 Политика, „Ла жи ма до ра та“, 23. 01. 2008.
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ће не ко ра ди ти не што на ште ту ве ћи не а у сво ју ко рист. Исто 
ва жи и за не пот пу но, ис кри вље но или при стра сно ин фор ми-
са ње. Не го во ри мо са мо о цу ре њу тан ке ра у Ба рен цо вом мо ру 
или екс пло а ти са њу де це у фа бри ци не ке ве ли ке ме ђу на род не 
ком па ни је у ју го и сточ ној Ази ји, већ и о усме ра ва њу јав ног 
мње ња ко је по др жа ва од ре ђе ну по ли ти ку, по тен ци јал но ме-
ња ње др жав них си сте ма, ра то ви ма (ху ма ни тар ним ин тер вен-
ци ја ма и слич ним из го во ри ма за по кре та ње ору жа них си ла), 
окре та њу гла ве у стра ну... У Ру ан ди је та ко 1994-те, и по ред 
из ве шта ја ко је су пи са ли има ли УН и Цр ве ни крст, из вр шен 
си гур но нај су ро ви ји и нај ра ди кал ни ји ге но цид свих вре ме на 
(за ме сец да на је си сте мат ски му че но и уби је но ско ро ми ли он 
при пад ни ка јед не ет нич ке гру пе-пле ме на). Исти на је обич но 
пр ва жр тва ра та, али у ње ној сен ци че сто се при кри ва да је 
рат по сле ди ца – лан си ра не не и сти не. При ме ра је пре ви ше, а 
од го вор ност не из мер на. Пред јав но шћу се, да кле, на ме ће за-
да так да бу де са мо све сна у кре и ра њу сво јих пре фе рен ци ја и 
ста во ва, јер се од де ла кре а то ра ин фор ма тив но-про па ганд не 
по ли ти ке не мо же оче ки ва ти по вла ђи ва ње би ло чи јим ци ље-
ви ма ако ни су у ко ег зи стен ци ји са њи хо вим. 

Слич на кам па ња оства ре на је то ком 1998-е, на пре ми си 
ма сов них ег зо ду са Ал ба на ца са Ко со ва и на вод ног зло чи на у 
Рач ку. У оба слу ча ја “спин док то ри ма“ ни је би ло пре те ра но 
те шко да спро ве ду сво је на ме ре, јер су Ира ча ни и Ср би до ста 
ду го у за пад ној јав но сти ег зи сти ра ли као “де жур ни крив ци”. 
То ме је при до да то сво ђе ње срп ске исто ри ју ис кљу чи во на 
лаж и ми то ман ство, што опет спа да у по ку шај да се кон стру-
и ше не ка но ва исто ри ја, по год на од ре ђе ним цен три ма мо ћи 
ко ји ма је срп ски на род сме тао у про шло сти. Не бит но је би-
ло што се бал кан ска ствар ност и про шлост ма ло по ду да ра ла 
са ша бло ни зи ра ним цр но-бе лим ети ке ти ра њем. Цен три ма 
свет ске мо ћи је све јед но за исти ну јер ако се она не сла же са 
њи хо вим за ми шље ним пла ном тим го ре по њу!  
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Закључак

Чи ни се да је раз би ја ње СФРЈ био фи на ли за ци ја све ко-
ли ких на по ра ко ји су се у по след њој фа зи мо гле и про ту ма-
чи ти као не што што су ве ли ке си ле схва ти ле као екс пе ри-
мент, уз ши ре ње ути ца ја САД на Ис ток (по ста вља ње огром-
не ба зе Бонд стил на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је-про сто-
ру бо га том ру да ма и во дом)15 и још је дан ко рак ЕУ (од но сно 
ње них пред вод ни ка) у уни фи ци ра њу кон ти нен та, а на ро чи то 
Бал ка на, кроз фор ми ра ње ви ше ма лих др жа ва ко је су под ло-
жне ути ца ју, ако не и ком плет ној кон тро ли.  Зе мље Бал ка на, 
уоп ште, мо ра ју да схва те да гра ни це ни су све те, да моћ За-
па да ни је оно што је не ка да би ла и да не би тре ба ло да (до-
бро вољ но) под лег ну спољ ним при ти сци ма. При то ме тре ба 
има ти на уму за о крет у аме рич кој уну тра шњој и спољ ној по-
ли ти ци усло вљен уну тра шњом еко ном ском кри зом и про ме-
ње ном сце ном на гло бал ном еко ном ском, вој ном и по ли тич-
ком пла ну, за тим ак тив ни је уче шће на свет ском еко ном ском, 
по ли тич ком и кул тур ном пла ну др жа ва као што су Ру си ја, 
Ин ди ја, Ки на, Бра зил, и евен ту ал но ре ви ди ра ње гло бал не 
по ли тич ке па ра диг ме. 

Оче ки ва ња да ће са сла бље њем др жа ве до ћи до од у ми-
ра ња по ли тич ке вла сти16 прак са је бр зо де ман то ва ла, али по-
ка зу ју ћи све ве ћу же љу но вих ели та за кон тро лом ме диј ских 
са др жа ја, јер се њи ма све ви ше уре ђу ју од но си ме ђу љу ди ма. 
По пла ва ме диј ске фик ци је о де мо кра ти за ци ји на крат ко да је 
ре зул та те, али на кон дру штве ног отре жње ња схва та се да је 
у прак си са мо до шло до функ ци о нал не за ме не, јер је мо но-
пол др жа ве за ме њен су ве ре ни те том тр жи шта. Ле ги ти ми тет 
ли бе рал не де мо кра ти је та ко ула зи у кри зу по што дик та ту ра 
ка пи та ла све ви ше оту ђу је но си о це дру штве ног од лу чи ва ња, 
про из во де ћи оли гар хи за ци ју и ели ти за ци ју фор мал но де мо-
крат ских ин сти ту ци ја, чи ме се сма њу је уче шће гра ђа на у јав-
ном жи во ту. 

На про сто ри ма Бал ка на и ју го и сточ не Евро пе ви дљи во 
је ка ко ути цај ни ме диј ски игра чи ин кор по ри ра ју тех но ло шке 

15 Уз ви ше ба за у зе мља ма бив шег ко му ни стич ког ла ге ра. Прим. аут.
16 Ха бер мас, 2005.
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те ко ви не, као што су ин тер нет и срод не ме та ме диј ске мре же 
у сво је им пе ри је, ми ни ма ли зу ју ћи де мо крат ске по тен ци ја ле 
но вих тех но ло ги ја. Пред ви ђа ња пре ма ко ји ма ће бу дућ ност 
ин тер не та од лу чи ва ти сте пен гло бал не умре же но сти, не сум-
њи во на ја вљу ју но ву вр сту ко му ни ка циј ских не јед на ко сти 
из ме ђу и уну тар бал кан ских на ци ја, али и сна же ње про па-
ганд них ин струк ци ја у бит ка ма за јав ни ути цај и по ли тич ки 
при ти сак. 

Де тер ми ни са ње и ства ра ње до ми нант не др жав не иде-
о ло ги је (са свим мо гу ћим еле мен ти ма) је, су штин ски, нео п-
ход но због обез бе ђи ва ња не сме та ног раз во ја и функ ци о ни са-
ња на ро да, др жа ве. Уз ово се под ра зу ме ва, по уста но вља ва-
њу, ње на ди на мич ност и до вољ на  у од но су на кон стант на ге-
о по ли тич ка, дру штве на, при вред на, со ци о ло шка, ме диј ска, 
прав но-за ко но дав на и дру га ре ле вант на, кре та ња. Ме ди ји 
кре и ра ју ствар ност, тј. оно што јав ност  при хва та као та кву. 
По што ме ди је углав ном кон тро ли шу фи нан сиј ски цен три 
мо ћи он да ме ди ји из но се њи ма по жељ не иде је и ути чу на 
при хва та ње или про ме ну ста во ва јав но сти. Мо же мо се за пи-
та ти шта у та квом слу ча ју пре о ста је ма лим зе мља ма? По ред 
не че га што је и циљ сва ке др жа ве: по ли тич ко и еко ном ско 
ја ча ње, као им пе ра тив на ме ће се и ме диј ско ја ча ње. Оно се 
мо же и мо ра вр ши ти на ви ше ни воа: тех нич ком, ин сти ту-
ци о нал ном и обра зов ном. Пра вил ном по став ком и во ђе њем 
од ре ђе не иде о ло ги је омо гу ћа ва се лак ше и ефи ка сни је ко му-
ни ци ра ње са дру ги ма–гло бал ном за јед ни цом чи ја је по др-
шка јед на од осно ва за на пре дак, а у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
и ег зи стен ци ју са мог на ро да. Под ови ме се не ми сли са мо 
на кре и ра ње соп стве не иде о ло ги је ко ја је здра ва и ду го роч-
но одр жи ва, већ и бор ба про тив оних ко је не га тив но ути чу 
на на род, др жа ву и ње не си сте ме. Од ло же не ре ак ци је, иако 
по не кад по жељ не, че сто мо гу да угро зе ми шље ња и ста во ве 
на ро да, реј тинг ин сти ту ци је или си сте ма, вла де, та ко да је 
бр зи на де ло ва ња је дан од им пе ра ти ва на мет ну тих од стра не 
ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о не ере.
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IDEOLOGYANDPROPAGANDAASMASS
MEDIAMEANSOFGEOPOLITICSANDITS

INFLUENCEUPONBALKAN

Re su me

Ideological and propagandistic activities are among the
mostefficientmeansinpolitics,whicharebeingspreadworldwi
de on incredible speed through digital media. Ideologymeans
“hard” goals: conquest, control and subdual of people, states
andregions.Inearlyphaseithasusuallyusedthemeanswhose
effectwasobvious,andthenitstartedtousemoresubtlemedia
andPRmethods.AfterthecommenceoftheColdwar,methodsof
“softpower”gainedsignificanceintheEuropeanspace,especi
allyintheBalkan.Oneofthereasonsisfoundinthefactthatfor
merYugoslaviabyitsstructurewasafertilegroundofthemixed
cultures,nations,religionandtradition.Instrategicsense,ithas
beenabufferzonebetweenthetwomilitarypoliticalblocks(the
WarsawpactandNATO)fordecades,butalsooneoftheleading
countries of the nonalignmentmovement. The paper analyzes
howthisprocesshasbeencrystallizedpreciselyattheendofXX
century–throughtheprocessofdecompositionofSFRY,bygreat
powers,andhowinbecomeoneofthemostusedininternational
relations,aswellasitscurrentinfluenceupontheBalkanregion.
Keywords:ideology,politics,propaganda,media,geopolitics.
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РАЗ ЛИ КЕ У СТИ ЦА ЊУ МЕ ЂУ НА РОД НОГ 
ЛЕ ГИ ТИ МИ ТЕ ТА ПА ЛЕ СТИ НЕ И КИМ

Са же так 

СамопроглашенанезависностКосоваипризнањањего
ведржавностиодстранемногихдржавадоводитакозвано
независноКосово(ТРК)упозицијудасеможеразматрати
заједно саПалестином (односноПалестинскомСамоупра
вомкојујеосноваоПЛОипрогласионезависностдвадесет
годинапреТРК(1988).Обетериторије,њиховстатусина
стојањегрупакојесепредстављајукаозаступнициинтере
сапалестинскихАрапаодноснокосовскихАлбанацабитна
јетемазаизучавање.Компаратаивнастудијадвапутаза
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Овај рад пред ста вља упо ред ни пре глед два ју ма ње или 
ви ше др жа во ли ких те ри то ри ја ко је су у раз ли чи тим фа за ма 
сти ца ња при зна ња али и ле ги ти ми те та као др жа ве. Про тив-
но пра ву гру пе ко је се бо ре за ства ра ње др жа ве на те ри то ри ји 
Ср би је то чи не ма хом без до го во ра са цен трал ним вла сти-
ма. У па ле стин ском слу ча ју си ту а ци ја је сло же ни ја уто ли ко 
што Изра ел не ма де фи ни са не гра ни це и не по ла же пра во на 
укуп ну те ри то ри ју За пад не Оба ле а још ма ње на По јас Га зе 
као на су ве ре ну те ри то ри ју. Ипак, нај ве ћи део Оку пи ра них 
те ри то ри ја, тј, Ју де ја, Са ма ри ја и део Га ли ле је или За пад на 
Оба ла — раз ли чи ти на зи ви истих те ри то ри ја — пот па да ју 
ве ћим де лом под изра ел ску вој ну упра ву. Па ле сти на и КиМ 
од по себ не су ва жно сти за гло ба ли зо ва ни по ре дак у на ста-
ја њу. Ста тус и гра ни це Па ле сти не од кључ ног су зна ча ја за 
ре ги о нал ни по ре дак на Бли ском ис то ку и Се вер ној Афри ци. 
Кри за Бли ског ис то ка има епи цен тар упра во у Па ле сти ни. 
С дру ге стра не Ус по ста вља ње не за ви сног Ко со ва, за че то у 
агре си ји над др жа вом (су ве ре ни те том) и над по сто је ћим ме-
ђу на род ним пра вом (ста рим по рет ком) пред ста вља по ка зни 
при мер за да љи та лас де су ве ре ни за ци је др жа ва ши ром све та 
(па и уну тар ЕУ). Зах тев за при зна њем др жав но сти у та ла-
су оп ште де су ве ре ни за ци је је на из глед па ра док сла на. Он још 
ви ше до би ја то обе леж је ако по гле да мо на про це се у Ка та-
ло ни ји, Ба ски ји, Шкот ској, Бел ги ји. Ме ђу тим, ови про це си 
рас та ка ња др жа ва уз про це се се це си ја са мо су на из глед кон-
тра дик тор ни. Фраг мен та ци ја и гло ба ли зо ва ње упра вља ња 
па ра лел ни су про це си, већ ви ше пу та опи са ни у на у ци и оме-
ђу на орд ним од но си ма. По др шка из град њи ал бан ске др жа ве 
на Ко со ву и Ме то хи ји оних зе ма ља, ин сти ту ци ја и ели та ко је 
сто је на че лу гло ба ли за ци је свет ског упра вља ња као и ду-
же и дру го ја чи је уте ме љи ва ње арап ске др жа ве Па ле сти не на 
де лу не ка да шње бри тан ске ман дат не те ри то ри је ве зу је стре-
мље ње уа сти ца њем ме ђу на род ног ле ги ти ми те та.
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Не де фи ни са ни ста тус По ја са Га зе за ко ји Изра ел од ри-
че од го вор ност и им пли цит но уло гу оку па то ра иза зов је за 
ме ђу на род но пра во. По сле по вла че ња изра ел ске вој ске и ко-
ло ни ста у сеп тем бру 2005. го ди не ова те ри то ри ја ни је сте кла 
ста тус др жа ве ни ти ње но ста нов ни штво то зах те ва (из у зев у 
скло пу за ми шље не др жа ве Па ле сти не). Ње не по мор ске гра-
ни це и ва зду шни про стор кон тро ли ше Изра ел ко ји је јед но-
стра но за др жао пра во ору жа ног упа да на ову те ри то ри ју, па 
се мо же сма тра ти да  по ме ну ти исе чак зе мље има ста тус оку-
пи ра не те ри то ри је. У овом ра ду, не ће мо се освр та ти на овај 
прав ни ва ку ум у по гле ду ста ту са Га зе јер би то зах те ва ло 
за себ но раз ма тра ње. То нас не ће спре чи ти да се ба ви мо про-
бле мом ме ђу на род ног ле ги ти ми са ња Па ле сти не.

Због њи хо ве ва жно сти за раз у ме ва ње про ме на у са вре-
ме ном све ту, срп ској стра ни мoгу ко ри сти ти до дат ни уви ди 
у раз ли че два ју слу ча ја.

У слу ча ју ју жне по крај не тзв. не за ви сност ни је ни у ком 
слу ча ју плод на ме ре цен трал них вла сти да до пу сте се це си ју 
док се у слу ча ју Па ле сти не иде ја о др жа ви Па ле сти ни по сте-
пе но ја ви ла и код из вр шних вла сти Изра е ла ко је има ју или су 
има ле над ле жност над За пад ном Оба лом и над По ја сом Га зе.

Ис пи ти ва ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та уоп ште је ве-
ли ки по ду хват а по себ но и у ова два при ме ра.

У ра ду ће пр во би ти из ло же на раз ма тра ња са др жа ја 
пој ма ме ђу на род ни ле ги ти ми тет и кон тек ста у ко јем се он 
упо тре бља ва да би се пре шло на хро но ло ги ју па ле стин ске 
од но сно ко сов ске бор бе за сти ца ње на вод не не за ви сно сти 
од но сно при зна ња др жав но сти. Део ра да ко ји се ба ви ге о по-
ли тич ком по зи ци јом об у хва та и Па ле сти ну (пр вен стве но) и 
Ко со во и Ме то хи ју. Део пре гле да кон тек ста ме ђу на род них 
од но са од но си се ис кљу чи во на ју жну срп ску по кра ји ну. Ар-
гу мен та ци ја па ле стин ских Ара па и оних ко ји их по др жа ва ју 
раз мо тре на је у па ра гра фу ко ји пру жа исто риј ски осврт као и 
у раз ма тра њу ге о по ли тич ке ви ше стру ке ва жно сти по ло жа ја 
и зна ча ја Па ле сти не.

За кљу чак кроз су ми ра ње по ре ђе ња сти ца ња ле ги ти ми-
те та пру жа си сте ма ти зо ва не смер ни це за део ар гу мен та ци је 
и де ло ва ња др жа ве Ср би је у ме ђу на род ним окви ри ма ка да је 
у пи та њу очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је.
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Међународнилегитимитетипоредак

Раз ли ке у сти ца њу (не че га што се мо же на зва ти) ме ђу-
на род ног ле ги ти ми те та два ју те ри то ри ја и њи хо вих упра ва 
про ис хо де из исто риј ских окол но сти, ге о по ли тич ке по зи ци је 
и ко нач но оних су бје ка та ме ђу на род них од но са ко ји му да ју 
осно ву. Ти су бјек ти су пр вен стве но ве ли ке си ле и ме ђу вла ди-
не ор га ни за ци је ве ли ког бро ја др жа ва (нпр. УН, ЕУ, Ор га ни-
за ци ја за ислам ску са рад њу, Арап ска ли га...) и у ма њој ме ри 
и дру ге др жа ве.

Сам по јам ме ђу на род ног ле ги ти ми те та ни је до вољ но 
де фи ни сан и по след њих пет на е стак го ди на је пред мет из у ча-
ва ња и ди ску си ја.1 То ни Блер је апри ла 1999. го ди не по во дом 
агре си је на СРЈ, или ка ко је то он на звао ‘Ко сов ског ра та’, 
одр жао го вор у ко јем је по ку шао да де ле ги ти ми ше ре жим 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Та ко је хтео да оправ да (ле ги ти ми-
зу је) на пад НА ТО-а на зе мљу ко ја ни је на па ла ни јед ну дру гу 
зе мљу, ти ме ни чла ни цу НА ТО. У овом го во ру, осим ти пич но 
не и сти ни тог при ка зи ва ња си ту а ци је и на вод не за бри ну то сти 
за пат ње ал бан ског ста нов ни штва, Блер, ко ји се за ла же за но-
ви вид ме ђу на род них од но са (но ви свет ски по ре дак) ко ји ће 
пру жа ти ме ђу на род ни ле ги ти ми тет ка же „Ако же ли мо свет 
ко јим се упра вља пре ма пра ву и кроз ме ђу на род ну са рад њу 
он да мо ра мо да по др жи мо УН као ње гов но се ћи стуб.”2 Блер 
је у овом го во ру ис ти цао ка ко „ни ко на За па ду ко је ви део 
шта се до га ђа на Ко со ву не мо же сум ња ти у оправ да ност НА-
ТО вој не ак ци је.” Ту Блер по ми ње и сту бо ве новогсвета на 
по чет ку но вог ми ле ни ју ма, ме ђу њи ма и не за о би ла зни Си-
Ен-Ен.3 Да кле За пад је тај ко ји да је или од у зи ма (сум ња или 

1 Ian Clark,InternationalLegitimacyandWorldSociety, Ox ford Uni ver sity 
Press 2010, стр. 278; сма тра се ка пи тал ним де лом на ен гле ском је зи-
ку на ову те му. Ви ди и: Н. Ко со ла пов, „Ле ги тим но сть в ме жду на-
род ных от но ше ни ях: эво лю ция и со вре мен ное со сто я ние про бле мы”, 
Мироваяэкономикаимеждународныеотношения, № 2, Ин сти тут ми-
ро вой эко но ми ки и ме жду на род ных от но ше ний Рос си й ской ака де мии 
на ук (ИМЭ МО РАН), 2005.

2 Ци ти ра но пре ма: Nor man Fa ir clo ugh, “Bla ir’s con tri bu tion to ela bo ra ting 
a new ‘doc tri ne of in ter na ti o nal com mu nity’”, (Ex tract from the spe ech of 
April 1999), De cem ber 2006, Ин тер нет, www.ling.lancs.ac.uk/staff/nor-
man/Bla ir.doc.

3 Ibidem.
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не сум ња) ме ђу на род ни ле ги ти ми тет. Ко нач но, За пад је но ви 
гло ба ли зо ва ни свет. Или ти да па ра фра зи ра мо Зи но вје ва, у 
ме ри у ко јој се свет по за пад њу чу је у тој ме ри је гло ба ли зо ва-
ни ји, но ви ји и на рав но пра вед ни ји.

Де сет го ди на ка сни је, (та да шњи) пред сед ник Ру ске Фе-
де ра ци је Дми триј Ме две дев је 24. сеп тем бра 2009. у Њу јор ку 
на гла сио да ОУН4 тре ба ја ча ти као „ап со лут но је дин стве ни 
ме ха ни зам ме ђу на род ног ле ги ти ми те та.”5

Пред и сто ри ја ова квог по на ша ња на ла зи се још у, од 
Аме ри ке ор ке стри ра ном, на па ду на Ирак 1991. го ди не. Са-
дам Ху се ин, та да за ду жен због ра та а вој но из у зет но опре-
мљен гу ран је у рат. На и ме, САД су да ле под стрек Ку вај ту 
да про из во ди мно го ви ше наф те од до го во ра ОПЕК-а, да ко-
ри сти нафт но по ље Ру ме ли ја без до го во ра са Ира ком од ко га 
је за тра жио хит ну ис пла ту ду го ва. То је до ве ло до па да це на 
наф те баш у тре нут ку ка да је до ју че ра шњи са ве зник у ра ту 
са Ира ном од Баг да да тра жио хит ну ис пла ту свих кре ди та 
ко ји су пред ста вља ни као при ја тељ ска по моћ. Исто вре ме но, 
ам ба са дор ка САД у Баг да ду, Еј прил Гле спи (April Cat he ri ne 
Gla spie)6, уве ра ва ла је Са да ма Ху се и на ка ко се ње на зе мља 
не ће ме ша ти у уну тар-арап ске спо ро ве. На раз ли чи те на чи-
не ши ре ћи ко а ли ци ју (па и са кри во тво ре њем оба ве штај них 
по да та ка о на вод ној угро же но сти Тур ске од Ира ка), САД су 
офор ми ле ве ли ку ко а ли ци ју и уз бла го слов УН по ста ле глав-
ни ар би тар у Пер сиј ском за ли ву.7 Та да су УН по слу жи ле за 
да ва ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та, ка ко је то об ја снио Сер-
ђо Ро ма но (Ser gio Ro ma no), бив ши ита ли јан ски ди пло ма та,8 
ин те лек ту а лац и но ви нар.

4 Ру си као и Фран цу зи и Ита ли ја ни ко ри сте ова кав на зив за раз ли ку од 
на шег и ан гло фо ног УН.

5 “Ме две дев за кон чил выс ту пле ние в Нью-Йор ке при зы вом укре пля-
ть ООН”, ВЗГЛЯД.РУ 24 сен тя бря 2009, Ин тер нет, http://www.vz.ru/
news/2009/9/24/330489.html, ски ну то: 06/07/2012.

6 За ни мљи во је да г-ђа Гле спи ни ка да пре ни по сле ни је оба вља ла ду-
жност ам ба са до ра. Иако струч њак за Бли ски ис ток, ви ше ни је ан га жо-
ва на у овом ре ги о ну већ је пен зи он са на на ме сту ге не рал ног кон зу ла у 
Ју жној Афри ци.

7 О то ме ви ше у: Gi a co mo Ga bel li ni, Laparabola:Geopoliticadell’unipo
larismostatunitense, An teo edi zi o ni 2012, pp. 18-21.

8 Био ам ба са дор Ита ли је у Фран цу ској, СССР-у и НА ТО-у. Ње го во ту-
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Пи та ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та ка ко Јан Кларк 
(Ian Clark) де ли мич но ука зу је али и рас пра ве о ле ги ти ми те-
ту ме ђу на род ног пра ва, су штин ски се сво де на те о ре ти за ци ју 
и фор ма ли за ци ју свет ског дру штва. Пред у слов ле ги ти ми те-
та је сте по сто ја ње не ког дру штва ко је „ле ги ти ми ше”. Са мим 
тим, ов де хи по те тич ко, свет ско дру штво тре ба да дā ле ги-
ти ми тет. У то ку об ли ко ва ња та квог дру штва по др жа ва о ци 
гло ба ли за ци је (по ли тич ке, кул тур не и еко ном ске) на сто је да 
при ка жу основ не по сту ла те др жав но сти за сно ва не на су ве-
ре ни те ту, као ета пу у раз во ју ка над на ци о нал ним удру жи-
ва њи ма. Свет ско дру штво као ба за за ства ра ње над др жа ве 
— са пла не тар ним тј. свет ским ам би ци ја ма  је не мо гу ће без 
свет ских ин сти ту ци ја ко је кре и ра ју (илу зи ју) ле ги ти ми тет на 
гло бал ном ни воу. На ни жем ни воу, као пре двор је свет ских 
на ла зе се ре ги о нал не ме ђу вла ди не ор га ни за ци је. За то је при-
су ство Па ле сти не или Ко со ва у би ло ко јем об ли ку у Свет ској 
бан ци, ММФ-у, или пр во у ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма, по-
пут ЦЕФ ТА или Пак та за ста би ли за ци ју, на чин ле ги ти ми са-
ња на ме ђу на род ном пла ну.

Ме ђу на род ни ле ги ти ми тет је по ли тич ки усло вљен 
у сми слу да ве ли ке си ле и кон тро ли са ни ме ди ји на сто је да 
при ка жу сво ју по ли ти ку као ле ги тим ну од но сно оправ да ну 
па и по жељ ну ме ђу гра ђа ни ма сво је али и стра них зе ма ља. У 
том сми слу де ба та о ме ђу на род ном ле ги ти ми те ту по кре ће се 
у свр ху оправ да ња да љег умре жа ва ња мо ћи на пла не тар ном 
и на ма кро ре ги о нал ним ни во и ма.

Та ко зва ни ме ђу на род ни ле ги ти ми тет се при зи ва и о ње-
му се рас пра вља у ве зи са агре си ја ма на Ирак (1991. и 2003) и 
на СРЈ (или ка ко се ка же на За па ду Косовскират 1999). Тре-
нут но се во ди и де ба та о ме ђу на род ном ле ги ти ми те ту аме-
рич ког ко ри шће ња бес пи лот них ле те ли ца за уби ја ње не при-
ја те ља у дру гим зе мља ма (Је ме ну, Ав га ни ста ну, Па ки ста ну, 
Ли биј ском ра ту...).9 Са ма чи ње ни ца да је Косовскират (1999), 
из ко га про ис ти че и про блем сти ца ња ле ги ти ми те та кри ми-

ма че ње пр вог За лив ског ра та пре не то у: Gi a co mo Ga bel li ni, Laparabo
la:Geopoliticadell’unipolarismostatunitense, pp. 25-26.

9 Kenneth Anderson, “Domestic and International Legitimacy for Targe
ted KillingUsingDrones”,Opi nio Ju ris, Интернет, http://opiniojuris.
org/2011/10/03/domesticandinternationallegitimacyfortargetedkil
lingusingdrones/,скинуто:07/06/2012.
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нал не др жа ве, је дан од уга о них ка ме на са вре ме ног де фи ни-
са ња пој ма међународни легитимитет, го во ри о по др шци 
ко ју Та чи, Ја хја га и дру ги пред став ни ци ко сов ске ал бан ске 
па ра др жа ве мо гу има ти и има ју ка да је у пи та њу при зна ва ње 
и ме ђу на род но пред ста вља ње ал бан ске При шти не. Косовски
рат и ње го во оправ да ва ње упр кос кр ше њу ни за нор ми ме ђу-
на род ног пра ва и ме ђу на род них кон вен ци ја (у Рам бу јеу пре-
кр ше ни чла но ви 51. и 52. Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра-
ву из 1980, бом бар до ва њем Ду на ва пре кр ше на Ду нав ска кон-
вен ци ја из 1948, бом бар до ва њем са про јек ти ли ма ко ји има ју 
оси ро ма ше ни ура ни јум пре кр ше ни Сток холм ска де кла ра ци-
ја о жи вот ној сре ди ни из 1972. и Беч ка кон вен ци ја о за шти ти 
озон ског омо та ча, на рав но пре кр ше на је По ве ља УН са мим 
чи ном агре си је),10 све до че да је реч о још јед ној ин стру мен-
та ли за ци ји на у ке о ме ђу на род ним од но си ма с ци љем по твр-
ђи ва ња над др жа ве и но ве ци ви ли за ци је чи ји је НА ТО са мо 
вој ни но си лац а пре о бли ко ва ње пра ва јед на од по сле ди ца и 
сред ста ва.

Па ра лел но са ле ги ти ми за ци јом од ре ђе них по ли ти ка 
на ме ђу на род ном пла ну као што је слу чај са про це сом при-
зна ва ња ме ђу на род ног су бјек ти ви те та Па ле сти не и се па ра-
ти стич ке тво ре ви не Ко со ва, во ди се исто вре ме но и кам па ња 
де ле ги ти ми за ци је оних стра на  ко је су оште ће не овим про-
це си ма. Та кво де ло ва ње го то во да пре ла зи у прак су. Је дан од 
при ме ра је ар гу мен та ци ја бив шег фран цу ског пред сед ни ка 
Ни ко ле Сар ко зи ја, ко ји је твр дио да је Га да фи из гу био ле ги-
ти ми тет ка ко би и том тврд њом за пра во до био ме ђу на род ни 
ле ги ти ми тет за на пад на Ли би ју.

О де ле ги ти ми за ци ји Изра е ла на ме ђу на род ном пла ну 
вред ну сту ди ју је ура дио Да ни јел Та уб, изра ел ски ка ри јер ни 
ди пло ма та (са да у Лон до ну), у вре ме ка да је пред во дио оде-
ље ње за пра во изра ел ског ми ни стар ства спољ них по сло ва.11

Иако ме ђу на род ни ле ги ти ми тет је сте по јам без ја сно 
де фи ни са ног са др жа ја, мо же мо се за до во љи ти и не до вољ но 
пре ци зном де фи ни ци јом ко ја би гла си ла „ме ђу на род ни ле-
ги ти ми тет је сте при зна ње и омо гу ћа ва ње су бјек ти ви те та у 

10 Све на ве де но је за пи са но и у ви ше слој ном пре гле ду на па да на СРЈ из 
1999. у Пре драг Дра гић Ки јук, ХришћанствобезХриста, Ра шка шко-
ла Бе о град 2011, стр. 14.

11 Da niel Ta ub, “In ter na ti o nal Le gi ti macy and In ter na ti o nal Law”, 2008.
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ме ђу на род ним од но си ма од стра не ба рем јед не ве ли ке си ле 
и ни за дру гих др жа ва те уче шћа су бјек та и/или објек та ле ги-
ти ми са ња у ба рем не кој од ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја ко је 
де лу ју на ве ћем под руч ју.” Ка ко би по бли же уви де ли ме ха ни-
зме ме ђу на род ног ле ги ти ми са ња, уз све огра де због ње го вог 
не де фи ни са ња, мо ра мо пр во ука за ти на кра ћи исто ри јат те-
ри то ри ја ко ји ма се ба ви мо а у ве зи са са да шњом си ту а ци јом.

Палестинскопитањеисторијскиоквир

Па ле сти на је исто риј ска област ко ја као и мно ге дру-
ге ни је увек има ла исте гра ни це. У про це су де ко ло ни за ци је 
Бли ског ис то ка она по ста је ка мен спо ти ца ња из ме ђу СССР-а 
и САД-а, али и из ме ђу свет ског је вреј ства (по себ но ци о ни-
стич ког по кре та) и Ара па. Те ри то ри ја под име ном Па ле сти на 
је пре ма до го во ру Сајкс-Пи ко об у хва та ла да на шњи Изра ел са 
За пад ном Оба лом и По ја сом Га зе као и да на шњу Кра ље ви ну 
Јор дан. При кра ју Пр вог свет ског ра та територијaма са вре ме-
них Изра е ла, Јор да на, Си ри је и Ли ба на, упра вља ле су Фран-
цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја као Администрираномокупираном
непријатељскомтериторијом (Oc cu pied Enemy Ter ri tory Ad-
mi ni stra tion — OETA). На кон фе рен ци ји у Сан Ре му апри ла 
1920. осно ва ни Ман дат Па ле сти на при пао је Ве ли кој Бри та-
ни ји. Од 1922. го ди не, део Па ле сти не ис точ но од ре ке Јор дан 
до би ја на зив Тран сјор дан (у пе ри о ду ју ли–сеп тем бар 1922) 
под упра вом УК са ло кал ним вла да рем из ха ше мит ске ди на-
сти је (пре ма спо ра зу му Мак ма хон-Ху се ин из 1915. го ди не). 
Бри тан ски ман дат Па ле сти на по де љен је и ка ко би се те ри то-
ри ја у ко јој Је вре ји има ју пра во ства ра ња на род ног ог њи шта 
огра ни чи ла на зе мљу за пад но од ре ке Јор дан. Бри тан ци су 
чла но ви ма 4, 6 и 7 фа во ри зо ва ли на се ља ва ње Је вре ја и уста-
но ви ли Јеврејскуагенцију као јав но те ло у Па ле сти ни ко је у 
обла сти еко но ми је, дру штва и у дру гим са ве ту је и са ра ђу је 
са Упра вом ман да та.12 Арап ско ста нов ни штво, од ра ни је не-
по вер љи во пре ма је вреј ским на се ље ни ци ма, по ста је до дат но 
не за до вољ но ка да је сер Хер берт Са му ел као Је вре јин по ста-
вљен за пр вог ци вил ног ад ми ни стра то ра Па ле сти не.

12 The Pa le sti ne Man da te, (July 24, 1922), Ин тер нет, http://www.je wis-
hvir tu al li brary.org/jso ur ce/Hi story /Pa le sti ne_Man da te.html, ски ну то: 
13/07/2012.
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Фи нан сиј ски моћ на је вреј ска ди ја спо ра (ра се ја ње) и 
Свет ски ци о ни стич ки кон грес по го то ву су то ком Пр вог свет-
ског ра та у Ен гле ској, САД-у и у Ру си ји из ме ђу Фе бру ар ске и 
Ок то бар ске ре во лу ци је (1917. го ди не), али и у дру гим др жа-
ва ма, тра жи ли по др шку за осни ва ње је вреј ске ет но-ре ли гиј-
ске др жа ве на тлу ан тич ких је вреј ских мо нар хи ја (Изра е ла и 
Ју де је, тј. Па ле сти не).13 Џон Мир шај мер и Сти вен Волт, ауто-
ри чу ве не и у фи ло и зра ел ским кру го ви ма оспо ра ва не, сту ди-
је о пре до ми нан том ути ца ју изра ел ског ло би ја на аме рич ку 
спољ ну по ли ти ку, за кљу чу ју „Да се аме рич ки Је вре ји ни су 
ор га ни зо ва ли и да ни су ус пе ли да због (ства ра ња) Изра е ла 
до би ју по др шку ути цај них по ли ти ча ра, је вреј ска др жа ва ве-
ро ват но ни ка да не би би ла ус по ста вље на.14

Про блем Ан тан те је пре 1918. био ка ко оси гу ра ти по др-
шку Ара па (про тив Ту ра ка) а да ти део те ри то ри је ко ју они на-
се ља ва ју Је вре ји ма. По што су азиј ске те ри то ри је Осман ског 
цар ства по де ље не ме ђу Фран цу ском и Ен гле ском, (ман дат не 
те ри то ри је и пра ве ко ло ни је), уз из у зе так да на шње Са у диј ске 
Ара би је, (се вер ног) кра љев ства Је мен и но во ство ре не Тур-
ске, про блем је остао али је ње го во ре ше ње од ло же но. По-
ред по др шке ди ја спо ре, стра да ње Је вре ја у Дру гом свет ском 
ра ту као и ми гра ци ја је вреј ског ста нов ни штва у Па ле сти ну 
из ме ђу 1918. и 1941. (тре ћа, че трв та и пе та алија–по вра так) 
олак ша ли су и да ли ве ћи ле ги ти ми тет за ства ра ње је вреј ске 
др жа ве. Од ко ло ни јал них ад ми ни стра тив них је ди ни ца ства-
ра не су др жа ве и на по сто сман ском про сто ру (Ирак, Еги пат, 
Си ри ја, Ли бан, Јор дан). Ме ђу тим, ка ко је у Па ле сти ни ве ћи-
на ста нов ни штва би ла арап ска, у УН је од лу че но да се ова 
те ри то ри ја по де ли и да се про гла се две др жа ве: је вреј ска и 
арап ска и сло бод ни град Је ру са лим де ли мич но под ме ђу-

13 Па ле сти на је на зив ко ји Ри мља ни по чи њу да упо тре бља ва ју од II ве ка 
по сле Хри ста, за ме нив ши до та да шњи на зив про вин ци је Ју де ја због 
је вреј ске по бу не Бар Кох ба, 132-135. го ди не, та да ме ња ју и на зив Је-
ру са ли ма а је вреј ско ста нов ни штво про те ру ју из про вин ци је. На зив 
Па ле сти на Ри мља ни су иза бра ли по име ну за при о бал ни по јас ко ји су 
Гр ци зва ли по Фи ли стеј ци ма (а не Ара пи ма) ко ји су не ка да има ли др-
жа ве на те ри то ри ји да на шњег По ја са Га зе и Ашке ло на.

14 Ци ти ра но пре ма ита ли јан ском из да њу: John Me ar she i mer e Step hen M. 
Walt, LaIsraelLobbyelapoliticaesteraamericana, Ar nol do Mon da do ri, 
Mi la no 2007.
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на род ном упра вом. Арап ска др жа ва Па ле сти на би ла би још 
јед на у ни зу арап ских и са мим тим ни је мо гла да апе лу је на 
сти ца ње др жав но сти за не ки по се бан на род.

Са про гла ше њем Изра е ла 14. ма ја 1948. и исто вре ме ним на-
па дом арап ских др жа ва на ње га, те ри то ри ја ко ју су УН пред-
ви де ле за ства ра ње арап ске др жа ве на тлу ман да та Па ле сти на 
по де ље на је оруж јем из ме ђу Изра е ла, Тран сјор да на и Егип та.

Хронологијапалестинскогстицањамеђуна
родногсубјективитета

- 1935. го ди не, 27. мар та Осно ва на Арап ска пар ти ја 
Па ле сти не (al-Hizb al-Ara bi al-Fi la sti ni), да кле Па ле-
сти на је ге о граф ски на зив а не на род ни.

- 1945. го ди на. У Анек су осни вач ког до ку мен та Арап-
ске ли ге, о Па ле сти ни, пред ви ђа се да Са вет Ли ге 
од ре ди јед ног чла на из Па ле сти не, све док се на ње-
ном тлу не ство ри са мо стал на арап ска др жа ва.15

- 1947. Ре зо лу ци ја СБ УН 181 ко јом је пред ви ђе но 
ства ра ње је вреј ске, арап ске др жа ве и ме ђу на род но 
ад ми ни стри ра ног гра да Је ру са ли ма.

- 1948-1949. го ди не те ри то ри ја пред ви ђе на за ства ра-
ње арап ске др жа ве на тлу бри тан ског ман да та Па-
ле сти не вој но по де ље на из ме ђу Изра е ла, Тран сјор-
да на и Егип та. Еги пат и Тран сјор дан на сто је да се 
на мет ну као глав ни пред став ни ци Ара па Па ле сти не. 
Еги пат др жи Га зу, па је ве ћи на арап ских иозбе гли ца 
по бе гла на те ри то ри ју Тран сјор да на За пад ну оба лу и 
у Тран сјор да ни ју, да на шњи Јор дан.

- 22. сеп тем бар 1948. Зва нич но про гла ше ње Све па ле-
стин ске вла де у Га зи (уз по др шку Егип та и оста лих 
чла ни ца Ли ге из у зев Тран сјор да на. То до во ди до по-
де ла ме ђу Арап ски  зе мља ма и арап ско-па ле стин-
ском ели том. Та ко 1. де цем бра па ле стин ски Ара пи 
на За пад ној оба ли 

- 1950. Краљ Тран сјор да на анек ти ра За пад ну оба лу и 
пре и ме ну је зе мљу у Јор дан.

15 PactoftheLeagueofArabStates, March 22, 1945.
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- 1959. осно ван Ал-Фа тах. По што је прет ход не го ди-
не фор ми ра на Ује ди ње на Арап ска Ре пу бли ка (УАР 
— Си ри ја и Еги пат), На сер уки да све па ле стин ску 
вла ду. Па ле стин ци се осла ња ју све ви ше на За пад ну 
оба лу и ис точ ни Је ру са лим.

- 1961. го ди на. По што је УАР про пао кра јем 1961. го-
ди не и до шло до да љег уда ља ва ња Егип та с јед не и 
Си ри је и Ира ка с дру ге стра не, На сер тра жи ком про-
ми сно ре ше ње за на ста вак ути ца ја у арап ском све ту. 
То је учи ње но об на вља њем ини ци ја ти ве за бор бу за 
Па ле сти ну. Еги пат пред ла же Па ле стин ци ма ра су-
тим у из бе глич ким кам по ви ма у ви ше зе ма ља као и 
у Га зи и у Јор да ну, осни ва ње Па ле стин ског осло бо-
ди лач ког фрон та.

- 1964. 2. ју на на ини ци ја ти ву Арап ске ли ге и у Је ру са-
ли му осно ва на Па ле стин ска осло бо ди лач ка ор га ни-
за ци ја. У Је ру са ли му је одр жан Па ле стин ски на ци-
о нал ни са вет и на ње му осно ва на ПЛО. Утвр ђе не су 
осно ве, осни вач ка по ве ља ПЛО-а, до пу ње не и усво-
је не 1968. го ди не (го ди ну да на по сле вој ног по ра за 
арап ских др жа ва у ше сто днев ном ра ту са Изра е лом). 
По ве ља ја сно ука зу је да су Па ле стин ци Ара пи, али и 
они Је вре ји ко ји су „има ли уоби ча је ни бо ра вак у Па-
ле сти ни пре по чет ка ци о ни стич ке ин ва зи је.”16 По сле 
1967. го ди не усва ја се на зив Па ле стин ци за арап ско 
ста нов ни штво Па ле сти не.

- 1969-1973. Ре зо лу ци ја ма Ге не рал не скуп шти не 
УН  2535, 2672 и 3102 про мо ви шу се пра ва Па ле сти-
на ца из ме ђу оста лог и на са мо о пре де ље ње.

- 1971. 6. де цем бра Ре зо лу ци јом ГС УН 2787 при зна је 
се пра во Па ле стин ци ма да се бо ре за об но ву њи хо ве 
отаџ би не.

- 1973. На арап ском са ми ту у Ал жи ру у но вем бру, 
ПЛО при знат као легитимни представник пале
стинскогна ро да. 

16 Пре ма: Gi o van ni Co do vi ni,Storiadelconflittoaraboisraelianopalestine
se:Tradialoghidipaceemonologhidiguerra, Mon da do ri, Mi la no 2007, 
pp. 262-263.



С.Јанковић,В.Ајзенхамер РАЗЛИКЕУСТИЦАЊУ...

202

- 1974. ПЛО на са ми ту Арап ске ли ге при знат као једи
ниилегитимни представникпалестинског на ро да.

- 22. но вем бар 1974. го ди не ПЛО до би ја стал ни по сма-
трач ки ста тус у Ге не рал ној скуп шти ни УН.

- 1975. го ди не, 10. но вем бра је усво је на, ка сни је од ба-
че на (Ре зо лу ци јом 4886, де цем бра 1991), Ре зо лу ци ја 
Ге не рал не скуп шти не УН (3379) ко ја осу ђу је ци о ни-
зам као об лик ра си зма.

- 1978. Аме рич ки пред сед ник Кар тер да је из ја ву о 
пра ву Па ле сти на ца на отаџ би ну.

- 1979. У ми ров ном спо ра зу му Изра е ла и Егип та по-
ми њу се ле ги тим на пра ва Па ле сти на ца.

- 1980. На Ве не ци јан ском са ми ту ЕЕЗ при зна је пра во 
Па ле сти на ца на са мо о пре де ље ње, тра жи са мо у пра ву 
за Па ле стин це и на во ди да су уни вер за ли ни прин ци-
пи пра во на по сто ја ње и без бед ност те прав да за све 
на ро де.

- 1988. ПЛО у Ал жи ру про гла ша ва не за ви сност Па-
ле сти не и при зна је по сто ја ње Изра е ла. Јор дан ефек-
тив но од у ста је од на сто ја ња да по вра ти власт над 
За паднм оба лом, што ће краљ Ху се ин 1991. јав но и 
ре ћи. Јор дан ски краљ за др жа ва са мо пра во да име-
ну је муф ти ју Је ру са ли ма (вер ску власт).

- 1991-1993 тај ни пре го во ри Изра е ла и ПЛО-а у Ослу 
(Осло 1) за ре зул тат има ју ус по ста вља ње Па ле стин-
ске ауто но ми је, раз два ја ње па ле стин ско-јор дан ске 
де ле га ци је на ми ров ним пре го во ри ма са Изра е лом, 
при ста нак Изра е ла на ме ђу на род но над гле да не из-
бо ре на оку пи ра ним те ри то ри ја ма, од ри ца ње ПЛО-а 
од те ро ри зма и на си ља, изра ел ско при зна ње ПЛО-а 
као пред став ни ка па ле стин ског на ро да, по че так по-
вла че ња изра ел ских сна га из Га зе и Је ри хо на

- 1994-1999. У овом пе ри о ду ви ше до го во ра има ју за 
ре зул тат по ве ћа ње зо не пу не па ле стин ске са мо у пра-
ве са 1,1 од сто оку пи ра них те ри то ри ја на 17,2 од сто.

- 1995. ЕУ при зна ла Па ле стин ску Са мо у пра ву као пу-
но прав ног чла на Евро мед парт нер ства (Бар се лон ски 
про цес), ко ји је у ме ђу вре ме ну за ме њен Унијом за
Медитеран ко ја са мо фор мал но функ ци о ни ше.
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- 2001. Џорџ Буш јуниор 10. но вем бра пр ви је аме рич-
ки пред сед ник ко ји по ми ње пер спек ти ву две др жа-
ве — Па ле сти не и Изра е ла. Исте го ди не у Дур ба ну 
(Дур бан 1 — World Con fe ren ce aga inst Ra cism, Ra cial 
Di scri mi na tion, Xe nop ho bia and Re la ted In to le ran ce) 
по твр ђе но „нео ту ђи во пра во па ле стин ског на ро да 
на са мо о пре де ље ње и на ус по ста ву не за ви сне др-
жа ве.”17 Аме ри ка не зва нич но пре ко ко лум ни сте Њу 
Јорк тај мса на ја вљу је са у диј ски ми ров ни план за пу-
но при зна ње Изра е ла у за ме ну за ње го во по вла че ње 
са (де ла)оку пи ра них те ри то ри ја из 1967. го ди не. Ис-
тог да на Са у диј ци на ја вљу ју тај план ко ји ће по др жа-
ти арап ске др жа ве, др жав ни се кре тар САД и Ха ви јер 
Со ла на (ЕУ).

- 2002. Са у диј ски ми ров ни план за две др жа ве — 
Изра ел и Па ле сти ну.

- 2003. Ма па пу та са истим ци љем као и Са у диј ски 
план али са ни зом пред у сло ва ко је је из у зет но те шко 
ис пу ни ти.

- 2004. Па ле стин ска Са мо у пра ва укљу чен у Европ ску 
су сед ску по ли ти ку.

- 2009. и 2011. Не у спех да се на кон фе рен ци ја ма Дур-
бан II и Дур бан III зна чај ни је по др жи Па ле сти на и 
осу ди Изра ел због од у ста ја ња мно гих за пад них зе-
ма ља да уче ству ју у ра ду, сла њу де ле га ци ја ни жег 
ни воа те ор га ни зо ва њу пар ла ле них ску по ва од стра-
не Изра е ла и ме ђу на орд них не вла ди них ор га ни за ци-
ја пр вен стве но фи нан си ра них од стра не САД и је-
вреј ских ор га ни за ци ја.

- 2011. Па ле сти на до би ла пу но прав но члан ство у 
УНЕ СКО у ок то бру 2011. али је 11. но вем бра 2011. 
од би јен у СБ УН пред лог о про сле ђи ва њу у ГС УН 
гла са ња о при зна њу Па ле стин ске др жа ве.

- 29.11.2012. у ГС УН, до би ја ста тус др жа ве по сма тра-
ча не-чла ни це.

17 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia
andRelatedIntolerance, Ин тер нет, http://www.un.org/en/ga/dur ban me e-
ting2011/pdf/DDPA_full_text.pdf, ски ну то: 16/07/2012.
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- Па ле сти ну као др жа ву до са да је при зна ло 130 од 193 
чла ни це УН.

Косовскопитање–историјскиоквир

КосовоиМетохија је исто риј ска област ко ја ни кад ни је 
по сто ја ла као не за ви сна др жа ва. Ко со во је реч срп ског по-
ре кла по пти ци Кос и са да озна ча ва ис точ ни део По кра ји-
не ма да је пр во бит но био ве зан са мо за Ко со во По ље. Ме тох 
је реч грч ког по ре кла и озна ча ва цр кве ни по сед. Исто риј ски 
не ма до ка за о ал бан ском при су ству на те ри то ри ји да на шње 
про вин ци је све до 15. ве ка, ка да се у тур ском деф те ру по ми-
њу у При зре ну и око ли ни али као ма њин ско ста нов ни штво. 
На кон 1878. го ди не, ка да је Ср би ја на Бер лин ском кон гре су и 
фор мал но по ста ла су ве ре на др жа ва до дат но се по ја ча ва ал-
бан ско-тур ско на си ље18 над срп ским и уоп ште хри шћан ским 
ста нов ни штвом на про сто ру да на шњег Ко со ва и Ме то хи је. 
Ср би су кра јем 19. ве ка још увек нај број ни ји на род у про вин-
ци ји са око 50 од сто свих ста нов ни ка.19 Али у пе ри о ду из ме ђу 
1878. и 1912. из про вин ци је је про те ра но око 150.000 Ср ба а 
део их је пре шао на Ислам и по ар ба на шио се (ар на у ти) ка ко 
би са чу вао има ње.20 Из ме ђу свет ских ра то ва, от ку пом зе мље 
од тур ских зе мљо по сед ни ка и пре у зи ма њем др жав не зе мље 
Ср би ја је сте кла мо гућ ност да на се ља ва сво је ста нов ни штво 
на зад на ову те ри то ри ју. За раз ли ку од ра ни је осло бо ђе не 
Кне же ви не Ср би је ова те ри то ри ја је на зи ва на Ста ра Ср би ја.

Ал бан ске пре тен зи је на про стор КиМ да ти ра ју још од 
осни ва ња При зрен ске ли ге 1878, ску па ал бан ских гла ва ра ко-

18 Пре 1878. да ти ра обра ћа ње ар хи ман дри та Де чан ског Ха џи Се ра фи ма 
Ри сти ћа сул та ну Аб дул Ази зу „Плач ста ре Ср би је” ко ји је об ја вљен 
као књи га 1864. го ди не. Та ко ђе је ор га ни зо ва но на си ље — ма сов на 
уби ства, си ло ва ња, пљач ке, па ље ње имо ви не оба вља но про тив Ср ба 
за вре ме Аустро-тур ског ра та (1683-1699) и за вре ме но вог Аустро-
тур ског ра та (1737-1739).

19 Po lit., Eint he i lung, Na ti o na li ta ten und Re li gi o nen. Pu blis hed as the en clo-
su re to the bo ok DetailbeschreibungdesSandzaksPlevljeunddesVilajets
Kosovo (Mit 8 Be i la gen und 10 Ta feln). Als Ma nu script ge druckt, Wi en 
1899, p. 306.

20 Dr Kon stan tin Ji re cek, Al ba nien in der Ver gan gen he it (in) Il li risch-Al ba-
nische For schun gen Zu sam men ge stellt von DR Lud wig von Thal loczy, I. 
Band, Mun chen and Le ip zig 1916, 87.
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ји су у про це су рас та ка ња Осман ске им пе ри је и осло ба ђа ња 
бал кан ских на ро да на сто ја ли да оси гу ра ју др жа ву за пе ри-
од по сле про па сти Осман ли ја. Пре тен зи је су, ка ко то обич но 
би ва, на ди ла зи ле те ри то ри је у ко ји ма је ал бан ски жи ваљ чи-
нио ве ћи ну. Ме ђу тим, Ал бан ци су го то во од по чет ка сво јих 
др жа во твор них ам би ци ја има ли по др шку Аустро-Угар ске а 
он да и Ве ли ке Бри та ни је, да би САД и Не мач ка по ста ле глав-
ни по др жа ва о ци ал бан ског екс пан зи о ни зма од кра ја 20. ве ка.

На кон про те ри ва ња срп ског ста нов ни штва из ове ре-
ги је за вре ме Дру гог свет ског ра та и но вог та ла са на се ља ва-
ња ал бан ског ста нов ни штва до шла је и од лу ка Јо си па Бро за 
Ти та од 5. мар та 1945. го ди не о за бра ни по врат ка Ср ба ко ло-
ни ста на Ко со во и Ме то хи ју чи ме је број ни од нос срп ског и 
ал бан ског на ро да опет про ме њен на ште ту пр вих.

По чет ком 80-тих го ди на 20. ве ка Ал бан ци са КиМ ин-
тен зи ви ра ју бор бу за ал бан ску «на ци о нал ну ствар» по кре-
нув ши низ де мон стра ци ја ко ји ма су на сто ја ли да за ју жну 
срп ску по крај ну из деј ству ју ста тус ре пу бли ке. Та ко ђе, Ал-
бан ци зах те ва ју да им се у фе де рал ној др жа ви до де ли ста тус 
кон сти ту тив ног на ро да, уме сто ста ту са «на род но сти» ко ји су 
до та да ужи ва ли. Овим зах те ви ма ал бан ски жи ваљ КиМ по-
ку шао је да у пот пу но сти ал ба ни зи ра ју жну срп ску по крај ну, 
и да је као «хо мо ге ну» ал бан ску фе де рал ну је ди ни цу из јед на-
чи са дру гим фе де рал ним је ди ни ца ма бив ше СФРЈ. На тај на-
чин био би уда рен по сто јан те мељ тј. по ла зна осно ва за да љу 
се це си о ни стич ку ак тив ност. Ипак, др жа во твор не ам би ци је 
ко је су се кри ле у по за ди ни ових по ли тич ких при ти са ка пре-
по зна те су од стра не та да шњег др жав ног вр ха и оце ње не као 
прет ња те ри то ри јал ном ин те гри те ту и су ве ре ни те ту Ју го-
сла ви је. Пред сед ни штво СФРЈ је про гла си ло ван ред но ста ње 
на те ри то ри ји КиМ и по сла ло је ди ни це Ју го сло вен ске на род-
не ар ми је да обез бе де по што ва ње устав ног по рет ка. На кон 
ових до га ђа ја све ви ше се про ду бљу је јаз из ме ђу ве ћин ског 
ал бан ског и број ча но опа да ју ћег срп ског ста нов ни штва, ко је 
се усред те шке без бед но сне али и еко ном ске си ту а ци је све 
уче ста ли је исе ља ва у цен трал не де ло ве Ср би је. 

То ком пр ве по ло ви не 90-тих го ди на, на кон уки да ња 
ши ро ке ауто но ми је Ко со ва (пре ма Уста ву из 1974. има ла је 
ре пу блич ке над ле жно сти), ал бан ски се це си о ни стич ки про-
је кат се на ста вља ни зом ак тив но сти по пут ус по ста вља ња 
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па ра лел них др жав них ин сти ту ци ја, не ле гал ног до но ше ња 
«Ре зо лу ци је о не за ви сно сти и су ве ре ни те ту Ко со ва», спро-
во ђе ња иле гал ног тај ног ре фе рен ду ма на ко ме су ко сов ски 
Ал бан ци по др жа ли не за ви сност. Та кво пр ко ше ње вла сти ма 
у Бе о гра ду ни је до би ло оче ки ва ну по др шку ино стран ства, 
те се у дру гој по ло ви ни 1990-их, на кон Деј тон ског спо ра зу-
ма, стра те ги ја ал бан ских се це си о ни ста дра стич но ме ња. На 
сце ну сту па тзв. Осло бо ди лач ка Вој ска Ко со ва (ОВК), на кон 
че га у по кра ји ни до ла зи до еска ла ци је те ро ри зма про тив Ср-
ба и пред став ни ка ле ги тим них и ле гал них ор га на вла сти Ре-
пу бли ке Ср би је: «У то ку сле де ћих не ко ли ко го ди на ОВК је 
по сте пе но ин тен зи ви ра ла сво је опе ра ци је, усред сре ђу ју ћи се 
нај ви ше на по ли ци ју, за тим на срп ске из бе гли це ко је су се 
на се ли ле у по кра ји ни по сле су ко ба у оста лим де ло ви ма бив-
ше Ју го сла ви је и на Ал бан це за ко је се сма тра ло да на овај 
или онај на чин са ра ђу ју са срп ским вла сти ма.»21 Успе шно 
ло би ра ње ал бан ских се це си о ни ста у Ва шинг то ну, ин тен зив-
на ан ти-срп ска кам па ња и при стра сно из ве шта ва ње за пад-
них ме ди ја, про пра ће но да љом еска ла ци јом на си ља на КиМ 
олак ша ће 1999. го ди не агре си ју НА ТО на СРЈ, из ве де ну без 
са гла сно сти СБ УН-а. 

На кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу ма и пре ки да 
НА ТО агре си је на СРЈ 1999. го ди не,22 Ко со во је, Ре зо лу ци јом 
1244 Са ве та без бед но сти, defacto ста вље но под ме ђу на род ни 
про тек то рат, и од то га тре нут ка от по чи ње бор ба ко сов ских 
Ал ба на ца за сти ца ње ме ђу на род ног ле ги ти ми те та, а на кон 
2008. и за ме ђу на род но при зна ње са мо про кла мо ва не Ре пу-
бли ке Ко со во.

21 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2011. стр. 32.

22 Ку ма нов ски спо ра зум тј. “Вој но-тех нич ки спо ра зум у Ку ма но ву” пот-
пи сан је 9. ју на 1999. го ди не, и озна чио је крај ва зду шних уда ра НА ТО 
сна га на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју. Пре ма од ред ба ма овог спо-
ра зу ма уго во ре но је по вла че ње Вој ске Ју го сла ви је и срп ске по ли ци је 
са те ри то ри је Ко со ва. Дан ка сни је, Са вет без бед но сти до нео је Ре зо-
лу ци ју 1244 ко јом је ова срп ска по крај на ста вље на под ме ђу на род ни 
про тек то рат.
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- 1999. На кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу ма и 
по вла че ња ју го сло вен ске вој ске и срп ских по ли циј-
ских сна га са Ко со ва и Ме то хи је, при су ство УН и 
НА ТО сна га на Ко со ву је ре гу ли са но Ре зо лу ци јом 
1244 Са ве та без бед но сти УН. Овом ре зо лу ци јом УН 
су да ле ман дат Ми си ји при вре ме не упра ве на Ко со-
ву (УН МИК) да по мог не у обез бе ђи ва њу усло ва за 
ми ран и нор ма лан жи вот свих ста нов ни ка Ко со ва 
и да ти ме оси гу ра и уна пре ди ре ги о нал ну ста бил-
ност на За пад ном Бал ка ну. То је у прак си зна чи ло 
крај ди рект не кон тро ле Ср би је и ста вља ње Ко со ва 
и Ме то хи је под ме ђу на род ну упра ву. Ми си ја УН ус-
по ста вље на је да над гле да си ту а ци ју у по крај ни “док 
не бу де до не та ду го роч на од лу ка о по ли тич кој бу-
дућ но сти Ко со ва”.23 Ре зо лу ци јом 1244 (члан 10.) УМ-
НИК је овла шћен да ство ри усло ве у ко ји ма ће на род 
Ко со ва и Ме то хи је мо ћи да ужи ва су штин ску ауто-
но ми ју у окви ру СР Ју го сла ви је, да омо гу ћи ства ра-
ње пре ла зне упра ве и по мог не раз вој при вре ме них 
де мо крат ских ин сти ту ци ја са мо у пра ве.24 Ре зо лу-
ци јом је пред ви ђе но (члан 11.) да пре ла зна упра ва 
при пре ми пут до ко нач ног ре ше ња ста ту са Ко со ва.25 
Са ма Ре зо лу ци ја ни је са др жа ла ни ка кав на го ве штај 
ко нач ног ре ше ња ни ти је по ста ви ла ја сан вре мен ски 
оквир у ко ме би ово пи та ње би ло ре ше но.  Сто га су 
обе стра не у ко сов ском су ко бу, и Ср би, и ко сов ски 
Ал бан ци, на сто ја ли да Ре зо лу ци ју 1244 ту ма че пре-
ма сво ме на хо ђе њу и оче ки ва њи ма. Ко сов ски Ал-
бан ци су сма тра ли да ће за по че ти про цес не дво сми-
сле но во ди ти ка сти ца њу др жав но сти као ко нач ном 
ре зул та ту и оче ки ва ли су да ће “огра ни че ни вре мен-
ски пе ри од у по зи ци ји ме ђу на род ног про тек то ра та 

23 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр.15.

24 Re so lu tion 1244, Ин тер нет: http://www.un mi kon li ne.org/Pa ges/1244.
aspx 12/07/2012/

25 Ибид.
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би ти ну жан увод у не за ви сност”.26 Срп ска стра на је 
оста ла при по зи ци ји да је КиМ са став ни и нео ту ђи ви 
део Ср би је, и да је по што ва ње ње ног су ве ре ни те та и 
ин те гри те та за га ран то ва но Ре зо лу ци јом 1244, те да 
се иста мо же ту ма чи ти ис кљу чи во у прав цу да ва ња 
из у зет но ши ро ке ауто но ми је.

 - У ма ју 2001. го ди не УН су пред ста ви ле “Устав ни ок-
вир за при вре ме ну са мо у пра ву”.27 Ти ме је ус по ста-
вље на Пре ла зна са мо у пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји, 
а при вре ме ним ин сти ту ци ја ма је дат пун оп сег овла-
шће ња над ши ро ким спек тром обла сти.28 Ср би ја је 
на овај по тез УН МИК-а од го во ри ла “Де кла ра ци јом 
о ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји”, ко јом је од ба ци ла 
овај до ку мент сма тра ју ћи да се њи ме “пре ју ди ци ра 
ко нач но ре ше ње на ште ту др жав них ин те ре са СР Ју-
го сла ви је, Ср би је, Ср ба и оста лог не ал бан ског ста-
нов ни штва у по кра ји ни, чи ме се знат но пре ко ра чу ју 
овла шће ња из Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти 
Ује ди ње них на ци ја.”29  Ипак, овај Устав ни оквир ни-
је пре ци зи рао, ни ти да вао ја сне на го ве шта је о бу ду-
ћем ста ту су срп ске по кра ји не. Иако су ко сов ски Ал-
бан ци по че так из град ње по ли тич ких ин сти ту ци ја 
до жи ве ли као још је дан ко рак ка не за ви сно сти, УН-
МИК је “чвр сто за у зео став да до ку мент ни је усту-
пао кон тро лу над обла сти ма, ко ја би на би ло ко ји на-
чин мо гла би ти схва ће на као од у зи ма ње су ве ре них 
пра ва Бе о гра ду”.30 Одр жа ва ње statusa quo, пра ће но 
скре та њем па жње ме ђу на род не за јед ни це на дру ге, у 

26 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр.38

27 Устав ни оквир за при вре ме ну са мо у пра ву на Ко со ву, Ин тер нет: 
http://www.ku ven di ko so ves.org/com mon/docs/Fra me work Poc ket_SRB_
Dec2002.pdf 12/07/2012/

28 За де та ље о овим овла шће њи ма ви де ти: Џејмс Кер-Линд зи, Косово–
путкаоспоренојдржавностинаБалкану, оп. цит., стр. 41.

29 Де кла ра ци ја Скуп шти не Ср би је о Ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји, Ин-
тер нет: http://www.ar hi va.sr bi ja.gov.rs/ve sti/2001-06/01/24790.html 
12/07/2012/

30 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит, стр. 41.
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том тре нут ку при о ри тет ни је ме ђу на род не про бле ме 
(на пад од 11. сеп тем бра и вој на ин тер вен ци ја у Ав га-
ни ста ну) по сте пе но је до при но сио да љем за о штра-
ва њу си ту а ци је и све гла сни јим зах те ви ма ко сов ских 
Ал ба на ца за др жав но шћу. 

- 2002. УН МИК је на зах те ве ко сов ских Ал ба на ца за 
др жав но шћу од го во рио про гра мом “стан дар ди пре 
ста ту са”, пред ста вља ју ћи осам кључ них обла сти у 
ко ји ма мо ра би ти оства рен кон кре тан на пре дак пре 
од лу ке о ко нач ном ста ту су.31 

- 2004. И по ред по ку ша ја сми ри ва ња по но во уза вре-
лих стра сти, на Ко со ву и Ме то хи ји ће у мар ту 2004. 
го ди не до ћи до еска ла ци је на си ља и по гро ма срп ског 
ста нов ни штва и за ти ра ња ње го ве кул тур не и исто-
риј ске ба шти не. На кон тих до га ђа ја, Ко со во се по но-
во вра ти ло у цен тар па жње ме ђу на род не јав но сти, и 
УН су за по че ле са при пре ма ма за по че так пре го во ра 
о ко нач ном ста ту су.32 За спе ци јал ног иза сла ни ка за 
ста ту сни про цес за Ко со во иза бран је бив ши пред-
сед ник Фин ске, Мар ти Ах ти са ри. Оп ште при хва ће-
но ми шље ње у ме ђу на род ној за јед ни ци би ло је да се 
пре го во ри мо ра ју во ди ти из ме ђу свих ак те ра упле-
те них у ко сов ску кри зу. Кон такт гру па (ко ју су чи-
ни ли пред став ни ци Бри та ни је, Фран цу ске, Не мач ке, 
Ита ли је, Ру си је и САД) утвр ди ла је оквир и прин ци-
пе ко јих се тре ба при др жа ва ти у пре го во ри ма. То је 
под ра зу ме ва ло не мо гућ ност по врат ка на си ту а ци ју 
од пре 1999. го ди не тј. од ба ци ва ње би ло ка кве мо-
гућ но сти да се Ко со во вра ти под ди рект ну упра ву 
Бе о гра да. Мо гућ ност по де ле Ко со ва и Ме то хи је та-
ко ђе је би ла ис кљу че на, као и сце на рио по ко ме би 
се Ко со во мо гло ује ди ни ти са би ло ко јом дру гом 

31 Реч је о на прет ку у обла сти из град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја, 
спро во ђе ња вла да ви не пра ва, сло бо де кре та ња, одр жи вог по врат ка 
из бе гли ца и ра се ље них ли ца, ства ра ња чвр стих те ме ља за тр жи шну 
еко но ми ју, оства ри ва ње имо вин ских пра ва, нор ма ли за ци је ди ја ло га са 
Бе о гра дом и тран сфор ма ци је Ко сов ског за штит ног кор пу са.

32 УН су ову од лу ку до не ле 23. око бра 2005, ка да је Са вет без бед но сти 
овла стио ге не рал ног се кре та ра УН Ко фи Ана на да за по че не про цес за 
утвр ђи ва ње ко нач ног ста ту са Ко со ва.
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др жа вом.33 У ове прин ци пе на кнад но је и јед но стра-
но укљу че на и од ред ба по ко јој спо ра зум мо ра би ти 
при хва тљив из ра зи тој ве ћи ни на Ко со ву, да кле Ал-
бан ци ма.34

- 2006. Срп ски пре го ва ра чи и пред став ни ци ко сов-
ских Ал ба на ца са ста ли су се на пр вом ди рект ном 
са стан ку у Бе чу 20. фе бру а ра 2006. Пре го во ри су за-
по че ли ди ску си јом о пи та њи ма ве за ним за ло кал ну 
упра ву, ма њин ска пра ва, пра ва за јед ни ца, еко ном ска 
пи та ња и за шти ту вер ске и кул тур не ба шти не. Ме-
ђу тим, про цес је вр ло бр зо за пао у ћор со как због без-
ком про ми сног ста ва обе стра не по пи та њу ко нач ног 
ста ту са. Ср би ја ни је хте ла да при хва ти не за ви сност 
Ко со ва, док ко сов ски Ал бан ци ни су при ста ја ли на 
ши ро ку ауто но ми ју у окви ру Ср би је.

- 2007. Као из лаз из пре го ва рач ког вр зи ног ко ла, Ах ти-
са ри је УН-у пре по ру чио мо дел “Не за ви сно сти, над-
зи ра не од стра не ме ђу на род не за јед ни це”. Ал бан ска 
стра на је ову пре по ру ку на рав но то пло по здра ви ла, 
за раз ли ку од Ср би је. Ипак, овај пред лог је до жи вео 
де бакл ка да је Ру си ја на ја ви ла ула га ње ве та у Са ве ту 
без бед но сти. На кон не у спе ха Ат хи са ри је вог пла на, 
Кон такт гру па је од лу чи ла да одр жи но ви круг пре-
го во ра под по кро ви тељ ством Трој ке (Ру си ја, САД и 
ЕУ). То је био по след њи по ку шај за по сти за ње ком-
про ми са кроз пре го во ре. И овај по ку шај је од са мог 
стар та био осу ђен на про паст због при стра сног др-
жа ња САД и во де ћих др жа ва ЕУ. “Из ја вом пред сед-
ни ка Бу ша да САД по др жа ва ју не за ви сност, ко ју су 
при хва ти ле и во де ће др жа ве чла ни це ЕУ, као и ви-
со ки зва нич ни ци ЕУ, При шти ни је ефек тив но оси-
гу ран под сти цај да не од у ста не од зах те ва за др жав-
но шћу.”35 Сто га пред став ни ци ко сов ских Ал ба на ца 

33 Gu i ding prin ci ples of the Con tact Gro upfor aset tle ment of the sta tus of 
Ko so vo, Ин тер нет: http://www.uno sek.org/doc ref/Con tact Gro up-Ten 
Gu i ding prin ci ples for Ah ti sa a ri.pdf 12/07/2012/

34 Re port of the Spe cial En voy of the Sec re tary-Ge ne ral on Ko so vo’s fu tu re 
sta tus, 26 March 2007, S/2007/168.

35 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр. 165.
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ни су по ка за ли спрем ност да ди ску ту ју о срп ским 
пред ло зи ма, ко ји су се за сни ва ли на раз ли чи тим мо-
де ли ма ауто но ми је. Уме сто то га они су по ну ди ли 
кон цепт “Спо ра зу ма о при ја тељ ству са Ср би јом”, ко-
ји је под ра зу ме вао обо стра но при зна ва ње су ве ре ни-
те та из ме ђу Ср би је и Ко со ва као не за ви сних др жа ва. 
Ове не по мир љи ве раз ли ке у ве зи са фун да мен тал-
ним пи та њем су ве ре ни те та ре зул ти ра ће пот пу ним 
обе сми шља ва њем про це са од ре ђе ња ста ту са и кра-
хом дво го ди шњих на по ра да се кроз пре го во ре до ђе 
до ре ше ња.

- 2008. Но ва фа за бор бе ко сов ских Ал ба на ца за не за-
ви сност, за по че ла је са мо не ко ли ко не де ља по кра ју 
пре го ва рач ког про це са ка да је Ко со во јед но стра но 
про гла си ло не за ви сност од Ср би је. На сед ни ци тзв. 
ко сов ског пар ла мен та 17. фе бру а ра 2008. про гла-
ше на је не за ви сна др жа ва Ре пу бли ка Ко со во. Већ 
на ред ног да на са мо про гла ше ну др жа ву при зна ће 
САД, а убр зо и ве ћи део др жа ва чла ни ца ЕУ — 22 
од укуп но 27.36 По про гла ше њу не за ви сно сти, Ко-
со во се оба ве за ло да ће у пот пу но сти при ме ни ти 
оба ве зе ко је про из ла зе из од ба че ног Ат хи са ри је вог 
пла на.37 За над зи ра ње про це са им пле мен та ци је би ли 
су за ду же ни Ме ђу на род ни ци вил ни пред став ник и 
ми си ја ЕУЛЕКС-а, док је КФОР-у при па ла ду жност 
да „обез бе ди без бед но окру же ње за из град њу ста-
бил ног де мо крат ског дру штва”. Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је од лу ку о про гла ше њу тзв. не за ви сно сти 
од ба ци ла као про тив прав ни акт при вре ме них ор га на 
у При шти ни, што је по др жа ла и Скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је. На сед ни ци СБ по све ће ној овом пи та-
њу Ру си ја је ин си сти ра ла на по што ва њу ре зо лу ци је 
СБ УН 1244, и зах те ва ла по што ва ње те ри то ри јал ног 

36 Од зе ма ља чла ни ца ЕУ Ко со во ни су при зна ле Шпа ни ја, Грч ка, Ки пар, 
Сло вач ка и Ру му ни ја.

37 Им пле мен та ци ја пла на се пре све га од но си ла на од ред бе ко је су се ти-
ца ле за шти те и очу ва ња пра ва ко сов ских Ср ба и дру гих ет нич ких ма-
њи на. За ви ше ви де ти: Com pre hen si ve pro po sal for Ko so vo Sta tus Set-
tle ment, Ин тер нет: http://www.uno sek.org/doc ref/Com pre hen si ve_pro po-
sal-en glish.pdf 12/07/2012/
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ин те гри те та Ср би је.38 Сед ни ца је за вр ше на без кон-
сен зу са и за јед нич ког са оп ште ња, а из ме ђу стал них 
чла ни ца Са ве та до шло је до раз ми мо и ла же ња у ста-
во ви ма. Ср би ја је по том за тра жи ла са ве то дав но ми-
шље ње Ме ђу на род ног су да прав де о ускла ђе но сти 
де кла ра ци је о про гла ше њу не за ви сно сти Ко со ва са 
ме ђу на род ним пра вом.39 

- 2010. Ме ђу на род ни суд је до нео од лу ку да уни ла те-
рал ним јед но стра ним про гла ше њем ко сов ске не за-
ви сно сти ни је пре кр ше но ме ђу на род но пра во.40  

- 2012. Ме ђу на род на упра вљач ка гру па ( In ter na ti o nal 
Ste e ring Gro up for Ko so vo –ISG) је 2. ју ла на ја ви ла 
крај над зи ра не и пре ла зак на пу ну не за ви сност тзв. 
Ре пу бли ке Ко со во од сеп тем бра 2012.

Косовскопитањеуконтексту
међународниходноса

Са мо про кла мо ва на Ре пу бли ка Ко со во и да ље ни је чла-
ни ца УН, ни ти је од стра не са ме ор га ни за ци је при зна та као 
не за ви сна и су ве ре на др жа ва. Због не мо гућ но сти за у зи ма ња 
за јед нич ког ста ва, услед про ти вље ња ко сов ској не за ви сно-
сти Ру си је и Ки не у Са ве ту без бед но сти, УН су пре пу сти ле 
од лу ку о при зна њу сва кој од сво јих др жа ва чла ни ца по на о-

38 Сед ни ца Са ве та без бед но сти по све ће на јед но стра ном про гла ше њу 
не за ви сно сти Ко со ва одр жа на је 18. фе бру а ра 2008. го ди не на зах-
тев Ср би је и Ру си је. На овом са стан ку ам ба са дор Ру си је при УН је 
од УМ НИК-а зах те вао да по ни шти јед но стра но про гла ше ње ко сов-
ске не за ви сно сти. Исто ве тан зах тев је ге не рал ном се кре та ру Бан Ки 
Му ну упу тио и Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић. Ви де ти: “Са вет без-
бед но сти су тра о Ко со ву”, Ин тер нет: http://xs4.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2008&mm=02&dd=17&nav_ca te gory=640&nav_id=285226 
12/07/2012/

39 Re qu est for an advi sory opi nion of the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce on 
whet her the uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce of Ko so vo is in ac-
cor dan ce with in ter na ti o nal law, Ин тер нет: http://dac cess-dds-ny.un.org/
doc/UN DOC/LTD/N08/516/55/PDF/N0851655.pdf?Ope nE le ment 
12/07/2012/

40 Ac cor dan cewithIn ter na ti o nal Lawof theUni la te ral Dec la ra tionofIn de-
pen den ce InRe spectofKo so vo, Ин тер е нет: http://www.icj-cij.org/doc-
ket/fi les/141/15987.pdf  12/07/2012/, p.4. 
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соб. Исто вет на од лу ка је до не та и од стра не ЕУ, где та ко ђе 
ни је би ло мо гу ће на ћи за јед нич ки став због оштрог про ти-
вље ња Шпа ни је, Грч ке, Ки пра, Сло вач ке и Ру му ни је. До са да 
је Ко со во као не за ви сну др жа ву при зна ло 97 др жа ва, убра ја-
ју ћи и Уган ду и Ни ге ри ју у др жа ве ко је су при зна ле ко сов ску 
др жав ност. Ин те ре сант но је да су ова два при зна ња, ко ја је 
про кла мо вао пр ви за ме ник пре ми је ра Ко со ва Бе џет Па цо ли, 
спор на за САД јер још увек не по сто је зва нич не ди пло мат ске 
но те.41 Ко сов ски су ве ре ни тет и не за ви сност и да ље не при-
зна је 113 чла ни ца УН, те кам па ња ко сов ских Ал ба на ца за 
ши ре при зна ње не за ви сно сти и да ље тра је.

Бит но је ис та ћи да бор ба за ме ђу на род но при зна ње Ко-
со ва ни је са мо пи та ње из до ме на ме ђу на род ног пра ва, већ је 
за ње го во пра вил но раз у ме ва ње ве о ма бит на и ње го ва ге о по-
ли тич ка ди мен зи ја. Од са мог по кре та ња “ко сов ског пи та ња” 
као го ру ћег ме ђу на род ног про бле ма (дру га по ло ви на де ве де-
се тих го ди на XX ве ка), си ту а ци ја у овој срп ској по кра ји ни 
ко ри шће на је пр вен стве но за рад ин те ре са круп них ге о по ли-
тич ких игра ча. Сто га је, пре пре ла ска на ар гу ме на та ци ју ко ју 
ко сов ска стра на и ње ни са ве зни ци ко ри сте за при до би ја ње 
ме ђу на род не по др шке „про јек ту” не за ви сног Ко со ва, нео п-
ход но утвр ди ти ко ји “игра чи” су при сут ни у про це су при зна-
ња Ко сов ске не за ви сно сти, и ка ква је њи хо ва уло га. Да кле, ко 
су глав ни “про мо те ри”, а ко глав ни про тив ни ци ко сов ске не-
за ви сно сти, и ко ји мо ти ви ле же иза по сту па ка јед них и дру-
гих? 

Ка да је у пи та њу не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је, ов-
де се на пр вом ме сту мо ра ју ис та ћи ди ја ме трал но су прот ни 
ин те ре си и де ло ва ња САД и ње них са ве зни ка (во де ћих др-
жа ва ЕУ и НА ТО-а) са јед не, и Ру си је са дру ге стра не. Си ту-

41 Скло ност ко сов ских Ал ба на ца ка ла жи ра њу и уве ћа ва њу бро ја др жа ва 
ко је су при зна ле Ко со во, нај бо ље по ка зу је из ја ва за ме ни ка ми ни стра 
спољ них по сло ва Ко со ва Пе трит Се љи ми ја, да је др жав ни су бјек тив-
тет Ко со ва при зна ло чак 105 др жа ва. Ову ци фру он је ис кал ку ли сао на 
осно ву чи ње ни це да је за члан ство Ко со ва у Ме ђу на род ном мо не тар-
ном фон ду (ММФ) гла са ло 105 др жа ва те да се глас за учла ње ње сло-
бод но мо же сма тра ти као при зна ње др жа ве. Ви де ти “Клин тон: Ко со во 
при зна ло 89 др жа ва”, Ин тер нет: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2012&mm=06&dd=13&nav_ca te gory=640&nav_id=618103 
12/07/2012/
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а ци ју до дат но ком пли ку је чи ње ни ца да ЕУ због про ти вље ња 
од ре ђе ног бро ја чла ни ца не ма је дин стве ни став, по пи та њу 
ста ту са Ко со ва. То је до ве ло до па ра док сал не си ту а ци је да 
по је ди не чла ни це ЕУ, по пи та њу Ко со ва, за у зму по ли тич ки 
курс бли жи Ру си ји не го др жа ва ма ко је у ЕУ ужи ва ју ли дер-
ску по зи ци ју - Не мач кој и Фран цу ској.

Глав ни по бор ни ци ме ђу на род ног при зна ња не за ви-
сног Ко со ва су САД, Фран цу ска, Не мач ка и Ве ли ка Бри та-
ни ја. Оне су се, од са мог по чет ка ко сов ског су ко ба, по ста-
ви ле као за штит ни ци и мен то ри бу ду ће не за ви сне др жа ве. 
Та ко ђе, ра ди се о др жа ва ма ко је су нај гла сни је за го ва ра ле а 
по том и спро ве ле у де ло вој ну агре си ју про тив СРЈ 1999. го-
ди не. Сво ју по зи ци ју САД и ње ни са ве зни ци су од по чет ка 
НА ТО на па да прав да ли по зи ва ју ћи се на за шти ту људ ских 
пра ва (спре ча ва ње ет нич ког чи шће ња) ко ја су пре ма њи ховмј 
ту ма че њу би ла дра стич но угро же на од стра не срп ских вла-
сти. Ове др жа ве и да нас нај гла сни је за го ва ра ју ме ђу на род но 
при зна ње Ко со ва и Ме то хи је, јер на тај на чин у до ма ћој и 
ино стра ној јав но сти одр жа ва ју “имиџ” оправ да но сти војне
интервенције из 1999. го ди не. Ја сно је, да по ред са ве зни штва 
за пад них зе ма ља и Ко со ва, као и по тре бе да се ко сов ском не-
за ви сно шћу учвр сти “ле ги ти ми тет” НА ТО агре си је на СРЈ, 
си ту а ци ју тре ба по сма тра ти и у кон тек сту по ли тич ког ри ва-
ли те та За па да и Ис то ка (Ру си ја), али ту је већ реч о ши рем 
ге о по ли тич ком кон тек сту ко ји ће би ти пред мет раз ма тра ња 
по след њег по гла вља овог ра да.

Што се ти че глав них опо не на та ко сов ске не за ви сно сти, 
у њих (по ред Ср би је) спа да ју пре свих Ру си ја, Ки на, Шпа-
ни ја, Грч ка и Ки пар. Ру си ја се у овом ме ђу на род ном спо ру 
по ста вља као тра ди ци о нал ни са ве зник Ср би је, и ње ни мо-
ти ви се та ко ђе мо ра ју са гле да ва ти и у све тлу ње них исто риј-
ских ин те ре са на Бал кан ском по лу о стр ву. „Ру си ја се на че-
лу са Вла ди ми ром Пу ти ном тру ди ла да по но во учвр сти свој 
ре ги о нал ни и ме ђу на род ни ауто ри тет и ње го ва ди ску си ја у 
ве зи са Ко со вом од ви ја ла се у окол но сти ма све ве ћих тен-
зи ја из ме ђу Ру си је и За па да”42 Та ко ђе, Ру си ја је за бри ну та за 
по сле ди це ко је би при зна ње Ко со ва, про тив но во љи Ср би је, 

42 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр. 175.
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има ло по ме ђу на род но пра во и учи нак дру гих су ко ба у све-
ту. „Иако је по сто јао еле мент сло вен ске со ли дар но сти, це ло 
пи та ње се та ко ђе ти ца ло и ру ског ста ва пре ма дру гим ре ги-
ја ма у бив шем Со вјет ском Са ве зу”.43 Са мим тим сна жне раз-
ло ге за про ти вље ње не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је има ју и 
број не др жа ве бив шег СССР-а, пре све га чла ни це За јед ни це 
не за ви сних др жа ва (ЗНД), ко је се као и по ме ну те др жа ве ЕУ 
су о ча ва ју са прет ња ма се па ра ти стич ких по кре та ко ји ма би 
ко сов ски при мер мо гао по слу жи ти као под сти цај за ин тен-
зи ви ра ње се це си о ни стич ких ак тив но сти.44 Слич ну бо ја зан 
де ли и Ки на,45 ко ја та ко ђе ни је при зна ла Ко со во али је из не ла 
став да „екс пли цит но не ће ис кљу чи ти мо гућ ност при зна ња у 
бу дућ но сти.”46 Ова кав став за у зе ле су и не ке дру ге ути цај не 
др жа ве по пут Ин ди је, Бра зи ла, Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке и 
Ин до не зи је. 

Та ко ђе, по треб но је освр ну ти се и на уло гу Ује ди ње них 
На ци ја, као глав ног ме ди ја то ра про це са ре ше ња ко сов ског 
пи та ња, али и УН-а као глав не аре не у ко јој се во ди бор ба 
за ме ђу на род но при зна ње ко сов ске не за ви сно сти. Пре све-
га, УН пред ста вља ју је дан од нај у ти цај них спољ них фак то ра 
при сут них (кроз ми си ју УН МИК-а) на те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је. Иако је уло га УН МИК-а на кон до ла ска ЕУЛЕКС-а 
све де на у не што сим бо лич ни ји оквир,47 ова ми си ја је у скла-
ду са Ре зо лу ци јом 1244, и по зах те ву Ср би је и да ље при сут на 
и ан га жо ва на на за шти ти људ ских пра ва и пра ва ма њи на.48 

43 Ибид, стр.177.
44 “Push at UN for Ko so vo in de pen den ce co uld bol ster se ces si o nist de mands 

aro und the world”, Ин тер нет: http://www.bal kan pe a ce.org/in dex.php?in-
dex=ar tic le&ar tic leid=14346 12/07/2012/

45 Ки на се су о ча ва са се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма ме ђу уј гур ском ма-
њи ном, ко ји чи ни ве ћин ски део ста нов ни штва у про вин ци ји Кси њанг, 
као и са зах те ви ма за не за ви сно шћу Ти бе та. Та ко ђе, не тре ба смет ну ти 
с ума и да ље не ре ше но пи та ње Тај ва на.

46 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, оп. цит., стр. 21.

47 Ми си ја вла да ви не пра ва ЕУ на Ко со ву “ЕУЛЕКС Ко со во”, уста но-
вље на је кра јем 2008. го ди не и ис пр ва је тре ба ла да за ме ни ми си ју 
УН МИК-а. Ср би ја је при хва ти ла ову ми си ју тек на кон што је ЕУ при-
хва ти ла услов срп ске стра не да ми си ја бу де не у трал на пре ма пи та њу 
ста ту са по крај не и ње ног јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти.

48 “Ун мик мо ра да оста не”, Ин тер нет: http://www.glas-jav no sti.rs/cla nak/
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По ред при су ства на те ре ну по сред ством УН МИК ми си је, УН 
игра ју и уло гу кључ не ор га ни за ци је чи је је при зна ње нео-
п ход но за пот пу ни ле ги ти ми тет и ле га ли тет ко сов ске не-
за ви сно сти. Без обез бе ђе ног ме ста у УН, не ма ни до вољ но 
не за ви сног Ко со ва. Сто га су УН ме сто за од ме ра ва ње сна га 
за го вор ни ка и про тив ни ка ко сов ске не за ви сно сти, док су се 
са ми Ал бан ци у по кра ји ни, у ве ли кој ме ри све ли на ма ри-
о не те кључ них свет ских ге о по ли тич ких ак те ра и њи хо вих 
ин те ре са.

По сто је озбиљ не спе ку ла ци је о то ме да ли би „не за ви-
сно” Ко со во за и ста мо гло да оп ста не као функ ци о нал на др-
жа ва уко ли ко би му би ла ус кра ће на по моћ и по др шка За па-
да.49 У њи ма се из ра жа ва сум ња да ко сов ске вла сти по се ду ју 
функ ци о на лан и ефи ка сан др жав ни апа рат. “Ни ка да ни је би-
ло објек тив них и про вер љи вих ин ди ка то ра ко ји би ука за ли 
да ли би, и ко ли ко ду го, Ко со во мо гло да оп ста не као са мо-
стал на не за ви сна др жа ва без над зо ра ЕУ/НА ТО. Дру гим ре-
чи ма ње го ва ефективност ни ка да ни је би ла те сти ра на или 
ве ри фи ко ва на. У слу ча ју Ко со ва ефективност спа да у по-
ље ап стракт них спе ку ла ци ја су прот них чи ње нич ној ре ал но-
сти”50   

 Аргументацијауприлогкосовске
независностиимогућности

међународногделовањасамопрокламоване
РепубликеКосово

Иако је еви дент но да је са аспек та ме ђу на род ног пра ва 
не мо гу ће оправ да ти на мет ну то ства ра ње но ве др жа ве на те-
ри то ри ји дру ге су ве ре не др жа ве, ко ја је при том и пу но прав-
на чла ни ца УН-а, глав ни про мо те ри ко сов ске не за ви сно сти 
упор но ин си сти ра ју на тре ти ра њу овог слу ча ја као suigene
ris. Си ту а ци ја је до дат но за ком пли ко ва на ру ским при зна ва-

po li ti ka/glas-jav no sti-19-06-2009/un mik-mo ra-da-osta ne 12/07/2012/
49 За ви ше о уну тра шњим про бле ми ма ко сов ских вла сти, и стра ној по-

мо ћи Ко со ву ви де ти: Ko so vo: Cur rent Is su es and U.S. Po licy, Ин тер нет: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21721.pdf  12/07/2012/ pp.6-9.

50 Ale xan der Orak he las hvil, “Sta te hood, Re cog ni tion and the Uni ted Na ti-
ons. System: A Uni la te ral Dec la ra tion of. In de pen den ce in Ko so vo”, Max
PlanckYearbookofUnitedNationsLaw, vo lu me 12, 2008, p.10.
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њем не за ви сно сти Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је, ка да је по ста ло 
очи глед но да је ко сов ско “ре ше ње” не мо гу ће тре ти ра ти као 
је дин стве но и јед но крат но од сту па ње од си сте ма ме ђу на род-
ног пра ва. Слу чај Ју жне Осе ти је и Аб ха зи је ја сно је по ка зао 
да је на ру ша ва њем те ри то ри јал ног ин те гри те та Ре пу бли ке 
Ср би је, и за о би ла же њем По ве ље УН-а и Хел син шког фи нал-
ног ак та из 1975. го ди не, ус по ста вљен опа сан пре се дан ко ји 
мо же до да ти ве тар у ле ђа се це си о ни стич ким по кре ти ма ши-
ром све та. Упр кос ово ме, САД, Не мач ка и дру ги по бор ни ци 
при зна ња не за ви сног Ко со ва и да ље на сто је да убе де оста так 
свет ске јав но сти ка ко је Ко со во је дин ствен слу чај, и да ње го-
ва не ле ги тим на и не ле гал на не за ви сност не мо же по слу жи ти 
као прав ни пре се дан у евен ту ал ним бу ду ћим зах те ви ма за 
не за ви сно шћу се це си о ни стич ких по кре та на те ри то ри ја ма 
дру гих су ве ре них др жа ва. 

Но, без об зи ра на не у те ме ље ност и не у вер љи вост ова-
кве ар гу мен та ци је, за пру жа ње си сте ма ти зо ва них смер ни ца 
за де ло ва ња др жа ве Ср би је у ме ђу на род ним окви ри ма, ка-
да је у пи та њу очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је, ва жно је ја сно 
иден ти фи ко ва ти кључ не ар гу мен те ко ји ма ко сов ски Ал бан-
ци, као и њи хо ви па тро ни, прав да ју твр до кор ни став да је не-
за ви сност је ди но при хва тљи во ре ше ње ко сов ског гор ди је вог 
чво ра.

На пр вом ме сту, ко сов ски ал бан ци сма тра ју да, као ве-
ћин ско ста нов ни штво у по кра ји ни, има ју пра во да са ми од-
лу че о сво јој суд би ни. Као глав ни ар гу мент они се по зи ва ју 
на пра во на са мо о пре де ље ње га ран то ва но По ве љом Ује ди-
ње них На ци ја (чла но ви 1, 2. и 55.).51 За пад не зе мље ко је по др-
жа ва ју не за ви сно Ко со во та ко ђе ко ри сте овај ар гу мент. Оне у 
пр ви план ис ти чу сло бо ду на ро да Ко со ва да со бом упра вља 
са мо стал но, на гла ша ва ју ћи да им је та сло бо да га ран то ва на 
упра во по ме ну тим пра вом на са мо пре де ље ње.52 Ипак, ка ко 
би до дат но по ја ча ли овај ар гу мент и учи ни ли га увер љи ви-
јим, ко сов ски Ал бан ци су у ње га угра ди ли и “емо тив ну ди-
мен зи ју”. На и ме, они твр де да је “на кон ду ге исто ри је срп-

51 По ве ља Ује ди ње них На ци ја, Ин тер нет: http://www.tu zi la stvorz.org.rs/
html_trz/PRO PI SI/po ve lja_un_ lat.pdf  12/07/2012/

52 За де таљ но критчко раз ма тра ње овог ар гу мен та ви де ти: Bing Jia, “The 
in de pen den ce of Ko so vo: A uni que ca se of se ce sion”, Chi ne se Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law, Ox ford Uni ve ri sity Press, vo lu me 11/2, 2012, pp. 31-37
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ске ре пре си је, ко ја је кул ми ни ра ла кон флик том из 1998-99. 
го ди не, Бе о град из гу био пра во на вр ше ње су ве ре не вла сти 
над ко сов ским Ал бан ци ма”53 За пад је та ко ђе при хва тио ово 
ми шље ње, из но ва на гла ша ва ју ћи да је НА ТО ин тер вен ци ја 
про тив СРЈ би ла мо ти ви са на ис кљу чи во ху ма ни тар ним раз-
ло гом, и да је за циљ има ла спре ча ва ње ет нич ког чи шће ња 
на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не. За пад ни за го вор ни ци 
ко сов ске не за ви сно сти игра ју на кар ту на вод не дра стич не 
зло у по тре бе вла сти, и угро жа ва ња основ них људ ских пра ва 
ма њин ске ет нич ке гру пе (ко сов ских Ал ба на ца) од стра не ве-
ћин ске ет нич ке гру пе (Ср ба), што је за по сле ди цу има ло гу-
би так пра ва ма ти це (Ср би је) да вр ши су ве ре ну власт на оном 
де лу те ри то ри је на ко ме је угро же на ет нич ка гру па пре до ми-
нант но ста нов ни штво. На тај на чин се из “мо рал них” и “ху-
ма ни тар них” раз ло га да је пред ност пра ву на са мо о пре де ље-
ње у од но су на те ри то ри јал ни ин те гри тет,54 а са мо при зна ње 
не за ви сно сти Ко со ва про мо ви ше се као не ка вр ста “мо рал не 
на док на де” за “пат ње” ко сов ских Ал ба на ца.

По сто ји још је дан би тан ар гу мент ко јим ко сов ски Ал-
бан ци на сто је да пот кре пе те зу о пра ву на са мо о пре де ље ње. 
У пи та њу је ме ђу на род но при зна ње ко је су до би ле бив ше 
ју го сло вен ске ре пу бли ке ко ји ма је на кон рас па да за јед нич-
ке др жа ве дат ме ђу на род ни бла го слов за оса мо ста љи ва ње. 
С об зи ром да је Ко со во и Ме то хи ја би ло ауто но ман ен ти тет 
„уну тар бив ше Ју го сла ви је”,55 нео п ход но је по сма тра ти про-
блем КиМ у ши рем кон тек сту рас па да те др жа ве. Ко сов ски 

53 Џејмс Кер-Линд зи, Косово–путкаоспоренојдржавностинаБалка
ну, op. cit, стр.17.

54 Срп ска стра на ко ри сти упра во су про тан ар гу мент ка ко би до ка за ла 
да је не за ви сност Ко со ва не ле гал на. Она се по зи ва на те ри то ри јал-
ни ар гу мент и им пе ра тив по што ва ња ин те гри те та Ре пу бли ке Ср би је, 
сма тра ју ћи да су чи ном про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва пре кр ше ни 
по ве ља УН и Хел син шки фи нал ни акт из 1975. го ди не.

55 По треб но је обра ти ти па жњу на то да ко сов ска стра на ин си сти ра на 
фор му ла ци ји ауто ном ни ен ти тет “уну тар Ју го сла ви је”, иако је у бив-
шој Ју го сла ви ји она би ла ауто ном на по кра ји на у окви ру ре пу бли ке 
Ср би је. На овај на чин ко сов ски Ал бан ци на сто је да што ви ше при бли-
же ста тус ауто но ми је ко ји је Ко со во и Ме то хи ја ужи ва ло пре Ми ло ше-
ви ћа, ста ту су фе де рал них је ди ни ца ко ји су ужи ва ле оста ле ре пу бли ке.
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Ал бан ци сма тра ју да би на ње га тре ба ло при ме ни ти и исто-
вет на пра ви ла ко ја су ва жи ла за ју го сло вен ске ре пу бли ке.

Ко сов ска стра на као до дат ни ар гу мент за не за ви сност 
та ко ђе на во ди и ми шље ње да би лош еко ном ски, со ци јал ни 
и без бед но сни по ло жај ма њи на на Ко со ву био знат но уна-
пре ђен уко ли ко би они би ли оп ште ме ђу на род но при зна ти 
и вр ши ли су ве ре ну власт на чи та вој те ри то ри ји. Овај “ар гу-
мент” је од го вор на за бри ну тост Бе о гра да и Мо скве у ве зи 
са кр ше њем људ ских пра ва и угро же ном без бед но шћу Ср ба, 
као и ет нич ких ма њи на у по крај ни, и стра ха од њи хо вог ет-
нич ког чи шће ња. Ва жно је ис та ћи да је сли чан “ар гу мент” 
ко сов ска стра на већ ко ри сти ла као ини ци јал ну ка пи слу за 
по кре та ње „Про це са за од ре ђе ње ко нач ног ста ту са”. Та да су 
ко сов ски Ал бан ци игра ли на кар ту со ци јал не и еко ном ске 
не ста бил но сти ко ја је би ла по сле ди ца не де фи ни са ног ста ту са 
тј. не по сто ја ња др жав них струк ту ра ко је би мо гле да ре ша-
ва ју по сто је ће про бле ме. Ова стра те ги ја је под ра зу ме ва ла и 
про во ци ра ње та ла са на си ља из 2004. го ди не, што је “на те ра-
ло” међународнузаједницу да опет по ра ди на по љу ре ша ва ња 
ста ту са.

Ма не вар ски про стор Ко со ва за ефи ка сно ме ђу на род но 
де ло ва ње је и да ље огра ни чен јер ни је чла ни ца УН. Глав на 
пре пре ка пу но сна жном ме ђу на род ном при зна њу Ко со ва, као 
и ње ном не сме та ном ме ђу на род ном ан га жма ну,56 је сте од-
би ја ње Ср би је да при ста не на гу би так де ла те ри то ри је. Све 
до кле Ср би ја ис тра ја ва у тврд њи да је реч о по вре ди ме ђу на-
род ног пра ва, дру ге зе мље ко је чвр сто по др жа ва ју њен став 
про ти ви ће се при је му Ко со ва у УН.57 Од тих зе ма ља нај ва-
жни је су Ру си ја и Ки на као стал не чла ни це СБ УН, са пра вом 
ве та. Без ме ста у УН, пу но прав но члан ство Ко со ва у број ним 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма је оне мо гу ће но. На би ла те-
рал ном пла ну Ко со во во ди ве о ма жи ву по ли тич ку ак тив ност 
и ло би ра за сво ју не за ви сност, а уз по др шку сво јих за пад них 
са ве зни ка ус пе ло је да се из бо ри и за при сту па ње не ким од 

56 “Је ре мић: Ко со во ни је др жа ва”, Ин тер нет: http://www.b92.net/in fo/
ve sti/in dex.php?yyyy=2012 &mm=06&dd=14&nav_ca te gory=167&nav_
id=618339 12/07/2012.

57 “Је ре мић: Ко со во у УН пре ко ме не мр твог”, Ин тер нет: http://www.
no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ ak tu el no.289.html:387966-Je re mic-Ko so vo-u-
UN-pre ko-me ne-mr tvog 12/07/2012/
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бит них ме ђу на род них ор га ни за ци ја - Ме ђу на род ном мо не-
тра ном фон ду, Свет ској Бан ци и Ме ђу на род ној адво кат ској 
ко мо ри. Глав ни ко сов ски спољ но по ли тич ки при о ри тет је и 
да ље “При зна ва ње не за ви сно сти Ко со ва од стра не ап со лут-
не ве ћи не др жа ва ме ђу на род не за јед ни це и ус по ста вља ње 
ди пло мат ских од но са са тим зе мља ма.”58 Ка ко се ис ти че на 
сај ту Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ко со ва, ово ми ни стар-
ство је на пр вом ме сту по све ће но “мак си мал ном ан га жо ва њу 
на очу ва њу су бјек ти ви те та но ве др жа ве, при зна ва њу не за ви-
сно сти Ко со ва од стра не ве ћи не др жа ва ме ђу на род не за јед-
ни це, ус по ста вља њу ди пло мат ских од но са са тим др жа ва ма, 
не го ва њу те сних и по себ них од но са са Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма, из град њи стра те шког парт нер ства са Европ-
ском уни јом и НА ТО и бр зом на пре до ва њу у ин те гра ци о ним 
про це си ма у ЕУ...”59 Да кле, по ред по ме ну те ди пло мат ске ак-
тив но сти у прав цу уве ћа ња бро ја др жа ва ко је при зна ју ње го-
ву не за ви сност, Ко со во као спољ но по ли тич ки им пе ра тив од-
ре ђу је и не го ва ње те сних ве за са сво јим за пад ним са ве зни ци-
ма чи ја по др шка и ло би ра ње игра ју кључ ну уло гу у про це су 
ње го вог ме ђу на род ног при зна ња. Као при о ри тет се на во ди и 
укљу чи ва ње у ЕУ ин те гра тив не про це се, што би за ко сов ске 
Ал бан це пред ста вља ло ва жан ко рак ка ши рем при зна њу др-
жав но сти. “Ко со во те жи да се вре ме ном при дру жи Европ ској 
уни ји и НА ТО-у, иако је то у нај бо љем слу ча ју ве о ма да ле ка 
пер спек ти ва, услед чи ње ни це да Ко со во ни су при зна ле по је-
ди не НА ТО и ЕУ чла ни це, као и услед си ро ма штва и сла бих 
др жав них ин сти ту ци ја.”60 Та ко ђе, “Спо ра зум о ре ги о нал ном 
пред ста вља њу Ко со ва” ко ји је не дав но за кљу чен из ме ђу Бе-
о гра да и При шти не  отво ра но ве мо гућ но сти за уче шће Ко-
со ва у број ним ре ги о нал ним ини ци ја ти ва ма, чи ме је ме ђу на-
род ни по ло жај Ко со ва до не кле уна пре ђен.61   

58 Sajt Mi ni star stva ino stra nih po slo va Re pu bli ke Ko so va, Ин тер нет: http://
www.mfa-ks.net/?pa ge=3,98 12/07/2012.

59 Ибид.
60 Ko so vo: Cur rent Is su es and U.S. Po licy, Ин тер нет: http://www.fas.org/

sgp/crs/row/RS21721.pdf  12/07/2012.
61 Спо ра зум је скло пљен у фе бру а ру 2012. го ди не. Пре ма по стиг ну том 

ре ше њу, Ко со во, ко је је до сад на ре ги о нал ним ску по ви ма но си ло на-
зив Ко со во-УН МИК, од са да ће би ти пред ста вља но као Ко со во* (фу-
сно та) “Без пре ју ди ци ра ња ста ту са и у скла ду је са Ре зо лу ци ји ом 1244 
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На кра ју је по треб но ис та ћи да се ко сов ски Ал бан ци, 
у на сто ја њу да обез бе де ме ђу на род ни ле ги ти ми тет про јек ту 
не за ви сног Ко со ва, и да ље у нај ве ћој ме ри осла ња ју на по моћ 
сво јих за пад них са ве зни ка. Реч је пр вен стве но о при ти сци-
ма ко је Европ ска Уни ја вр ши на Ср би ју, усло вља ва ју ћи да љи 
ток ње них ЕУ ин те гра ци ја по сти за њем раз ли чи тих ком про-
ми са из ме ђу Бе о гра да и вла сти у При шти ни.62 САД и да ље 
игра ју уло гу нај пре да ни јег за го вор ни ка не за ви сно сти, и ути-
цај ног ло би сте за “ко сов ску ствар”. Узев ши у об зир прет ход-
но на ве де но не мо же се пре не бе ћи чи ње ни ца да је од мо мен та 
јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти до шло до по ве ћа не 
ак тив но сти Ко со ва на ме ђу на род ном пла ну, али тре ба на по-
ме ну ти и чи ње ни цу да се ова ак тив ност још увек од ви ја са 
про мен љи вим успе хом.

Геополитичкапозиција

Те ри то ри ја Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ср би је би ла је 
и оста је по вољ на за по тре се зе мље и ре ги о на због чи ње ни ца 
да не ин те гри са на и до брим де лом ан ти др жав но на стро је на 
ма њи на чи ни ве ћи ну у њој. Ко со во и Ме то хи ја су бит ни и 
због руд них на ла зи шта. По ли ти ка САД-а на овом про сто ру 
слу жи и за ком пен за ци ју аме рич кој по ли ти ци ко ја се ту ма чи 
као ан ти-ислам ска на про сто ру од Ли би је до Ав га ни ста на. 
Ју жна срп ска по кра ји на по тен ци јал но је ве за на и на про мо-
ци ју тур ске нео о сма ни стич ке по ли ти ке ко ја на ду жи рок на-
сто ји да ре ин те гри ше оне зе мље ко је су не ка да би ле осво је не 
од стра не Ту ра ка Осман ли ја. Ко со во и Ме то хи ја по слу жи ли 
су и као основ за ло кал ну ва ри јан ту рас ту ра ња кон цеп та су-
ве ре но сти и пре о бли ко ва ња па и гу бље ња на род ног иден ти-
те та — у овом слу ча ју Ср ба ко ји су вре ме ном по ста ли кон-
сти ту тив но ве за ни за Ко со во.

и Ми шље њем МСП-а о про гла ше њу не за ви сно сти Ко со ва.”
62 Ова усло вља ва ња се за са да ти чу углав ном ре ша ва ња тех нич ки пи та-

ња на ре ла ци ји Бе о град-При шти на. Је дан од нај све жи јих при ме ра та-
квог из ну ђе ног ком про ми са је сте и по ме ну ти “Спо ра зум о ре ги о нал-
ном пред ста вља њу Ко со ва”. По сти за ње овог спо ра зу ма би ло је, пред 
Ср би ју, по ста вље но као глав ни услов за до би ја ње ста ту са кан ди да та за 
члан ство у ЕУ.
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По сле про па сти тзв. ху ма ни стич ких ин тер вен ци ја у 
Со ма ли ји 199263, на пад на Ср би ју и Цр ну Го ру ус пео је да 
афир ми ше овај кон цепт ко ји је по сле Со ма ли је опро бан и на 
Ха и ти ју (1994) али без до вољ но ме ђу на род ног зна ча ја. Осим 
то га, по то ње ин ста ли ра ње НА ТО ба зе по ка за ло је да Европ-
ске зе мље и да ље ни су спо соб не да ре гу ли шу су ко бе на свом 
кон ти нен ту те да је хе ге мон с дру ге стра не оке а на. Фи зич-
ко и ин те ре сно ја ча ње и ши ре ње НА ТО у ду би ну Бал ка на, 
тра ди ци о нал но ве за ног за ру ску спољ ну по ли ти ку до дат но је 
тре ба ло да пред у пре ди и спре чи евен ту ал но ја ча ње и опо ра-
вак Ру си је, по го то ву што је осла бљен, за ан гло а ме рич ке ана-
ли ти ча ре, увек по тен ци јал ни ру ски са ве зник — Ср би ја.

Ин те рес Ве ли ке Бри та ни је али и дру гих ве ли ких си ла 
за те ри то ри ју Изра е ла, Ју де је, Са ма ри је (Ју де ја и Са ма ри ја је 
тра ди ци о нал ни ји на зив за За пад ну оба лу) и По ја са Га зе по-
чи вао је и на чи ње ни ци да је до пр вог Изра ел ско-арап ског 
ра та у па ле стин ској ра фи не ри ји у при о бал ном гра ду Ха и фи 
пре ра ђи ва на ирач ка наф та.64 Та ко ђе, је вреј ска др жа ва на раз-
ме ђи Афри ке и Ази је пре ки да ла је и пре ки да ла нац арап ских 
др жа ва и кон тро лу јед ног од нај ва жни јих по мор ских пу те ва 
(Си нај).

Па ле сти на, за пра во За пад на оба ла и По јас Га зе на ко-
је по ла жу пра во све па ле стин ске ор га ни за ци је не по ве за не су 
те ри то ри је, на се ље не го то во хо мо ге ним арап ским му сли ман-
ским жи вљем са све ма ло број ни јом хри шћан ском ма њи ном. 
Ме ђу тим остр ва је вреј ских ко ло ни ста оста ју ван до ме та па-
ле стин ске ад ми ни стра ци је. Те ри то ри ја не ма фи зич ку по ве за-
ност (из ме ђу Га зе и За пад не оба ле) а тре нут но не ма из ла зак 
ни на ре ку Јор дан, мор ску лу ку, не ма ди рект ну и сло бод ну 
ве зу из ме ђу те ри то ри ја на ко ји ма је ак тив на Па ле стин ска са-
мо у пра ва (ПС) и еко ном ски је у пот пу но сти за ви сна. Еко ном-
ска за ви сност огле да се у стал ној по мо ћи стра них вла да и УН 
а с дру ге у изра ел ском над зо ру ме ђу на род не тр го ви не Па ле-

63 У свом го во ру од 6. де цем бра, од ла зе ћи аме рич ки пред сед ник Џорџ 
Буш ста ри ји као раз лог за вој ну опе ра ци ју у Со ма ли ји RestoreHope, 
на во ди ху ма ни тар ну кри зу. Пре ма: Gi a co mo Ga bel li ni, La pa ra bo la: Ge-
o po li ti ca dell’uni po la ri smo sta tu ni ten se, pp. 37-39. Ра ди ло се о оси гу ра-
њу по сло ва аме рич ких ком па ни ја 

64 Ire ne Gend zi er, “U.S. Po licy in Israel/Pa le sti ne, 1948: The For got ten Hi-
story”, MiddleEastPolicy, Vol. XVI II, No. 1, Spring 2011, pp. 42-53.
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стин ске са мо у пра ве (ПС) те не са мо стал но сти у са ку пља њу 
по ре за и на пла ти так си.

Ко со во и Ме то хи ја и Па ле сти на су из у зет но ма ле те ри-
то ри је са ма ло број ним ста нов ни штвом и еко ном ски за ви сне. 
Сто га не мо гу пред ста вља ти иоле са мо стал ни је ак те ре ме ђу-
на род них од но са.

Закључак

Про цес сти ца ња ме ђу на род ног ле ги ти ми те та Па ле сти-
не тра је ви ше де це ни ја. Глав ни по др жа ва о ци сти ца ња ње ног 
ме ђу на род ног ле ги ти ми те та су ме ђу на род не ор га ни за ци-
је Арап ска ли га и ОИК (Ор га ни за ци ја за ислам ску са рад њу, 
ра ни је Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци је) као и њи хо ве 
чла ни це по је ди нач но. По др шку ле ги ти ми те ту Па ле сти не 
пру жа ле су по вре ме но и дру ге др жа ве од не ста лог СССР-а 
до по је ди них за пад но е вроп ских др жа ва као и мно ге зе мље 
у раз во ју. У по след ње вре ме Ве не цу ла, Ку ба и Еква дор сна-
жни је ис ти чу по др шку Па ле сти ни.

Раз ли ке из ме ђу са мо про гла ше не ал бан ске др жа ве на 
Ко со ву и Ме то хи ји и од стра не арап ских др жа ва про гла ше не 
др жа ве Па ле сти не у сти ца њу ме ђу на род ног ле ги ти ми те та су 
сле де ће: 

1) ко ји ак те ри ме ђу на род них од но са их по др жа ва ју на 
пу ту не за ви сно сти: У слу ча ју тзв. Ре пу бли ке Ко со во (ТРК) 
то су пре све га САД, ЕУ и Тур ска док су у слу ча ју Па ле сти не 
то Арап ска Ли га, ОИК и по је ди не ан ти-аме рич ки на стро је не 
др жа ве. Из ово га про ис ти че и раз ли ка у бр зи ни при зна ва ња 
ко ја је очи глед но на стра ни за пад ног про јек та.

Па ле сти на, као са мо у пра ва има по др шку Европ ске 
уни је, по вре ме но и Аме ри ке, ка да је у пи та њу фи нан си ра-
ње од ре ђе них ре фор ми, ин сти ту цу ја са мо у пра ве и дру го. 
Зва нич ни циљ ЕУ, уоста лом и САД а он да на рав но и Ру ске 
Фе де ра ци је је сте ства ра ње, ка ко се то про то ко лар но на во ди, 
„де мо крат ске, не за ви сне и одр жи ве па ле стин ске др жа ве.” 
На рав но, и ЕУ и САД су убр зо по одр жа ва њу пр вих из бо ра 
за за ко но дав но те ло ПС по др жа ли ону пар ти ју (Фа тах) ко ја је 
до би ла ма њи број гла со ва и уве ли санк ци је де лу те ри то ри-
је под ад ми ни стра ци јом пар ти је ко ја је до би ла на из бо ри ма 
2006. го ди не. Та ко ђе се по ста вља пи та ње, шта ако Па ле стин-
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ска др жа ва про ме ни си стем и по ста не не де мо крат ска по сле 
сти ца ња не за ви сно сти? Дру го пи та ње, на ко јем Изра ел све 
ви ше ин си сти ра је сте ка ко омо гу ћи ти одр жи вост?

Раз ли ке у при сту пу ви дљи ве су и у ко ри шће њу ар гу-
мен та тзв. ‘ре ал но сти на те ре ну’, што је зго дан про па ганд ни 
тер мин. Ово на че ло, по зна то до ма ћој јав но сти, ни је не по зна-
то ни на Бли ском ис то ку. Па ле стин ци су са овим упо зна ти 
још 2003, у про па лом ми ров ном пла ну RoadMap. Сам Џорџ 
В. Буш је ба рем у два на вра та го во рио о ува жа ва њу ре ал но-
сти (по сто ја ња је вреј ских ко ло ни ја) при ли ком тра же ња те ри-
то ри јал ног окви ра за бу ду ћу па ле стин ску др жа ву. Но ни су 
Па ле стин ци је ди ни у ре ги ји ко ји од би ја ју да при хва те „ре-
ал ност.” Да ли је је вреј ски на род био ре а лан ка да је ми слио 
да у му сли ман ском мо ру мо же на пра ви ти др жа ву? Ко нач но, 
мо же се на ве сти да Изра ел ни ка ко ни је био „ре а лан”, ка да је 
са те ри то ри јом ма њом од бе о град ског па ша лу ка и ма ње ста-
нов ни ка од Ср би је од лу чио не са мо да се су прот ста ви да ле ко 
број ни јим су се ди ма не го и да оду зме део те ри то ри ја ко је су 
они кон тро ли са ли. Сва ка ко, зе мља у ко јој ре дов ни вој ни рок 
слу же и мла ди ћи и де вој ке има сна жну по др шку у САД, а 
Ср би ја је не ма и го то во је не су ви сло пи та ње же ли ли Бе о град 
та кву вр сту по др шке уоп ште.

2) Раз ли ке про ис ти чу и из то га ко се про ти ви ус по ста-
вља њу ових др жа ва: Изра ел, осим сна жно су ве ре ни стич ки 
на стро је не по ли ти ке, еко ном ске раз ви је но сти и до не кле ми-
ли та ри зо ва ног дру штва са оба ве зним слу же њем вој ног ро-
ка има по др шку још увек нај ра зви је ни јих зе ма ља све та пре 
све га САД-а, УК, ве ћи не чла ни ца ЕУ и бив ших ан гло фо них 
до ми ни о на УК, из у зев Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке. Ср би ја има 
по др шку Ру си је, Ки не, пет чла ни ца ЕУ те ни за зе ма ља у раз-
во ју ко је и са ме има ју про бле ме са се це си о ни змом по пут Ин-
до не зи је, Бо ли ви је, Азер беј џа на и дру гих.

3) Раз ли ку је се уте ме ље ност зах те ва за не за ви сно шћу 
Па ле сти не и ТРК. Па ле стин ци се по зи ва ју на прав ду (што 
и ни је то ли ко прав ни основ), на са мо о пре де ље ње, и на упо-
ред ну прак су — на во ди се слу чај Фин ске ко ја ни је има ла 
фи зич ку кон тро лу сво јих гра ни ца у мо мен ту сти ца ња не-
за ви сно сти као про тив те жа Изра ел ском по зи ва њу на ме ђу-
на род но пра во пре ма ко јем је при зна ње не ког ен ти те та као 
др жа ве а без су ве ре не кон тро ле над те ри то ри јом од стра не 
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тог ен ти те та по гре шно и пред ста вља кр ше ње ме ђу на род ног 
пра ва.65 Има прав них ми шље ња да је Па ле сти на на след ник 
Па ле сти не ко ја је по сле Пр вог свет ског ра та сма тра на јед-
ном од на след ни ца Осман ског цар ства и “при вре ме но” би ла 
под бри тан ском упра вом. Ме ђу тим, Па ле сти на не ис пу ња ва 
основ не пре ми се др жа ве. Оту да су кључ ни ар гу мен ти па ле-
стин ске стра не пра во на а) са мо о пре де ље ње, б) по што ва ње 
Ре зо лу ци је УН 181 о ства ра њу арап ске др жа ве и Ре зо лу ци ја 
242 и 338 о по вла че њу Изра е ла са Оку пи ра них те ри то ри ја 
при хва ће не од стра не ве ћи не па ле стин ских по кре та (Ха мас 
се још увек за ла же за Па ле сти ну на укуп ној те ри то ри ји не-
ка да шњег ман да та). То ће још ви ше би ти и чи ње ни ца да су 
при зна ти од стра не ве ћи не чла ни ца УН, уз ста тус др жа ве по-
сма тра ча ко ја ни је члан.

С об зи ром да Ара пи има ју ви ше од јед не др жа ве, па-
ле стин ски Ара пи од 1968. го ди не ин си сти ра ју на апе ла ти ву 
Па ле стин ци (па ле стин ски на род) да би ис та кли ка ко су на-
род без др жа ве.

Па ле стин ци ис ти чу да је њи хо ва те ри то ри ја оку пи ра на 
(са мим тим на њој прет ход но ни је по сто ја ла је вреј ска др жа-
ва). Из у зев Је ру са ли ма и Го лан ске ви со рав не оста ле те ри то-
ри је ко је је Изра ел за у зео 1967. тре ти ра ју се као те ри то ри је 
под вој ном оку па ци јом.

ТРК се та ко ђе по зи ва на са мо о пре де ље ње, што ва жи 
за зе мље ко је се осло ба ђа ју ко ло ни јал ног роп ства и мо же се 
под ве сти за на ро де без ма тич не др жа ве, што ов де ни је слу чај. 
Емо тив ни ар гу мент у сми слу пат њи и на си ља тре ба да ука же 
ка ко је ал бан ски на род на Ко со ву и Ме то хи ји на вод но био из-
ло жен до те ме ре не ху ма ном по сту па њу да је мо рао да се по-
бу ни и кре не у про цес ства ра ња соп стве не др жа ве. Ме ђу тим, 
не по сто ји до вољ но чи ње ни ца ко је би под у пр ле ова кве те зе. 
На су прот то ме на ла зи Ха шког три бу на ла и Цр ве ног кр ста 
го во ре о око 2500 укуп но стра да лих Ал ба на ца (2,788 ис ко-
па них те ла пре ма Ха шком три бу на лу, без спе ци фи ка ци је да 
ли се ра ди са мо о жр тва ма ра та и без по да та ка о иден ти те ту). 
Цр ве ни крст је про це нио го ди ну да на на кон кра ја ра та (ју на 

65 “International Recognition of a Unilaterally Declared Palestinian Sta
te:LegalandPolicyDilemmas”,Je ru sa lem Cen ter for Pu blic Af fa irs,Ин
тернет,http://jcpa.org/art/becker2.htm,скинуто:12/07/2012.
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2000.) да 3,368 љу ди не до ста је од че га око 2500 Ал ба на ца.66 
Од ис ко па них 2150 те ла до ју ла 1999. КФОР је са оп штио да 
се 850 мо же при пи са ти рат ним зло чи ни ма. За ви ше од по ло-
ви не свих по ги ну лих се твр ди да су стра да ли по сле по чет ка 
бом бар до ва ња. Та ко ђе је ва жно ис та ћи да не ма про це не бро ја 
по ги ну лих Ал ба на ца ко ји су се бо ри ли у ре до ви ма ОВК а на-
рав но су де лу ју у укуп ном бро ју мр твих Ал ба на ца. Та ко ђе, у 
слу ча ју Ко со ва и Ме то хи је не ма ре чи о оку па ци ји.

4) Ко нач но, раз ли ка се са сто ји у то ме ка ква је ва жност 
не за ви сно сти Ко со ва и Па ле сти не за ме ђу на род ни по ре дак. 
Као што је на пред на ве де но, Косовскират пред ста вља је дан 
од те ме ља за свет ски по ре дак ко ји нај ви ше про мо ви шу САД, 
Ве ли ка Бри та ни ја и низ дру гих раз ви је них зе ма ља. Не за ви-
сност Па ле сти не мо же се до не кле укла па ти у овај кон цепт 
али на ду гом шта пу. Вој не ин тер вен ци је пред ста вље не као 
ху ма ни тар не или као од го вор ност за за шти ту, пре вен ци ју 
или ка ко год де фи ни са ли агре си је НА ТО и за пад них зе ма ља 
не по зи ва ју се ни ти има ика квих на зна ка да ће се по зи ва ти 
на би ло ка кву ин тер вен ци ју про тив Изра е ла. Свет ско дру-
штво, ме ђу на род ни ле ги ти ми тет и ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је де ло ви су же ље ног гло бал но ин те гри са ни јег дру штва 
ка кво про мо ви шу за пад не зе мље. За то, док су ове др жа ве до-
ми нант не, у пе ри о ду тран зи ци је од уни по лар ног ка мо жда 
мул ти по лар ном по рет ку, ал бан ско Ко со во има сна жни ју по-
др шку од Па ле сти не.

5) Раз ли ка по сто ји и у ста ву Ср би је пре ма Ко со ву од-
но сно Изра е ла пре ма Па ле сти ни. Изра ел је сте у ви ше ма хо ва 
пре го ва рао ин ди рект но и ди рект но са па ле стин ским пред-
став ни ци ма али им ни ка да ни је омо гу ћа вао или олак ша вао 
ме ђу на род но пред ста вља ње за раз ли ку од Ср би је ко ја на овај 
на чин ле ги ти ми ше ал бан ске ко сов ске ин сти ту ци је као др-
жав не. Изра ел не пре пу шта ме ђу на род ну тр го ви ну и ца ри-
ну пу ној па ле стин ској кон тро ли, што Ср би ја чи ни. Изра ел 
од ре ђу је ви си ну ПДВ-а, чак во ди и са ку пља ње де ла по ре-
за на ме ње них оку пи ра ним те ри то ри ја ма а сход но Париском

66 http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro pe/781310.stm и Mat thew Pa rish, “Pa-
ra digms of Sta te-Bu il ding: Com pa ring Bo snia and Ko so vo”, Journal of
EurasianLaw, Vol. 3, No. 3, 2010, p. 5.
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протоколу из 1994, пу тем ко јег се га ран ту је еко ном ска уни ја 
Изра е ла и Па ле стин ске Са мо у пра ве.67
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* Уред ник  ча со пи са По лит ко ло ги ја 

МирољубЈевтић*

ИСЛАМ СКА СУ ШТИ НА  
АЛ БАНСКОГ СЕ ЦЕ СИ О НИ ЗМА И 

КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ СР БА

Са же так

Албанскисецесионизамкојиугрожавасрпскукултурну
баштинунаКиМјепосвојојидеолошкојсуштиниисламски.
Како ислам догматски захтева неравноправност немусли
мана,подефиницијисесрпскокултурноблагоналазинауда
ру.Тачињеницадаизаалбанскогсецесионизмалежиислам
јекоднаспотпунозанемарена.Проблемсепредстављакао
деловањесекуларногиантирелигиозногалбанскогнациона
лизма,штојенетачно.Збогсвегатоганесхватасекаква
судбина чека српску баштину наКиМ.Нигде у исламском
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Сва ки по ли тич ки про блем, исто као и сва ка бо лест, 
мо гу се ре ши ти или из ле чи ти са мо ако је пра вил но од ре ђен 
узрок бо ле сти, од но сно ди јаг но за. Ка ко је ал бан ски се це си о-
ни зам на КиМ глав ни узрок угро жа ва ња срп ске кул тур не ба-
шти не на том про сто ру, ја сно је да се она мо же за шти ти, са мо 
ако се се це си о ни стич ки про цес спре чи. Да би се тај по крет 
спре чио по треб но је раз у ме ти ње го ве узро ке, јер тек ка да се 
схва те узро ци про бле ма мо гу се при ме ни ти успе шне ме ре за 
ре ша ва ње про бле ма. Исто као што се у ме ди ци ни пр во мо-
ра од ре ди ти тач на ди јаг но за да би се по сле пре пи са ли пра ви 
ле ко ви. 

Са те тач ке гле ди шта ви ди се да це ло куп на срп ска на-
у ка, пу бли ци сти ка и по ли ти ка, ско ро без из у зет ка, о ал бан-
ском се це си о ни зму го во ре сле де ће. Го во ре да се та мо ра ди о 
из ра зи то се ку лар ном и ан ти ре ли ги о зном на ци о на ли стич ком 
по кре ту ко ји те жи да ујед ни све Ал бан це у јед ну др жа ву. Ре-
зул тат та кве по ли ти ке би се по ло ги ци ства ри за вр шио на 
гра ни ца ма та ко зва не Ве ли ке Ал ба ни је и са мим тим би пре-
стао ал бан ски се це си о ни стич ки по крет и не при ја тељ ске ак-
тив но сти ко је он спро во ди. Ге о граф ска гра ни ца та кве Ве ли ке 
Ал ба ни је се за вр ша ва не где из ме ђу Ни ша и Про ку пља на се-
ве ру и не где ис точ но од Ле сков ца, ко ји по ста је део те др жа ве. 
Или у још оп ти ми стич ки јем ви ђе њу ал бан ског на ци о нал ног 
по кре та то се ипак за вр ша ва не где из ме ђу Ни ша и Алек син-
ца, а да ље на се вер не иде.1 То зна чи да би  оста так Ср би је 
по сле то га био оста вљен на ми ру. 

Исто вре ме но то би зна чи ло, да ако је у пи та њу на ци о на-
ли стич ки из ра зи то ан ти ре ли ги о зни по крет, ка ко нам го во ре 
на ши струч ња ци за ал бан ско пи та ње, да би тај по крет тре ба-
ло да бу де про тив уни шта ва ња срп ских цр ка ва и ма на сти ра 
на КиМ. За то што су они из ра зи ти при ме ри сред ње ве ков не 
цр кве не умет но сти, а ка ко у др жа ви Ал ба ни ји жи ви и 20% 
прaвославних Ал бан ца, он да би те цр кве као спо ме ни ци пра-
во слав не кул ту ре мо гли да бу ду узе ти као ал бан ски, исто као 
што се џа ми је ко је су гра ди ле Осман ли је узи ма ју као при-
мер ци ал бан ске ислам ске умет но сти. 

1 http://se arch.yahoo.com/se arch;_ylt=Avaay9k5k.TxXvv.wVa fE dubvZx4?fr=yfp-t-
900-s&tog gle=1&cop=mss&ei=UTF-8&p=gre at%20al ba nia%20map (До ступ но 
1.8.2013)
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Ме ђу тим, сва ки ми нут ви ди мо да ни је та ко. Ма да Ал-
бан ци, ка да го во ре о Де ча ни ма, Гра ча ни ци,2 итд. ис ти чу ка ко 
су то би ле цр кве ко је су њи хо ви пре ци гра ди ли, а Ср би са мо 
пре у ре ди ли, сва ког да на на па да ју и уни шта ва ју те објек те на 
ко је се по зи ва ју као сво је. У исто вре ме ни ка да ни су на па ли 
ни ти уни шти ли ни јед ну џа ми ју. Ни су то ура ди ли ни у вре-
ме нај де бљег фор мал ног ате и зма у СФРЈ, ка да су се све њи-
хо ве пар ти је на зи ва ле марк си стич ко- ле њи ни стич ким. Ка да 
су се пред ста вља ли као про ду же на ру ка ко му ни стич ке пар-
ти је Ал ба ни је ко ја је про го ни ла ре ли ги ју. На про тив, сво то 
вре ме пред ста вља ју се као ко му ни сти ко ји осу ђу ју ре ли ги је, 
жи ве ли су као му сли ма ни. Хра ни ли се као му сли ма ни, об ре-
зи ва ли се и са хра њи ва ли по вер ским об ре ди ма. О то ме нам 
је ин те ре сан тан за пис оста вио За пад њак Харт мут Ал берт, 
ко ји је по се тив ши Ко смет за вре ме по сто ја ња ко му ни стич ке 
Ал ба ни је, као сим па ти зер то га по ли тич ког про јек та опи сао 
ка ко ње гов до ма ћин, ко ји се пред ста вљао као след бе ник Ен-
ве ра Хо џе у сво јој ку ћи жи ви по ислам ским оби ча ји ма. Као 
за кљу чак за што је то та ко он ка же да је то ре зул тат љу ба ви за 
Ал ба ни ју, али да ислам уре ђу је уну тра шње од но се, без об зи-
ра на при чу о ате и зму.3 

Да кле при ча мо же да бу де упра во су прот на. Јер ако је 
тач но ово што ка же Харт мут Ал берт, ако се ра ди о исла му 
он да то са свим ме ња ствар. Јер ако је у пи та њу ислам ски про-
блем то он да зна чи да не ма иде је Ве ли ке Ал ба ни је. Од но сно 
да је Ве ли ка Ал ба ни ја са мо ета па у оства ри ва њу ислам ских 
ци ље ва. А ислам ски ци ље ви су пла не тар ни. За њих је сва ка 
по је ди нач на др жа ва не ва жна. А са мим тим и Ве ли ка Ал ба-
ни ја, ко ја је са мо ета па ка осва ја њу све та. У  на шем слу ча-
ју, то зна чи да да ва њем Ни ша Ал бан ци ма ни шта не би смо 
спре чи ли. Јер ће они ода тле кре ну ти на Бе о град, да би са 
оста лим му сли ма ни ма до пр ли до Бе ча, Бер ли на, Лон до на, 
Ва шинг то на... 

 Про сто је не ве ро ват но ка ко у усло ви ма ово ли ке при-
че о пла не тар ном ислам ском по ли тич ком про јек ту ни ком, ко 
има озбиљ не по зи ци је у вла сти Ср би је  и ско ро ни јед ном на-

2 http://www.pres son li ne.rs/in fo/dru stvo/267102/al ban ska-isto ri ja-vi so ke-de ca ne-
po di glo-al ban sko-ple me-.html (До ступ но 1.8.2013)

3 StudiesonKosova, ed Ar shi Pi pa et Sa mi Re pis hti, Bo ul der east Euro pean mo no-
graphs, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1984.
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уч ни ку, ни је па ло на па мет да бaрем раз мо тре ову мо гућ ност 
и да ту по тра же од го вор ка ква је бу дућ ност кул тур не ба шти-
не Ср ба на КиМ, али и сву где дру где. Али исто та ко, ка ква је 
бу дућ ност Ср ба уоп ште. Не го сви упор но по на вља ју при чу о 
се ку лар ној и из ра зи то ан ти ре ли ги о зној Ве ли кој Ал ба ни ји. 

Аутор ових ре до ва, је на жа лост је ди ни из у зе так ко ји је 
од по чет ка сво је на уч не ка ри је ре по ку ша вао да по ка же да је 
при ча ко ју је из нео Харт мут Ал берт тач на и у то ме ми сли-
мо да смо ура ди ли са свим до вољ но за јед ног чо ве ка. Што је 
по себ но ва жно има ли смо за и ста ве ли ки про стор да те иде је 
из ло жи мо и да по зо ве мо јав ност да их узме у раз ма тра ње.4 

Али упр кос то ме ре зул та ти су, да нас по сле 27 го ди на на по ра 
ни штав ни. Ми сли мо да је ве о ма ва жно да об ја сни мо от ку-
да је по те кло та кво на ше опре де ље ње. Аутор ових ре до ва је 
од ра стао у Про ку пљу, гра ду бли зу КиМ. У вре ме на шег де-
тињ ства сви смо се гре ја ли на др ва. С је се ни, ка да би се др ва 
ку пи ла, гра дом су шпар та ли не ки чуд ни љу ди ко је до та да 
ни смо сре та ли. Ми смо до та да зна ли кон фек циј ски об у че не 
гра ђа не и се ља ке у сук не ним или пр те ним оде ли ма са шај-
ка ча ма ко ји су по слом си ла зи ли у град. Ови се зон ци ко ји су 
ни кли ни от ку да би ли су не што са свим су прот но. На гла ва ма 
су но си ли бе ле окру гле ка пе и око њих уви је не чал ме. А на 
ра ме ни ма су но си ли спра ве за се че ње др ва и ула зи ли у дво-
ри шта ну де ћи сво је услу ге. Ми де ча ци, ко ји још ни смо ишли 
у шко лу, ни смо мо гли да одо ли мо да не пи та мо сво ју ста ри ју 

4 На при мер пр ви ве ли ки јав ни на ступ има ли смо у не ка да ве о ма чи та ној ре ви ји 
„Ду га’’, ко ја се штам па ла у ви ше од 100.000 при ме ра ка и чи та ла ши ром Ју го-
сла ви је. Аутор ових ре до ва је ушао у јав ност пре ко Ду ге сво јим пр вим јав ним 
на сту пом у то ме ли сту у фор ми Ин тер вјуа 3.5.1986. На, за та да шња схва та ња 
о ате и зму Ал ба на ца, скан да ло зно пи та ње: „има ли ислам ути цај на ал бан ски 
се це си о ни зам’’ од го во ри ли смо от при ли ке да кад се из ал бан ског се це си о ни-
зма из ву че ислам да ће оста ти ко ри це, као ка да се из уџ бе ни ка фи зи ке из ву че 
ма те ма ти ка. За тим смо об ја ви ли ве ли ко ис тра жи ва ње ра ђе но за Ми ни стар ство 
на у ке. На слов ис тра жи ва ња је био „Ислам у иде о ло ги ји ал бан ског на ци о на ли-
зма’’. Tо ис тра жи ва ње је ишло 16 да на у По ли ти ци као фељ тон од 30.12.1988. 
до 14.1.1989. По ли ти ка је та да има ла ти раж од ви ше сто ти на хи ља да при ме-
ра ка. Да кле тај фељ тон ра ђен нај о збиљ ни јом на уч ном ме то до ло ги јом ви део је 
сва ко. И он је по ру чио да је це ла сли ка о ал бан ском се па ра ти зму по гре ша на, 
јер ис кљу чу је ислам. О то ме се фељ то ну ве о ма по зи тив но из ра зио бла же но по-
чив ши па три јарх Гер ман у „Но во сти ма’’, ко је је опет чи та ла чи та ва Ју го сла ви-
ја. И ни шта ни је вре де ло. Сли ка се ни до да нас ни за јо ту ни је про ме ни ла. За то 
што су сви оста ли ана ли ти ча ри и да ље твр ди ли а и са да 2013. твр де да се ра ди 
о по кре ту ко ји је из ра зи то се ку ла ран.
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бра ћу и се стре ко ји су ти, од на ших ком ши ја и се ља ка та ко 
раз ли чи ти љу ди. Од го вор је био: „То су Шип та ри’’. Сле де ће 
пи та ње би ло је: „Ко су то Шип та ри?’’. Од го вор ста ри је бра ће 
се сво дио на: Шип тар ку пу је же ну, не пи је ра ки ју и не је де 
сви ње ти ну. И на то ме се за вр ши ло. Ни ко ни је спо ми њао да 
они го во ре дру ги је зик, да су дру га на ци ја итд. И вре ме је 
про шло а та ква сли ка о Ал бан ци ма је оста ла. А све те осо-
би не ко је су те „Шип та ре’’ раз ли ко ва ле од нас, ка сни је сам 
са знао, ни су има ле ни ка кву ве зу са на ци јом. Све те осо би не 
би ле су осо би не му сли ма на. Сва ког му сли ма на без об зи ра 
где жи ви у При зре ну или у Ка и ру. Да кле ни за ко га, то што су 
они по себ на лин гви стич ка и ет нич ка гру па ни је би ло ва жно. 
Све оно што је би ло ва жно и што их је у бит ним ства ри ма 
де ли ло од нас би ло је ве за но за ислам. Али ни ми де ца, ни ти 
ста ри ји, то ни смо уме ли да раз лу чи мо. Па смо на зи ва ју ћи их 
ет нич ким име ном у ства ри о њи ма го во ри ли као о му сли ма-
ни ма.5 

Ка да се ка сни је ал бан ско пи та ње по ди гло на ни во ва-
жног по ли тич ког про бле ма и ка да се по че ло го во ри ти о ње го-
вим ко ре ни ма, сви они ко ји су ва жи ли за на уч не и по ли тич ке 
ауто ри те те су ис ти ци ли, да ка да се о ре ли ги ји ра ди, да она у 
ал бан ском бун ту не по сто ји. Аутор ових ре до ва је од мах ви-
део да то ни је тач но, јер ни је мо гу ће. За то што све оно што 
Ал бан це де ли од Ср ба је сте тра ди ци ја за сно ва на на исла му 
или ислам као ве ра. Јер они, кад год би би ли у срп ској сре-
ди ни, го во ри ли су срп ски, зна чи је зич ка ба ри је ра је не ста ла, 
али оби ча ји су би ли ди ја ме трал но су прот ни и ис кљу чи ва-
ли су се па ни су до зво ља ва ли са рад њу. Та ко се го лим оком 
ви де ло да је то глав ни из вор не за до вољ ства Ал ба на ца. Јер 
они сво ју ислам ску кул ту ру у јед ној се ку лар ној и до ми нант-
но хри шћан ској за јед ни ци ни су мо гли да ис по ље. За ми сли те 
пси хо ло ги ју чо ве ка ко ме се свињ ско ме со га ди, кад се на ђе у 
вој сци или мо ра да је де у ре сто ра ну где је све или спре ма но 
од свињ ског ме са или је ко ри шће на свињ ска маст или је по-

5 Би ли  смо че твр ти  или тре ћи раз ред  основ не  шко ле. У не кој но ви ни се по-
ја вио  текст о фо то гра фу  из Би је љи не ко ји је сни мао ве стерн фил мо ве. Фо-
то граф је имао не ко ти пич но му сли ман ско име.Пре зи ме се за вр ша ва ло на ић. 
Мој друг, ко ји је то про чи тао, ми је ре као „гле дај овај бо сан ски Шип тар  пра ви 
ка у бој ске фил мо ве’’. Да кле   на ма се уре за ло у гла ву да је сва ки му сли ман 
Шип тар.
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су ђе прет ход но ко ри шће но за сви ње ти ну. За ми сли те не ког 
ко ме се стал но по вра ћа од хра не ко ју мо ра да је де. А мо ра јер 
ће умре ти од гла ди. Чак и кад ку пи пи ле ћу са ла му у про дав-
ни ци, нож ко јим је она се че на прет ход но је се као шун ку. А 
по го то ву за ми сли те не ког ко је на ислам пре шао да бу де го-
спо дар хри шћа ни ма, ка ко их ислам учи. А са да мо ра он да се 
при ла го ђа ва усло ви ма жи во та у ко ји ма је рав но пра ван, али 
му та рав но прав ност сме та. Јер не же ли да бу де рав но пра ван 
не го до ми нан тан. 

То се нај бо ље ви ди на при ме ру Тур ске. Тур ски ми ни-
стар ино стра них по сло ва Ах мет Да ву то глу  је из ја вио: „Ви-
ше је Ал ба на ца ко ји жи ве у Тур ској, не го у Ал ба ни ји!’’6 Што 
је по себ но ва жно ти Ал бан ци су ме ре но пра ви ма ма њи на 
нај о бе спра вље ни ја ал бан ска ма њи на би ло где у све ту. И ту 
је цен трал на тач ка про бле ма. Ал бан ци су у ве ли ком бро ју 
при ми ли ислам, ка ко ислам не по зна је по јам на ци је у мо дер-
ном сми слу те ре чи не го гра ди по ли тич ку за јед ни цу на ве ри, 
то су Ал бан ци са при је мом исла ма по ста ја ли бра ћа у ве ри 
Тур ци ма. Та ко да су се у пот пу но сти укло пи ли у не ка да шње 
осман ско, а са да у тур ско дру штво. За њих је то отаџ би на 
иако се у Тур ској по сте пе но то пе и не ста ју. И ни ко се од њих 
не бу ни због то га. 

Да кле не мо гу ће је да на род, у овом слу ча ју ал бан ски, 
на род ко ји је им прег ни ран исла мом, исла мом ко ји је бит но 
по ли тич ка ре ли ги ја у све му оста је му сли ман ски, са мо у по-
ли ти ци не! А сви су та ко зва ни на уч ни ци го во ри ли да је то 
та ко и то љу ди, ко је нам го ди на ма пред ста вља ју као вр хун-
ске струч ња ке за ислам.  Та ко је на при мер у нај пре суд ни-
јим тре ну ци ма, пред рас пад СФРЈ, ка да је тре ба ло да ти пра ве 
ин фор ма ци је, сле де ће об ја шње ње дао Дар ко Та на ско вић ко га 
пред ста вља ју као нај ве ћег струч ња ка за ислам у Ср би ји. Он 
је у аутор ском тек сту за, та да, ве о ма углед ни НИН, да кле без 
мо гућ но сти да су му но ви на ри не што до да ли или да су га 
по гре шно ин тер пре ти ра ли на пи сао сле де ћу ствар о ал бан-
ском по ли тич ком по кре ту: „Да ју ли нам чи ње ни це, ако их 
све стра но и објек тив но од ме ри мо, пра во да ју го сло вен ство 
на ших му сли ма на про гла си мо за не ку вр сту кет ма на, из ко-

6 http://www.nspm.rs/pre no si mo/ob no vi ce mo-oto man ski-bal kan.html?alp ha bet=l 
(До ступ но 1.8.2013)
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јег они са да, про це нив ши да је куц нуо час, из ла зе отво ре но 
и сту па ју у бор бу на Ала хо вом пу ту и то опет на Ко со ву? 
Пот пи сник ових ре до ва убе ђен је да не и та кво сво је убе ђе ње 
је сва ком по год ном при ли ком ис ти цао...’’.7 Ка ко ви ди мо не 
са мо да не ће да уче ству ју у бор би на Ала хо вом пу ту - џи ха-
ду не го се не мо же сум ња ти ни у њи хо во ју го сло вен ство. При 
то ме се из на сло ва ви ди да се ра ди баш о од но су „Исла ма и 
Ко со ва’’. 

Са дру ге стра не ми, ка ко се ви ди, по ла зи мо од са свим 
су прот не по зи ци је да је про блем КиМ бит но ислам ски. Са-
мим ти ме се то ва жно пи та ње пре ме ће у пи та ње од но са ре-
ли ги је и по ли ти ке, а тим се пред ме том ба ви по ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је као јед на од нај мла ђих ди сци пли на у си сте му по ли-
тич ких на у ка.8 Пи та ње ко је би се мо гло по ста ви ти је сле де-
ће: ка ко је мо гу ће да се чи ње ни ца да је ал бан ско пи та ње су-
штин ски ислам ско не ви ди од стра не прак тич но свих на ших 
ана ли ти ча ра. Од го вор на ње га ни је по себ но те жак. Ра ди се о 
то ме да су на ши ана ли ти ча ри здра во за го то во при хва ти ли 
сли ку о Ал бан ци ма и њи хо вим по ли тич ким про јек ти ма ко ју 
о се би ши ре са ми Ал бан ци. 

Та при ча се са сто ји у сле де ћем. Ал бан ци го во ре да су 
је дин ствен на род, ко ји не де ли ни шта ка да су за јед нич ко по-
ре кло и је зик у пи та њу. Чи ње ни ца да при па да ју три ма раз ли-
чи тим ве ра ма, ко је дог мат ски ис кљу чу ју јед на дру гу је ути-
ца ла да Ал бан ци ка ко са ми ка жу, бу ду ћи да су им по ре кло 
и је зик нај ва жни ји, од ба це ре ли ги ју и да мал те не по ста ну 
ате и сти. Јер је вер ска ин ди фе рент ност услов да раз ли ке ко-
је на ме ће ве ра бу ду пре ва зи ђе не. Да кле Ал бан ци ка жу да су 
бу ду ћи све сни сна ге сво га по ре кла и сна ге сво га је зи ка од ба-
ци ли ре ли ги ју у име на ци о нал ног је дин ства. А то је по себ ну 
ди мен зи ју до би ло у вре ме Ен ве ра Хо џе ка да је ре ли ги ја би ла 
за бра ње на.9 

7 Дар ко Та на ско вић, „На ша те ма ислам и Ко со во - Ра ди ка ли про тив Ју го сла ви-
је“,НИН, 8.4.1990, стр. 10-14

8 Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, Политикологијарелигије, бр. 
1/2007.

9 Ви ше о то ме у Ми ро љуб Јев тић, Албанскопитањеирелигија, Цен тар за про у-
ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2011. стр.15. Ова мо но гра фи ја 
је на ста ла из по ме ну тог ис тра жи ва ња и јед на је од два је ди на на сло ва на срп-
ском је зи ку ко ји ал бан ски про блем тре ти ра ју као ре ли гиј ски. А оба је на пи сао 
аутор ових ре до ва. Дру ги на слов је Шиптарииислам, а то је са мо ма ње раз-
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Ту при чу ко ју су Ал бан ци о се би ши ри ли, срп ски ана-
ли ти ча ри су при хва ти ли здра во за го то во и то је трај на чи-
ње ни ца. На њу је на сео и Вук Ка ра џић. Он ка же: ”Ар на у ти су 
у овој ства ри за нас још бли жи и при лич ни ји при мјер не го 
и Ма ђа ри и Ни јем ци: њих (Ар на у та) има и Рим ског (а мо же 
би ти гдје што и Грч ко га) за ко на, па се сви зо ву Ар на у ти, И 
да ре че мо да се из ме ђу се бе ма ло мр зе, али пре ма дру ги јем 
на ро ди ма жи ве као бра ћа, И као да су сви јед но га за ко на, И 
је дан би од њих Тур ско га за ко на убио де сет пра ви јех Ту ра-
ка за јед ног Ар на у ти на ма кар ко га Хри шћан ског за ко на, као 
што би Ар на у тин Рим ско га за ко на убио де сет Та ли ја на ца за 
јед но га Ар на у ти на Тур ско га за ко на”.10 Чи ње ни ца да су сви 
ал бан ски го во ре ћи љу ди има ли осе ћа ње да при па да ју јед ној 
на ци ји је, по ал бан ским при ча ма, ро ди ла на ци о нал ни по крет 
у 19. ве ку ко ји је кре нуо у бор бу за ства ра ње ет нич ке Ве ли ке 
Ал ба ни је. И ово што ви ди мо са да тре ба ло би да бу де за вр-
шни ца те при че. 

Да кле, ал бан ска при ча ка же, ство ри ла се у 19. ве ку ал-
бан ска на ци ја ко ја је ро ди ла ал бан ски на ци о на ли зам. На ци ја 
ко ја оку пља све Ал бан це без об зи ра на ве ру. Ствар ност је 
у ства ри пот пу но друк чи ја. Ал бан ска ет нич ка се ку лар но и 
ан ти ре ли ги о зно про фи ли ра на на ци ја, а са мо та ква мо же да 
бу де, не по сто ји ни да нас а ка мо ли у 19. ве ку. Али шта по сто-
ји у ве зи са на ци јом. По сто ји ал бан ски на ци о нал ни и на ци о-

ви је на фор ма прет ход не. Да кле ра ди се у осно ви о истом тек сту. Са мо што је 
овај пр ви про ши рен но вим ин фор ма ци ја ма.

10 Ов де ци ти ра но пре ма Вук Стеф. Ка ра џић, Етнографскисписи, Про све та, Бе-
о град, 1972, стр. 32. Из по ме ну тог ци та та се ви ди да Вук ве ли да су Ал бан ци 
ислам ске и ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти и да има по не што пра во слав них. Не 
зна мо да ли су Ву ку у мо мен ту пи са ња то га тек ста фа ли ли по да ци, али пра во-
сла ва ца ме ђу ал бан ским хри шћа ни ма има два пу та ви ше не го ри мо ка то ли ка. 
То ка зу ју сви по пи си и про це не и ста ре и но ве. Од но вих ви де ти нпр. 2005The
NewYorkTimesAlmanac. Та мо сто ји да су вер ске про пор ци је у Ал ба ни ји сле-
де ће: 70% му сли ма на; 20% пра во слав них; 10% ри мо ка то ли ка. Или је мо жда 
Вук био до бро оба ве штен? Јер се на ци о нал на струк ту ра тих пра во слав них 
и да нас те шко да утвр ди ти и оме ђи ти ко су ме ђу њи ма Ал бан ци, ко Гр ци а 
ко Цин ца ри? Уто ли ко је то би ло те же у пр вој по ло ви ни 19-тог ве ка, ка да су 
пра во слав ни ста нов ни ци да на шње Ал ба ни је зду шно по др жа ва ли грч ки на ци-
о нал ни уста нак, уче ство ва ли у ње му и да ли Грч кој ве ли ки број хе ро ја и др-
жав ни ка. Не ка да ве о ма по зна ти фран цу ски исто ри чар Пи нон Ре не је пи сао да 
је, чак и чу ве ни Те о до рис Ко ло ко тро нис чи ји спо ме ник кра си је дан атин ски 
трг, и чи ја је фо то гра фи ја би ла на грч кој нов ча ни ци од, чи ни нам се, 5000 
драх ми,био Ал ба нац. О то ме ви де ти у Pi non Re ne, L’EuropeetlajeuneTurquie, 
Pa ris, 1911, стр. 308.
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на ли стич ки дис курс, ко ји ши ре ин те лек ту ал ци и по ли тич ка 
ели та. На ци о на ли стич ки дис курс ко ји ши ро ке ма се не при-
хва та ју, али су је при хва та ли ско ро сви срп ски ана ли ти ча ри 
и по ли ти ча ри. И по ста ви ли су пот пу но по гре шну ди јаг но зу. 
Са мим тим су од ре ди ли по гре шне ле ко ве. А ре зул тат ви ди мо 
да нас. 

Да кле, не ма је дин стве не ал бан ске на ци је, са мим тим не 
по сто ји ни ал бан ски на ци о на ли зам. Ал бан ци су по де ље ни на 
три вер ске за јед ни це, па чак и на че ти ри ако се ши ре гле да. 
Пр во се де ле на хри шћа не и му сли ма не. За тим се хри шћа ни 
де ле на пра во слав це и ри мо ка то ли ке, а му сли ма ни на су ни те 
и при пад ни ке дер ви шких ре до ва. У са мој др жа ви Ал ба ни-
ји се про це њу је да је од нос су ни та и при пад ни ка дер ви шке 
бек те шиј ске ислам ске за јед ни це 2:1. Да кле це ни се да је број 
бек те ша чак јед на тре ћи на свих му сли ма на у др жа ви Ал ба-
ни ји.11 Зна чи да би се на чи ни ла је дин стве на ал бан ска на ци-
ја по треб но је да све три вер ске за јед ни це, од но сно че ти ри, 
пред ност да ју ет нич ком над ре ли гиј ским. Ка ко је ре ли ги ја 
то ли ко по де ли ла на род да су они чи ни ли три за себ не це ли не, 
па чак и че ти ри ако узме мо бек те ше, ва ља ло је на ћи не што 
што би им би ло исто вет но  и што би их ује ди ни ло. Ко ли ко 
је ре ли ги ја по де ли ла на род нај бо ље се ви ди из ва па ја, ко ји је 
сво ме вер ски по де ље ном на ро ду упу ћи вао је дан од де лат ни-
ка на по љу на ци о на ли зма, бек теш На им Фра ше ри ко ји го во-
ри: „Сви смо ми бра ћа исте кр ви и је зи ка. Не ре ци те: Тур ци 
и Ђа у ри (кја фир, не вјер ник) не ре ци те то ни кад’’.12 Већ из 
то га про из и ла зи да Вук ни је био до бро ин фор ми сан и да су 
ал бан ски хри шћа ни ите ка ко на зи ва ли Тур ци ма, сво је му сли-
ман ске су на род ни ке. Због то га је дан дру ги де лат ник на по љу 
на ци о нал не ре не сан се, ри мо ка то лик Ва са Па шко ка же: „Не 
обра ћај те па жњу на цр кве и џа ми је, јер вје ра Ал ба на ца је сте 
Ал бан ство’’.13 Још је дан де таљ ће по мо ћи да се схва ти за што 
су срп ски ана ли ти ча ри, ка да го во ре о Ал бан ци ма, узи ма ли 
здра во за го то во да је Ал бан ци ма на ци ја ва жни ја од ве ре. То 
је на ци о нал но име. Се ти мо се ци та та Ву ка Ка ра џи ћа о на зи-
ву Ар на у ти, ко ји ко ри сте сви Ал бан ци. 

11 Исто.
12 Корм Жорж, Мултиконфесионалнезаједнице, Свје тлост, Са ра је во, 1977, стр. 

273.
13 Исто.
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Кад се ре ци мо ра ди о Ср би ма, ве ли ка ве ћи на сред ње-
ве ков них Ср ба је за др жа ла пра во слав ну ве ру, са мим тим и 
ет нич ко име - Ср бин. Они Ср би ко ји су про ме ни ли ве ру и 
по ста ја ли му сли ма ни, су же ле ћи да за тру ве зу са срп ским ко-
ре ни ма бе жа ли као ђа во од кр ста од срп ског име на. На ру ку 
им је ишло то што осман ска др жа ва, као ислам ска, ни је би ла 
за ин те ре со ва на за на ци ју, па је по јам Тур чин имао зна че ње 
му сли ман. Они су би ли му сли ма ни па су мо гли би ти та ко и 
Тур ци. Иста је при ча са они ма ко ји су пре ла зи ли у ри мо ка-
то ли ци зам, они су се пре та па ли у вер ски иден тич не Хр ва те 
и Ма ђа ре. Код Ал ба на ца је си ту а ци ја би ла обрат на. Та мо је 
ма са пре шла на ислам. На се ве ру Ал ба ни је су кон цен три-
са ни ско ро сви ри мо ка то ли ци, а у вре ме осман ског цар ства 
Ко смет и За пад на Ма ке до ни ја су чи ни ли је дин стве ни по ли-
тич ки про стор са да на шњом Ал ба ни јом. Та мо ри мо ка то ли ци 
ни су пред ста вља ли ви ше од 5% ста нов ни ка. Та ко да је 95% 
Ал ба на ца би ло ислам ске ве ре. Зна чи ре ћи да си Ал ба нац зна-
чи ло је да си му сли ман. За то су ри мо ка то ли ци ма да и са ми 
Ал бан ци бе жа ли од име на Ал ба нац и пред ста вља ли се про-
сто као ри мо ка то ли ци, да не би као Ал бан ци би ли по и сто-
ве ће ни са му сли ма ни ма. Ка рак те ри сти чан је у то ме сми слу 
за пис Ал бан ца ри мо ка то лич ког скоп ског над би ску па Ма ти је 
Ма са ре ка (1758-1807.): „Да нас, на ста вља над би скуп 1767, сва-
ки је за ку так пре пун ‘про кле тих по тур че них Ар ба на са, раз-
бој ни ка и уби ца, ко ји се ме ђу со бом кр ве и ка то ли ци ма чи не 
на си ље’. Ни је дав но, ка же, ка ко су Ар ба на си ра ди пљач ке по-
би ли ви ше од 30 ка то ли ка’’.14 

Да кле је дан вр хун ски ал бан ски ин те лек ту а лац нам ја-
сно ка же да су са мо по тур че ни Ар ба на си Ал бан ци. Не за-
то што ри мо ка то ли ци то ни су, не го за то што сви под пој мом 
Ар ба нас под ра зу ме ва ју му сли ма на. Ка ко су и ри мо ка то ли ци 
Ал бан ци, али не же ле да бу ду по и сто ве ће ни са му сли ма ни ма 
они се про сто пред ста вља ју као ри мо ка то ли ци. За то је за сва-
ког Ал бан ца та да на зив Шип тар, Ар на ут, Ар ба нас или Ал ба-
нац би ло јед на ко му сли ман. Да кле овај ет но ним се ве зи вао 
пре све га за му сли ма не. Ко ли ко је то ра ши ре на по ја ва, до да-
нас, ви ди се из из ве шта ја ко ји је по сле бор би за осло бо ђе ње 

14 Јо ван Ра до нић, Римска курија и јужнословенске земље 1619 века, Бе о-
град,1950. стр. 658-660. Ов де пре у зе то од Ди ми три је Бог да но вић, КњигаоКо
сову, СА НУ, Бе о град, 1986, стр. 90-91.
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Ђа ко ви це пи сао у Дру гом свет ском ра ту, фор мал ни ко му ни-
ста а су штин ски албaнски на ци о на ли ста, ви со ки функ ци о-
нер СКЈ Фа диљ Хо џа. Да кле он ко ји се бо ри за, од ве ре осло-
бо ђе ну и из над ве ре фор ми ра ну, ал бан ску на ци ју, опи су ју ћи 
ре зул та те бор бе за Ђа ко ви цу ка же: „У овој бор би ... је из-
ги ну ло мно го шип тар ских ми ли ци о не ра и пу но ка то лич ких 
ци ви ла’’.15 Шта се мо же за кљу чи ти? За ње га, ан ти ре ли ги о-
зног на ци о на ли сту, ри мо ка то ли ци ни су Ал бан ци, од но сно 
Шип та ри, ка ко их он на зи ва, већ са мо ри мо ка то ли ци. А шта 
су „шип тар ски ми ли ци о не ри’’ по ве ри не го му сли ма ни. Да-
кле и за ње га му сли ма на, исто као и за ри мо ка то ли ка Ма ти-
ју Ма са ре ка, Шип тар од но сно Ал ба нац јед на ко је му сли ман, 
а ри мо ка то ли ци очи гле до ни су Ал бан ци иако не мо гу би ти 
ни шта дру го. И ту су срп ски ис тра жи ва чи на чи ни ли гре шку. 
Исту она кву ка кву су учи ни ли кад су сред њо ве ков ни по јам 
Тур чин по и сто ве ти ли са ет нич ком при пад но шћу. Та ко су ам-
не сти ра ли бо сан ске му сли ма не за зло чи не над Ср би ма, јер 
су их на зи ва ли Тур ци ма, па су ти зу лу ми при пи си ва ни Тур-
ци ма у ет нич ком сми слу. А зу лу ме су ка ко смо ре кли чи ни ли 
упра во „Тур ци’’ из Бо сне и Ра шке обла сти ко ји не зна ју ни ка-
кав дру ги је зик не го ли срп ски. 

Да кле, по јам Ал ба нац ко ји фор мал но је сте на ци о нал ни 
и ко ји одва ја ве ру од на ци је је у овом слу ча ју био упра во су-
прот но то ме. Он је у се бе оба ве зно укљу чи вао ве ру тј. ислам. 
Та ко да кад год су Ал бан ци го во ри ли о сво јој на ци ји они су 
укљу чи ва ли ислам. Чак и кад су би ли ко му ни сти као Ен вер 
Хо џа. Јер ислам ни је са мо те о ло ги ја већ и исто ри ја и тра ди-
ци ја. Да кле Ал бан ци ка да би го во ри ли о сво јој на ци ји ко ри-
сте ћи се ку лар не сим бо ле ми сли ли су и на ислам. А Ср би ко ји 
су то при хва та ли, не ви дев ши ди рект но по ми ња ње исла ма, 
су ове пој мо ве узи ма ли као се ку лар не па чак и као ан ти ре ли-
ги о зне. И та ко се фор ми ра ла сли ка о Ал бан ци ма и ал бан ском 
по кре ту као ан ти ре ли ги о зном. Са дру ге стра не про кла мо ва-
њем му сли ман ске на ци је у Бо сни се о бо сан ским му сли ма-
ни ма, и кад су ате и сти, го во ри ло као о му сли ма ни ма, и то је 
хте ли или не укљу чи ва ло ре ли ги ју. Та ко се де сио па ра докс. 
Кад год би се не ко тру дио да схва ти ка ко ислам функ ци о ни-

15 Збор ник НОР 1/19, до ку мент бр. 62, ов де ци ти ра но пре ма Борба, Бе о град, 
26.2.1988, стр. 7.
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ше у СФРЈ увек су га упу ћи ва ли на БиХ а ни кад на Ко смет. А 
пра ви и ду бо ки ислам је увек био на Ко сме ту. Са ми бо сан ски 
му сли ма ни без раз ми шља ња при зна ју да је ислам ме ђу Ал-
бан ци ма увек био ја чи не го ме ђу њи ма. 

По лаз ћи од ста ре на род не „с ким си та кав си’’ ло гич но 
је да су нај ве ћи му сли ма ни ме ђу му сли ма ни ма срп ског је зи ка 
они ко ји жи ве са нај ре ли ги о зни јим му сли ма ни ма - Ал бан ци-
ма. Али го во ре ћи ко је ви ше ре ли ги о зан пред сед ник СДА за 
Ко смет Ну ман Ба лић ве ли: „Ми слим да Ко со во има не што 
ве ћу ислам ску сви јест (не го оста ле сре ди не) код сје де ња, по-
на ша ња, су нет’’.16 Или ре ци мо Адил Зул фи кар па шић, не ка да 
пот пред сед ник Али је Изет бе го ви ћа: „Они су на ша бра ћа у 
вје ри (Ал бан ци прим М.Ј.) Они су ве ли ки вјер ни ци. Они су 
та ко са чу ва ли струк ту ру по ро ди це, да је сте пра ва ислам ска 
по ро ди ца’’.17 Да кле и за ње га је Ал ба нац јед на ко му сли ман. 
То је да кле у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. А мно ги срп ски на уч-
ни ци ве ру ју Ал бан ци ма кад го во ре да су фор ми ра ли на ци ју 
већ у 19. ве ку и да је При зрен ска ли га на ци о на ли стич ка ор-
га ни за ци ја. 

Али то је би ла пра зна при ча ко ја ни је пра ће на по ли-
тич ком прак сом. Би ло је та да ал бан ских ин те лек ту а ла ца, ко-
је смо већ спо ме ну ли, ко ји су го во ри ли о по тре би ства ра ња 
на ци је, али на род то ни је при хва тио. За то не ма ма сов них ал-
бан ских по кре та за бор бу про тив осман ске вла сти ка кви су 
ро ђе ни у Ср би ји, Цр ној Го ри, Бу гар ској и Грч кој. Не ма та-
квих по кре та јер је ве ћи на Ал ба на ца му сли ман ске ве ро и спо-
ве сти. За њих је осман ско цар ство отаџ би на. Јер као му сли-
ма ни има ју вер ски за да так да во ле ту зе мљу и да је при хва те 
као сво ју. Јер она ни је тур ска, она је ислам ска др жа ва и при-
па да свим му сли ма ни ма. То је вре ме ка да не ма ни Ту ра ка у 
ет нич ком сми слу. Сва по пу ла ци ја му сли ман ске ве ре без об-
зи ра ко га је по ре кла ту др жа ву при хва та као сво ју. Ка да би 
се про тив ње по бу ни ли на па ли би Ала ха, на па ли би на Му-
ха ме да. „Пр ва При зрен ска ли га’’ је упра во су прот но од оног 
што се о њој го во ри . То је па ни слам ска ор га ни за ци ја. Она 
је ан ти ал бан ска ор га ни за ци ја. Јер има за циљ да ни ка да не 
до зво ли да се Ал бан ци от це пе од сул та на. Баштакоантиал

16 Муслиманскиглас, 12. ју ли 1991
17 Arabia, The Isla mic World Re vi ew, Isla mic press Agency of fi ce, Crown ho u se, 

Crow ne la ne East Bur nham.N.R Slo ugh Buck, En gland, br. 32.
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банскаорганизација. Она те жи очу ва њу цар ства. Њен ста тут 
„Ка рар на ме’’ упра во то и ка же у чла ну 2: „На ша нај и скре ни-
ја на ме ра је сте да се очу ва ју им пе ри јал на пра ва на шег го спо-
да ра и не до дир љи вост ње го вог ве ли чан ства сул та на’’.18 Али 
је тач но и то да да нас, сви ко ји го во ре о ал бан ским пра ви ма 
тра же да ви ла је ти ко је је та да, од бал кан ских са ве зни ка, тра-
жи ла „При зрен ска ли га’’ чи не основ Ве ли ке Ал ба ни је. Али 
Ли га та да ни је тра жи ла не за ви сност тих кра је ва, већ је хте ла 
ве чи ти оп ста нак осман ског сул та на та. То је по ен та. 

Елем ни је до шло до ства ра ња ал бан ске на ци је, а са мим 
тим ни до на ци о на ли зма, што је у прин ци пу пр ви ко рак ка 
на ци о нал ној др жа ви. Ов де се де си ла обр ну та ствар. Услед 
сти ца ја ме ђу на род них окол но сти ко ји су кру ни са ни бал кан-
ским ра то ви ма, Ал бан ци ма је би ла пре се ча на ве за са сул та-
ном и ха ли фом. А ве ли ке си ле, пре све га Аустро у гар ска и 
Не мач ка, ко је ни су хте ле да се Ср би ја и Грч ка про ши ре, су 
на пра ви ле Ал ба ни ју. Та ко је ство ре на др жа ва ко ја је тре ба ло 
да бу де на ци о нал на, али без на ци је. Му сли ма ни су хте ли да 
се вра те под власт Ис тан бу ла. Ви де ла се та, за сва ку на ци ју 
не за ми сли ва си ту а ци ја. Не за ви сна Ал ба ни ја по сто ји 2 го ди-
не. И уме сто да су срећ ни што су се осло бо ди ли оку па ци је, 
му сли ма ни из цен трал не Ал ба ни је ди жу ма сов ни уста нак 
1915. го ди не. „И ка ко са ми ал бан ски исто ри ча ри Пу то и По-
ло ве ле пре тва ра ју тај уста нак у уста нак ислам ских вер ских 
фа на ти ка. Као основ ни циљ за ко ји ги ну, по бу ње ни ци ис ти чу 
же љу да се од рек ну на ци о нал не не за ви сно сти и да се опет 
вра те под власт сво га вер ског во ђе - ха ли фа, ко ји је исто вре-
ме но осман ски сул тан. Та је од лу ка до не та на ску пу у гра ду 
Кру ји по ме ну те 1915. го ди не’’.19 На че лу устан ка на ла зи се 
шејх (по гла вар) дер ви шког ре да ме ла ми ја Ха џи Ћа мил. Са 
дру ге стра не пра во слав ци би да се ује ди не са Грч ком. Би ла 
је ство ре на и вла да Се вер ни Епир.20 Ри мо ка то ли ци окру же ни 
му сли ма ни ма су је ди ни хте ли не за ви сну ка то лич ку др жа ву. 

18 http://www.web ci ta ti on.org/qu ery?url=http%3A%2F%2Fwww.al ba ni an hi story.
net%2Ftexts19%2FAH1878_2.html&da te=2011-02-19 (До ступ но 3.8.2013)

19 Pol lo Ste fa nak, Ar ben Pu to, Histoired’Albaniedesoriginesànosjours, Ro an ne, 
1974, стр.187. Ов де ци ти ра но пре ма, Ми ро љуб Јев тић, Проблемиполитиколо
гијерелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 
2012. стр. 160.

20 Pol lo Ste fa nak, Ar ben Pu to, Histoired’Albaniedesoriginesànosjours, Ro an ne, 
1974. стр. 185.
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Став ка то ли ка пре ма ал бан ској на ци ји ви ди се из чи ње ни це 
да су они хте ли да се от це пе од др жа ве ко ја се зва ла Ал ба-
ни ја. Да кле не од Тур ске не го од Ал ба ни је. За то су про гла-
си ли „Ре пу бли ку Мир ди та’’. Ти ме су по ка за ли ка кав им је 
став пре ма је дин стве ној Ал ба ни ји и ал бан ској на ци ји, ко ју су 
до жи вља ва ли као му сли ман ску и не при ја тељ ску. Али они су 
би ли ма ли и не моћ ни да то ре а ли зу ју. По ку шај Ђо на Мар куа 
(1861-1925) во ђе ри мо ка то лич ког пле ме на Мир ди ти да про-
гла си не за ви сну др жа ву је тра јао од 17. ју ла до 20. но вем бра 
1921. го ди не кад је би ла сру ше на на па дом ал бан ске вла де.21 

Та да, по сле пр вог свет ског ра та, ка да је ство ре на др жа-
ва ко ја је тре ба ло да при па да ал бан ској на ци ји, где ве ра ни је 
ва жна, по чи ње по пр ви пут да се озбиљ ни је ра ди на ства ра њу 
ал бан ског на ци о на ли зма. Тек та да се по ја вљу ју пра ве иде је 
Ве ли ке Ал ба ни је. За то што је мно го ал ба но фо на оста ло из ван 
гра ни ца но ве др жа ве. Али су они ско ро сви би ли му сли ма ни. 
Осман ска ца ре ви на је про па ла, ха ли фат као ре пре зент ислам 
уки нут, Тур ска је по ста ла се ку лар на и ан ти и слам ска на не ки 
на чин. Та ко да је би ло ка кав по ку шај ује ди ње ња са Тур ци ма 
био осу ђен на не у спех јер то са ми Тур ци та да ни су хте ли. 
Ал ба ни ја је би ла при мо ра на да са ма на ста ви по се бан жи вот. 
Та да Ал бан ци му сли ма ни по чи њу го во ри ти о угро же ним 
пра ви ма њи хо ве на ци је ко ја је по де ље на и ја вља ју се анек си-
о ни стич ке те жње од стра не Ал ба ни је и се це си о ни стич ке од 
стра не Ал ба на ца у кра ље ви на ма СХС и Грч кој. Али и јед на 
и дру га те жња су ис кљу чи ви зах те ви му сли ма на. Нор мал но 
има ту увек и по ко ји пра во сла вац или ри мо ка то лик, јер ал-
бан ска при ча по сто ји. Али огром на ма са хри шћа на је про тив 
то га. Они су про тив то га јер су све сни да би са ује ди ње њем са 
Ал бан ци ма му сли ма ни ма из кра ље ви на СХС и Грч ке од тре-
ћи не спа ли на 10-15%, да кле би ли бе зна чај на ма њи на. Али 
Ал бан ци му сли ма ни гу ра ју ту по ли ти ку го во ре ћи о на ци ји, 
ко ја фор мал но ми сли на све Ал бан це без об зи ра на ве ру, а 
срп ски ана ли ти ча ри те по дат ке узи ма ју здра во за го то во и 
скроз за не ма ру ју ислам као озбиљ ну чи ње ни цу. Да ли је ово 
тач но или ни је, нај бо ље по ка зу је шта са ми Ал бан ци ри мо ка-
то ли ци ми сле о Ал ба ни ји у са да шњим гра ни ца ма а још ви ше 
шта би ми сли ли о ве ли кој. Ал бан ски исто ри чар Ви рон Ко ка 

21 http://www.gjon mar ka gjo ni fund.org/mar ka gjo ni.html (До ступ но 3.8.2013)
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ана ли зи ра ју ћи ста во ве ри мо ка то лич ких све ште ни ка пре ма 
на ци ји, у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, ка же: „Ка то ли ци 
су сма тра ли му сли ма не хор дом при ми тив них Ази ја та ли ше-
них на ци о нал ног осе ћа ња и не до стој них да бу ду об у хва ће ни 
ал бан ском на ци јом’’.22 Као ре зул тат то га ка то лич ки те о лог 
Ђерђ Фи шта је пред ло жио да се Ал ба ни ја по де ли на Се вер ну 
ка то лич ку, цен трал ну му сли ман ску и ју жну пра во слав ну.23 
Да кле не са мо да не ма Ве ли ке је дин стве не Ал ба ни је у ри мо-
ка то лич ким пла но ви ма не го не ма ни је дин стве не Ал ба ни је 
уоп ште. 

Да кле та да се за и ста ми сли на не ку Ве ли ку Ал ба ни-
ју, али му сли ман ску Ве ли ку Ал ба ни ју, јер не ма је дин стве ног 
ислам ског све та. Али ни та да се то не при хва та као трај на 
чи ње ни ца. Вер ни му сли ма ни не мо гу ни ка да при хва ти ти да 
их је Алах за бо ра вио и ве ру ју да ће се јед ног да на ство ри-
ти прет по став ке за ује ди ње ње ислам ског све та. То се ја сно 
ви де ло у то ку Дру гог свет ског ра та ка да је ство ре на „Дру га 
при зрен ска ли га’’. Да кле та да Ко сме том и Ал ба ни јом вла-
да ју Нем ци и Ита ли ја ни, не ма Тур ске а Ал бан ци фор ми ра ју 
„Дру гу при зрен ску ли гу’’ за ко ју Ал ба нац Си нан Ха са ни ве-
ли да је вер ски по крет му сли ма на чи ји је основ ни циљ ствра-
ње вер ске др жа ве.24 Нор мал но фор мал но је ру ко вод ство Ли ге 
го во ри ло о Ал ба ни зму, али је скри ве ни циљ, ка ко ве ли Ха са-
ни, би ла ислам ска др жа ва. А она је по де фи ни ци ји од го ва ра-
ла и Тур ци ма и Ара пи ма, али не и Ал бан ци ма хри шћа ни ма. 

Ко ли ко је про је кат Ве ли ке Ал ба ни је нео дво јив од исла-
ма нај бо ље се ви ди на осно ву исто ри је Ал ба ни је по сле Дру-
гог свет ског ра та. Ен вер Хо џа по све му су де ћи ра ди кал ни 
ате и ста, али не из марк си стич ких већ на ци о на ли стич ких по-
бу да, ка ко ве ли не мач ки ана ли ти чар Бер нард Те нес,25 је уки-
нуо ре ли ги ју. Али он је уки нуо вер ске за јед ни це и ве ро на у ку, 
али ни је уки нуо исто ри ју ве за ну за ре ли ги ју. На про тив као 
до ми нант на али ре ту ши ра на Ал ба ни јом је вла да ла кул ту ра 

22 Ко ка Vi ron, „L’Ide o lo gie re ac ti o na i re du cler ge dans l’an ne es 30  du XX sciè cle », 
StudiaAlbanica, br. 1/1969. Ti ra na.

23 Исто
24 Ха са ни Си нан,Косово,истинеизаблуде, За греб. Ко ка Vi ron, L’Ide o lo gie re-

ac ti o na i re du cler ge dans l’années 30 du XX sci ec le, StudiaAlbanica, br. 1/1969. 
Ti ra na, 1986, стр. 113.

25 Ма ро вић М, „Ко ре ни на ци о на ли зма у Ал бан ској пар ти ји ра да и ње на оп сед ну-
тост ју го сло вен ским син дро мом“, Идеје, 5-6/1987. Бе о град.
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ал бан ских му сли ма на, хри шћа ни су би ли са мо ике ба на. Ко-
му ни стич ку пар ти ју Ал ба ни је су фор ми ра ли хри шћа ни, али 
су сви они, ли кви ди ра ни и пар ти ју су пре у зе ли му сли ма ни. 
Да би се очу вао при вид рав но прав но сти на од ре ђе на кон тро-
ли са на ме ста до во ђе ни су хри шћа ни. Али су они би ли са мо 
украс без зна ча ја.26 Ка да се ра ди ло о бор би за оства ри ва ње 
на ци о на ли стич ких ци ље ва Ен вер Хо џа, ко ји је у Ал ба ни ји 
за бра нио прак ти ко ва ње ве ре се у СФРЈ осла њао на дер ви шке 
ре до ве.27

Да иза све га сто ји ислам у овој или оној фор ми по ка за-
ло се по сле ру ше ња ко му ни зма у Ал ба ни ји. Ре ли ги ја и вер-
ске за јед ни це су об но вље не. У Ср би ји и Ма ке до ни ји је бук-
нуо се це си о ни стич ки по крет. До шло је до ра та 1999. го ди не. 
А иза ал бан ске по бу не на КиМ ста ли су са мо му сли ма ни.28 
При ча ли су о пра ви ма Ал ба на ца али су се бо ри ли са мо за 
Ал бан це му сли ма не. За то су Ал бан ци хри шћа ни, на ро чи-
то пра во слав ци од би ли да ту бор бу при хва те као сво ју. У то 
вре ме Ал ба ни јом је вла да ла со ци ја ли стич ка пар ти ја ко јом су 
до ми ни ра ли пра во слав ци. Ка кав је њен од нос пре ма ра ту на 
КиМ 1999. го ди не био нај бо ље по ка зу је став јед не фран цу ске 
ана ли ти чар ке: „За Со ци ја ли стич ку пар ти ју, ју жњач ку и пра-
во слав ну, рат на Ко со ву ни је њи хов рат. То је рат му сли ма на 
ко ји они не раз у ме ју’’.29

Ствар је по себ но еска ли ра ла раз во јем сло бо де ре ли-
ги је. Ме ђу Ал бан це по чи њу да про ди ру ва ха би ти30 и то у 
огром ном бро ју. Пре ма тврд њи беч ког ли ста „Стан дард’’, 
ове 2013. го ди не се број кон зер ва тив них му сли ма на це ни на 
око 50.000.31 А то су две и по на ци стич ке ди ви зи је. Јер су на-
ци стич ке ди ви зи је бро ја ле око 20.000 љу ди. При то ме тре ба 
има ти у ви ду да се ту ми сли са мо на од ра сле. А сви из њи хо-
вих број них фа ми ли ја су са њи ма. Ови му сли ма ни на сту па ју 

26 Јев тић Ми ро љуб, Албанскопитањеирелигија, исто.
27 Ха са ни, исто, стр. 160.
28 Дра ган Но ва ко вић, „Ислам ска за јед ни ца у функ ци ји оства ри ва ња ал бан ских 

на ци о нал них ин те ре са“, Политикологијарелигије, бр. 1/2007.
29 Xa vi er Bo u ga rel et Nat ha lie Clayer, LeNouvelIslambalkanique:Lesmusulmans,

acteursdupostcommunisme19902000, Pa ris, 2001. стр. 172.
30 Оли вер По те жи ца, „Ва ха би ти при до шли це на Бал ка ну“, Политикологијаре

лигије, бр. 1/2007.
31 http://der stan dard.at/1358304927258/Ra di ka ler-Islam-als-tic ken de-Bom be-im-

Ko so vo#fo rum start 
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из ра зи то ан ти ал бан ски. Они агре сив но на па да ју све Ал бан-
це хри шћа не. „То ком Ра ма за на, ра ди кал ни ко сов ски имам 
Шеф кет Кра сни ћи одр жао је про по вед на скоп ском ста ди о ну 
‘Ча ир’, при ву кав ши не ко ли ко хи ља да љу ди. Он је шо ки рао 
зе мљу сво јом осу дом Мај ке Те ре зе, ко ја је ро ђе на на под руч ју 
Ско пља и ко ју мно ги сма тра ју све ти цом. ‘Њој је ме сто у сред 
па кла, за то што ни је ве ро ва ла у Ала ха, про ро ка и Ку ран ... 
Чак и ако је ве ро ва ла у Бо га, ње но ве ро ва ње је би ло не пот пу-
но са не до ста ци ма. Бог не при хва та та кво ве ро ва ње“.32 Ваљ да 
је са да сви ма ја сно ка кав је став му сли ма на Ал ба на ца пре ма 
ка то ли ци ма исте на род но сти? Му сли ман ски Ал бан ци су се 
об ру ши ли и на ико ну ал бан ског на ци о на ли зма Скен дер-бе-
га. Је дан ал бан ски му сли ман ски пи сац ка же за Скен дер-бе га 
да је сум њи вог ал бан ског по ре кла, од но сно да ни је си гур но 
да је уоп ште Ал ба нац.33 То све због то га јер је Скен дер бег 
на пу стио ислам, што је нај ве ће све то гр ђе у исла му. Го ре не го 
не вер ни штво. 

Од нос овог де ла Ал ба на ца пре ма дру гим Ал бан ци-
ма нај бо ље је опи сао ал бан ски ислам ски пи сац Зе ке ри ја 
Идри зи. Текст се по ја вио у ве о ма углед ном днев ном ли сту 
из При шти не, ко ји се зо ве „Ко ха Ди то ре’’. Ре дак ци ја ауто ра 
пред ста вља као ислам ског ко мен та то ра. То нас оба ве зу је да 
обра ти мо па жњу на то што он, као Ал ба нац и струч ни по-
зна ва лац исла ма, ка же о ва ха би зму у јед ном од нај у ти цај ни-
јих днев них ли сто ва на Ко со ву. Идри зи ка же: „Окле вао сам 
да до так нем фе но мен на шег ал бан ског ва ха би зма и ва ха би та 
(акоонимогубитиназваниАлбанцима) ко ји су у про шлих 
20 го ди на пу сти ли ко ре ње у на ше илир ско-дар дан ске-ал бан-
ске зе мље. Окле вао сам због про стог раз ло га јер сам ми слио 
да Ва шинг тон, да Бу шо ва ад ми ни стра ци ја, об ра ђу ју тај про-
блем. Али фе но мен ва ха би зма је до био ши ро ке и алар ман те 
раз ме ре у свим ал бан ским зе мља ма и у ал бан ској ди ја спо ри 
на За па ду. Они су ви дљи ви сву да са сво јим екс цен трич ним 
ду гим бра да ма, азиј ским обла че њем, крат ким пан та ло на ма, 
же на ма по кри ве ним цр ни ном (што под се ћа на сло вен ске пра-
во слав не мо на хи ње) и са екс трем но вул гар ним реч ни ком.’’34 

32 Тренд “ве ха би ја” по ве ћа ва за бри ну тост у Ма ке до ни ји: http://www.setimes.com/
cocoon/setimes/xhtml/sr_Latn/features/setimes/features/2010/09/22/feature02, 
22/09/2010

33 http://www.ze ri i slam.com/ar ti kul li.php?id=996
34 Idri zi Ze ke ria, „Dan ger! ‘Wah ha bis’ on the march in the Al ba nian lands“, Koha
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Ови ва ха би ти су се об ру ши ли на ислам ске спо ме ни ке и ру ше 
сву да ста ру ислам ску ар хи тек ту ру про гла ша ва ју ћи је ан ти-
и слам ском. Та ко су у Ђа ко ви ци сру ши ли ста ре спо ме ни ке.35 
Ако се на За па ду све то зна, по ста вља се пи та ње ко ли ко су 
му на ме ре по ште не ка да зду шно сто ји иза про јек та ко сов-
ске не за ви сно сти, зна ју ћи да се та мо ру ше све евро-аме рич ке 
вред но сти.36 

За сам крај мо же се по ста ви ти пи та ње ка ква је суд би-
на на ме ње на срп ској кул тур ној ба шти ни на КиМ? Од го вор 
је ви ше не го ја сан. Ако се пре ти ислам ским спо ме ни ци ма 
ко ји су ра ђе ни пре ма ха не фиј ским кри те ри ју ми ма за вре ме 
Осман ли ја, он да је ја сно шта че ка срп ске спо ме ни ке кул ту-
ре. Сви спо ме ни ци ће би ти уни ште ни и ни шта их не мо же 
спа си ти ако на КиМ оста не ал бан ска власт. Исто та ко ће би-
ти ра зо ре не и све срп ске ен кла ве ко је се на ла зе под упра вом 
но во при зна те др жа ве Ко со во. То зна чи да су све па ре ко је су 
да ва не за одр жа ва ње срп ске за јед ни це на КиМ би ле ба че не 
кроз про зор. Јер ће Ср би оту да би ти про те ра ни. По гле дај мо 
шта се де ша ва у ислам ском све ту. Са да се чи сте по след ње ен-
кла ве у Ира ку, у Си ри ји ако Асад пад не би ће исто. А слич на 
суд би на че ка и Коп те у Егип ту. Због све га то га у све ту мно ги 
озбиљ ни љу ди по ста вља ју пи та ње осно ва но сти не за ви сно сти 
Ко сме та.37 На жа лост у Ср би ји не ма спрем но сти да се о то ме 
го во ри. Сво је вре ме но је ауто ру ових ре до ва бив ши ми ни стар 
за КиМ Сло бо дан Са мар џић у ма ни ру свих оста лих ре као, 
ка ко се у по кра ји ни ра ди о на ци о на ли зму и да са исла мом то 
не ма ве зе. А и кад би има ло, да би по ква ри ло на ше од но се са 
ислам ским све том, кад би смо о то ме го во ри ли. 

Пр во, на ши од но си са ислам ским све том су са свим до-
бри с об зи ром на по ста ја ње Ре пу бли ке Срп ске.Све  ислам-
ске  зе мље  же ле    пре ста нак по сто ја ња Ре пу бли ке Срп ске 
и уни тар ну  БиХ.Дру го, све ва жне ислам ске зе мље иона ко 
по др жа ва ју не за ви сно Ко со во. При зна ла га је нај ва жни ја Са-
у диј ска Ара би ја, нај ва жни ја арап ска зе мља Еги пат, УАЕ са 

Ditore, 15.11.2005. http://www.isla mic plu ra lism.org/896/dan ger-wah ha bis-on-the-
march-in-the-al ba nian-lands, (До ступ но 18.5.2013)

35 http://www.ca fe dost.com/bbs/di scus sion.cgi?fo rum=2&di scus sion=576
36 Gre gory R. Co pley, „The Road to Pe a ce in the Bal kans is Pa ved with Bad In ten ti-

ons“, Политикологијарелигије, 2/2007.
37 Gre gory R. Co pley, „Me e ting the Bur den of Sta te ho ods: Is Ko so vo Ready”, Поли

тикологијарелигије,бр. 1/2007.
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ко ји ма раз ви ја мо ја ке при вред не ве зе38, ислам ска ну кле ар на 
си ла Па ки стан и још два де се так зе ма ља чла ни ца ОИС (Ор га-
ни за ци је ислам ске са рад ње). Је ди на ва жна зе мља ислам ског 
све та ко ја то ни је учи ни ла је сте Иран. Кад ка же мо ва жна ми-
сли мо ва жна у сми слу да се на гла ше ни је бо ри за ислам ске 
иде а ле. Јер Ин до не зи ја је ва жна због сво јих га ба ри та, али она 
као ислам ска зе мља ни је мно го ис так ну та у бор би за ислам-
ски имиџ. Са дру ге стра не Иран је све вре ме по др жа вао и 
по др жа ва исла ми за ци ју Ко сме та. А то што га не при зна је, 
ни је за то што Иран ци не зна ју да се ра ди о му сли ма ни ма, не-
го због то га што при зна ње по вла чи мо гућ ност да су тра не ко 
при зна евен ту ал но бун тов не де ло ве те зе мље. 

И по себ но ва жно. Ка да би се су тра по ста ви ло пи та ње 
от це пље ња Пре ше ва, Бу ја нов ца и Ме две ђе и при са је ди ње ње 
Ко сме ту или пра во на от це пље ње Ра шке обла сти и при кљу-
че ње му сли ман ској Бо сни, све ове зе мље би при зна ле ове 
ак те. Исто та ко би до но си ли ин ве сти ци је, као што је до шао 
Ети хад, ако од то га има ју про фит. Чак и кад би се по ста вио, 
са да не за ми слив зах тев о екс те ри то ри јал но сти бе о град ске 
џа ми је и то би при зна ли. То је та ко и то је, са ислам ске тач ке, 
са свим ло гич но. Јер се ра ди о зе мља ма ко је во ле сво ју ре ли-
ги ју и бо ре се за њу. И то је са свим ле ги тим но и при род но са 
тач ке гле ди шта исла ма. А то, што се та ко зва не хри шћан ске 
зе мље по на ша ју друк чи је и про тив сво јих при род них ин те-
ре са, за то ни су кри ви му сли ма ни. Њи ма је то са мо до каз, 
да је је ди на истин ска ве ра ислам. То је за му сли ма не знак да 
је са мо њи хо ва ве ра ис прав на, јер се ина че то не би де ша ва-
ло. За то што се све зби ва по бож јој во љи, ду бо ко ве ру ју му-
сли ма ни. Да кле му сли ма ни се уоп ште не би љу ти ли кад би 
про блем био пред ста вљен као у овом тек сту. Са мо са јед ном 
раз ли ком. Ни су се ал бан ски му сли ма ни по бу ни ли да би оте-
ли Ср би ма зе мљу. Јер це ла пла не та при па да Ала ху. Он је да је 
љу ди ма, али мо ра ју за уз врат да жи ве по ње го вим за ко ни ма. 
Ако Ср би то не же ле, он да се Ал бан ци му сли ма ни от це пљу ју 
од та кве Ср би је да би спа си ли сво ју ду шу. Ср би ма при то ме 

38 Уоста лом УАЕ ко ји  су до ве ли Ети хад спа да ју и у нај ве ће до на то ре    не за ви-
сног Ко со ва. Пре ма пи са њу  при штин ског ли ста „Зе ри’’     УАЕ   је  за   шест 
ме се ци 2012. го ди не на Ко со во по слао  пре ко 25 ми ли о на евра., око 2,7 ми-
ли о на до шло је из Ку вај та,око 900.000  из Ка та ра и око 600.000 из Са у диј ске 
Ара би је. Ов де на ве де но пре ма  Политика,24.8.2013, стр. 6
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ну де да се по но во ује ди не, али под за ста вом Ала ха. Ако Ср би 
то не ће, то је њи хов из бор, у овом тре нут ку. Али су тра ће му-
сли ма ни до ћи и код њих, али не да их тла че не го да их из ву ку 
из гре ха и обез бе де им рај ско бла жен ство.39   
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те, јед не од нај ва жни јих аме рич ких тинк-танк ин сти ту ци ја, Кен Вен штајн је 
ре као   та да шњем вла ди ци да је ди но ар гу мен та ци ја о ислам ском ка рак те ру ал-
бан ског се це си о ни зма мо же да пре о кре не аме рич ку по ли ти ку у ко рист Ср ба. 
Али наш МИП ни је ка дров ски опре мљен за ту при чу. Јер ње го ви ка дро ви исто 
као и по ли ти ча ри зна ју да при ча ју са мо при чу о на ци о на ли стич ком ка рак те-
ру про бле ма КиМ, ко ји са мо још ви ше учвр шћу је САД у уве ре њу да тре ба 
по др жа ва ти не за ви сност Ко со ва. Да кле це ла др жа ва и МИП ра де у при лог 
Ал ба на ца. Нор мал но не на мер но. Да би се ста ње пре о кре ну ло по треб но је за 
це ло ку пан са став МИП др жа ти кур се ве из по ли ти ко ло ги је ре ли ги је, ко ја је ди-
но мо же да офор ми ка дро ве спо соб не да де лу ју у пра вом сме ру.
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ISLAMICESSENCEOFALBANIAN
SECESSIONISMANDCULTURAL

HERITAGEOFTHESERBS

Re su me

Albaniansecessionismthat threatens theSerbiancultural
heritage in Kosovo is in its essence ideologically Islamic.Ha
ving  inmind,  thatdogmatically,  Islamrequires inequalityof
nonMuslims,theSerbianculturalheritageinKosovo,asChri
stian,isattacked.InSerbianscienceandpolitics,thefactthat
IslamliesbehindAlbaniansecessionism,iscompletelyneglected
.TheproblemofAlbaniansecessionismispresentedasasecu
larandantireligiousactivity,whichisincorrect.Becauseof
thatSerbianpublicdonotunderstandwhichfateawaitstheSer
bianheritageinKosovo.EverywhereintheIslamicenvironment,
nonMuslimenclaveshavefailedtosurviveandslowlydisappear.
Albanianproblem   wasalwaysIslamic,butnow,  turned into
antiAlbanian,totheextentthattheAlbanianquestionpresents
itselfassecular.ThusitisclearwhichfuturemayawaitstheSer
bianculturalheritageandcommunityintoindependentKosovo.
Keywords: Serbian cultural heritage, Albanian secessionism,

Islamicessence,threats,Politologyofreligion
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* Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град.

ГорданаЖивковић*

КО СУ ДА НАС СРП СКИ  
ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ ЦИ 
(феноменолошкиоглед)

Сажетак

Одмахнапочеткусвогарадаауторкаупозораваначи
њеницу да је данасмалошта јошостало од већ класичне
„дефиниције“интелектуалцакојајенезамисливабезинте
лектуалне слободе, подразумевајући као руководеће следе
ћеначеломишљењаиделовања–Неодустајатиодрацио
налногприступа,неутралнедистанцеисталнеупитности
спрамсвегаштонасокружује.Истичућидасуморалност,
етичност, приврженост идејама истине, правде, хумано
стиисолидарностипредусловисвакеистинскеинтелекту
алне(нарочито:научне)делатности,онасправомзакључује
каковалидностиистинитостнаучногставанеодређујеби
лочијаидеолошкополитичкаприпадност,већсасвимобр
нуто–усвајањенаучнеистинепредстављаједанодбитних
услова политичке и свеколике прогресивности. Проводећи
детаљнуанализусамефеноменологијезбиљесрпскогтран
зиционогдруштвасвеопштуполитизацијудруштва,слом
друштвенихвредности,крахморала,етике,стваралаштва,
кризу људског интегритета и субјектности,  с нагласком
наделатносттзвнезависнихинтелектуалацаиневладиних
организација, ауторка оставља „отвореним“ значајно пи
тање:далисеичимеседанасуопштеможе„одбранити“
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схватањеинтелектуалцакаозаговорникакритичке,исти
номобавезанејавности?

Кључнеречи:интелектуалци,српскатранзиција,по
литизацијадруштва,кризаморалаистваралаштва,пода
ништво,невладинеорганизације,Српскаправославнацрква

Ми слим да су не ма ли про бле ми ко ји пра те део на ше 
„тран зи ци о не на у ке“ у стал ној тр ци да се у свим до ме ни ма 
што пре „уса гла си“ и „хар мо ни зу је“ с кон крет ним и пре ци-
зно фор му ли са ним европ ским стан дар ди ма, про це ду ра ма, 
ме то да ма, па и ис тра жи вач ким ре зул та ти ма – а то су, ре ци-
мо, за бри ња ва ју ћи не до ста так ауто ном них и те о риј ски ком-
пе тент них ми шље ња, од су ство кри тич ке дис тан це, пре ва га 
иде о ло шке остра шће но сти над објек тив ним ана ли за ма и су-
до ви ма, те ве за ност за по је ди не цен тре по ли тич ке и фи нан-
сиј ске мо ћи – тек је дан од раз ло га што у на шој јав но сти да нас 
не при ко сно ве но вла да је дан узак круг „ не за ви сних ин те лек-
ту а ла ца и ана ли ти ча ра“, ко је чи не увек исти и по пра ви лу 
по ли тич ки ан га жо ва ни и „пар тиј ски“ љу ди.

По ред оста лог, они про мо ви шу у ви ду пра вих ме диј-
ских хај ки го вор мр жње пре ма све му цр кве ном и на ци о нал-
ном, ту ма че ћи их као си гу ран бе лег на шег кон зер ва ти зма, 
тра ди ци о на ли зма, „па ла нач ког ду ха“, ан ти мо дер но сти, не-
де мо кра тич но сти, ауто ри тар но сти, „ет нич ког фун да мен та-
ли зма“, па и шо ви ни зма и кле ро фа ши зма.1 Реч је о пра вом 

1 Ре ци мо, на пи та ње – шта је то у Срп ској пра во слав ној цр кви што је до во ди у 
си ту а ци ју да „ула зи у су коб са са вре ме но шћу“ - др Ми лан Ву ко ма но вић ну ди 
сле де ћи од го вор: „Срп ска пра во слав на цр ква је, као што зна мо, вр ло кон зер ва-
тив на ре ли гиј ска ин сти ту ци ја. С дру ге стра не, она је да нас, ви ше не го икад у 
по след њих по ла ве ка, до би ла при ли ку да се јав но из ја шња ва око чи та вог ни за 
пи та ња ко ја јед но став но не спа да ју у до мен цр кве не над ле жно сти и ње них 
устав них окви ра и огра ни че ња... А у оној ме ри у ко јој она ис по љи не ка кав 
бес ком про ми сни дог ма ти зам, на ла зи ће се све ви ше у рас ко ра ку са са вре ме-
ним све том и то ће во ди ти ње ној мар ги на ли за ци ји на јав ној сце ни.“ ( Ми лан  
Ву ко ма но вић, „Срп ска пра во слав на цр ква – пре пре ка мо дер ни за ци ји др жа ве 
и дру штва“, ин тер вју, 4. март 2006, www.ne dim sej di no vić.com). Јер, скре ће па-
жњу Ву ко ма но вић „за бо ра вља се да оправ да на кри ти ка цр кве и те ка ко мо же 
би ти уте ме ље на на са вре ме ним ли бе рал но-де мо крат ским на че ли ма и иде ји 
плу ра ли зма као јед не од нај ва жни јих те ко ви на европ ске про све ће но сти.“. 
(Исто). Ме ђу тим, број не чи ње ни це да нас ја сно ука зу ју на ду бо ку кри зу ра ци-
о нал но сти мо дер не по ли тич ке за јед ни це ко ја се иср пљу је кроз те жњу за мо ћи 
у чи јој осно ви ле жи кон кре тан ин те рес, по ти ску ју ћи  као са свим пре ва зи ђе на 
веч но ак ту ел на пи та ња о људ ској сло бо ди, прав ди,исти ни, мо ра лу и ети ци. 
Дру гим ре чи ма, мо дер ни за ци ја као „фор му ла из ба вље ња“ са вре ме ног чо ве ка 
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то та ли тар ном го во ру – ис кљу чи вом, сле пом и глу вом за ме-
ри тор ност чи ње ни ца, за тво ре ном у се бе, и у от по ру пре ма 
сна зи ар гу мен та и кри тич ког ми шље ња!2 Ми сли мо да ни ма-
ло на и ван про блем  дру штва ко је пре тен ду је да бу де уисти ну 
европ ско, је сте упра во ова кво иде о ло шко и праг мат ско-по-
ли тич ко „од чи та ва ње“ мрач не стра не срп ског „Ја ну со вог ли-
ца“ у ви ду по је ди них по ли тич ких пар ти ја,СПЦ, “на ци о нал не 
ин те ли ген ци је“ , али и ве ли ког де ла са мог срп ског на ро да, 
ко ји се про гла ша ва „де мо крат ски не по доб ним“, на зад ним, 
кон зер ва тив ним, на ци о на ли стич ким, „рат но на стро је ним“ 
и при ми тив ним! Та ко се по ко зна ко ји пут у исто ри ји по-
твр ђу је „срп ски усуд“ да су Ср би са ми се би нај ве ћи не при-
ја те љи, а да је њи хо ва „спе ци фич ност“ у мно гим по ве сним 
раз до бљи ма би ла упра во – не сло га, уну тар њи кон фликт, и 
стал ни жи вот на иви ци ме ђу соб ног су ко ба. Уве ре ни смо да је 
пот пу но не у ме сно и чак по ли тич ки кон тра про дук тив но го-
во ри ти о Ср би ји са два Ја ну со ва ли ца – „ели ти стич ким“ и 
„по пу ли стич ким“!  И при то ме, на рав но, уна пред при да ва ти 
ап со лут ну „ком па ра тив ну пред ност“ „де мо крат ској“ Ср би ји 
као по ли тич ки кре ди бил ној и ле ги тим ној, у од но су на „по-
пу ли стич ку“ ( или: пра во слав ну, на ци о на ли стич ку и ан ти ре-
форм ску) Ср би ју. 

Јер, упра во тра гом де мо крат ске по ли тич ке иде је ни-
је до пу сти во де ље ње јед ног истог на ро да на „до бре“ и „ло-
ше“, „де мо кра те“ и „ фа ши сте“, „про гре сив не“ и „за о ста ле“ 
, „обра зо ва не“ и „при ми тив не“, а то ни је мо гу ће ни оправ-
да ва ти ма ка квим по ли тич ким ци ље ви ма, па ма би ли они 
и нај про гре сив ни ји и при о ри тет ни!3 Не ма ни ка кве по тре бе 
по себ но ука зи ва ти на мно го стру ко ште тан ути цај ова квог 

под ле же да нас озбиљ ној упит но сти, и баш  тим тра гом ну де се знат не цр кве не 
мо гућ но сти.

2 Срп ска пра во слав на цр ква “ви ди“ се као глав ни кри вац за на ше тран зи ци о не 
про бле ме, те „коч ни чар“ мо дер ни за ци је, де мо кра ти за ци је и све ко ли ке еман-
ци па ци је Ср би је. А код ра ди кал них „ре фор ми ста“ та ква не тр пе љи вост пре-
ма Цр кви, пре ра ста чак у оп се сив ну те о ри ју за ве ре вој ске – ака де ми је на у ка 
–Цр кве про тив на прет ка и де мо кра ти је, што за си гур но вра ћа Ср би ју у мрач ни 
Сред њи век. (Ви ди: Бран ко Ра дун, „Цр ква и Ме мо ран дум“, де ба те „Цр ква и 
по ли ти ка“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 2006.

3 Те о ри ја ели те као срж сва ке ари сто крат ске по ли тич ке те о ри је и иде о ло ги је, 
са свим је у су прот но сти де мо крат ској те о ри ји ко ја се про тив ста вља упра во 
иде ји о ну жно сти вла да ју ће ели те.Оту да је баш из де мо крат ске пер спек ти ве 
гле да но, пот пу но не ле ги тим но че сто у на шој по ли тич кој јав но сти по тен ци ра-
но пи та ње: Сва ки глас је ва жан, а да ли је јед нак?
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екс трем но иде о ло шког и праг мат ског ми шље ња и де ло ва ња 
срп ских „не за ви сих ин те лек ту а ла ца“  на са му по ли тич ку и 
дру штве ну зби љу! При се ти мо се са мо да је још пре ви ше од 
по ла ве ка – да кле, пре да на шње до ми на ци је елек трон ских 
ме ди ја – Фри дрих фон Ха јек био пот пу но све стан огром не 
мо ћи ин те лек ту а ла ца у фор ми ра њу јав ног мне ња, упо зо рив-
ши да је тек пу ко пи та ње вре ме на ка да ће њи хо ви по гле ди и 
ста во ви по ста ти вла да ју ћа сна га по ли ти ке.4 Ин те ре сант но је 
ме ђу тим да Ха јек на зна чај но пи та ње – је су ли ин те лек ту ал-
ци не у трал ни при ли ком из бо ра иде ја ко ји ма по све ћу ју сво ју 
па жњу, ну ди од ре чан од го вор. Он твр ди, на и ме, да ин те лек-
ту ал ци да ју пред ност упра во оним иде ја ма ко је им обез бе-
ђу ју по сао и при хо де, уве ћа ва ју ћи њи хо ву моћ и пре стиж.5  
Сто га, они тра же упра во оне иде је ко је по ве ћа ва ју њи хо ву 
уло гу у др жа ви за то што је др жа ва обич но њи хов глав ни по-
сло да вац, спон зор или до на тор.6

На рав но, са ова квом јед ном ге не ра ли за ци јом се не мо-
ра мо са свим сло жи ти, но за то мо ра мо при хва ти ти као не за о-
би ла зне не ке од ова квих ауто ро вих уви да. Нај пре, чи ње ни ца 
је да је (и) да нас ма ло шта још оста ло од већ „кла сич не“ „ 
де фи ни ци је“ ин те лек ту ал ца  ко ја је не за ми сли ва без ин те-
лек ту ал не сло бо де, под ра зу ме ва ју ћи као ру ко во де ће сле де ће 
на че ло ми шље ња и де ло ва ња – Не од у ста ја ти од ра ци о нал-
ног при сту па, не у трал не дис тан це и стал не упит но сти спрам 
све га што нас окру жу је. Пи та ње је ме ђу тим чи ме се да нас 
уоп ште мо же „од бра ни ти“ ова кво схва та ње ин те лек ту ал ца 
као за го вор ни ка кри тич ке, исти ном оба ве за не јав но сти. Јер, 
не мо же се пре не брег ну ти до ми на ци ја по ли ти ке у свим сфе-
ра ма дру штве ног жи во та, ко ја бит но до во ди у пи та ње упра во 
су бјект ност и ства ра ла штво по је дин ца (да кле: и ин те лек ту-
ал ца), су жа ва ју ћи та ко до мен ње го ве са мо стал но сти и спо-
соб но сти из ри ца ња не за ви сног су да; а на да све, „тро ши“ мо-
рал, осла бљу је иде ју исти не и прав де.  И ма да се не мо гу од-
ре ди ти са свим ја сне и не про мен љи ве гра ни це „по ли тич ког“ 

4 Кла ус, В., „Ин те лек ту ал ци и со ци ја ли зам“, у: Ре ги о нал ни са ста нак Мон Пе ле-
рин дру штва, Реј кја вик, 22. ав гу ста 2005, у збор ни ку „Ин те лек ту ал ци и со ци-
ја ли зам по ла ве ка ка сни је“, Новасрпскаполитичкамисао, 2005, вол. 10, бр. 
1-4, стр. 221- 227.

5 Ви ди: Исто.
6 Ви ди: Исто.
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у дру штве ном жи во ту, не ће мо ни ма ло по гре ши ти уко ли ко 
ка же мо да је на ше дру штво , већ у ду жем вре мен ском пе ри-
о ду, у ра зним ва ри јан та ма до ми нант но по ли тич ко дру штво! 
Тач ни је, дру штве ни жи вот и дру штве ни од но си се у пот пу-
но сти по ли ти зи ра ју, док на дру гој стра ни по ли ти ка у свом 
пра вом и из вор ном зна че њу ( као бри га за дру штве ну за јед-
ни цу) по ла га но иш че за ва.7 А при мет на је ,чак, и све из ра зи-
ти ја те жња ка ва нин сти ту ци о нал ним, „ре во лу ци о нар ним“, 
сред стви ма и ме то да ма у ре ша ва њу на ших на го ми ла них со-
ци јал них, по ли тич ких, ме ђу ет нич ких и ме ђу на ци о нал них 
про бле ма, че му са мо до дат но до при но се не до вољ на раз ви је-
ност прав ног по рет ка8, не по ста ја ње прав не др жа ве и ци вил-
ног дру штва. За си гур но, та кво од су ство ја сних и по сто ја них 
„пра ви ла игре“, те вла да ви на во лун та ри зма и праг ма ти зма, 
не у мит но до во де до дра ма тич ног тро ше ња мо рал не вред но-
сти и по тен ци ја ла људ ско сти! 

Он да, ко су за пра во да нас ин те лек ту ал ци?  Зна се да је 
у раз ли чи тим дру штве но-еко ном ским фор ма ци ја ма ин те ли-
ген ци ја има ла раз ли чи те со ци јал не ка рак те ри сти ке по чев од 
пр вих про фе си о нал них све ште ни ка (цр кве на ин те ли ген ци ја) 
до да на шњих на уч ни ка, струч ња ка, кул тур них по сле ни ка, 
умет ни ка и ни за дру гих ин те лек ту ал них про фе си ја. По ред 
ова квог ши рег зна че ња са ме ре чи „ин те ли ген ци ја“-  ко јом се 
об у хва та ју сва ли ца ко ја се ба ве не ком вр стом ин те лек ту ал-
не де лат но сти као сво јом про фе си јом, по сто ји и уже зна че-
ње – а оно се од но си ис кљу чи во на ства ра лач ку (кре а тив-
ну) ин те ли ген ци ју, тј.на уч ни ке, фи ло зо фе, пи сце, умет ни ке, 
итд. Стан дард на чи ње ни ца је сте да ин те ли ген ци ја по сво јој 
дру штве ној уло зи, по пра ви лу или ма кар у ве ћи ни слу ча је-
ва, при па да кон крет ном дру штве ном си сте му при хва та ју ћи 
и бра не ћи ње го ву пре о вла ђу ју ћу иде о ло ги ју.Па ипак, то не 

7 Ова кво упли та ње по ли ти ке у све сег мен те дру штве ног жи во та, је сте опа сни-
је са мим тим што је у осно ви по ли тич ког про це са увек при сут на „на пе тост“ 
из ме ђу „две крај но сти“ у схва та њу оба ве зе у при др жа ва њу мо рал них нор ми. 
Оне, ко ја се услов но мо же на зва ти ци нич ним „ре ал по ли тич ким“ схва та њем 
мо ра ла; и, оне дру ге ко ја се услов но мо же озна чи ти као „хе рој ско схва та ње“ 
по ли тич ког и мо рал ног де ло ва ња као „уз ви ше ног жр тво ва ња“, ко је слу жи ви-
шем ци љу.

8 Са др жи ну прав ног по рет ка чи не прав не нор ме ко је се оства ру ју у људ ском по-
на ша њу; оту да је сва ки прав ни по ре дак кон сти ту и сан та ко да „по чи ње“ ства-
ра њем нор ми, а „за вр ша ва“ њи хо вим оства ре њем у људ ском по на ша њу.
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ис кљу чу је са свим мо гућ ност по сто ја ња и оних ин те лек ту а-
ла ца ко ји усва ја ју су прот на иде о ло шка уве ре ња и сво ју по-
ли тич ку ак тив ност усме ра ва ју у прав цу про ме не по сто је ћег 
дру штве ног си сте ма.

По во дом то га ду жни смо скре ну ти па жњу на два екс-
трем на, ме ђу соб но опреч на, гле ди шта о со ци јал ној усло вље-
но сти ак тив но сти ин те ли ген ци је и ње них ста во ва. По јед ном, 
чи ји су про та го ни сти Макс Ве бер и Карл Ман хајм, мо гу ће је 
дру штве не на у ке осло бо ди ти од вред но сних (идеј но-по ли-
тич ких) су до ва, та ко да се ин те ли ген ци ја „раз у ме“ као гру па 
ко ја „сло бод но леб ди“ у да том со ци јал ном про сто ру. Ја сно, 
ма ле су шан се да се ова ко што мо же оства ри ти да нас у по-
сто је ћим усло ви ма пот пу ног су но вра та свих дру штве них и 
мо рал них вред но сти; пот пу не до ми на ци је по ли ти ке и им пе-
ра ти ва сле ђе ња прин ци па опор ту ни те та, праг ма ти зма и по-
да ни штва; ве зи ва ња за од ре ђе не гру пе (ин сти ту ци о нал не и 
ва нин сти ту ци о нал не) у чи јим је ру ка ма но вац; гу бље ња људ-
ског и мо рал ног диг ни те та... Тач ни је, све до ци смо стра хот ног 
при ти ска то та ли тар них иде о ло шких и по ли тич ких за хва та у 
на шу дру штве ну и лич ну свест, у по гле де на чо ве ка, жи вот и 
свет, а ко ји ма се же ли тран сфор ми са ти на ше при род но тра-
ди ци о нал но окру же ње, оби ча ји, на ви ке, се ћа ње, са мо на ше 
на ци о нал но, кул тур но и ци ви ли за циј ско би ће! Та ко, ре ци мо, 
ме ди ји су да нас ов де пре пла вље ни ра зним уве зе ним сте ре о-
ти пи ма, а ве ли ким де лом су у функ ци ји сво је вр сног „ис пи ра-
ња мо зго ва“ уно ше њем уби тач ног „ви ру са“ ме ди о кри тет ства 
и ра за ра ња лич но сти, по ни ште њем ма ка кве чо ве ко ве кре а-
тив но сти, са мо свој но сти, до сто јан ства и сло бо де...

По дру гом, у мно го че му и да нас ак ту ел ном, ти пич но 
ко му ни стич ком и марк си стич ком схва та њу, у осно ви сто ји: 
на уч на об јек тив ност сво ди се на „пар тиј ност“, тј. не ми нов но 
при хва та ње вла да ју ћих по ли тич ких схва та ња и нор ми, што 
се на по при шту да на шње „тран зи ци о не де мо кра ти је“ ар ти-
ку ли ше кроз раз ли чи те ин те лек ту ал не ста во ве по је ди на ца 
– а у за ви сно сти од њи хо ве кон крет не иде о ло шке, праг мат-
ско-по ли тич ке, па и пу ке ин те ре сне усме ре но сти и опре де-
ље но сти. Дру гим ре чи ма, то зна чи да наш ин те лек ту ал ни 
свет ни је уоп ште хо мо ген, већ се уну тар ње га про те жу „бор-
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бе не ли ни је“, те бит не раз ли ке.9 Али, то исто вре ме но зна чи и 
да увек мо же по сто ја ти не ки „слу чај“ ко ји пред ста вља „из у-
зе так“ у од но су на „по сто је ће пра ви ло“ – јер, не мо же се ни-
ка ко по ре ћи да су мно ги ин те лек ту ал ци упр кос све му ипак 
са чу ва ли свој „ra i son d etre“, свој мо рал ни диг ни тет, свој 
људ ски ин те гри тет. На стра ну то, што је „це на“ ко ја се за то 
да нас мо ра пла ћа ти од већ ви со ка и све ма ње под но шљи ва.!  
Али, ка ко је очу ва ње људ ског ин те гри те та (тј. не де љи во сти 
и це ло куп но сти ње го ве лич но сти) si ne qua non оп стан ка и оп-
сто ја ња чо ве ка као дру штве ног и људ ског би ћа, не спор но је 
да без ин те гри те та не ма, ни ти мо же би ти пра вог ин те лек ту-
ал ца! Ин те гри тет, у ства ри, озна ча ва: по сто ја ње и ну жност 
очу ва ња фи зич ке и мо рал не це ло куп но сти и не по вре ди во сти 
чо ве ка као људ ског би ћа. Зна чи, он се пр вен стве но од но си 
на фи зич ку и мо рал ну сфе ру људ ске лич но сти; баш за то и 
је су про кла мо ва на пра ва на тзв. лич ну сло бо ду, на жи вот и 
на за шти ту чо ве ко вог ин те гри те та, и то фи зич ког (ha be as 
cor pus). Ме ђу тим, исто та ко ин те гри тет озна ча ва и ну жност 
по што ва ња и очу ва ња мо рал не це ло куп но сти и не по вре ди-
во сти чо ве ка као осе тљи вог, осе ћај ног и ми са о ног – мо рал-
ног људ ског би ћа или ка рак тер чо ве ка ко ји по сту па у скла ду 
са очу ва њем свог мо рал ног ин те гри те та. И упра во мо рал ни 
ин те гри тет чи ни осно ву чи та вог ни за оста лих лич них, по ли-
тич ких и со ци јал них сло бо да и пра ва чо ве ка.За то, с пу ним 
пра вом Вла де та Је ро тић ис ти че да се ин те лек ту ал цем сма тра 
упра во онај чо век, ко ји по се ду је ви сок ни во ин те ли ген ци је, 
са мо по у зда ња, хра бро сти, то ле рант но сти, зре ло сти и мо гућ-
ност кон тро ле сво јих на го на.10

Ако су већ мо рал ност, етич ност, при вр же ност иде ја ма 
исти не, прав де, ху ма но сти и со ли дар но сти, пред у сло ви сва-
ке истин ске ин те лек ту ал не ( по го то во: на уч не) де лат но сти, 
он да је пот пу но ја сно да у усло ви ма ов да шње пра ве дру-
штве не па то ло ги је то ли ко на па да на Срп ска пра во слав на цр-
ква за до би ја на гла ше ну уло гу и зна че ње. Јер, упра во она као 

9 Срп ски ин те лек ту ал ци упра во ра ди сво је раз је ди ње но сти  и ду бо ких идеј них, 
по ли тич ких и иде о ло шких раз ли ка по пра ви лу оста ју по стра ни  зби ва ња ко ја 
има ју суд бин ско зна че ње на овом на шем про сто ру.од суд бин ског зна ча ја за 
чо ве ка, на род и за јед ни цу на овом тлу.

10 Три би на о уло зи ин те лек ту а ла ца у Срп ској пра во слав ној цр кви, „Глас јав но-
сти“, 30.01.2003.
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тра ди ци о нал ни „чу вар“ дру штве ног мо ра ла - про мо ви шу ћи 
уни вер зал не „ре ли гиј ске об ра сце“ оп хо ђе ња и дру штве ног 
ко му ни ци ра ња чи ја је основ на „на ме ра“ у ус по ста вља њу од-
но са уну тар друштвне за јед ни це ко ји ма се раз ви ја жи вот љу-
ба ви, са рад ње, со ли дар но сти, уза јам ног по што ва ња – мо же 
до при не ти ус по ста вља њу пре ко по треб них дру штве них нор-
ми, ко ји ма се чо век из ри чи то оба ве зу је на ви сок сте пен мо-
рал но сти и са ве сти у свом све у куп ном де ло ва њу.11

Уто ли ко је чуд ни ји, ина че је дан од уоби ча је них сте ре-
о ти по ва пре вла ђу ју ћег де ла на ше „се ку лар не“, ате и стич ке, 
„не за ви сне“ ин те лек ту ал не јав но сти, ко ји гла си: пра ви ин те-
лек ту а лац не мо же би ти „по бо жни ин те лек ту а лац“, с об зи-
ром да га при пад ност цр кве ном те лу уна пред ис кљу чу је из 
офи ци јел не ака дем ске и на уч не за јед ни це. Ве ли се при то ме 
ка ко „аутен ти чан ин те лек ту а лац“ ис кљу чи во ве ру је у људ-
ски ум, као је ди ног твор ца чо ве ко ве сло бо де и ин ди ви ду ал-
но сти; док, ру ко во де ћи им пе ра тив све у куп ног де ла ња ви ди 
у про ме ни све та и уно ше њу прин ци па ra tia у људ ске од но се. 
Не тре ба по себ но на гла ша ва ти, ме ђу тим, да је упра во мо дер-
на ра ци о нал ност као „ вр хов ни на уч ни ар би тар“, вре ме ном, 
за вр ши ла „ у зам ци“ ја ло вог праг ма ти зма, ко ји вр хун ски им-
пе ра тив све у куп ног де ла ња про на ла зи ис кљу чи во у прин ци-
пу ко ри сти! Па сто га, сва ки мо гу ћи ве ли ки кон цепт и иде ју 
по пра ви лу „рас тва ра“ у опе ра тив ни по јам „ин стру мен тал-
ног ума“ пот пу но усме ре ног ка сво јим огра ни че ним ци ље-
ви ма“!12 И да се де фи ни тив ни ре зул тат ова кве по зи тив не 
на стро је но сти „ап со лу ти зо ва не ра ци о нал но сти“ – ко је, пак, 
све ко ли ко би ва ње хо ће под врг ну ти кри те ри ју ми ма опор ту-
ни те та и ме то до ло ги ји оства ри ва ња нај ко ри сни јих ци ље ва – 
ја вља у ре дук ци ји са ме исти не на ни во про сеч ног дру штве-
ног стан дар да. То за пра во зна чи да је мо дер на на у ка одав но 
већ од у ста ла од исти не, ве зу ју ћи се уз тех ни ку и ста вља ју ћи 

11 Ра зу мљи во, сви ови на ве де ни прин ци пи пред ста вља ју  са мо „па ра диг ма ти-
чан“ об лик вер ског жи во та уко ли ко је он до и ста аутен ти чан, док се на ни воу 
кон крет ни ог де ло ва ња вер ских за јед ни ца њи хо вом по ли тич ком, праг мат ском 
или ко јом дру гом ин стру мен та ли за ци јом и зло у по тре бом, мо гу ар ти ку ли са ти 
са свим су прот ни са др жа ји! И баш ту и ле жи нај ве ћа од го вор ност Срп ске пра-
во слав не цр кве!

12 Ви ди: Ru dolf Car nap, „Der lo gische Auf bau der Welt“, Ber lin, по но во об ја вље но 
за јед но са „Sche in pro ble me in der Phi lo sop hie“. “Das Fremdpsychis he und der 
Re a li smus stre it“, Ham burg, 1961. Ци ти ра но пре ма но вом из да њу.
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се на рас по ла га ње пу ким ин те ре си ма по ли тич ког вла да ња.13 
Упра во у то ме, огле да се истин ски крах ве ли ких ам би ци ја 
ра ци о нал ног уре ђе ња све та, те ујед но, по ка зу је ве о ма про-
бле ма тич ном спо ме ну та тврд ња да се тек из ра ци о на ли зма 
мо гу црп сти да нас по тен ци ја ли чо ве ко вог осло бо ђе ња. А 
баш тим тра гом са гле да ва ју се и не спор не мо гућ но сти он то-
ло ги је ве ре! 

Ми сли мо за то да ни је ис прав но за сту па ти ста но ви ште 
пре ма ко ме ве ра и зна ње не из бе жно мо ра ју би ти у су ко бу, 
ме ђу соб но се ис кљу чу ју ћи. Ни је тач но да је ди но ате и сти 
мо гу би ти ин те лек ту ал ци! Ни је тач но да су ин те лек ту ал ци 
од ин те гри те та ну жно не ве ру ју ћи или пак аг но сти ци! Не-
при хва тљи во је ско ро кон вен ци о нал но ми шље ње да онај ко 
при па да цр кве ном те лу, не мо же у исто вре ме би ти ле ги ти-
ман део ин те лек ту ал не и на уч не за јед ни це. Уве ре ни смо да 
истин ски по бо жан чо век, упра во за то што жи ви цр кве ним 
жи во том ( што под ра зу ме ва ње гов не пре ки дан труд, са мо-
кон тро лу и од ри ца ње, по жр тво ва ност и из га ра ње љу ба вљу 
за дру ге и пре ма Бо гу ) има сна ге да ис тра је и на пу ту ин-
те лек ту ал ног и на уч ног ства ра ла штва, пре ва зи ла зе ћи ис ку-
ше ња ла год не ег зи стен ци је -   оси гу ра не „при ве зи ва њем“ 
уз раз не ин сти ту ци о нал не и ва нин сти ту ци о нал не „цен тре“ 
фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи) – као си гур ног пу та ка гу-
бље њу уну тар ње сло бо де и мо рал ног ин те гри те та... Тач ни је, 
упра во као вер ник, у свој пу ни ни свог би ћа, чо век се мо же 
од го вор но и ви со ко про фе си о нал но ба ви ти на у ком!14 Оту да, 
би ти ве ру ју ћи на уч ник ни ка ко не зна чи уна пред би ти ли шен 
спо соб но сти кри тич ког ми шље ња, ре флек сив но сти и на уч не 
кре а тив но сти. Јер, ко ји ће став у на у ци би ти ва ли дан и исти-
нит не од ре ђу је ма чи ја иде о ло шко-по ли тич ка при пад ност, 
већ обрат но – усва ја ње на уч не исти не пред ста вља је дан од 
бит них усло ва по ли тич ке и све ко ли ке про гре сив но сти.

13 Ви ди: Жив ко вић, Гор да на, „Пра во сла вље и мо дер на ра ци о нал ност (мо гу ћи 
до ме ти и огра ни че ња)”, у Цркваикризаполитичкезаједнице, Цен тар за хри-
шћан ске сту ди је, Бе о град, 2006.

14 Уко ли ко пак та ко не би би ло, до вео би се озбиљ но у пи та ње сам сми сао и 
раз лог по сто ја ња про кла мо ва них вер ских сло бо да. Јер, оне ни су по ста ле дра-
го це ни део за пад но е вроп ског ци ви ли за циј ског на сле ђа, да би се „ли ша ва ле“ 
жи во та, сво ди ле на пу ку ју ри дич ку чи ње ни цу и фор мал ност. Већ да би не пре-
кид но раз ви ја ле оно про дук тив но је згро, ко је мо же га ран то ва ти чо ве ку оства-
ре ње ве ре као на чи на жи во та.
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Сто га, ова кве же сто ке и бе сти јал не ме диј ске ха ран ге 
про тив Цр кве и ве ре – пред у зе те од стра не  „не за ви сних ин-
те лек ту а ла ца“, те ис так ну тих по сле ни ка не ких не вла ди них 
(да кле: не- др жав них) ор га ни за ци ја, мо гу озбиљ но по ко ле ба-
ти и нај на ив ни је у уве ре њу да ова кви „ум ски рад ни ци“ је су 
ауто ном ни и не за ви сни, као и да ни су „на ме ште ни ци“ од ре-
ђе них по ли тич ких сна га ко је у овом дру штву же ле оства ри ти 
по ли тич ку хе ге мо ни ју.15 То се од но си пре све га на оне - за 
сва дру штве на и по ли тич ка пи та ња „ап со лут но ком пе тент-
не“ - не вла ди не екс пер те, ко ји у му ко трп но по кре ну тој тран-
зи ци о ној „кри тич кој ре флек си ји“ по при ро ди ства ри има ју 
пот пу ни при мат, што не по сред но до ка зу је и њи хов ни чим 
до ве де ни у пи та ње ап со лут ни ме диј ски мо но пол.За то су ови 
ма ло број ни, али ве о ма гла сни, не вла ди ни гла сно го вор ни ци 
не без раз ло га по ста ли на ши пра ви „де мо крат ски гу руи“, 
чвр сти за го вор ни ци „лу стри ра ња“ свих ко ји да нас ми сле „ан-
ти мо дер но“, „ан ти е вроп ски“, „уско про вин ци јал но“ и „на ци-
о на ли стич ки“; те, „иде о ло шки бла го ве сни ци“ не за о би ла зног 
„фун да мен тал ног су о че ња Ср ба са со бом са ми ма“ као сво је-
вр сног ви да „се ку ла р ног по ка ја ња“, без ко га не ма и не мо же 
ни би ти на шег „раш чи шћа ва ња са срам ном про шло шћу“ и 
по ста вља ња здра вих те ме ља на ше европ ске и ци ви ли зо ва не 
бу дућ но сти.16

15 Ви ди: Гор да на Жив ко вић, Црква и невладине организације, Цен тар за хри-
шћан ске сту ди је, Бе о град,2010.

16 Та ко се, ре ци мо, твр ди да је од нос Срп ске пра во слав не цр кве пре ма оно ме што 
до ла зи из за пад ног кул тур но-ци ви ли за циј ског кру га екс трем но не га ти ван, да 
се чак мо же го во ри ти о на гла ше ном ан ти за пад ња штву ове цр кве, па ти ме, да-
кле, и од ба ци ва њу са мих те ме ља мо дер ног, де мо крат ског дру штва и др жа ве.
(Ви ди: Измеђуауторитаризмаидемократије:Србија,ЦрнаГора,Хрватска,
Књ.2,Цивилнодруштвоиполитичкакултура, Уред ник Дра ги ца Ву ја ди но-
вић, Бе о град: Це дет, 2004 – про је кат ини ци рао Цен тар за де мо крат ску тран-
зи ци ју, ЦЕ ДЕМ из Под го ри це и Цен тар за ис тра жи ва ње тран зи ци је ци вил ног 
дру штва из За гре ба.).А у том „ан ти за пад ња штву“ Срп ске пра во слав не цр кве, 
сма тра се, ва жно ме сто за у зи ма спе ци фич на кон цеп ци ја дру штва и др жа ве, у 
ко јој се „по је ди нац  ута па у дру штво“ као у „ор ган ску це ли ну“, од ба цу ју ћи 
при то ме у пот пу но сти ин ди ви ду а ли зам и плу ра ли зам с њим, укљу чу ју ћи ту 
и пар тиј ски плу ра ли зам. (Ви ди: Ол га Поповић – Об ра до вић, Исто). На су прот 
то ме, ве ли се на да ље, усва ја ју се „прин ци пи со ли да ри зма и ко лек ти ви зма“ 
или „ у срп ској ва ри јан ти тог со ли да ри стич ког уче ња“ усва ја се – са бор ност, 
ну де ћи се као „фор му ла до ма ћин ско пра во слав не Ср би је“ (Ви ди: Исто). Тре ба 
од мах ре ћи да се ов де са свим зло на мер но или тек из не зна ња го во ри о са бор-
но сти, као не че му што је усме ре но про тив сло бо де лич но сти. Са свим су прот-
но то ме, лич ност у ка то ли чан ском пре о бра жа ју за до би ја,у ства ри, еви дент ну 
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Већ ду же вре ме на из ре до ва про е вроп ске, ул тра ре-
форм ске и ли бе рал не ин те ли ген ци је сти жу алар мант на упо-
зо ре ња да го ли ин те рес пре жи вља ва ња у Ср би ји да нас по но-
во ста вља на днев ни ред пи та ње се ку ла ри за ци је, иако је ов де 
реч о пи та њу ко је је мо дер ни свет одав но већ ре шио у ко рист 
се ку лар не др жа ве. Кон ста ту ју ћи са жа ље њем ка ко се по сле 
пет де це ни ја жи во та у се ку лар ној др жа ви да нас у Ср би ји на 
по чет ку 21. ве ка од ви ја про цес де се ку ла ри за ци је, скре ће се 
ујед но па жња на чи ње ни цу да упра во се ку ла ри за ци ја као 
прин цип уре ђе ња дру штва и др жа ве чи ни ону гра ни цу ко ја 
раз де љу је пред мо дер но од мо дер ног до ба, па је са мим тим 
те шко да нас за ми сли ти де мо крат ски по ре дак без се ку лар не 
др жа ве. А до дат но оте жа ва ју ће окол но сти про во ђе ња де се ку-
ла ри за ци је у нас обе ло да ње не су „чи ње ни цом“ да су вред но-
сти ко је про мо ви ше Срп ска пра во слав на цр ква – крај ње ар-
ха ич не , ко лек ти ви стич ке, ан ти за пад њач ке и ксе но фо бич не, 
док сам на чин њи хо вог про мо ви са ња од ли ку је из ра зи та не-
то ле рант ност, па и агре сив ност. Ка ко је пак Цр ква, исто риј-
ски гле да но, би ла око сни ца и кон стан та срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та, чак је ди на исто риј ска кон стан та тог иден ти те та, 
то је она да нас „је дан од кључ них чи ње ни ца бло ка де“ у ко ју 
је до ве ден срп ски на род, ти ме „ што је ра за пет из ме ђу зах те-
ва мо дер ног до ба, с јед не стра не, и фик ци ја ми то ва, с дру ге.17 
Сма тра се за то да без осло бо ђе ња од тих ми то ва, фик ци ја и 
пред ра су да, уоп ште ни је мо гу ће за ми сли ти да се срп ски на-
род ко нач но при бли жи би ло ка квој мо гућ но сти да оства ри 
соп стве ни иден ти тет као „иден ти тет мо дер не на ци је“. 

Упра во на том тра гу ин те лек ту ал ци „ул тра ре форм ске“, 
ли бе рал не, и „про е вроп ске“ ори јен та ци је из ри чи то ука зу ју 
на огром ну опа сност по сто ја ња, те не са гле ди во штет не и чак 
по губ не по сле ди це ути ца ја на на шу јав ност, а по го то во мла де 
љу де, „пра во слав не де сно ори јен ти са не патриотске омла ди-
не“ (Срп ске две ри, Све ти Ју стин фи ло соф, Но мо ка нон итд), 

сна гу да из ра зи жи вот-свест це ли не, и баш у то ме се и обе ло да њу је јед но 
од би зних свој ста ва чо ве ка као дру штве ног би ћа и би ћа за јед ни це. Оту да се 
са свим по гре шно на да ље из во ди за кљу чак, ка ко се као ве ли ки про блем по ка-
зу је то што СПЦ – ин си сти ра ју ћи на Трој ству: цр ква, на ци ја, др жа ва (ду бо ко 
уко ре ње ном у исто ри ју и тра ди ци ју) – у овом тре нут ку то трој ство на ме ће као 
фор му лу кул тур ног и по ли тич ког иден ти те та Ср ба.

17 Ви ди: Ол га По по вић-Об ра до вић, Измеђуауторитаризмаидемократије:Ср
бија,ЦрнаГора,Хрватска, на ве де но де ло.
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као „ не ка кве ул тра- де сни чар ске крај но сти“ и „де ви ја ци је“ 
чи је се ак тив но сти и три би не не би сме ле ви ше „то ле ри са-
ти“ под по кро ви тељ ством др жа ве или вас пит но-об ра зов них 
уста но ва, би ло где, а због че га би не ко мо рао убу ду ће сно си-
ти за кон ску, па и кри вич ну од го вор ност. У су прот ном, сма-
тра се, „има ће мо на кон ко му ни зма и пра во слав ни та ли ба ни-
зам“ и то по др жан од стра не мла де ге не ра ци је,18 а по сле ди це 
ова кве јед не сво је вр сне „ та ли ба ни за ци је Уни вер зи те та“ би-
ће не са гле ди во штет не. Јер, „пра во слав ни та ли ба ни зам је са-
мо је дан део срп ског фа ши зма, а тре ба нам ко смо по ли ти зам, 
на ци о нал на и вер ска то ле ран ци ја и мул ти кул ту рал ност“.19

На рав но, ов де с раз ло гом мо же мо по ста ви ти сле де ће пи-
та ње: за ла жу ли се, ма кар са мо вер бал но, ови „про ре форм ски 
ли бе ра ли“за по што ва ње устав но сти и за ко ни то сти, те јед на-
ко сти сло бо да и пра ва свих гра ђа на? Јер, ка да би то за и ста 
та ко би ло, он да би сва ка ко мо ра ли ре спек то ва ти као ле га лан 
и ле ги ти ман још 2006. го ди не усво јен За кон о цр ква ма и вер-
ским за јед ни ца ма, ко ји отва ра но ви про стор за су де ло ва ње 
Цр кве и вер ских за јед ни ца у про це су осми шља ва ња жи во та 
срп ског дру штва.Од ба ци ва ње и вра ћа ње на сам по че так свих 
про ме на у цр кве но-др жав ним од но си ма свој стве ним сва ком 
истин ски де мо крат ском по ли тич ком по рет ку, зна чи за пра во 
– не по што ва ње јед не ци ви ли за циј ске те ко ви не ко ја до при-
но си ста бил но сти уста но ва прав не др жа ве.За тим, под ра зу-
ме ва ли њи хов „ре форм ски кон цепт“ де мо крат ског дру штва 
иде о ло шки не у трал ну др жа ву ко ја не ма мо но пол над об ра-
зо ва њем и вас пи та њем, те оси гу ра ва у окви ру сво јих над ле-
жно сти из во ђе ње фа кул та тив не вер ске на ста ве у др жав ним 
шко ла ма? Реч ју,због че га се ови „ли бе рал ни евро пеј ци“ та ко 
сил но про ти ве ре а ли зо ва њу и у нас оно га што већ уве ли ко 
по сто ји у мо дер ном и де мо крат ском све ту – раз дво је но сти 
цр кве и др жа ве ко ја чи ни не до пу сти вим и сва ко др жав но ме-
ша ње у „ уну тра шње цр кве не ства ри“?

Про то ком вре ме на по ста је све из ве сни је да пра ва европ-
ска, гра ђан ска, де мо крат ска и мо дер на Ср би ја мо же уисти ну 
за жи ве ти, тек под усло вом да прет ход но ко нач но „рас кр сти“ 
са твр до кор ним ба ла стом свог ко му ни стич ког на сле ђа. Да 

18 Ви ди: Православниталибани,http://forum.b92.net/index.php?showtopic=26306 
,3  mart,  2010

19 Исто.
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ов де ни ка ко ни је у пи та њу јеф ти на ре то ри ка јед ног евро скеп-
ти ка и про тив ни ка европ ских ин те гра ци ја, већ су ви сли став 
из не дрен уви дом у са му фе но ме но ло ги ју по ли тич ког жи во та 
у нас, по ред оста лог сјај но илу стру је и би зар ни, па ипак ве-
о ма оту жни, ИзвештајостањуљудскихправауСрбијиза
2007. годину20,ру ко тво рен у „хел син шкој фа бри ци вир ту ел-
ног срп ског дру штва“ у ко јој пу ном па ром ра де не ки јав но сти 
ма ло по зна ти „ан дер гра унд пре га о ци“, пред во ђе ни сво јом 
на да све по зна том и екс по ни ра ном пред сед ни цом Со њом Би-
сер ко. У овом чи сто по ли тич ком из ве шта ју сро че ном у ду ху 
нај бо ље ко му ни стич ке тра ди ци је, с оби љем већ кла сич них и 
у мно го че му ана хро них „то та ли тар них до сет ки и пи кан те-
ри ја“, по ран гу зна чај но сти за на шу на пред из ло же ну тврд њу 
за си гур но се из два ја екс цен трич на и са свим ујед но ста вље на 
кон ста та ци ја ко ја пред ста вља истин ски „те о риј ски но вум“ – 
ин те лек ту ал ну ели ту у Ср би ји да нас чи не углав ном бив ши 
конвертити.21

А да би се уоп ште мо гло раз у ме ти о че му је ов де за пра-
во реч, „хел син шки тим екс пе ра та“ упу шта се у сло жен „ана-
ли тич ки за хват“ над исто риј ским, али и ак ту ел ним „чи ње ни-
ца ма“, ну де ћи нам сле де ће „де таљ но по ја шње ње“: „О пој му 
кон вер зи је и ње ним раз ли чи тим об ли ци ма до ста се рас пра-
вља ло у струч ној ли те ра ту ри, та ко да је као основ ни об ра зац 
утвр ђе но напуштање комунистичког интернационализма
(Г.Ж.)чак и пре рас па да со ци ја ли стич ког си сте ма, и скре та-
ње у раз чи те вер зи је ли бе ра ли зма и кон зер ва тив ног на ци о-
на ли зма. То скре та ње за со бом по вла чи нео п ход ну ре ви зи ју 
про шло сти, а за по је ди не ин те лек ту ал це кон вер ти те то зна чи 
са та ни за ци ју ко му ни зма, тј. оног што су би ли. Ово је за њих 
бит но јер ти ме оправ да ва ју свој ин те лек ту ал ни обрт и сво-
ју са да шњу де лат ност“.22 При то ме се „пре ци зи ра“ сам по јам 
„кон зер ва тив ног на ци о на ли зма“ – јед ну од ње го вих нај бит-
ни јих од ред ни ца чи ни „ан ти за пад ња штво“ ко је је у су шти ни 
по ве за но са те о ри јом за ве ре по ко јој је нај пре по зна тљи ви је.23 
Та ко се, ка же се да ље, За пад пер ци пи ра као „аро ган ци ја и 

20 Србија: Самоизолација–реалностициљ,Хелсиншки одбор за људска права 
у Србији, Београд, 2008.

21 Новеелитеинационалнаидеологија,Исто. 
22 Исто.
23 Исто.
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бру тал ност број них ме ђу на род них пред став ни ка“, што пра ти 
„емо тив на ре то ри ка“ ти пич на за да на шњи на ци о на ли зам у 
Ср би ји (оп те ре ћен освет нич ким или стра дал нич ким ми то-
ви ма), али је ви ђе на и као по го дан ин стру мент за про па ги-
ра ње истог“.24 Та ко ђе, твр ди се да „мит о му че ни штву ни кад 
ни је био по пу лар ни ји  јер и са да као и ра ни је ње гов оквир 
чи ни де лат ност Срп ске пра во слав не цр кве са по др шком ака-
дем ских кру го ва“.25 Нај зад, за кљу чу је се да је „кон зер ва тив но 
ор га ни ци стич ко по и ма ње дру штва стал но при сут но код ин-
те лек ту ал не ели те“. А оно се сво ди и на „фик си ра ност иден-
ти те та, на ње гов при род ни ка рак тер“, што за пра во зна чи да 
је „на ци о нал ни иден ти тет не што по при лич но по сто ја но и не 
мо же се тек та ко ме ња ти“.26 Ре зул тат та кве по ли ти ке, сма тра 
се, пред ста вља „иде о ло ги ја о угро же но сти на ци је ко ја је по-
ста ла осно ва прав да ња про це са по ја ча ног на ци о нал ног осве-
шћи ва ња у ком се по ти ску ју, пре ћут ку ју или ре ла ти ви шу 
там не стра не вла сти те про шло сти“.27

Ме ђу тим, „ко ре ни ова кве ма три це“ от кри ва ју се још у 
осам де се тим го ди на ма про шлог ве ка ка да је срп ска јав ност, 
„об на вља њем ко сов ског ми та, кондиционирана за прелазак
саинтернационалног,социјалистичкогсистемавредности
наонајнационалистичкииетнички(Г.Ж.)“.28 За пра во, тр ди 
се, „ели та је ин си сти ра ла на осе ћа њу угро же но сти од де мо-
крат ских про ме на ко је су до ла зи ле из дру гих ре пу бли ка и 
на ци ја.То је до ве ло до вра ћа ња на на ци о нал ну, „сла во фил-
ску“ стру ју ко ја је увек би ла ве о ма ја ка у срп ској по ли тич кој 
кул ту ри. На но вом – ста ром мо де лу по диг ну те су две ге не ра-
ци је ко је су се окре ну ле ан ти за пад ња штву, ан ти е вро пе и зму, 
ан ти тр жи шту и, из над све га, од би ја њу кон цеп та људ ских 
пра ва, од но сно плу ра ли зма, то ле ран ци је и раз ли чи то сти“.29

Ова кви „кон вер то ва ни ин те лек ту ал ци“ пре по зна ју се 
пре све га „у бив шој ју го сло вен ској ели ти Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти (СА НУ)“, чи ји до при нос са вре ме ној исто-
ри ји пред ста вља „стра те шки до ку мент (Ме мо ран дум) ко ји 
уоб ли ча ва иде ју ве ли ко срп ског про јек та“, а „по ра жа ва ју ће је 

24 Исто.
25 Исто.
26 Исто.
27 Исто.
28 Исто.
29 Исто.
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то што је то на сле ђе СА НУ и дан да нас ак ту ел но и има сво ја 
зна чај на ин те лек ту ал на упо ри шта“.30 По себ но је ин те ре сант-
на и за нас зна чај на тврд ња  – да на ци о на ли зам ко ји се про мо-
ви ше да нас има „не ко ли ко оп штих ме ста: у ње го ва основ на 
по ла зи шта ула зи критикамарксистичкогинтернационали
зма,наглашавањеугроженостивластитенације,слабљење
критичности према конзервативним утицајима и вредно
стимаизанемаривањеинтереснорационалне,друштвено
економскедимензиједруштвеногживота(Г.Ж.)“.31 У скло пу 
то га се про во ди на гла ше на кри ти ка Срп ске пра во слав не цр-
кве – као кон зер ва тив не, ре тро град не, ана хро не, фун да мен та-
ли стич ке, шо ви ни стич ке, кле ро фа ши стич ке, про вин ци јал не, 
ан ти е вроп ске, ан ти де мо крат ске, ан ти ци ви ли за циј ске сна ге, 
ко ја има по вла шће ни по ло жај у срп ском дру штву, те сно са ра-
ђу ју ћи да срп ском др жа вом у ства ра њу „но вог срп ског иден-
ти те та“ за сно ва ног на пра во слав ним иде ја ма и вред но сти ма, 
ор ган ском по и ма њу дру штва и де сни чар ским иде о ло ги ја ма 
„кр ви и тла“.32 На и ме, ве ли се да је „пер ма нент на по ли тич ка и 
ме диј ска кам па ња про тив Еуро пе и За па да до ве ла до ма сов-
ног скеп ти ци зма пре ма тзв. стра ним вред но сти ма и гло ри-
фи ка ци је тзв. аутох то них срп ских, пра во слав них вред но сти. 
Пре ко тих пре о вла ђу ју ћих сли ка из про шло сти фор ми ра на је 
но ва иден ти тет ска ма три ца. По њој, срп ска на ци ја је исто риј-
ски ис прав на: она ни ка да ни је во ди ла осва јач ке ра то ве, увек 
је би ла на ис прав ној стра ни исто ри је. Та ква са мо пер цеп ци ја 
обез бе ђу је апри ор ну мо рал ну и сва ку дру гу нео д го вор ност, 
јер, да ју ћи оре ол „исто риј ске чи сто те“, осло ба ђа не са мо у 
од но су на про шлост, не го и уна пред, од „не ис прав но сти“.33

Сход но све му то ме, сма тра се не до пу сти вим су де ло ва-
ње ове цр кве у про це су осми шља ва ња жи во та срп ског тран-
зи ци о ног дру штва, др жа ње ве ро на у ке у др жав ним шко ла ма, 
вра ћа ње Бо го слов ског фа кул те та у са став Бе о град ског уни-
вер зи те та, при су ство све ште ни ка у Вој сци, итд. На кон све га 
ово га оста је нам са мо да се за пи та мо: ко ли ко, за пра во, ова ква 
јед на „про е вроп ска при ча“ о људ ским пра ви ма (па и пра ву на 
ин те лек ту ал ни рад) ствар но стре ми де мо кра ти за ци ји и мо-

30 Исто.
31 Исто.
32 Исто.
33 Исто.
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дер ној по ли тич кој за јед ни ци, с об зи ром да се у њој при кри ве-
но и по сре до ва но, али и са свим из ри чи то, про мо ви шу мно ге 
вред но сти од ко јих се у це лом све ту одав но од у ста ло, па чак 
и та мо где са свим „ира ци о нал но“ сло ви за „ум но“? Ми сли мо 
да је пот пу но ја сно да се ова квим на чи ном де ло ва ња „не за-
ви сних“, „ хел син ших“, ин те лек ту а ла ца, у срп ску тран зи ци о-
ну „де мо крат ску прак су“ уво ди  „на ве ли ка вра та“ је дан екс-
трем но не де мо крат ски об лик по ли тич ког ми шље ња, ко јим 
се срп ски ин те лек ту ал ци де ле – на по ли тич ки нај по доб ни је, 
ма ње по доб не и не по доб не, што зву чи ите ка ко по зна то сви ма 
ко ји ни су за бо ра ви ли ову чу ве ну „лек ци ју“ из до ме на по ли-
тич ке те о ри је и прак се ти то и зма, или, „со ци ја ли зма с људ-
ским ли ком“. Не ма сум ње, ме ђу тим, да се ти ме ра за ра сам 
те мељ из вор не иде је европ ске де мо кра ти је, ко ја про мо ви ше и 
га ран ту је упра во јед на кост свих пред за ко ном! За то ни ма ло 
на и ван про блем овог дру штва ко је пре тен ду је да бу де уисти-
ну де мо крат ско и европ ско, је сте упра во ова кво иде о ло шко и 
праг мат ско-по ли тич ко  „од чи та ва ње“ мрач не стра не срп ског 
„Ја ну со вог ли ца“ у ви ду по је ди них по ли тич ких пар ти ја, али 
и ве ли ког де ла са мог срп ског на ро да, а на да све ње го ве ин те-
ли ген ци је и Цр кве, ко ји се про гла ша ва ју – „де мо крат ски не-
по доб ним“, на зад ним, кон зер ва тив ним, на ци о на ли стич ким, 
„рат но на стро је ним“, „кле ро фа ши стич ким“, „фа ши стич ким“ 
и чак при ми тив ним. А по сле ди це то га су мно го стру ко штет-
не и не са гле ди ве на пла ну ег зи стен ци је чо ве ка, на ро да и дру-
штве не за јед ни це на овом тлу...
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WHOARESERBIANINTELLECTUALSTODAY
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Re su me

Rightatthebeginningofthepaper,theauthorwarnsabout
thefactthattodaythereisnotmuchleftoftheclassical“defini
tion”ofanintellectual,whichisunthinkablewithoutintellectual
freedom,assumingthefollowingleadingprincipleofthinkingand
acting –Not giving up on rational approach, neutral distance
andconstantquestioningvisàviseverythingthatsurroundsus.
Bypointingoutthatmorallity,ethics,commitmenttotheideasof
truth, justice,humanityandsolidarityrepresentaprecondition
of every intellectual (especially: scientific) activity, she conclu
des that validity and the veracity of a scientific attitude is not
determinedbyanyone’sideologicalpoliticalaffiliation,butquite
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theopposite–adoptionofscientifictruthrepresentsoneofim
portantconditionsofpoliticalandeveryotherprogressivity.By
conductingdetailedanalysisofthephenomenologyofrealityof
theSerbiantransitionsociety–theoverallpolitizationofsociety,
collapseofsocialvalues,crashofmorality,ethics,creativity,cri
sisofhumanintegrityandsubjectivity,emphasizingtheactivity
ofthesocalledindependentintellectualsandnongovernmental
organizations, theauthor leaves“open”a significantquestion:
whether,andwhatcan“defend”theunderstandingofintellectu
alsasproponentsofcriticalpublic,bindbytruth?
Keywords: intellectuals, Serbian transition, politization of so

ciety, crisis ofmoralityandcreativity, subjection,
nongovernmental organizations, Serbian Ortho
doxChurch

 Овај рад је примљен 5. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 2. септембра 2013. године.
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Увод
Кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић ре ха би ли то ван је Решењемо

рехабилитацији ко је је 28. но вем бра 2011. го ди не до нео Ви ши 
суд у Бе о гра ду (у да љем тек сту Решење).1 На тај на чин по ни-
ште на је Одлукаоутврђивањузлочинаокупатораињихових
помагача ф бр. 35722 (у да љем тек сту Одлука), ко јом је кнез 
Па вле про гла шен за зло чин ца од стра не Др жав не ко ми си је за 
утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча (у да љем 
тек сту ДК). У овом ра ду би ће пре до че на не ка пи та ња про и за-
шла из су че ља ва ња  Одлуке из 1945. и Решења из 2011, а ко ја 
се ти чу по сле рат ног ме ђу на род ног кри вич ног пра ва и ње го ве 
ре цеп ци је у Ју го сла ви ји. 

Ја сно је да је у ова два до ку мен та (у Одлуци из 1945. и у 
Решењу из 2011.) реч о две са свим су прот не ин тер пре та ци је 
исто риј ских до га ђа ја од пре не што ви ше од се дам де це ни ја, 
као и о бит но дру га чи јем ква ли фи ко ва њу од ре ђе ног исто риј-
ског де ло ва ња, ко је има и сво ју прав ну ди мен зи ју. У Одлуци 
ДК од 17. 9. 1945. го ди не, ко јом је кнез Па вле про гла шен за 
зло чин ца на ве де но је да је кнез Па вле, по ред оста лих де ла 
ко ја су му ста вље на на те рет, од го во ран и за де ла “из да ја на-
ро да” и “при пре ма агре сив ног ра та.” У из во ду из Одлуке из 
1945. го ди не, је дан део об ра зло же ња те ре ти кне за Па вла да 
сво јом по ли ти ком

“на пу шта до та да ње са ве зе и на слон на де мо крат ске зе мље, 
а тај но укљу чу је Ју го сла ви ју при вред но и по ли тич ки у пот пу ну 
за ви сност од си ла осо ви не. 1941. г. за кљу чу је Трој ни пакт, по што 
је прет ход но си сте мат ски спро во дио са бо та жу на о ру жа ња и при-
пре мао зе мљу за ка пи ту ла ци ју. Одвајањемоддемократскихзема
љапотписивањемТројногпакта,Павле једопринеоагресивном
ратусилаосовине.” (Подв. аутор)3

1 Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа (Рех бр. 226/10) мо же се у 
ин те грал ном об ли ку на ћи на веб адре си:  http://www.bg.vi.sud.rs/images/resen-
je8(1).pdf Посл. приступ 2. 4. 2012.

2 Odlukaoutvrđivanjuzločinaokupatorainjihovihpomagača F BROJ 3572  (као у 
оригиналу), Архив Југославије (АЈ) - Фонд Државне комисије за утврђивање 
злочина окупатора и њихових помагача (110) - фасцикла (111) - лист бр. (313). 
Документ нема изворну пагинацију. У даљем тексту документ ће бити цитиран 
као Одлукауз невођење странице према архивској пагинацији. Такође, треба 
напоменути да документ није сачуван у целини односно да су сачуване само 
прве странице документа и фасцикла са генералијама.

3 Одлука, 313.
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Решење o ре ха би ли та ци ји у пот пу но сти од ба цу је ова-
кву ин тер пре та ци ју, ука зу ју ћи на на вод не исто риј ске не и-
сти не при сут не у Одлуци и на прав не по сле ди це про ис те кле 
из тих, ка ко се у Решењу на во ди – не и сти ни тих тврд њи. На-
и ме, чи ње ни ца је да је Ју го сла ви ја до 1941. го ди не до шла у 
при вред ну, а у мно го ме и по ли тич ку за ви сност од си ла Осо-
ви не, бу ду ћи да се, при ме ра ра ди, при ли ком из бо ра ми ни ста-
ра у вла ди во ди ло ра чу на о то ме ко ће би ти по во љи не мач ке 
ди пло ма ти је, од но сно да се не до во де љу ди пре ма ко ји ма би 
не мач ка ди пло ма ти ја би ла не по вер љи ва.4 Ју го сла ви ја се ис-
та кла и у по др шци Фран ко вој Шпа ни ји, а фа ши за ци ја зе мље, 
на ро чи то у вре ме вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа би ла је еви-
дент на. Кнез Па вле, ко ји је сте био про за пад но ори јен ти сан, 
све ове по ја ве је ипак то ле ри сао. Са дру ге стра не, ни је тач на 
оце на да је кнез си сте мат ски спро во дио са бо та жу на о ру жа-
ња, бу ду ћи да је да нас по зна то да је ула гао на по ре, прем да 
за ка сне ле, да се зе мља на о ру жа.5 Ипак, сме не у вој ном вр ху, 
мо би ли за ци је и де мо би ли за ци је, про ме не рат ног рас по ре да, 
те мељ не из ме не вој них пла но ва и уоп ште ха о тич на си ту а-
ци ја сва ка ко ни су пред ста вља ли фак тор ста би ли за ци је вој-
ног чи ни о ца. Украт ко, исто риј ски кон текст је до не кле ком-
плек сни ји не го што то при ка зу је ци ти ра ни део из Одлуке из 
1945. го ди не, али оста вља ју ћи по стра ни ши ру исто риј ску 
про бле ма ти ку, др же ћи се са мо оних исто риј ских чи ње ни ца 
нео п ход них за раз у ме ва ње про бле ма о ко јем је реч, по треб но 
је раз мо три ти пи та ње прав ног ста ту са од лу ке о при сту па њу 
Ју го сла ви је Трој ном пак ту и по сле ди ца ко је су из те од лу ке 
про ис те кле за ње не до но си о це. Упра во са тим у ве зи је и по-
след ња тач ка из Одлуке из 1945. го ди не - “при пре ма агре сив-
ног ра та”. Да ли је та тач ка у слу ча ју кне за Па вла оправ да на? 
То је цен трал но пи та ње од ко јег у нај ве ћој ме ри за ви си прав-
на ква ли фи ка ци ја де ло ва ња Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа и ње го вих 
са рад ни ка, и то пр вен стве но са ста но ви шта ме ђу на род ног 
пра ва и ње го ве ре цеп ци је у по сле рат ној Ју го сла ви ји.

4 Вид: М. Konstantinović, Politikasporazuma.Dnevničkebeleške1939–1941.Lon
donskebeleške1944–1945, Beograd 1998, стр. 269 и даље.

5 Вид: Бјелајац, Миле, Дипломатија и војска, Београд 2010. (Посебно види 
поглавље „Последица војног слабљења и слома Француске“, стр. 163–180); 
Др Давид Албала: специјални делегат при Југословенском краљевском
посланствууВашингтону1939–1941, прир. Ђ. Лопичић, Београд 2010.



СрђанМилошевић РЕХАБИЛИТАЦИЈАКНЕЗАПАВЛА

276

Ако су ква ли фи ка ци ја “из дај ник на ро да” или “раз би-
ја ње је дин ства на ро да Ју го сла ви је”, ко је се та ко ђе на ла зе у 
Одлуци из 1945. го ди не у мно го ме оп те ре ће не по ли тич ким 
са др жа јем, у слу ча ју де ла “при пре ма агре сив ног ра та” ствар 
сто ји по све дру га чи је. То пи та ње је ва жно упра во из раз ло га 
што пре ва зи ла зи оквир ју го сло вен ског по сле рат ног за ко но-
дав ства и ти че се ме ђу на род них нор ми, а не ис кљу чи ве во ље 
ко му ни стич ког ре жи ма.

УлогакнезаПавлауприступањуЈугославије
Тројномпакту,правнистатустогчинаи

правнепоследицезаактере

Очи глед но је да се две тач ке са по чет ка Одлуке из 1945. 
ко је се на во де ме ђу де ли ма ко ја се ста вља ју на те рет кне зу 
Па влу,  на и ме “из да ја на ро да” и “при пре ма агре сив ног ра-
та”, од но се на при ступ Ју го сла ви је Трој ном пак ту. То се ви ди 
на осно ву ци ти ра ног крат ког увод ног де ла Одлуке.6 Оправ-
да ност рас пра вља ња овог пи та ња у кон тек сту ре ха би ли та-
ци је кне за Па вла ја сно је ви дљи ва ка да се има у ви ду уло га 
кне за Па вла у по ли тич ком жи во ту Ју го сла ви је као и пи та-
ње прав ног ста ту са при сту па Ју го сла ви је Трој ном пак ту. Оба 
ова пи та ња са мо су ве о ма по вр шно до так ну та у Решењу, а 
има ју кључ ни зна чај за ре ха би ли та ци ју. Прав ни тим за ре ха-
би ли та ци ју је ушао у не ком пе тент ну рас пра ву о има нент но 
исто ри о граф ским пи та њи ма, а суд је ту су штин ски не ком-
пе тент ну исто риј ско-прав ну ар гу мен та ци ју при хва тио. Да 
би се, да кле, об ја сни ло ода кле је про ис те као прав ни про блем 
по треб но је нај пре ука за ти на исто риј ски кон текст.

УлогакнезаПавлауприступањуЈугославије
Тројномпакту

Пр во и основ но је да се ука же на но тор ну чи ње ни цу да 
је у ак тив но сти ма ко је су до ве ле до при сту па ња Ју го сла ви-
је Трој ном пак ту јед ну од кључ них уло га играо кнез Па вле,7 

6 Вид. извод из Одлуке, нап. 4.
7 Решење настоји да ту улогу кнеза Павла замагли односно да занемари њен 

стварни значај, што је супротно историографским знањима о периоду 
владавине Намесништва 1934–1941. Наиме, научна историографија, без 
обзира на интерпретацију тог чина, не негира кључну улогу кнеза Павла у 
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што је чи ње ни ца нео спо ре на у до са да шњој на уч ној исто ри-
о гра фи ји. Ме ђу тим, тен ден ци ја ти ма за ре ха би ли та ци ју је, 
на тра гу не ких ре ви зи о ни стич ких ин тер пре та ци ја,8 да кне за 
Па вла, нај пре ши ро ким али при стра сним оцр та ва њем исто-
риј ског кон тек ста, по зи ва њем на ње гов не га ти ван став пре ма 
Хи тле ру, Му со ли ни ју и на ци-фа ши зму, од но сно по зи ва њем 
на ње го ве не сум њи во ис кре не сим па ти је пре ма за пад ним са-

одлучивању о томе да ли ће до приступања пакту доћи или не. Због тога овај 
рад полази од става, до сада неоспореног у научној историографији, да је 
кнез Павле, заједно са сарадницима, један од кључних актера у приступању 
Југославије Тројном пакту. Не постоји ниједан савремени извор који би негирао 
такву улогу кнеза Павла у одлучивању о томе да ли ће Југославија приступити 
Тројном пакту или не, док са друге стране постоје  бројни извори који  такву 
улогу доказују. Кнез Павле је врло брзо стао на становиште о неопходности да 
Југославија приступи Тројном пакту и веома “конструктивно” је учествовао у 
доношењу такве одлуке. Сам кнез Павле није никада себе изузимао из одлуке 
о приступању Југославије Тројном пакту. О улози кнеза Павла у одлучивању у 
вези са приступом Југославије Тројном пакту написана је до сада једна мања 
библиотека радова. Разуме се, реч је често о ширим прегледима историје 
међуратне Југославије, а далеко мање је писано о овој специфичној теми. 
Приступање Тројном пакту није била искључиво одлука кнеза Павла, али 
је он имао највећи ауторитет у земљи. Детаљније о околностима у вези са 
потписивањем пакта види: Ferdo Čulinović, Slom stare Jugoslavije, Zagreb 
1958; Isti, Dvadeset sedmimart, Zagreb 1965; Velimir Terzić, SlomKraljevine
Jugoslavije, Beograd, 1984, 370–436; Branko Petranović. Nikola Žutić, 27.mart
1941. Tematska zbirka dokumenata, Beograd 1990, 99–136; B. Krizman, “Pris-
tup Jugoslavije Trojnom paktu u proljeće 1941”, Zbornik Pravnog fakulteta u
Zagrebu, 3-4/1970, 377–404, J. Хоптнер, Југославијаукризи, Лондон, Њујорк 
1962, 282–338; Ante Smith Pavelić,JugoslavijaiTrojnipakt, Buenos Aires 1956. 
Интересантно је навести и неколико сведочанстава кнежевих непосредних 
сарадника: Михаило Константиновић је после рушења Стојадиновића писао 
да се спољна политика није променила: “Њу је, уосталом, и раније водио 
Кнез, па је и сад води у истом правцу”. М. Konstantinović, Politikasporazuma.
Dnevničke beleške 1939–1941. Londonske beleške 1944–1945, Beograd 1998, 
159. На састанку у Берхтесгадену 14. 2. 1941. Цветковић и Цинцар Марковић, 
донекле затечени предлогом да Југославија приступи Пакту, одговорили су да 
“немају одКнеза (подв.  С. М.) инструкције у том смислу”, на шта је Хитлер 
рекао да би онда састанак са кнезом Павлом разјаснио позиције, што се касније 
и догодило. Vladislav Stakić, MojirazgovorisaMusolinijem:osovinskesileiJu
goslavija, Minhen 1967, 107; Драгиша Цветковић је у једном разговору рекао 
да му је кнез “с болом у души наложио (подв. С. М.)” да потпише пакт. Д. 
Цветковић према: ДрагишаЦветковићњимсамим, прир. Видосав Петровић, 
Ниш 2006, 450; Милан Антић такође каже да је “Кнез одлучио (подв.С. М.) да 
прихватимо немачки ‘ултиматум’“. АСАНУ – Збирка Милана Антића (14387) 
– док. бр. 8460.

8 Те интерпретације углавном су литерарне и налазимо их нпр. у драми 
Слободана Селенића, КнезПавле.Комадстезом, Београд 1991. или у роману 
Верослава Ранчића, КоначнаистинаОлгаиПавлеКарађорђевић, Београд 
2011. 
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ве зни ци ма, пре све га пре ма Ве ли кој Бри та ни ји, на не ки на-
чин од во ји од од лу ке о при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак-
ту, што је у нај ве ћој мо гу ћој ме ри не ис то рич но. У Решењу 
се по том ци ти ра ју ис ка зи под но си о ца зах те ва ко ји пот пу но 
за не ма ру ју ствар ни исто риј ски кон текст и све што је прет-
хо ди ло од лу ци (ви ше ме сеч на ди пло мат ска ак тив ност кне за 
и са рад ни ка, лич ни тај ни су сре ти кне за Па вла и Хи тле ра, са-
стан ци Крун ског са ве та ко ји ма је кнез пред се да вао и на ко-
ји ма је од лу ка о при сту па њу пак ту за пра во и до не та). Та ко 
се у јед ном ис ка зи ци ти ра ном у Ре ше њу твр ди сле де ће: “Оно 
што му се (кне зу Па влу - прим. С. М.) ста вља под тач ком 4 
на те рет, а то је да је за кљу чио Трој ни пакт је не тач но, јер он 
ни по Уста ву ни по За ко ну ни је имао овла шће ње да за кљу чи 
Трој ни пакт ни ти га је фак тич ки за кљу чио и пот пи сао, већ 
је то учи ни ла Вла да пре ко Цвет ко ви ћа и Ма че ка (sic!), с тим 
да је од лу ка до не се на јед но гла сно.” По ред то га  се ка же да 
на сед ни ци Вла де на ко јој се о пак ту од лу чи ва ло кнез Па вле 
“ни је гла сао, јер ни је члан вла де”9 (од но сно “ни је гла сао, јер 
по Уста ву и За ко ну као на ме сник то ни је ни мо гао”)10 па се 
на кра ју за кљу чу је сле де ће: “На во ди да је пот пи си ва ње Пак-
та до при нео о агре сив ном ра ту си ла осо ви не, је не та чан и 
не ло ги чан ка ко са исто риј ског та ко и са прав ног аспек та.”11 
Суд је све ово ува жио па је за кљу чио: “На ве де ном од лу ком 
кне зу Па влу Ка ра ђор ђе ви ћу се из ме ђу оста лог ста вља на те-
рет и при пре ма и пот пис Трој ног пак та ко јим је 25. мар та 
1941. го ди не у Бе чу Ју го сла ви ју пре дао на ми лост и не ми лост 
фа ши стич кој Не мач кој. Из из ве де них до ка за, као и не спор-
них исто риј ских чи ње ни ца про из и ла зи да је на ве де на тврд ња 
про из вољ на и не и сти ни та. На и ме, Про то кол о при сту па њу 
кра ље ви не Ју го сла ви је Трој ном пак ту у Бе чу 25. мар та 1941. 
го ди не пот пи са ла је Вла да кра ље ви не Ју го сла ви је пре ко сво-
јих пред став ни ка ми ни ста ра Дра ги ше Цвет ко ви ћа и Цин цар-
Мар ко ви ћа. Овла шће ње за пот пи си ва ње Трој ног пак та као 
и до но ше ње Од лу ке кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић ни је имао ни 
по та да ва же ћем Уста ву ни по за ко ну”.12 Дру гим ре чи ма, суд 
је ов де ар би три рао у јед ној исто ри о граф ској ства ри и из вео 

9 Решење, стр. 4.
10 Ibid., стр. 5.
11 Ibid.
12 Ibid., стр. 15.
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до каз да кнез Па вле ни је лич но пот пи сао Про то кол о при-
сту па њу Трој ном пак ту, иако ни ко ни ка да ни је ни твр дио су-
прот но. Са дру ге стра не, иако се кне зу на те рет ста вља де ло 
“при пре ма и пот пис пак та”, пот пу но је из о стао до каз да кнез 
Па вле ни је уче ство вао у припреми тог чи на, што би, на рав но, 
би ло не мо гу ће до ка за ти. Да кле, све и да је тач но (а ни је) да 
је у Одлуци из 1945. твр ђе но да је кнез Па вле лич но пот пи сао 
пакт, и да је, при ме ра ра ди, тек пред Ви шим су дом до ка за но 
да ни је би ло та ко, оста ло би и да ље нео спо ре но да је он у том 
чи ну уче ство вао припремајући ту од лу ку за јед но са сво јим 
са рад ни ци ма, што је та ко ђе до вољ но за евен ту ал но по ста-
вља ње пи та ња по ли тич ке, али и кри вич не од го вор но сти, о 
че му ће убр зо би ти ре чи. 

Ове тврд ње из Решењау нај ве ћој мо гу ћој ме ри нео д-
го вор не су пре ма исто риј ским, ма те ри јал ним чи ње ни ца ма и 
то у ви ше аспе ка та, а на ро чи то због ин си сти ра ња на то ме 
да, бу ду ћи да кнез Па вле ни је имао фор мал на овла шће ња за 
од лу чи ва ње о при сту пу Ју го сла ви је Трој ном пак ту, са мим 
тим не ма ни ни ка кве од го вор но сти за тај чин. Ово је до ап-
сур да до ве ден, го то во со фи стич ки фор ма ли зам ко ји пр ко си 
свим са зна њи ма о окол но сти ма при сту па Ју го сла ви је Трој-
ном пак ту, о ствар ној уло зи кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, али 
и са мом пра ву. На и ме, ар гу мент ко ји је упо тре бљен под ра зу-
ме ва да се по је ди нац ко ји се сво је вре ме но на ла зио на нај од го-
вор ни јој др жав ној функ ци ји осло ба ђа од го вор но сти за јед ну 
од нај суд бо но сни јих од лу ка пред ко јом се ме ђу рат на Ју го-
сла ви ја на шла ис кљу чи во на те ме љу фор мал них ар гу ме на та 
ко ји се ти чу ње го вих устав них и за кон ских над ле жно сти и 
уз пот пу но иг но ри са ње ње го ве ствар не, фак тич ке уло ге, ко-
ја је под ра зу ме ва ла не са мо ак тив но уче шће у од лу ка ма не-
го и не по сред но и лич но од лу чи ва ње о кључ ним др жав ним 
пи та њи ма. У том кон тек сту, са мо ус пут тре ба на по ме ну ти 
да у при лог то ме ко ли ка је ва жност при да ва на утвр ђи ва њу 
од го вор но сти у ве зи са са рад њом са фа ши стич ким др жа ва-
ма све до чи и чи ње ни ца да је у по сле рат ном ме ђу на род ном 
пра ву, упра во ка ко би се из бе гло да се фор мал ним раз ло зи ма 
осло бо де од го вор но сти прав но нео д го вор ни по је дин ци – мо-
нар си, уста но вље но да у до ме ну утвр ђи ва ња од го вор но сти 
за са рад њу са си ла ма Осо ви не не ва жи на че ло “prin ceps le-
gi bus so lu tus”. У Решењу о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла се, 
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ме ђу тим, за по ли тич ког чо ве ка ко ји је на нај не по сред ни ји 
на чин од го во ран за при сту па ње Ју го сла ви је Трој ном пак-
ту (пре го во ри са Хи тле ром, ак тив но уче шће у од лу чи ва њу 
на сед ни ца ма Крун ског са ве та) ла кон ски, без јед ног је ди ног 
ре ле вант ног ар гу мен та и упра во уз иг но ри са ње свих ре ле-
вант них из во ра ко ји све до че су прот но, твр ди не што што је у 
су прот но сти са ма те риј слном исти ном тј. да ње го ве од го вор-
но сти за пра во не ма. Да ап сурд бу де ве ћи, нај пре се по гре шно 
ин тер пре ти ра тврд ња из Одлуке из 1945, а по том се опо вр га ва 
та не ис прав но схва ће на тврд ња. Осим то га, на исти на чин би 
се мо гао од го вор но сти осло бо ди ти и ре ха би ли то ва ти сва ки 
по је ди нац осу ђен у про шло сти, бу ду ћи да се као кри те ри јум 
узи ма је ди но да ли је до тич ни по је ди нац имао пра во да де лу-
је на од ре ђе ни на чин или не, а не да ли је ствар но по сту пао на 
тај на чин. Ово из те ме ља ру ши прин цип ка жњи во сти не ког 
де ла, бу ду ћи да се као до во љан до каз фак тич ког не по сто ја ња 
де ла при хва та ар гу мент да за ње го во из вр ше ње по сто ји не ка 
фор мал на прав на пре пре ка (кнез Па вле ни је имао за кон ско 
пра во да од лу чу је, er go – ни је ни од лу чи вао). 

Од ба цу ју ћи, да кле, ову тврд њу из Решења као пот пу но 
нео сно ва ну и ап сурд ну и кон ста ту ју ћи још јед ном кључ ну 
уло гу ко ју је кнез Па вле имао у до но ше њу од лу ке о при сту-
па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту, што је, по но ви мо, нео спо-
ре но у на уч ној исто ри о гра фи ји, по гле дај мо ка кав је прав ни 
ста тус те од лу ке у све тлу ме ђу на род ног пра ва.

ПравнистатусприступањаТројномпакту
Од го во ре на пи та ње о прав ном ста ту су при сту па Ју го-

сла ви је Трој ном пак ту, о усло ви ма под ко ји ма се то при сту-
па ње до го ди ло, као и о по сле ди ца ма за ак те ре мо гу ће је про-
на ћи у ју го сло вен ској ре цеп ци ји ме ђу на род ног пра ва са јед-
не, и од ре ђе не прав не фи ло зо фи је са дру ге стра не, од но сно 
у прин ци пи ма ко ји су фор му ли са ни и, та ко ре ћи, пла не тар но 
при хва та ће ни то ком и по сле Дру гог свет ског ра та и ко ји су 
се ти ца ли прав не ква ли фи ка ци је ра зних об ли ка са рад ње са 
си ла ма Осо ви не у окви ру Трој ног пак та. До бро је по зна то да 
су то ком и по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, од Мо сков ске 
де кла ра ци је 1943. го ди не до Лон дон ске де кла ра ци је ав гу ста 
1945. го ди не уоб ли че ни прин ци пи ме ђу на род ног пра ва ко-
ји су пред ви ђа ли вр ло ши ро ко по ста вље не кри те ри ју ме за 
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утвр ђи ва ње од го вор но сти за би ло ко ји об лик са рад ње и со-
ли да ри са ња са си ла ма Осо ви не у окви ру Трој ног пак та или 
у кви слин шким фор ма ци ја ма.13 Лон дон ска де кла ра ци ја, ко ју 
су пот пи са ли пред став ни ци СССР, САД, Ве ли ке Бри та ни је 
и Фран цу ске, 8. ав гу ста 1945. го ди не и Ста тут ме ђу на род ног 
вој ног три бу на ла као анекс те де кла ра ци је пред ста вља ју те-
ме ље про це са из град ње по сле рат ног ме ђу на род ног кри вич-
ног пра ва. У чла ну 6а Ста ту та про пи са но је да се као нај те-
жи об лик кр ше ња ме ђу на род ног пра ва сма тра зло чин про тив 
ми ра ко ји укљу чу је “пла ни ра ње, при пре ма ње, за по чи ња ње 
или во ђе ње агре сор ског ра та, или ра та ко јим се кр ше ме ђу-
на род ни уго во ри, спо ра зу ми или га ран ту је, илиучествовање
унекомзаједничкомплануилизаверизаизвршењемакогод
горенаведенихдела(подв. С. М.)”.14 По себ но тре ба на гла си ти 
да је, ка ко се ви ди из фор му ла ци је овог чла на Ста ту та, ин-
кри ми ни са но и планирање, чак и он да ка да се де ло не изр вр-
ши – “не до вр ше но кри вич но де ло”,15 као и да је на че ло за бра-
не ре тро ак тив но сти би ло у до ме ну су ђе ња за зло чин про тив 
ми ра на пу ште но, што је од по себ не ва жно сти, бу ду ћи да је 
је ди но та ко би ло мо гу ће аде кват но осу ди ти по чи ни о це ши-
ро ког спек тра зло чи на то ком Дру гог свет ског ра та.

13 Разуме се, статус велике силе обезбедио је СССР-у да Пакт о ненападању са 
Немачком, упркос екстензивним привредним аранжманима две земље, који 
су несумњиво допринели немачком јачању ратних потенцијала, остане изван 
видокруга. Међутим, реч је о веома компликованом питању дипломатске, 
правне и политичке природе, тако да се оно овде не може разматрати, будући 
да се тиче бројних питања која сежу дубоко у тридесете, па чак и двадесете 
године 20. века, а тичу се односа великих сила, посртања међународног 
кривичног права, унутрашњих прилика у појединим земљама итд. О томе 
види: Francine Hirsch, “The Soviets at Nuremberg: International Law, Propaganda, 
and the Making of the Postwar Order,” TheAmericanHistoricalReview, Vol. 113, 
No. 3 (June 2008), pp. 718–722.

14 Наведено према: Аntonio Kaseze, Međunarodnokrivičnopravo, Beograd 2005, 
127.

15 Ibid., стр. 25, 221–225. Овде треба напоменути да би, према данашњим 
критеријумима, било веома интересантно видети судску расправу о случају 
који би био идентичан случају о којем се овде расправља. Недовршени злочин 
је, према савременим критеријумима међународног права, кажњив само у 
случају завере ради извршења геноцида. Суд у Нирнбергу, чија је делатност 
хронолошки блиска делатности ДК, стао је на становиште да је недовршени 
злочин, у случају да се ради о злочину против мира, такође кажњив, а 
“припрема агресивног рата” представља један од аспеката злочина против 
мира. А. Kaseze, 224. Не треба сумњати у то да су послератне комунистичке 
власти биле склоне да са још мање финеса примењују ова начела.
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За те му овог ра да од по себ не ва жно сти је то што је 
Ју го сла ви ја од мах по ње ном усва ја њу при хва ти ла, ав гу ста 
1945. го ди не Лон дон ску де кла ра ци ју и Ста тут Ме ђу на род ног 
вој ног три бу на ла16 (МВТ) ко ји је де фи ни сао кри вич но де ло 
“зло чин про тив ми ра”. Ју го сла ви ја је и ина че у то ку али и 
по сле ра та би ла ме ђу пр вим зе мља ма ко је су при хва та ле ме-
ђу на род на ак та ко ја су про пи си ва ла ка жња ва ње рат них зло-
чи на и узи ма ла уче шће у ра зним ме ђу на род ним те ли ма ко ја 
су се ти ца ла про бле ма ти ке рат них зло чи на. То је би ло мо гу-
ће, из ме ђу оста лог, и за хва љу ју ћи кон ти ну и те ту ко ји је на 
ме ђу на род ном пла ну обез бе дио спо ра зум Ти то-Шу ба шић и 
пре ла зна вла да. Раз у ме се, сва ме ђу на род на ак та ко ја су се 
ти ца ла рат них зло чи на по ста ја ла су део на ци о нал них прав-
них си сте ма др жа ва ко је су та ак та при хва ти ле. Оту да се у 
Одлуци о про гла шњеу кне за Па вла за рат ног зло чин ца на во-
ди као јед но од де ла ко је му се ста вља на те рет “при пре ма 
агре сив ног ра та”, што је фор му ла ци ја не по сред но пре у зе та 
из Ста ту та МВТ и што би на евен ту ал ном су ђе њу пред ста-
вља ло нај ре ле вант ни ју оп ту жбу. Да кле, из на ве де ног је не-
дво сми сле но ја сно да је по ста вља ње пи та ња од го вор но сти 
за чин при сту па ња Трој ном пак ту као са ве зу ко ји је во дио 
агре сив ни рат начелно би ло прав но уте ме ље но: при ступ пак-
ту ко ји во ди агре сив ни рат отва ра пи та ње ка рак те ра ан га-
жо ва но сти но во при до шле чла ни це те али јан се. По треб но 
је, ме ђу тим, утвр ди ти са др жај ју го сло вен ског аран жма на са 
Осо ви ном, ка ко би се оце ни ло да ли је та на чел на прав на уте-
ме ље ност ре ле вант на у кон крет ном слу ча ју.

На и ме, има ју ћи у ви ду трет ман са рад ње са Осо ви ном 
у ме ђу на род ном пра ву, као и кључ ну уло гу ко ју је у при сту-
па њу пак ту имао кнез Па вле, ла ко је за кљу чи ти да је ко му-
ни стич ким вла сти ма не сум њи во би ла до вољ на и са ма чи ње-
ни ца да је Ју го сла ви ја под вођ ством кне за Па вла при сту пи ла 
Трој ном пак ту ка ко би ово га про гла си ле за из дај ни ка и зло-
чин ца. У по сле рат ним по ли тич ким окол но сти ма, кри те ри-
ју ми за утвр ђи ва ње оно га што је пред ста вља ло са рад њу са 
фа ши стич ким си ла ма ниг де, па ни у Ју го сла ви ји, ни су би ли 
су ви ше ви со ки, тј. и нај ма ња по ве за ност са фа ши стич ким си-

16 The Character and Judgment of the Nürnberg Tribunal. History and Analysis, 
Unated Nationas - General Assembly, International Law Comission, New York 
1949, 3.
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ла ма, пре или то ком ра та и оку па ци је, сма тра на је не рет ко 
(ма да не увек и до след но) де лом ко је је под ра зу ме ва ло оштру 
ка зну, на ро чи то ако се ра ди ло о лич но сти ма ви со ко ран ги-
ра ним у по ли ти ци, вој сци или при вре ди. Чак и без оба ве за 
вој не при ро де (од ко јих је Ју го сла ви ја би ла, као што је до бро 
по зна то, тај ним но та ма осло бо ђе на),17 због дру гих ви до ва са-
рад ње са си ла ма Осо ви не ко ја је под ра зу ме ва на од ред ба ма 
Трој ног пак та, ју го сло вен ски др жав ни ци ко ји су уве ли зе мљу 
у Трој ни пакт би ли су под уда ром по сле рат них про пи са. Та 
прак са би ла је за сно ва на на ши ро ко схва ће ном пој му сауче
сништва у фа ши стич ким зло чи ни ма, ка рак те ри стич ном за 
по сле рат ну прав ну прак су у мно гим зе мља ма, и то не са мо 
оним под со вјет ским ути ца јем, па и за са мо ме ђу на род но 
пра во и, ко нач но, суд у Нир нбер гу.18 

Ме ђу тим, оно што је пред ста вља ло нај ве ћи про блем 
за ју го сло вен ске по ли ти ча ре ко ји су уве ли зе мљу у Трој ни 
пакт је сте чи ње ни ца је да је Ју го сла ви ја при сту пом пак ту по-
вре ди ла не ке сво је ме ђу на род не уго во ре, пре све га уго вор са 
Грч ком. Иако уго вор са Грч ком ни је имао ка рак тер са ве за, 
он је сва ка ко под ра зу ме вао ме ђу соб но по што ва ње су ве ре-
но сти и те ри то ри јал ног ин те гри те та. Са тим у ве зи, на про-
бле ма тич ни је од све га је то што су ју го сло вен ски др жав ни ци 
пра ви ли те ри то ри јал не кал ку ла ци је у ве зи са Со лу ном и што 
су од Не мач ке тра же не (или ба рем ни су од би је не) га ран ци-

17 О овоме је доста писано у домаћој историографији. Историографија је 
углавном писала о четири ноте од којих су две биле тајне и нису се могле 
објавити. То истичу сви аутори од Ферда Чулиновића до Бранка Петрановића. 
(Поменимо само књиге F. Čulinović, Dvadeset sedmimart, Zagreb 1965. и B. 
Petranović, IstorijaJugoslavije, 1, Beograd 1989.) Међутим, у последње време, 
у ревизионистичким круговима говори се (и чак инсистира на томе) да су 
постојале само три ноте, за шта је лако доказати да представља неистиниту 
тврдњу. Примера ради, у књизи Миодраг Јанковић, Вељко Лазић, КнезПавле.
Истина о 27. марту, Београд 2007. двојица аутора истичу да су постојале 
само три ноте, нетачно наводећи да су оне објављене у Политици 26. марта 
1941. (Тада су у Политици објављене само 2 ноте, за које је било договорено 
са представницима Осовине да буду објављене.) Тврдња о три ноте потиче, 
вероватно, од Драгише Цветковића: “Ми остајемо при нашим ранијим 
изјавама: постојале су три клаузуле које смо примили”. (Д. Цветковић - кнезу 
Павлу, 21. фебруара 1956. године, Aрхив Jугославије – Збирка кнеза Павла 
– ролна 1 – снимак 242. (Објављено у: М. Јанковић, В. Лалић, КнезПавле.
Истинао27.марту, Београд 2007, 100.)

18 О томе види: Francine Hirsch, “The Soviets at Nuremberg: International Law, 
Propaganda, and the Making of the Postwar Order”, The American Historical
Review, Vol. 113, No. 3 (June 2008), p. 707 - 708.
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је да ће, у слу ча ју по бе де Осо ви не у ра ту, Солунприпасти
Југославији. О окол но сти ма под ко ји ма је до тих га ран ци ја 
до шло ов де не мо же мо де таљ ни је рас пра вља ти. Епи лог осе-
тљи вих пре го во ра би ла је сле де ћа га ран ци ја Осо ви не учи-
ње на на зах тев са ју го сло вен ске стра не: „При ли ком но вог 
утвр ђи ва ња гра ни ца на Бал ка ну узет ће се у об зир ин те ре си 
Ју го сла ви је за те ри то ри јал ном ве зом са Егеј ским мо рем про-
ши ре њем ње зи ног су ве ре ни те та на град и лу ку Со лун.“19 Тај 
аран жман је у све тлу чла на 6а Ста ту та МВТ спа дао под де-
ло “зло чин про тив ми ра”, бу ду ћи да је под ра зу ме вао кр ше ње 
до та да шњих уго во ра са Грч ком, та да још увек не за ви сном 
др жа вом и су бјек том ме ђу на род ног пра ва, од но сно бу ду ћи 
да је пред ста вљао пла ни ра ни до би так у ко рист Ју го сла ви је 
ко ји би био не по сред на по сле ди ца агре си је си ла Осо ви не на 
Грч ку. (Ов де још јед ном тре ба под се ти ти да је ин кри ми ни са-
на и при пре ма и пла ни ра ње агре сив ног ра та). Дру гим ре чи-
ма, Ју го сла ви ја је тре ба ло да се, у слу ча ју по бе де Осо ви не, 
по ја ви као ужи ва лац ре зул та та агре сив ног ра та, што је би ло 
уна пред до го во ре но – пла ни ра но и при пре мље но. 

У овом све де ном при ка зу по ка за но је, да кле, да од лу ка 
да се по ста ви пи та ње од го вор но сти ју го сло вен ских др жав-
ни ка ко ји су до не ли од лу ку да зе мља при сту пи Трој ном пак-
ту ни је би ла из раз во лун та ри зма ко му ни стич ког вођ ства, већ 
да је за то по сто јао основ у ме ђу на род ном пра ву, ко је је по-
сле рат на Ју го сла ви ја бр зо усва ја ла. 

19 F. Čulinović, 27. mart, Zagreb 1965, стр. 210. према Documents on German
Foreign Politics. From the Archives of the German Foreign Ministry. Series D 
(1937-1945). Volume XII, The War Years, February 1 – June 22, 1941, United 
States Government Printing Office, 1962, док. бр. 205, 207. У вези са овом нотом 
постоје различите контроверзе, о чему овде неће бити детаљније расправљано, 
али научна историографија до данас није одбацила ни њену аутентичност 
ни њену веродостојност. Осим тога, постоје различита сведочанства о томе 
како се да кнез Павле није желео да се добију овакве гаранције у вези са 
Солуном. Ипак, он те гаранције није отклонио, нота са таквим садржајем је 
уручена Југославији, тако да је то за историографију свакако контроверзно 
питање, али за суд већих контроверзи нема: уколико је гаранција добијања 
Солуна у супротности са међународним правом (што се аутору овог рада 
чини неоспорним), онда је и правна одговорност кнеза Павла, фактичког 
“старатеља” Југославије и креатора спољне и унутрашње политике земље, 
за то такође неоспорна, будући да је он својим ауторитетом такву гаранцију 
могао да отклони, што он није учинио. 
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Закључак

Је дан од ве ћих про пу ста овог Решења о ре ха би ли та ци-
ји кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа пред ста вља пот пу но за не ма-
ри ва ње ме ђу на род ног пра ва и про пу шта ње да се уви ди ја-
сна ве за из ме ђу уло ге кне за Па вла у при сту па њу Ју го сла ви је 
Трој ном пак ту и по сле рат ног ме ђу на род ног кри вич ног пра ва. 
За ју го сло вен ске по ли ти ча ре ко ји су зе мљу уве ли у Трој ни 
пакт тај чин је био по себ но не у го дан, бу ду ћи да је реч о са-
ве зу др жа ва ко је су во ди ле агре сив ни рат и бу ду ћи да је ју го-
сло вен ски аран жман са Осо ви ном са др жао и га ран ци је да ће 
Ју го сла ви ја по сле ра та до би ти те ри то ри јал но про ши ре ње на 
ра чун Грч ке. У ме ђу на род ном пра ву, ко је је уста но ви ло зло-
чин про тив ми ра као нај те жи об лик кр ше ња ме ђу на род ног 
пра ва и ко је је по сле рат на Ју го сла ви ја при хва та ла у скла ду 
са ди на ми ком до но ше ња ме ђу на род них прав них до ку ме на та, 
по сто јао је чврст основ да се по сле за вр шет ка ра та по ста ви 
пи та ње кри вич не од го вор но сти свих по је ди на ца од го вор них 
за од лу ку да Ју го сла ви ја при сту пи Трој ном пак ту. Са тим у 
ве зи, не са мо да је са исто риј ског ста но ви шта про из вољ на, 
већ је са прав ног ста но ви шта не при хва тљи ва тврд ња из не-
та у јед ном ис ка зу ци ти ра ном у об ра зло же њу Решења о ре-
ха би ли та ци ји да је при сту па ње Трој ном пак ту би ло “је ди но 
ра ци о нал но” ре ше ње. Ни је пре те ра но ре ћи чак ни да је та ква 
оце на у су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом, јер у осно ви 
зна чи да је је ди но ра ци о нал но би ло са ра ђи ва ти у кри ми нал-
ном де лу зло чин про тив ми ра.

Раз у ме се, са свим дру го пи та ње је оце на суд ских по-
сту па ка и пра ва оп ту же них на евен ту ал ном су ђе њу по сле 
Дру гог свет ског ра та. Због че сто дра кон ских ка зни, као и 
због из ра зи то ло шег трет ма на и оп ту же них и осу ђе них, ре ле-
вант ни ме ђу на род ни кру го ви очи то ни су сма тра ли за оправ-
да но да се ак те ри ју го сло вен ске по ли ти ке ко ја је до ве ла до 
пот пи си ва ња Трој ног пак та пре да ју ју го сло вен ским вла сти-
ма. Код са ве зни ка од ко јих је тра же но из ру че ње кне за Па вла 
(и Дра ги ше Цвет ко ви ћа) пре о вла да ло је, пре ма све му су де ћи, 
ста но ви ште (ко је ни је би ло по све нео прав да но) да би ње го ва 
екс тра ди ци ја би ла ве ће огре ше ње о прав ду не го ње го во не-
ка жња ва ње, тим пре што је од 1941. до 1946. кнез Па вле и био 
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у не кој вр сти ин тер на ци је.20 Ис ку ство са не по сред ним са рад-
ни ци ма кне за Па вла, на ме сни ци ма Стан ко ви ћем и Пе ро ви-
ћем, ко ји су осу ђе ни на 12 и 11 го ди на, ми ни стром спољ них 
по сло ва Алек сан дром Цин цар-Мар ко ви ћем (ко ји је по сле две 
го ди не ис тра жног при тво ра умро) или са ми ни стром дво ра 
Ми ла ном Ан ти ћем (ко ји је у ис тра жном при тво ру про вео ви-
ше од три го ди не, по сле че га је осу ђен на 15 го ди на ро би је) 
мо гло их је до дат но уве ри ти у остра шће ност ко му ни стич-
ких су до ва. Да кле, у освет нич ком ка рак те ру по сле рат них 
суд ских про це са по ли тич ким про тив ни ци ма у Ју го сла ви ји 
(ко ји ни су би ли са мо по ли тич ки про тив ни ци ко му ни ста, већ 
су се мо гли до ве сти у ве зу са са рад њом са си ла ма Осо ви-
не или рат ним зло чи ни ма), пре не го у нео сно ва но сти са мих 
оп ту жби про тив њих, тре ба тра жи ти раз ло ге због ко јих ни-
су усле ди ла из ру че ња мно гих по је ди на ца ко је су по сле рат не 
вла сти по тра жи ва ле од Са ве зни ка, при че му, да ка ко, не тре-
ба ис кљу чи ти ни иде о ло шки от клон ко ји су Са ве зни ци има-
ли пре ма но вим ју го сло вен ским вла сти ма, као што не тре ба 
за не ма ри ти иде о ло шке мо ти ве ко ји се огле да ју у дра кон ским 
ка зна ма па и са свим про тив прав ним ак тив но сти ма по сле рат-
них ју го сло вен ских вла сти. У сва ком слу ча ју, за по је дин це 
ко ји су се на шли у еми гра ци ји, је ди ни вид мо рал не ка зне, 
ко ју су они пре ма ста но ви шту по сле рат них вла сти за слу жи-
ва ли, би ло је упра во про гла ше ње зло чин ци ма од стра не ДК, 
што је тре ба ло да има мо рал ну те жи ну ка кву са мо по кре та-
ње суд ског по ступ ка код над ле жног су да не би мо гло да по-
стиг не.21 На и ме, од лу ке ДК ни су има ле ни ка рак тер ни сна гу 
пре су де, та ко да је реч о пре вас ход но мо рал ној осу ди, ко ја је 
је зи ком пра ва и ру ко во де ћи се прав ним прин ци пи ма, али без 
ве ћег прав ног деј ства, ква ли фи ко ва ла од ре ђе но де ло ва ње и 

20 У једном периоду било је речи о томе да ће кнез Павле бити изведен пред суд 
у Нирнбергу. 

21 Одлуке ДК доношене су највероватније због тога што се знало да ће бити 
немогуће све злочинце извести пред лице правде. Са друге стране, суђења 
у одсуству нису била прихватљива као широко распрострањена пракса. 
Она су била могућа непосредно после рата, нарочито појединцима за које 
се веровало да неће ни бити изручени Југославији, али касније не. За кнеза 
Павла је постојало уверење да ће бити изручен Југославији, па због тога 
њему није суђено у одсуству 1945. или 1946. Касније, када је постало јасно да 
изручење неће уследити, судски процес у одсуству, очигледно, није се чинио 
као прихватљив властима.
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има ла са свим огра ни чен прав ни зна чај (сво је вр сно при ја ва 
да по сто ји осно ва на сум ња да је ли це по чи ни лац зло чи на).22

Има ју ћи све на ве де но у ви ду пот пу но је не при хва тљив 
на чин на ко ји је суд у Решењу о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла 
тре ти рао пи та ње ње го ве од го вор но сти у ве зи са ква ли фи ка-
ци јом “при пре ма агре сив ног ра та”. По сле рат на Ју го сла ви ја 
се у уну тра шњем пра ву ру ко во ди ла прин ци пи ма и ме ђу на-
род ним до ку мен ти ма ко ји су ин кри ми ни са ли сва ки об лик 
са рад ње са Осо ви ном, тим пре што је то, не су мљи во, би ло 
и моћ но оруж је  у об ра чу ну са по ли тич ким про тив ни ци ма. 
Ме ђу тим, пот пу но је по гре шно да се еви дент ни про пу сти 
про ис те кли из по сле рат не остра шће но сти или пак број не 
зло у по тре бе на ста ле као по сле ди ца об ра чу на са по ли тич ким 
про тив ни ци ма по сле рат них ко му ни стич ких вла сти упо тре бе 
за пот пу ну дис кре ди та ци ју сва ког аспек та њи хо ве де лат но-
сти. На ро чи то је не при хва тљи во да се евен ту ал не не прав де 
“ис пра вља ју” на на чин ко ји се су прот ста вља и исто риј ским 
чи ње ни ца ма и пра ву. 
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SrdjanMilosevic

REHABILITATIONOFPRINCEPAULKARA
ĐORĐEVIĆINTHECONTEXTOFINTERNA

TIONALLAW

Re su me

TheHighCourtinBelgradehasrehabilitatedPrincePaul
KaradjordjevicinNovember2011.Thisactreversedthedecision
bywhichStatecommissionforwarcrimesdeclaredPrincePaul
atraitorandcriminalinSeptember1945.IntheActonrehabilita
tionthecourtdiscussedthehistoricalissues,butininappropriate
way,wronglyarticulatingthebasicproblems.TheCourtadop
ted, for instance, the irrelevantargumentspresentedby there
habilitationteam,thatPrincePaulhasnotpersonallysignedthe
TripartitePact,eventhoughnoonehaseverclaimedthatitwas
theprincehimselfwhodidit.Ontheotherhand,thecourtgave
norelevancetotheclaimthatPrincePaulparticipatedinthepre
parationofthisact,ashewasalsochargedwith,andthatwasal
sorelevantfromthestandpointofinternationallaw.Namely,the
StatuteoftheInternationalMilitaryTribunal,adoptedinAugust
1945,prescribedtherulesbywhichthewiderangeoftheagree
mentsandactionswiththeAxespowerswereboundtothelegal
prosecution.Thiswasusedbythecommunistauthoritiestobegin
theproceduresagainstthosestatesmenwhowereresponsiblefor
YugoslavaccessiontothePact,thusagainstPrincePaulamong
them.Thedecision from1945whichdeclaredPrincePaulwar
criminalwasnot,however,judgmentnorthedecisionhadeven
nerelythepowerofjudgment.However,thedecisionthatdecla
resPrincePaulwarcriminalwasconsideredbythecontempo
rarycourtonlyasapoliticalandideologicalverdict,eventhough
itwasbased,interalia,oninternationallaw,whichYugoslavia
adopted,andeventhoughitwasinaccordancewiththegeneral
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provisionsof theStatuteof the InternationalMilitaryTribunal.
Namely, particularlly compromising circumstance for Yugoslav
statesmenofthatperiodwasthearrangementwherebytheAxis
guaranteedYugoslaviatheterritorialexpansionattheexpenseof
Greece(Salonika)intheeventofvictoryinthewar.Thisarran
gementwasundoubtedlytheactofcollaborationintheagressive
warwaged by theAxes.Despite this fact, despite the fact that
PrincePaulwasoneofthefiguresmostresponsiblefortheYugo
slavaccessiontotheTripartitePact,PrincePaul,however,was
rehabilitated,whichrequireddistortionofhistoricalfacts.
Keywords:PrincePaulKarađorđević,rehabilitation,Tripartite

pact,internationallaw

 Овај рад је примљен 7. фебруара 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку редакције 2. септембра 2013. године.
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ПРИКАЗИ

* Политиколог за међународне по
слове,Београд

Ђу ре ти ћем; до вољ но је по ме ну
ти ве ли ку бу ру ко ју су иза зва ле 
ње го ве књи ге „Вла да на бес пу ћу“ 
(Бе о град, 1983) и дво том но де ло 
„Са ве зни ци и ју го сло вен ска рат
на дра ма“ (из да ње СА НУ, 1985). 
Књи ге су иза зва ле нај ве ћу пар
тиј скодр жав ну кам па њу и осу ду 
у СФРЈ, на кон ко је су за бра ње не. 
У цен тру свих  кри ти ка на ла зио 
се став да је овим де лом „учи њен 
по ку шај ре ха би ли та ци је зло чи
нач ког чет нич ког по кре та ђе не
ра ла Ми ха и ло ви ћа“. Кам па ња је 
би ла  же сто ка ди љем Ју го сла ви је, 
а број ни Ср би су по зи ва ни на од
го вор ност. За књи гу „Са ве зни ци и 
ју го сло вен ска рат на дра ма“, у је ку 
ње ног жи го са ња, ака де мик Ра
до ван Са мар џић је на пи сао  (као 
уред ник књи ге) да је она  „иза зва
ла пре ла ма ње срп ске исто ри је 
на дво је“, и да с њом за по чи ње „јед
но но во вре ме“.  И дру ге Ђу ре ти
ће ве књи ге ви со ко су оце ње не од 
ре цен зе на та и струч не јав но сти 
(нај ва жни је су сва ка ко „Ра за ра ње 
срп ства у 20. ве ку“, СА НУ 1992; 
„На си ље над срп ским устан ком“, 
и „Упо тре ба Ру си је и За па да“).  
Оце њу ју ћи обе на ве де не књи
ге, ре цен зент Зо ран Глу шче вић 
на пи сао је сле де ће: „Ђу ре тић је 

УДК 355:929 Mi ha i lo vić 
D.(049.3)

Др Мом чи ло Су бо тић

Ве се лин Ђу ре тић,  
Ре ха би ли та ци ја 
ђенерала Ми ха и ло ви ћа 
- оправ да ње за све срп-
ске рат не по зи ци је 1941-
1945, Бе о град, 2012.

Чи та о це ста ри је и сред ње 
ге не ра ци је ни је по треб но по
себ но упо зна ва ти са Ве се ли ном 
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ли сте ти тов ску ан ти срп ску на
ци о нал ну си ме три ју; Ју го сла ви ја 
ће или би ти ре кон стру и са на на 
ет но је зич кој осно ви или је не ће 
би ти“. Де си ло се, на жа лост,  ово 
дру го. (20)

Ка да се ра ди о ре ак тив ним и 
по је ди нач ним срп ским зло чи ни
ма у по след њем гра ђан ском ра ту 
у дру гој Ју го сла ви ји Ђу ре тић ука
зу је: „Мно го ве ћи од свих зло чи на 
је зло чин про тив ми ра 19141918, 
и 19411945, и 19911995, јер сви 
го во ре о зло чи ну у кон ти ну и те ту, 
од но сно о за вје ре нич кој ср бо фо
би ји. Зар то ни је ве ћи сте пен ко
манд не од го вор но сти, не го сва ки 
ко ји је по чи њен у од ма зди“. (23) 
Ђу ре тић сма тра да је и ђе не рал 
Ми ха и ло вић, ако се по сма тра у 
ју го сло вен ском окви ру, био жр
тва не срп ских се па ра ти ста, од
но сно срп ских кон вер ти та, оних 
ко ји су и у на ше да не у слу жби 
ту ђи на. „Про цес ре ха би ли та ци је 
Ми ха и ло ви ћа по кре ће раз не по
ли тич ке де ми сти фи ка ци је, укла
ња про па ган ди стич ким пу тем 
ство ре не на ци о нал не симeтрије, 
оста вља хр ват ске, му сли ман ске 
и дру ге се па ра ти сте без основ не 
иде о ло ги је – ср бо фо би је, што их 
у слу ча ју ула ска у ЕУ оста вља без 
упо ри шта за се па ра ти стич ко кон
вер тит ско до ка зи ва ње“. (24)

У пр вом де лу, у ко јем Ђу ре тић 
при ка зу је ме ђу рат не и рат не ак
тив но сти се па ра ти стич ких и те
ро ри стич ких екс по не на та „цр не“ 
и „цр ве не“ ин тер на ци о нал не на 

на уч ник ко јег не за ро бља ва ју чи
ње ни це, иако их ни кад не пре не
бре га ва, и ко ји је склон ду бо ким 
и сме лим ми са о ним за хва ти ма у 
ко ји ма се од нос де дук тив номи
са о ног и ин дук тив ночи ње нич
ног ела стич но ме ња, али ни кад 
на ште ту це ло ви те исти не“. Дру
ги ре цен зент књи ге „Упо тре ба 
Ру си је и За па да“ др Ду шан Лу кач 
је на пи сао : „Ђу ре ти ћев при ступ 
мо же уз не ми ри ти са мо иде о ло ги
за то ре, оне у чи јим гла ва ма Дру ги 
свет ски рат још ни је за вр шен, ко ји 
у тра гич ном рас па ду Ју го сла ви је 
не пре по зна ју ти тов скове ли ко
хр ват ске де струк тив не про јек ци
је и на ме те“ (у Пред го во ру др Ни
ко ле Жу ти ћа). 

Ела бо рат Ве се ли на Ђу ре ти
ћа „Ре ха би ли та ци ја ђе не ра ла 
Ми ха и ло ви ћа оправ да ње за све 
срп ске рат не по зи ци је 19411945“ 
има 242 стра не и са др жи, по ред  
пред го во ра др Ни ко ле Жу ти ћа 
и ауто ро вих увод них на по ме на, 
два де ла и за кључ на раз ма тра ња. 
Пр ви део са др жи три под на сло
ва а дру ги че ти ри. У за кључ ку је 
Дра жин за вр шни го вор на су ђе њу 
1946, ра зни при ло зима пе, про
гла си, про гра ми и пи смо вој во де 
Бо јо ви ћа ђе не ра лу Ми ха и ло ви ћу, 
те раз го вор са ауто ром ела бо ра та 
Ве се ли ном Ђу ре ти ћем.

У увод ним на по ме на ма Ђу ре
тић ука зу је на ци ти ра ни  став ака
де ми ка Са мар џи ћа, ко ји је о књи
зи „Са ве зни ци и ју го сло вен ска 
рат на дра ма“још на пи сао: „Раз би
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о до го апри ла  1941. и Па ве ли ћа. 
Они су пр ви тра жи ли фор ми ра ње 
Ко му ни стич ке пар ти је НДХ. (30) 
Ти то на про сто сле ди Ста љи но ву 
и Ко мин тер ни ну по ли ти ку ко ји 
су срп ску по ли ти ку озна ча ва ли 
као ве ли ко срп скохе ге мо ни стич
ку, а Хр ва те као угње тен на род. 
Сви Ти то ви тај но ви ти до го во ри 
са вла сти ма НДХ 1941, ко ји су 
оства ри ва ни пре ко спе ци јал них 
иза сла ни ка, би ли су у функ ци ји 
хр ват ске по ли ти ке. (32)

Под ри ве на се па ра ти стич ким 
ак тив но сти ма са свих стра на 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја се бр зо 
рас па ла. У не мач ком за ро бље ни
штву на шло се 268.405 вој ни ка и 
офи ци ра. Пу ков ник Ми ха и ло вић 
ни је при хва тио  оку па ци ју , па се 
са гру пом офи ци ра и вој ни ка 11. 
ма ја 1941. на шао на Рав ној го ри.

Срп ски уста нак 27. мар та 
1941. Ти тов цен тар је де на ци о
на ли зо вао и при ка зао га као ко
му ни стич ки. Ђу ре тић ис ти че да 
ру ски на род ни је знао за ово, као 
ни за чи ње ни цу да је овим чи ном 
Ср би за ви ше од ме сец  да на од
го ди ли опе ра ци ју „Бар ба ро са“. 
Ти то је Ру си ма Ср бе при ка зи вао 
као кон тра ре во лу ци о на ре, а они 
су у ово при хва та ли и за то што су 
Ср би при ми ли око пе де сет хи ља
да ру ских бе ло гар де ја ца. Ти то је 
за тим ус по ста вио си гур ни ју ко
му ни ка ци ју са Ста љи ном; Ива
на Сре бре ња ка за ме нио је Сте
вом Кра ја чи ћем ко ји ће по ста ти 
ње гов ин ти мус до кра ја жи во та, 

раз би ја њу Ју го сла ви је и срп ства 
19181945, он из ме ђу оста лог пи
ше да су ове сна ге пре ко про па
ган ди стич ке фло ску ле о тзв. срп
ској хе ге мо ни ји до би ја ле иде о ло
ги ју ко ја их је по кре та ла про тив 
Ју го сла ви је и Ср ба као но си ла ца 
„на ци о нал ног и со ци јал ног угње
та ва ња“.  Ђу ре тић на по ми ње да је 
ју го сло вен ски др жав ни кон цепт 
за сно ван на над на ци о нал ном 
мо де лу, ка кав је у Евро пи већ био 
при хва ћен и ре а ли зо ван у Ита ли
ји и Не мач кој. Срп ска дру штве на 
и по ли тич ка ели та је ли стом при
хва ти ла овај мо дел др жа ве. То су 
ис ти ца ли и нај ве ћи срп ски на уч
ни ци то га до ба по пут Јо ва на Цви
ји ћа, Алек сан дра Бе ли ћа, Јо ва на 
Ер де ља но ви ћа, Сло бо да на Јо ва
но ви ћа (што је из ра же но у Срп
ском кул тур ном клу бу).

Оку па тор је сво јим пла ном  
„Пот хват 25“ све Ср бе тре ти рао 
као љу те не при ја те ље, док је све 
дру ге при хва тао као сво је и окре
тао их про тив Ср ба. Хр ва ти су 
пре ти ли да ће се окре ну ти Хи тле
ру и из ну тра раз би ти др жа ву, та ко 
је из ну ђен спо ра зум Цвет ко вић
Ма чек 1939. го ди не. Зва нич ни Бе
о град је био на те ран да при сту пи 
Трој ном пак ту са Осо ви ном, 25 
мар та 1941, ка ко би са чу вао за јед
нич ку др жа ву.

С дру ге стра не Кремљ је био 
спре ман чак да при зна  НДХ, али 
је од у стао по што су си ле Ан тан те 
већ би ле при зна ле Кра љев ску Ју
го сло вен ску вла ду. Да се ра ди ло 
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ма из во дио бор бе, до ве ли ких не
мач ких од ма зди у Ма чви, у Кра гу
јев цу, Кра ље ву, Бе о гра ду... По ста
вља ју ћи ма јо ра Ђор ђа Ла ши ћа за 
ко ман дан та чет нич ких од ре да у 
Цр ној Го ри, и ка пе та на Па вла Ђу
ри ши ћа за  ко ман дан та Лим ских 
чет нич ких од ре да Ми ха и ло вић 
је ис та као да је глав ни циљ бор
ба про тив Не ма ца и Ита ли ја на. 
„Та да је ис ти цао да му је на мје ра 
да ство ри ве ли ку Ју го сла ви ју од 
Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне, Хер це
го ви не, Сре ма, Ба на та и Бач ке, те 
за ус по ста вља ње за јед нич ке гра
ни це са Сло ве ни јом“.

Да би се до ка зао пред Ста
љи ном, Ти то је на ре дио уби ство 
Жи во ји на Па вло ви ћа, ко му ни
стеиде а ли сте, што је по ру ка да 
је он ње гов пра ви чо век. Ђу ре тић 
под се ћа и на епи зо ду ка да је во ђа 
пар ти за на при ли ком пр вог на
ле та оку па то ра по бе гао са то ва
ром зла та уз Зла ти бор. Ђу ре тић 
из но се мно ге де та ље о пар ти зан
ским уби стви ма срп ског на ро
да (на вод них пе то ко ло на ша) по 
Хер це го ви ни. Стра хо ви те по ко
ље вр ши ли су и хр ват ске уста ше у 
ис точ ној Бо сни и  Ра шкој обла сти 
ко је су при кљу че не НДХ. Ов де 
су од бра ну на ро да ор га ни зо ва ли 
Вук Ка ла ји то вић, бра ћа Ке ро вић, 
Је зди мир Дан гић и дру ги. У овом 
де лу срп ског под ри ња де ло ва ла 
је зло гла сна „Цр на ле ги ја“ Ју ре 
Фран це ти ћа.

Аутор под се ћа и на оста ла ве
ли ка стра да ња срп ског на ро да у 

Кра ја чи ћев по моћ ник по стао је 
Сло ве нац Јо сип Ко пи нич. (33) 
Ста љи но вог ег зе ку то ра Му ста
фу Го лу би ћа по јео је ге ста пов ски 
мрак. Ово укла ња ње укла па се у 
хр ват ску по ли ти ку, па је Ти то чи
стио те рен пре ма Ста љи ну. Ђу ре
тић сма тра да је ов де глав ни играч 
био Иван Сте во Кра ја ча ић, ко ји је 
Ти ту по мо гао да укло ни и Ми ла
на Гор ки ћа, пр вог чо ве ка ју го сло
вен ских ко му ни ста.

С дру ге стра не ђе не рал Ми ха
и ло вић и ње гов чет нич ки по крет 
на сту пао је под за ста вом ју го
сло вен ства, што је ис так ну то и у 
име ну ње го ве вој ске Ју го сло вен
ска вој ска у отаџ би ни (ЈВуО), за 
чи јег ко ман дан та је Ми ха и ло вић 
по ста вљен 16. но вем бра 1941, а за 
ми ни стра вој ног (у вла ди Сло бо
да на Јо ва но ви ћа) 11. ја ну а ра 1942. 
го ди не.

Ђу ре тић на гла ша ва „да је срп
ска ег зи стен ци јал на си ту а ци ја 
има ла три сло ја: ге не ра ла Ми ла
на Не ди ћа и ње го вог са рад ни ка 
Ди ми три ја Љо ти ћа, ко ји су мо ра
ли при хва та ти пут па сив ноег зи
стен ци јал ног ко ла бо ра ци о ни зма; 
ту је био и вој во да Ко ста Пе ћа нац, 
ру ко во ђен са по Ср бе тра гич ним 
ис хо дом (То плич ки уста нак из 
1917. го ди не) по ру чи вао: „Не бо де 
се шу ти са ро га ти јем“. (35) Ми ха
и ло вић је са сво јим на ци о нал но
по ли тич ким ре а ли змом нај ви ше 
од го ва рао срп ском сло бо дар ском 
мен та ли те ту. До ок то бра но вем
бра  1941. он је са сво јим чет ни ци



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 2/2013, год. X vol. 17 стр. 293-315

297

но сти ма ми не ма мо ви ше ни ка
квог по во да да се бо ри мо про тив 
не мач ке вој ске“. (56)

У на шој исто ри о гра фи ји ве ли
ча ју се пар ти зан ски по ду хва ти за 
вре ме не мач ких офан зи ва „Вајс I i 
II“ (кра јем 1942. И по чет ком 1943. 
go di ne) и „Шварц“ бит ка на Су
тје сци, по ло ви ном 1943, у ко јој је 
по ги ну ло око 7.000 срп ских пар
ти за на (ме ђу њи ма и дал ма тин ска 
бри га да у ко јој су до ми ни ра ли Ср
би ри мо ка то ли ци). Пре ћут ку је се 
да су хи тле ров ци код Ко ла ши на 
за ро би ли чет нич ку гру па ци ју од 
око 2.000 вој ни ка пред во ђе ну ма
јо ром Па влом Ђу ри ши ћем. (57)

Уско ро је про тив Ми ха и ло
ви ћа и ње го вог по кре та по кре ну
та кам па ња и у ди ја спо ри. Ту су 
пред ња чи ли хр ват ски ми ни стри, 
али и Са ва Ко са но вић, ко ји је зло
у по тре био и свог ве ли ког ро ђа ка 
Ни ко лу Те слу, при пи су ју ћи му из
ја ву о ње го вом срп ском ро ду и хр
ват ској до мо ви ни, иако је Те сла до 
кра ја жи во та па тио због стра да ња 
срп ског на ро да, и то отво ре но са
оп шта вао.

На жа лост, „Бал кан ски Ро бин 
Худ“ је по чет ком де цем бра 1943. 
на кон фе рен ци ји ве ли ких у Те хе
ра ну до био  бор бе ни при мат над 
Ми ха и ло ви ћем. Усле ди ла је оби
ла та вој на по моћ пар ти зан ском 
по кре ту.

Ђу ре тић да ље опи су је ка ко се 
од ви јао Све то сав ски чет нич ки 
кон грес у се лу Ба 1944, на ко јем су 
уче шће узе ли и Сло вен ци и Ср

НДХ, као што је глин ска цр ква у 
ко јој је са мо за је дан дан за кла но 
1.500 Ср ба; за тим у се ли ма око 
Ба ња лу ке 7. фе бру а ра 1942. Уби је
но је 2.835 Ср ба. Ту се по злу про
чуо фра Ми ро слав Мај сто ро вић 
Фи ли по вић стра шним по ко љем 
срп ске де це.

Ђу ре тић под се ћа да су по пу
лар ног кра ји шког док то ра Мла
де на Сто ја но ви ћа уби ли Шо ши
ни (Јо сип Ма жарШо ша , Хр ват
шпан ски бо рац) пар ти за ни , а 
не чет ни ци ко ји ма се ово не де ло 
при пи су је. Ин те ре сан тан је и де
таљ да Ти то озбиљ но уко ре ва ка
пе та на Пе тра Ми ло ше ви ћа ка да 
је овај пред ло жио да се на пад не 
Ја се но вац, ко ји је та да чу ва ло све
га 26 уста ша. (47)

Хр ват ски ми ни стри у кра љев
ској вла ди  (Кр ње вић, Шу теј уве
ра ва ли су Чер чи ла да је Дра жа 
Ми ха и ло вић  на ста вљач „ве ли
ко срп ске хе ге мо ни је“, пре у зи ма
ју ћи Ко мин тер ни ну про па ган
ду. ХССов пр вак Или ја Ју кић је 
пи сао да су уста шки ми ни стри 
по вер љи во са оп шта ва ли вођ ству 
ХСС сво је пла но ве о кла њу Ср ба, 
Је вре ја и Ро ма.

Ти то ва хр ват ска по ли ти ка је 
по ла зи ла од истих пре ми са. Је дан 
од ње го вих еми са ра у пре го во ру 
са Нем ци ма је ис ти цао: „У на ци
о нал ном чет нич ком по кре ту ми 
ви ди мо на шег нај ве ћег и нај о па
сни јег не при ја те ља, по што они 
те же да ство ре ве ли ку Ср би ју, а 
нас да ис ти сну. Под та квим окол



ПРИКАЗИ

298

би ри мо ка то ли ци (Ђу ро Ви ло
вић, Ни ко Бар ту ло вић?) и Ср би 
му сли ма ни (Му ста фа Му ла лић). 
На ње му је из ме ње на кон цеп ци ја 
др Сте ва на Мо ље ви ћа „Хо мо ге на 
Ср би ја“ и при хва ће на ју го сло вен
ска фе де ра ли стич ка по зи ци ја. На 
Кон гре су је, ис ти че Ђу ре тић, за 
раз ли ку од ав но јев ске при хва ће
на ет но је зич ка па ра диг ма за да љи 
раз вој  зе мље.

Ђу ре тић да ље пи ше о ти тов
ским ак тив но сти ма у хр ва ти за
ци ји срп ских пар ти зан ских је ди
ни ца, у ко ји ма су Ср би чи ни ли 
вој нич ки ка дар , а ма ло број ни 
Хр ва ти ко манд ни и по ли тич ки. 
На зи ви тих срп ских  је ди ни ца би
ли су хр ват ски и Ти то их је  са ве
зни ци ма при ка зи вао као хр ват ске 
је ди ни це. Оту да и да нас код хр
ват ских по ли ти ча ра (Јо си по вић, 
Ми ла но вић) став да је Хр ват ска 
нај ви ше до при не ла ан ти фа ши
стич кој бор би и по бе ди над фа
ши змом.

Ђу ре тић по ка зу је ка ко је Ти
то укла њао срп ску пре пре ку на 
пу ту као вла сти и ти ме што је од 
са ве зни ка 194.3 и 1944. тра жио да 
бом бар ду ју срп ске гра до ве (Бе о
град, Ле ско вац, Под го ри ца). Њи
хо ви на ви га то ри би ли су Ти то ви 
до глав ни ци: Ко ча По по вић, Пе ко 
Дап че вић и дру ги. (67)

Ти то је упор но ра дио на ства
ра њу си ме три је из ме ђу чет ни ка и 
уста ша, а пар ти за не пред ста вљао 
да се на вод но бо ре про тив јед них 
и дру гих. По што је Ср бе ла ко ин

док три ни рао, по кре нуо је пре ла
зак до мо бра на, ме ђу њи ма и део 
уста ша,  у ре до ве НОП, а за тим 
за мон стру о зне хр ват ске зло чи не 
над Ср би ма окри вио „ша чи цу де
кла си ра них уста ша“. (68) 

По сле Ста љин град ске и Кур
ске бит ке (јул 1942  фе бру ар 1943)  
сло мље на је кич ма си ли Осо ви не. 
На кон то га у ре до ве НОП пре
ла зе мно ги до мо бра ни и уста ше. 
У вр ху НДХ по ку шан је пуч (Во
кићЛор ко вић), али он ни је ус пео 
јер је Ва ти кан и да ље по др жа вао 
НДХ сма тра ју ћи да још све ни је 
го то во.

Са ве знич ке по бе де под ста
кле су и ве ли ке вој но по ли тич ке  
обр те у Ју го сла ви ји. Ти то је об
ма њи вао и За пад и Ис ток. Јед на 
од ње го вих успе шних  об ма на је 
и  то што је уз по моћ Ста љи на за 
пред сед ни ка кра љев ске вла де 
до ве ден Иван Шу ба шић. Циљ је 
био да се по мо ћу дво ји це Хр ва та 
(Ти тоШу ба шић) из ба ци из игре 
срп ски фак тор (краљ Пе тар Ми
ха и ло вић).

Пре ма ис тра жи ва њу Сми ље 
Авра мов Ти то се у Ри му са стао и 
са Пи јем  XII, на зван „Хи тле ров 
па па“.

 Све је би ло спрем но да Чер
чил и Ста љин по де ле Ју го сла ви ју 
по мо де лу „фиф тифиф ти“. Срп
ски улог у ову хр ват ску,  ан ти срп
ску  по ли ти ку био је и Срем ски 
фронт на ко ме је па ло на де се ти не 
хи ља да (по не ки ма  око 70.000) 
срп ских мла ди ћа. Са мо у осло бо
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зу ју, и при пре ме за по вра так у Ср
би ју, он да ка да се из ње по ву ку со
вјет ске сна ге“. (7677)

У вре ме ка да је Па ве лић са 
до глав ни ци ма „па цов ским ка на
ли ма“ пре ба чен на „де мо крат ски 
за пад“ ( иде о лог ге но ци да и чо век 
ко ји је ор га ни зо вао Па ве ли ће во 
бек ство Кру но слав Дра га но вић,  
вра тио се у Ју го сла ви ју 1967. и жи
вео  у Са ра је ву као сло бо дан чо
век) , Сте пи нац „за тво рен“ у свој 
са мо стан, Дра жа је био „рас ко ма
дан“.

Ђу ре тић уоча ва да је Ва ти
кан тек до ла ском Цр ве не ар ми је 
по чео да на пу шта иде ју НДХ, и 
по мо ћу Ти та на ста вља, у но вим 
окол но сти ма, ве ли ко хр ват ски 
про је кат. (79)

По сле рат ну ср бо фо би ју рас
пи ри вао је Ти тов ин ти мус Иван 
Кра ја чић, што је нај ви ше до шло 
до из ра жа ја при ли ком укла ња ња 
Ран ко ви ћа и у вре ме хр ват ског 
„ма спо ка“. Ту су му по моћ ни ци 
би ли Ми ко Три па ло и Јо сип Вр
хо вец. (82)

У дру го мо де лу књи ге Ђу ре
тић пре зен ту је Ти тов ске по сле
рат не ин сти ту ци о на ли за ци је 
ав но јев ских раз ва ли на срп ства у 
ци љу ства ра ња ве ли ке Хр ват ске 
на раз ва ли на ма Ју го сла ви је. За
па њу ју ће је до кле је Ти то и стич ки 
про па ган ди стич ки си стем мо гао 
да иде. Сам Броз је 17. ју ла 1946. на 
Це ти њу ре као: „Дра жа је по стао 
ин ти ман са Па ве ли ћем, не при ја
те љем срп ског на ро да, и са Сте

ђе ном  Бе о гра ду је, ис ти че аутор, 
по зи ва ју ћи се на ме ри тор не из
во ре,  за  са мо два ме се ца  уби је но 
око 30.000 Ср ба. То не де ло из вр
ши ле су пар ти зан ске је ди ни це 
Ђо ка Јо ва ни ћа, Пе ке Дап че ви ћа, 
Вељ ка Ми ћу но ви ћа, Ми тра Ба ки
ћа и дру гих (74).

За јед но са Цр ве ном ар ми јом 
у Бе о град је сти гао и тзв. Ју го сло
вен ски од ред, са ста вљен од бо ра
ца бив ше Хр ват ске ле ги је, ко ја је 
на стра ни Хи тле ра би ла у бор би 
код Ста љин гра да, а ко ју је пред во
дио пот пу ков ник Мар ко Ме сић. 
(75) Овај бли ски ро ђак ак ту ел ног 
хр ват ског по ли ти ча ра Сти пе Ме
си ћа, код Хар ко ва је обе сио два 
со вјет ска вој ни ка.

Ђу ре тић са оп шта ва и де та ље 
око на па да пар ти за на на чет ни ке 
(око 5000)  Па вла Ђу ри ши ћа, и 
њи хо во стра да ње по што их је „цр
но гор ски уста ша“ Се ку ла Др ље
вић на ма мио у клоп ку . У кре ма то
ри јум ја се но вач ки жи ви су ба че ни 
ма јор Па вле Ђу ри шић, Ба ће вић, 
књи жев ник Дра ги ша Ва сић и дру
ги. ( 76)

 У Ко ру шкој су по стра да ле 
срп ске ан ти фа ши стич ке фор ма
ци је ; Ђу ре тић ис ти че да је  ов де 
уби је но око 100.000 Ср ба, Сло ве
на ца и Хр ва та.

Глав ни на сна га са Ми ха и ло
ви ћем је кре ну ла пре ма Ср би ји 
кроз „шпа лир“ ра зних не при ја
тељ ста ва. „Ни је успио план  вр
хов не ко ман де да се све чет нич ке  
сна ге са бе ру у Бо сни, ре ор га ни
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и не би би ли из ло же ни но вим 
ан ти срп ским ма ни пу ла ци ја ма, 
упе ре ним и про тив њих и про тив 
вас ци је лог срп ства. Рав но гор ски 
по крет је оне мо гу ћа вао да их Ка
то лич ка ин тер на ци о на ла ср бо
фоб ски екс по ни ра и ти ме оне мо
гу ћи њи хо ву ре ср би за ци ју. До бро 
су то ви дје ли нај бли жи са рад ни
ци Дра же Ми ха и ло ви ћа, Му ста
фа Му ла лић, Исмет По по вац и 
мно ги дру ги“. (117) Све на ве де но 
го во ри да је За пад по сле Деј то на 
на сил нич ким пу тем из вр шио још 
је дан по ход пре ма срп ском цен
тру. Срп ска кри ла су по ло мље на: 
срп ско ко сов скоме то хиј ско  ср
це иш чу па но. (118)

Пи шу ћи о са вре ме ном срп
ском и срп скоцр но гор ском пи
та њу, Ђу ре тић, из ме ђу оста лог, да 
је Ђин ђић во дио „ша ре ну“ пар тиј
ско по ли тич ку дру жи ну, као и да 
је ра дио за БНД, те да је „ша ре но“ 
пе то ок то бар ско дру штво сво
јим ауто ри те том по кри вао Во ји
слав Ко шту ни ца, али и да је и он, 
објек тив но, сле дио за пад ни курс, 
ис по ру чив ши Ха гу слав не срп ске 
бра ни о це Ко со ва, ге не ра ле Ла за
ре ви ћа, Пав ко ви ћа, Ој да ни ћа, Лу
ки ћа и дру ге.

Ђу ре тић у ела бо ра ту да ље на
во ди да је ус пео ко му ни стич ко
ва ти кан ски кон цепт под ва ја ња 
Цр но го ра ца и оста лих Ср ба, да их 
је уби ло срп ско ју го сло вен ство... 
Су прот ста вља ју ћи се ула ску Ср
би је и срп ских зе ма ља у Европ ску 
уни ју, Ђу ре тић ука зу је и на гре

пин цем по глав ни ком ка то лич ке 
цр кве у Хр ват ској. Он је био шпи
јун чак и при је ра та“. (91)

Бро зо ве ве зе са Све том сто ли
цом  на ро чи то су до шле до из ра
жа ја при ли ком ње го вог су сре та 
са па пом Па влом VI, 1971, ка да је 
За вод Све тог Је ро ни ма, ко ји се 
увек осла њао на Ср бе ка то ли ке, 
до био пре фикс Хр ват ски за вод 
Св. Је ро ни ма. Про блем ре па ра
ци ја је, та ко ђе, ис ти че Ђу ре тић, 
Ти то ре ша вао у тро у глу: Ва ти кан, 
Не мач каТи то. Рат не ре па ра ци је 
су Не мач кој опро ште не у су сре ту 
Ти та и Ви ли ја Бран та 1971, иако 
се оне про це њу ју на хи ља де ми ли
јар ди до ла ра. (95) На име ре па ра
ци ја Не мач ка је Ју го сла ви ји да ла 
кре дит од ми ли јар ду не мач ких ма
ра ка, ко ји је ис ко ри шћен за град
њу хр ват скосло ве нач ке атом ске 
цен тра ле. 

С дру ге стра не Ти то ни је 
опро стио ита ли јан ске ре па ра ци
је; оне су пла ће не  у те ри то ри ја ма, 
у Дал ма ци ји и Ис три.

Аутор да ље на при ка зу је са
вре ме ну исто ри ју пре зен ту ју
ћи про блем Ко со ва и Ме то хи је 
и срп скоал бан ске од но се, као 
и бор бу Ср ба за ју го сло вен ско 
на сле ђе ди љем срп ских зе ма ља. 
Ђу ре тић сме ло кон ста ту је: „Да 
ни је уни штен Рав но гор ски ју го
сло вен ски на ци о нал ни кон цепт 
сви му сли ма ни би при хва ти ли 
срп ску оп ци ју др Мех ме да Спа
ха, сви би они да нас би ли Ср би 
му ха ме дан ске вје ро и спо ви је сти 
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шке Ру си је ко ја је, из ме ђу оста лог,  
при зна ла не за ви сну Цр ну Го ру. 
Ђу ре тић сма тра да у Ру си ји не до
вољ но зна ју срп ску исто ри ју са да
шњо сти, а то јер нај ви ше због то га 
што ни зва нич ни Бе о град ни је на 
на уч но за сно ван на чин по ста
вљао срп ско пи та ње у це ли ни; 
срп ска власт то ни да нас не чи ни, 
па ка ко да нас Ру си ја раз у ме и по
др жи. Да би до шло до по ли тич ког 
пре стро ја ва ња мо ра ју се ре ви ди
ра ти кључ не исто риј ске и по ли
тич ке чи ње ни це о срп ском на ро
ду и ње го вом иден ти те ту. За пад је 
Ср би ма по да рио са мо ул ти ма тум, 
ра за ра ња, смрт ис ти че Ни ко ла 
Жив ко вић из Бер ли на. „Бо ље је 
би ти Ру ска гу бер ни ја не го при
хва ти ти За пад“. (у бир мин ген ској 
„Искри“ од 1. ју ла 2012. го ди не).  
Ђу ре тић по зи ва на оку пља ње 
Ср ба у „фор ми Срп ске уни је, ко ја 
би пр во об је ди ни ла пра во слав не 
Ср бе, а по том и оне ри мо ка то лич
ке и му сли ман ске вје ре“. (151)

У дру гом де лу ела бо ра та на ла
зи се ве о ма дра ма ти чан и де та љан 
Дра жин за вр шни го вор на су ђе њу. 
На кра ју ела бо ра та да ти су Ци ље
ви Рав но гор ског по кре та са од го
ва ра ју ћим ма па ма,  као и ин тер вју 
ауто ра овог ела бо ра та, Ве се ли на 
Ђу ре ти ћа, у ко јем он из но си све
до че ње аме рич ког ауто ра срп ског 
по ре кла,  да је Дра жа Ми ха и ло
вић ба чен бе сним пси ма и да су га 
они до ко ске по је ли.
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УДК 323+316.4(497.11)(049.3)

Ма рин ко М. Ву чи нић
Ком пра дор ски кон текст  
да на шње Ср би је

(Сло бо дан Ан то нић, 
Ло ша бес ко нач ност – 
при ло зи со ци о логији 
срп ског дру штва,  
Слу жбе ни гла сник,  
Бе о град, 2012, стр. 233)

Ово је књи га ко ју чи не, ка ко 
то и аутор на гла ша ва, те мат ски 
по ве за не сту ди је чи ја је за јед нич
ка озна ка да се ба ве про у ча ва њем 
нај зна чај ни јих по ли тич ких, еко
ном ских и со ци јал них про це са 

у тран зи ци о ној Ср би ји. Сту ди је 
чи не је дин стве но тки во ове књи
ге јер има ју за јед нич ки име ни тељ 
– увид со ци о ло га из у зет не еру
ди ци је и на уч не уте ме ље но сти у 
про у ча ва ње нај ва жни јих то ко ва у 
раз во ју на шег дру штва. 

У увод ној бе ле шци аутор је 
на вео ве о ма ин ди ка ти ван слу чај 
оспо ра ва ња пр ве сту ди је об ја вље
не у овој књи зи. Сло бо дан Ан то
нић је ина че из ло жен оспо ра ва
њи ма раз ли чи те вр сте али је ово 
би ла из у зет на си ту а ци ја, по што 
се од ви ја ла то ком об ли ко ва ња на
уч ног збор ни ка у ко ме је сту ди ја 
пр ви пут об ја вље на, и то ком спро
во ђе ња на уч ног про јек та у ко ме је 
аутор уче ство вао. Ње му се при го
во ри ло да је у сво ме те о риј ском и 
на уч ном ра ду „пре у зео уло гу ет
но кул тур ног на ци о на ли сте“ јер 
ни је при хва тио пре о вла ђу ју ће 
ми шље ње у на шој со ци о ло ги ји о 
до ми на ци ји „иде је тре ћег пу та“ у 
ко ме не ма ме ста ет но кул тур ном 
на ци о на ли зму, јер је „тре ћи пут“ 
сво је вр сно по ли тич ко и иде о
ло шко је дин ство гло ба ли за ци је, 
европ ских ин те гра ци ја и за ла га
ња за тр жи шну еко но ми ју. 

То је „све то трој ство“ тре ћег 
пу та, ко је се усу дио да до ве де у 
пи та ње Сло бо дан Ан то нић, не 
са мо у овој књи зи. У осно ви ова
квог иде о ло шки за сно ва ног ста ва 
је до бро по зна ти ак си о ма да „код 
нас до брог на ци о на ли зма те шко 
мо же би ти“. За то ни је слу чај но да 
је Сло бо дан Ан то нић на вео ко* Бе о град ска отво ре на шко ла, Бе о град
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дер ни зма“ и „тра ди ци о на ли зма“ 
и ти ме би ти, не са мо иде о ло шки, 
дис ква ли фи ко ван и ди фа ми ран. 
Ан то нић не спо ри да у ње го вим, 
не са мо те о риј ским ра до ви ма по
сто ји ја сна ан га жо ва на по зи ци ја 
– од ко ри шће ња свет ско си стем
ске па ра диг ме, до пре у зи ма ња 
кон цеп ци је ком пра дор ске бур
жо а зи је у кла сној ана ли зи – али 
то ни ка ко ни је озби љан раз лог и 
по вод да он бу де свр ста ван у ка те
го ри ју ет но кул тур них на ци о на
ли ста, ан ти мо дер ни ста и за ту ца
них тра ди ци о на ли ста. За то се он, 
као аутор ко ји има ја сно од ре ђе ну 
те о риј ску по зи ци ју уте ме ље ну на 
озбиљ ним и објек тив ним на уч
ним уви ди ма, узда у суд чи та ла ца 
и озбиљ ну нач ну ана ли зу ли ше ну 
иде о ло шких дис ква ли фи ка ци ја. 

Ан то нић на сто ји и да нам пру
жи об ја шње ње за што је у на сло ву 
књи ге ста вио ви ше не го ма та фо
рич ну озна ку – Ло ша бес ко нач
ност – ко ју ми жи ви мо већ то ли
ко ду го, као део на ше сва ко дне
ви це. При то ме се осла ња ју ћи на 
Хе ге ло во од ре ђе ње да се „по ста
вља не ка но ва гра ни ца, али ти ме 
се на про тив, за пра во са мо вра ћа 
оно што је ко нач но. Та рђа ва бес
ко нач ност је сте по се би исто што 
и веч но тре ба ње“. Ра ди се о пре ва
ли за же њу ко нач но сти ти ме што 
се гра ни ца оног на шег ко нач ног 
у ми сли ма по ме ра на пред, ка же 
Сло бо дан Ан то нић. Али ову хе
ге ли јан ски озна че ну „ло шу бес ко
нач ност“ ми ја ко до бро по зна је мо 

мен тар Ве ре Вра ту ше: „А да ли то 
зна чи да га дру ги на ро ди се би мо
гу при у шти ти, од но сно да се Ср
би ма бра ни оно што се до пу шта 
ре ци мо Аме ри кан ци ма и Бри тан
ци ма?“. При то ме је до ве де но у пи
та ње иде о ло шко од ре ђе ње да се 
по сва ку це ну мо ра ју по др жа ва ти 
гло ба ли за ци ја у ње ном ак ту ел ном 
нео ли бе рал ном об ли ку и иде о ло
шком ис по ља ва њу – што смо има
ли че сто при ли ке да ви ди мо и у 
на шим са вре ме ним по ли тич ким 
окол но сти ма ка да је нео ли бе рал
ни мо дел био основ но по ли тич ко 
и иде о ло шко по ла зи ште на ших 
псе у до ли бе рал них и де мо крат
ских посток то бар ских по ли тич
ких, или бо ље ре че но пар тиј ских, 
ели та. 

 Сло бо дан Ан то нић ја сно из
ла же свој раз вој ни идеј ни пут, од 
евро ре а ли стич ких по зи ци ја до 
евро скеп ти ци зма, при то ме кри
ти ку ју ћи и до во де ћи у пи та ње 
де ло ва ње тран сна ци о нал них ели
та – од ка пи та ли стич ких, пре ко 
по ли тич ких, до кул тур них. Он је 
за то и из нео став да му се ауто мат
ски не мо же при ле пи ти ети ке та 
„ет но кул тур ног на ци о на ли сте“ и 
да се то не мо же чи ни ти у пред
го во ру јед ног на уч ног збор ни ка, 
и то са идеј нопо ли тич ких по зи
ци ја ко је су из раз ап со лу ти за ци
је иде о ло шке по зи ци је „тре ћег 
пу та“. А сва ко ко се не укла па у 
ова кав иде о ло шким оквир би ће 
стиг ма ти зо ван као „за ступ ник 
срп ског на ци о на ли зма“, „ан ти мо
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др жав ни ка ко ји че сто и не пре по
зна ју зна чај и до сег овог су штин
ског исто риј ског иза зо ва. 

 Рет ко се сре ће да не ко да нас 
ис ка зу је сво ју ве ру да је у Ср би
ји мо гу ће до жи ве ти си ту а ци ју да 
она бу де ор га ни зо ва на и устро
је на као сре ђе на и срећ на дру
штве на за јед ни ца. Ову сво ју ве ру 
и оп ти ми зам да је то ипак мо гу ће 
Сло бо дан Ан то нић ве зу је не са мо 
за ква ли тет ну уло гу дру штве них, 
кул тур них и по ли тич ких ели та 
већ и за уве ре ње да ма ло ко ве ру је 
да по зи тив но ре ше ње за ви си са мо 
од Ср би је. За то је он ми шље ња да 
мо ра мо да че ка мо да се по кло пе 
исто риј ско са зре ва ње на ше дру
штве не ели те и спољ но по ли тич
ке окол но сти ко је ће нам би ти 
на кло ње не. Пре о ста је на да ка же 
аутор ове књи ге „да ће на ша дру
штве на ели та у на ред ним вре ме
ни ма до сти ћи ви си ну свог исто
риј ског за дат ка. У про тив ном, ово 
ла ко мо же по ста ти књи га о јед ном 
не у спе шном и иш че злом, на ро ду“. 

Од го ва ра ју ћи, у пр вом по гла
вљу, на пи та ње „По сто ји ли у Ср
би ји тран сна ци о нал на ка пи та
ли стич ка кла са?“, Сло бо дан Ан
то нић се не огра ни ча ва са мо на 
ана ли зу кла сног са ста ва са вре ме
ног срп ског дру штва већ се осла
ња и на оце ну да је гло ба ли за ци ја 
тран сна ци о нал но пре у стро ји ла 
кла сне од но се, те да се за то и со
ци о ло шка ана ли за мо ра окре ну ти 
ши рим дру штве ним хо ри зон ти
ма. Аутор се ја сно од ре ђу је пре ма 

и ван сфе ре фи ло зоф ских иде ја и 
спе ку ла ци ја, по што је она по ста
ла део на шег жи во та а че сто и ње
го ва глав на од ред ни ца. И ова кву 
схва та ње ло ше бес ко нач но сти 
Сло бо дан Ан то нић успе ва да, пре 
све га у сво јим те о риј ски и на уч но 
за сно ва ним ра до ви ма, по ка же на 
нај у вер љи ви ји на чин. 

Ту не по ма же ни на сто ја ње да 
се Ан то нић дис ква ли фи ку је као 
„срп ски на ци о на ли ста“, јер је ње
гов на уч ни рад ли шен по губ ног 
ути ца ја ис пра зне по ли ти за ци је и 
вул гар не иде о ло ги за ци је. За ње
га је мо дер ни за ци ја Ср би је, ње на 
ин те гра ци ја у сре ди ште свет ског 
ка пи та ли стич ког си сте ма већ два 
ве ка то на ше бес плод но „веч но 
тре ба ње“, та хе ге ли јан ска „рђа ва 
бес ко нач ност“. Ве о ма је зна ча јан 
ње гов став да је „овај на ра штај 
био уве рен да је пе то ок то бар ском 
с̀рећном револуцијом` ко нач но 

про на шао кључ за ула зак Ср би је 
у з̀латни дворац̀  свет ске исто ри
је“ (стр. 9). Али се убр зо по ка за ло 
да се та гра ни ца до сти за ња мо дер
ни за ци је и евро пе и за ци је ја ви ла 
као јед на ко чвр ста и не са вла ди ва 
гра ни ца као што је би ла и то ком 
про те кла два ве ка. За то пи та ње: 
Ка ко пре ко ра чи ти ту гра ни цу? – 
ко је не пре ста но по ста вља у сво
јим раз ли чи то об ли ко ва ним и 
струк ту и ра ним тек сто ви ма, оста
је по Сло бо да ну Ан то ни ћу глав
но пи та ње ов да шње дру штве не 
ми сли и то не са мо овог већ и на
ред них по ко ле ња на уч ни ка али и 
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да се и са ма мо же на зва ти тран
сна ци о нал ном ка пи та ли стич ком 
кла сом?“ (15). За ни мљи ва је тврд
ња из ис тра жи ва ња, на ко је се по
зи ва Ан то нић, да пред став ни ци 
срп ске ели те ис по ља ва ју ја ку на
ме ру да се што пре ин те гри шу у 
ре до ве ели те Европ ске уни је, а то 
ње но ве зи ва ње је чак ве ће и сна
жни је од ели та зе ма ља ко је су већ 
у Европ ској уни ји. Сло бо дан Ан
то нић ис ти че по да так да је „срп
ска ели та при са мом дну ли сте 
европ ских ели та по ве за но сти за 
до мо ви ну“ (20), и то је део ње ног 
вред но сног си сте ма, ње не ко лек
тив не иде о ло ги је. 

Основ не иде о ло шке по став ке 
тран сна ци о нал не ка пи та ли стич
ке кла се, по Ан то ни ћу, са др жа не 
су у иде ји ан ти ко му ни та ри зма, а 
у Ср би ји и на ди хо то ми ји „вред
ног ди рек то ра“ и „ле њог рад ни
ка“ (ко ји „не мо же да се осло бо ди 
са мо у пра вља ња“, зах те ва по што
ва ње од ре ђе них син ди кал них и 
рад нич ких пра ва, а чак се усу ђу је 
да тра жи и сво ју за ра ђе ну пла ту!). 
Пре о вла ђа ју ћа иде о ло шка ма
три ца тран сна ци о нал не ка пи та
ли стич ке кла се, на и ме, по чи ва на 
од ба ци ва њу за јед ни це у име „не
спу та ног ин ди ви ду а ли зма“, и на 
тврд њи да се дру штве ни ин те ре си 
оства ру ју пу тем „не ви дљи ве ру ке“ 
сло бод ног тр жи шта, док се ме ша
ње др жа ве и ути цај за јед ни це ту
ма чи као из раз „ре пре сив но сти“ и 
„тра ди ци о нал ног схва та ња др жа
ве из вре ме на ре ал ног со ци ја ли

ег зи стен ци ји тран сна ци о нал не 
ка пи та ли стич ке кла се у на шој 
зе мљи и то ни је за ње га са мо ака
дем ско пи та ње. „Ми слим, ипак, да 
са мо у Ср би ји по сто ји та ко из ра
жен фе но мен ауто ри тар не и агре
сив не екс трем но нео ли бе рал не 
иде о ло ги је, ко ја има чак и не ке 
од ли ке тзв. ли бе рал ног фа ши зма 
(li be ral fa scism: Gold berg, 2007). 
Нео ли бе ра ли зам се, ина че узи ма 
као ти пич на иде о ло ги ја тран сна
ци о нал не ка пи та ли стич ке кла се. 
По ја ва екс трем не нео ли бе рал не 
иде о ло ги је је сте у ну жној ве зи 
са тран сна ци о нал ном ка пи та ли
стич ком кла сом, ма да се не мо же 
је ди но по мо ћу ње об ја сни ти“ (12). 

Исто риј ске спе ци фич но сти 
и по сто ја ње од ре ђе не дру штве
не струк ту ре у ко јој функ ци о ни
ше иде о ло ги ја тран сна ци о нал не 
ка пи та ли стич ке кла се, као ви ше 
дру штве не кла се ко ја има ве ли ки 
ути цај на по сто ја ње сред ње кла се, 
део су исто риј скоком па ра тив не 
ана ли зе ко ја је ве о ма за сту пље
на у овој књи зи. Аутор је из нео и 
ди ле му, да ли се ра ди о по сто ја њу 
тра ди ци о нал не вла да ју ће кла
се или ели те, и опре де љу је се за 
тран сна ци о нал ну ка пи та ли стич
ку кла су, а по ли тич ку, еко ном ску, 
тех но крат ску, ме диј ску и кул тур
ну ели ту по сма тра као фрак ци ју 
гор ње кла се. При то ме, за ње га је 
ве о ма зна чај но пи та ње „да ли је 
та ко схва ће на срп ска гор ња кла
са ин те гри са на у европ ске тран
сна ци о нал не струк ту ре до вољ но 
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ко ји су по пра ви лу глав ни гу бит
ни ци тран зи ци је и гло ба ли за ци
је, ти пи чан за тран сна ци о нал ну 
ка пи та ли стич ку кла су“ (33). Он 
по себ но апо стро фи ра ЛДП као 
ра ди кал ног за ступ ни ка нео ли
бе рал не иде о ло ги је тран сна ци о
нал не ка пи та ли стич ке кла се. Ово 
се пре све га од но си на еко ном ска 
пи та ња, где ЛДП за сту па иде ју 
нај су ро ви је и пот пу не при ва ти
за ци је (јав них пред у зе ћа, по љо
при вре де, енер ге ти ке, са о бра ћа ја, 
нафт не ин ду стри је, бан кар ства, 
оси гу ра ња и те ле ко му ни ка ци је). 
Ап со лу ти зу је се зна чај при ват ног 
сек то ра и зах те ва што ве ће по вла
че ње и ис кљу чи ва ње др жа ве. При
ват но вла сни штво и при ват ни 
его и зми је су све, за јед ни ца, дру
штво и др жа ва ни су ни шта.

Ука зу ју ћи на ове по сту ла те 
нео ли бе рал не иде о ло ги је, Сло бо
дан Ан то нић по себ но на гла ша ва 
ве за ност ЛДП иде о ло га за де ло
ва ње „не ви дљи ве ру ке“ тр жи шта 
на гло бал ном ни воу, као и зна чај 
САД у обез бе ђе њу гло бал них 
окви ра за де ло ва ње нај ек стрем
ни јих об ли ка нео ли бе рал не иде о
ло ги је. Ве о ма је ва жно на гла си ти 
и де ло ва ње со ци јал не па ни ке у 
сред њем и ви шем ста ле жу ко ји је 
при су тан у вре ме ну тран зи ци је у 
Ср би ји. За то се у де ло ва њу ов да
шњих за ступ ни ка нео ли бе рал не 
иде о ло ги је мо гу пре по зна ти и ње
не основ не по став ке – што бр жа 
при ва ти за ци ја и бр за по ли тич ка 
и дру штве на ин те гра ци ја у евро

зма“. Ло гич но је да пред став ни ци 
тран сна ци о нал не ка пи та ли стич
ке кла се има ју и озби љан ути цај 
на об ли ко ва ње по ли тич ког жи
во та и де ло ва ња по ли тич ких пар
ти ја у ко ји ма до ми ни ра ју ан ти ко
му ни та ри стич ка и нео ли бе рал на 
иде о ло ги ја. За то и ни је чуд но што 
су при ват ни ци, пред у зет ни ци и 
ве ћи на еко ном ских струч ња ка у 
Ср би ји без ре зер вно при хва ти ли 
нео ли бе рал ну док три ну ко је је 
по ста ла пре о вла ђу ју ћа у САД и 
Ен гле ској, од осам де се тих го ди
на 20 ве ка. Со ци јал не, еко ном ске 
и по ли тич ке ра чу не ове иде о ло
ги је пла ћа мо да нас, и то не са мо 
ми већ и на ро ди ко ји при па да ју 
Европ ској уни ји. 

Сло бо дан Ан то нић ис ти че 
да је за Ср би ју ка рак те ри стич но 
„по сто ја ње екс трем не ва ри јан те 
иде о ло ги је тран сна ци о нал не ка
пи та ли стич ке кла се, са крај њим 
ели ти змом, ан ти по пу ли змом и 
ан ти ко му ни та ри змом, као сво јом 
са др жи ном“ (28). Он при то ме ис
ти че и при ме ре по себ но из ра же
ног со ци јал ног ра си зма у од но су 
на кла сно и ста ту сно ни же сло
је ве, али и из ра жа ва ње пре зи ра 
пре ма они ма ко ји ни су део вла да
ју ће кла се. Илу стру ју ћи то раз ли
чи тим из ја ва ма (из ме ђу оста лог 
и тврд њом Не на да Про ки ћа да „у 
Ср би ји не ће би ти ни шта бо ље док 
се не за ди ме ло ма че све те шпан
ске ин кви зи ци је“), Сло бо дан 
Ан то нић ис ти че да „ова ко су ров 
од нос пре ма ни жим сло је ви ма, 
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ути ца ја сит не бур жо а зи је и пре
ме шта ње цен та ра од лу чи ва ња из 
струк ту ра на ци о нал них др жа ва 
у тран сна ци о нал не струк ту ре. У 
за кључ ку овог по гла вља на ве де на 
је оце на да се кон цеп ци ја о тран
сна ци о нал ним ка пи та ли стич ким 
кла са ма мо же при ме ни ти на на ше 
тран зи ци о но дру штво. Али оста је 
отво ре но пи та ње при ро де кла сне 
све сти и ње ног функ ци о ни са ња 
као де ла гло бал них со ци јал них и 
еко ном ских струк ту ра, али у до
ме ну на ших ло кал них ели та.

У дру гом по гла вљу „Ком пра
дор ска и на ци о нал на бур жо а зи ја: 
кла сна струк ту ра да на шње Ср би
је“, аутор да је пре глед струк ту ре 
на шег дру штва у окви ри ма са вре
ме них по ли тич ких кре та ња код 
нас, и у свет ским окви ри ма. При 
то ме он се у сво јим ста во ви ма 
осла ња на ана ли зу кла сног по ло
жа ја (ме ста на ко ји ма се оства ру је 
си стем ска рен та, за сно ва на на мо
но по ли са њу по ну де) а наш си стем 
је про у ча ван и ана ли зи ран као 
део свет ског ка пи та ли стич ког 
си сте ма (од нос цен тра и пе ри фе
ри је), од но сно у скло пу функ ци
о ни са ња раз ли чи тих фрак ци ја 
вла да ју ћих ви ших сло је ва. Про
паст со ци ја ли зма и спро во ђе ње 
при ва ти за ци је дру штве не сво
ји не по ста ви ло је у сре ди ште па
жње кла сну струк ту ру у Ср би ји. 
Ви ше не ма ди ле ме да је у на шем 
дру штву до шло до зна чај них и ра
ди кал них про ме на не са мо у са
ста ву и функ ци о ни са њу кла сних 

атлант ске струк ту ре, ко је се ви де 
као прет по став ке лич не со ци јал
не про мо ци је и сти ца ња ви шег 
ма те ри јал ног ста ту са. Аутор ове 
књи ге на во ди да, баш због по сто
ја ња син дро ма со ци јал не па ни ке, 
у Ср би ји мо же мо да на ђе мо до ста 
слич но сти из ме ђу кла сич ног и 
тзв. ли бе рал ног фа ши зма: „им пул
си ван, емо ци о на лан при ступ по
ли ти ци и нај те жим дру штве ним 
пи та њи ма, ве ру да се чи стом во
љом за на прет ком мо гу пре ва зи
ћи сви дру штве ни про бле ми (во
лун та ри зам и де ци зи о ни зам), без
гра нич но по ве ре ње у од ре ђе не 
струч не и по ли тич ке ауто ри те те, 
оп се си ја мла до шћу (као об ли ка 
еј џи зма), култ ак ци је, ма ни хеј ску 
ви зи ју дру штва са к̀оначним` 
не при ја те љем, са ко јим `нема 
помирења̀ , сле пу ве ру у про јек
то ва ни уто пиј ски циљ, уве ре ње 
о соп стве ној ме си јан ској уло зи у 
од но су на це ло дру штво, ри гид
нома те ри ја ли стич ко схва та ње 
мо дер ни за ци је, ан ти хри шћан ске 
(нео па ган ске) и ан ти тра ди цо на
ли стич ке сен ти мен те“ (4041). 

Из све га што је до са да на ве де
но, мо гу се пре по зна ти основ ни 
еле мен ти иде о ло ги је тран сна ци
о нал не ка пи та ли стич ке кла се: 
ели ти зам, нео ли бе ра ли зам и ан
ти ко му ни та ри зам. Ту иде о ло ги ју 
че сто пре у зи ма и сред ња кла са, 
ко ја је на по се бан на чин угро же
на де ло ва њем тран сна ци о нал не 
др жа ве и по ли тич ких струк ту ра 
ко је не ми нов но до во де до еро зи је 
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ним, по ли тич ким, ин те лек ту ал
ним и по ли тич ким сфе ра ма на
шег дру штва. Сло бо дан Ан то нић 
по себ но ис ти че „да је у раз до бљу 
тран зи ци је основ на си стем ска 
функ ци ја ком пра дор ске ели те да 
до ма ће ста нов ни штво убе ди да 
је нај бо љи на чин мо дер ни за ци
је пре да ја ре сур са (еко ном ских, 
по ли тич ких и кул тур них) у ру ке 
стра на ца, тач ни је, пред став ни ка 
гло бал ног мо но пол ског ка пи та ла. 
Као на гра ду за ову функ ци ју, ком
пра дор ска ели та до би ја ко руп
тив ну рен ту – део про фи та ство
ре ног та ко што но си о ци тран сна
ци о нал ног ка пи та ла пре у зи ма ју и 
екс пло а ти шу до ма ће ин ду стри је 
и оста ле енер гет ске, са о бра ћај не 
и ко му ни ка ци о не ре сур се. Слич
ну функ ци ју има ју, при ме ра ра ди, 
и ком пра дор ска ин те ли ген ци ја у 
ме ди ји ма, или она на уни вер зи те
ту, у не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, 
у ин сти ту ци ја ма кул ту ре“ (61). 

Аутор по себ но на гла ша ва зна
чај ства ра ња и учвр шћи ва ња кул
тур не хе ге мо ни је јер се на тај на
чин обез бе ђу је на ме та ње си сте ма 
вред но сти, обра за ца по на ша ња и 
по жељ не ли сте по ли тич ких и кул
тур них пи та ња. У ту свр ху, из у зет
но је ва жно оства ри ва ње ути ца ја 
и кон тро ле у сфе ри кул ту ре и ме
ди ја. По зи ва ју ћи се на Грам ши јев 
став – ко вла да кул ту ром вла да 
и за јед ни цом – Сло бо дан Ан то
нић ин си сти ра да је „еко ном ска 
про ме на мо гу ћа са мо пре ко по ли
тич ке про ме не, а по ли тич ке про

струк ту ра, већ да су на де лу и ве
ли ке со ци јал не и кла сне про ме не 
у свет ско и сто риј ском кон тек сту 
ко ји је за Сло бо да на Ан то ни ћа 
од по себ не ва жно сти. Ан то ни ћа 
за ни ма ју ши ри и све о бу хват ни ји 
со ци јал ни и по ли тич ки про це си, 
па струк ту ру срп ског дру штва – 
еко ном ску, по ли тич ку и кул тур ну 
– он по сма тра и као део тран сна
ци о нал них струк ту ра. То је Ан
то ни ће во основ но ме то до ло шко 
по ла зи ште у про у ча ва њу ути ца ја 
и пре по зна ва њу уло ге тран сна
ци о нал них ели та и кла са, и оно се 
про те же ве о ма до след но и ску пу
ло зно у це ло куп ној ана ли зи срп
ског дру штва ко је се и не мо же по
сма тра ти из ван гло бал ног исто
риј ског и дру штве ног кон тек ста.

 За то је из у зет но ва жна Ан
то ни ће ва ана ли за од но са ком
пра дор ске кла се, на ци о нал них 
ели та и сред њег сло ја, а по себ но 
је зна ча јан став ауто ра да по сто је 
слу ча је ви у ко ји ма је на ци о нал на 
бур жо а зи ја ус пе ла да над вла да 
ком пра дор ску ели ту. За Сло бо да 
Ан то ни ћа ком пра дор ска ели та 
је, и у са вре ме ним дру штве ним 
и со ци јал ним од но си ма, глав ни 
агент гло бал ног ка пи та ла и ње
го вих по ли тич ких струк ту ра. Он 
на во ди да по сто је три по себ на 
ком пра дор ска сло ја: ком пра дор
ска по слов на и по ли тич ка ели та, 
ком пра дор ска ин те ли ген ци ја, 
ком пра дор ска бур жо а зи ја. Сви 
ови ком пра дор ски сло је ви мо гу 
се ја сно пре по зна ти и у со ци јал
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аспек те кри зе и на по ло жај Ср
би је у том кон тек сту. Ак це нат је 
ста вљен на иде ју да се ме ђу во де
ћим зе мља ма цен тра из два ја је
дан хе ге мон, а кри за ко ја на ста је 
у тој во де ћој зе мљи не ми нов но 
има ути цај на функ ци о ни са ње и 
об ли ко ва ње свет ске при вре де и 
укуп ну со ци јал ну и дру штве ну 
струк ту ру. У на гла ша ва њу свет
ско и сто риј ског кон тек ста као из
у зет но зна чај ног, аутор ана ли зи ра 
уло гу САД и ње ну до ми на ци ју у 
ко ри шће њу нај ва жни јих ре сур са, 
вир ту ел ни ка рак тер ње не еко но
ми је, кон сти ту и са ње и де ло ва ње 
гло бал не фи нан сиј ске оли гар хи је 
у Њу јор ку и Лон до ну, ко ја не ства
ра но ву вред ност. „Де ре гу ли са ни“ 
фи нан сиј ски ка пи тал ја вља се као 
основ но сред ство гло бал не до ми
на ци је и све су ро ви је и по хлеп ни
је екс пло а та ци је, у че му по себ ну 
уло гу игра до лар као осно ва свет
ског нов ца. 

Сло бо дан Ан то нић ис ти че да 
су „свет ска фи нан сиј ска оли гар
хи ја и по ли тич ки упра вља чи из 
САД (им пе ри је) по че ли да де лу
ју као са ве знич ке фрак ци је јед не 
те исте свет ско си стем ске ели те. 
Нео ли бе рал не ман тре, као што 
су: цео свет мо ра би ти јед но тр
жи ште, све мо ра да бу де на про
да ју и сва ко мо ра да бу де на про
да ју, ко је су то ком осам де се тих 
и де ве де се тих го ди на за по се ле 
умо ве го то во свих еко но ми ста из 
(по лу)пе ри фе ри је би ле су са мо 
из раз иде о ло ги је гло бал ног ка

ме не не ма без прет ход не по бе де 
у кул тур ном ра ту“ (62). Да нас смо 
све до ци ка ко, не са мо у на шем 
дру штву, ра сте зна чај оства ри ва
ња кул тур не хе ге мо ни је и ва жно
сти до ми на ци је у бес по штед ном 
кул тур ном ра ту ко ји тра је не сма
ње ном же сти ном. 

У Ан то ни ће вој при ме ни ком
пра дор ске па ра диг ме на Ср би
ју, за тим, да та је пре глед на сли ка 
кла сне струк ту ре на шег дру штва 
и сло је ва ко ји је чи не. Вла сни ци 
ве ли ких уво знич ких пред у зе ћа 
чи не пр ви пре по зна ти слој, сле де 
вла сни ци ве ћих про из вод них из
во знич ких пред у зе ћа као и пред
став ни ци на ци о налмо дер ни за
тор ске стра не, а „про е вроп ски“ 
по ли ти ча ри чи не тре ћи ком пра
дор ски слој. По себ но се на гла ша
ва уло га и де ло ва ње уво знич ких 
ло би ја у Ср би ји на упро па шћа ва
њу мо дер ни за циј ских, про из вод
них и из во зних ка па ци те та срп
ске при вре де. Њи хо во де ло ва ње 
пред ста вља ти пич но по на ша ње 
ком пра дор ске ели те у (по лу)пе
ри фер ној зе мљи. Ова ква ана ли
за кла сне и со ци јал не струк ту ре 
осло бо ђе на је иде о ло ги за ци је 
иако аутор не скри ва сво ја ја сно 
из ра жен и ар гу мен то ван став за
сно ван на објек тив ној ана ли зи ко
ја ни је ли ше на ни ње го вих лич них 
по ли тич ких убе ђе ња, али без на
ме ре да се на ме ће од ре ђе ни иде о
ло шки све то на зор. 

У тре ћем по гла вљу књи ге дат 
је и по глед на свет ско и сто риј ске 
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ском и по ли тич ком са ве зни штву 
са Ру си јом и Ки ном. 

У че твр том по гла вљу ове књи
ге раз ма тра се од нос тран сна ци о
нал них струк ту ра и срп ског обра
зов ног си сте ма. Аутор сма тра да 
ак ту ел ни про це си гло ба ли за ци је 
има ју за циљ да и про цес обра зо ва
ња уве де у до ми нант не струк ту ре 
ка пи та ли стич ког си сте ма. Уоча ва 
се ве о ма ја сно про ме на ка рак те ра 
обра зо ва ња ко ја до во ди до пре
вла да ва ња кла сно ели ти стич ког 
прин ци па, док је јав но обра зо ва
ње из ло же но про це су убр за не де
ва ста ци је. То се по себ но мо же ви
де ти у ана ли зи ре фор ме основ ног 
и сред њег обра зо ва ња ко је тре ба 
да по ста не са мо сер вис за обу ку 
по моћ не рад не сна ге. У ана ли зи 
до ме та Бо лоњ ског про це са, аутор 
сма тра да „у са мом сре ди шту та
кве кон цеп ци је је сте за ми сао да 
ре фор ми са ни уни вер зи тет не би 
тре ба ло ви ше да ства ра слој на
ци о нал не ин те ли ген ци је – као 
јед ног од глав них по кре та ча и де
лат ни ка мо дер ни за ци је, већ слој 
ато ми зо ва них струч ња ка, чи ја 
је глав на функ ци ја оп слу жи ва ње 
тран сна ци о нал ног еко ном ског и 
по ли тич ког си сте ма“ (109). 

 У пе том по гла вљу ове књи ге, 
на слу ча ју Ср би је, ана ли зи ран је 
зна чај и ути цај ис так ну тих де лат
ни ка у тран зи ци о ним дру штве
ним про це си ма (у ко ји ма, ина че, 
уло га ис так ну тих по ли ти ча ра 
до би ја на зна ча ју, не са мо у сим
бо лич ној рав ни). У не ста бил ним 

пи та ла“ (77). И у тран зи ци о ним 
окол но сти ма на стан ка на ше вер
зи је ди вљег ка пи та ли зма, мо же мо 
ви де ти и пре по зна ти гро теск не 
при ме ре нео ли бе рал них иде о ло
га и еко но ми ста увек спрем них 
да слу же вла сти (ко ја се осла ња 
на ова кву иде о ло ги ју) – и то као 
ве чи ти еко ном ски са вет ни ци и 
фи скал ни струч ња ци (без об зи ра 
што су до ју че за сту па ли дру га чи
је еко ном ске док три не). 

Сло бо дан Ан то нић ја сно и ар
гу мен то ва но из но си сво је убе ђе
ње да су основ ни про бле ми у Ср
би ји упра во у по ли тич кој ели ти и 
ње ном по гре шно ода бра ном или 
на мет ну том опре де ље њу за спро
во ђе ње нео ли бе рал не иде о ло ги је 
ко ја је, у тран зи ци о ним вре ме ни
ма, да ла ре зул та те су прот не про
кла мо ва ним ци ље ви ма. Аутор 
из ла же сво је убе ђе ње да „мно ге 
пе ри фер не на ро де у свет ском си
сте му да нас не во ди де мо крат ски 
од го вор на по ли тич ка кла са, већ 
ло кал ни еко ном скопо ли тич ки 

к̀олаборанти Империјѐ , ко ји се 
нај че шће на зи ва ју ком пра дор
ском ели том“ (88). Али он не оста
је са мо на овим кон ста та ци ја ма 
већ из но си опре де ље ње да је Ср
би ји нео п ход на на ци о нал номо
дер ни за тор ска ели та и ак тив на 
из во зна еко ном ска по ли ти ка. А за 
то је нео п ход но да се до го ди про
цес ра ди кал ног одва ја ња од вла
да ју ће ком пра дор ске иде о ло ги је, 
у ко јој ЕУ не ма ни ка кву ал тер на
ти ву, и отво ри про стор еко ном
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ње го вог по ли тич ког де ло ва ња ис
цр пео и да је из гу био по ве ре ње 
ве ћи не би ра ча, али и струк ту ра 
ко је су га по др жа ва ле. 

У овом по гла вљу се ана ли зи ра 
и де ло ва ње В. Ко шту ни це и ње го
ва уло га у ства ра њу по ли тич ког 
устрој ства на кон пе то ок то бар
ских про ме на. Сло бо дан Ан то
нић ис ти че да је ва жна за слу га 
Ко шту ни це што је, на кон 5. ок
то бра, за у ста вио ре во лу ци о нар
но бе за ко ње, фор си рао пи та ње 
ре ша ва ње Ко со ва (осна жу ју ћи 
зна чај ле га ли стич ке бор бе про
тив се це си је, до при но се ћи ја ча њу 
све сти о ва жно сти на ци о нал ног 
иден ти те та и во де ћи по ли ти ку 
од бра не на ци о нал ног су ве ре ни
те та), обез бе дио до но ше ње но вог 
Уста ва 8. но вем бра 2006, и та ко 
омо гу ћио ја ча ње и ста би ли за ци
ју де мо крат ских уста но ва и про
це ду ра. Аутор ис ти че и па ра докс 
да је упра во В. Ко шту ни ца, као 
де мо крат ски по ли ти чар упу ћен у 
зна чај те мељ них вред но сти аме
рич ке де мо крат ске ми сли, до шао 
у ду бо ки су коб са аме рич ком ад
ми ни стра ци јом ко ја је, за тим, 
пре во ди о ца Фе де ра ли стич ких 
спи са и ко мен та то ра То кви ло вог 
де ла Де мо кра ти ја у Аме ри ци 
про гла си ла за твр до кор ног срп
ског на ци о на ли сту не спрем ног 
да са гле да зах те ве ре ал не по ли ти
ке. То је по ли тич ка стиг ма ко ја је 
и да нас оста ла ве за на за по ли тич
ко де ло ва ње В. Ко шту ни це, али и 
за стран ку ко ју он пред во ди већ 

дру штви ма, сма тра аутор, увек се 
ја вља ју по ли тич ке лич но сти ко
је до ла зе у си ту а ци ју да мо гу да 
об ли ку ју из у зет но ва жне исто
риј ске и дру штве не до га ђа је. Ана
ли зе њи хо вог де ло ва ња и од нос 
дру штве них струк ту ра и ак те ра 
у ве ли кој ме ри од ре ђу ју при ро ду 
и сте пен раз во ја тран зи ци о них 
дру шта ва. Упра во се тран зи ци
о на вре ме на од ли ку ју ве ли ким 
бро јем пре лом них та ча ка и про
це са у ко ји ма до ла зи до из ра жа ја 
на чин и до мет де ло ва ња ис так ну
тих по ли тич ких лич но сти, али се 
отва ра про стор и за из бор из ме ђу 
раз ли чи тих пра ва ца у по ли тич
ким и исто риј ским кре та њи ма. 
Сло бо дан Ан то нић на сто ји да 
се на објек ти ван и не и де о ло шки 
на чин од ре ди пре ма ва жним по
ли тич ким ак те ри ма срп ске тран
зи ци је: Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, 
Во ји сла ву Ко шту ни ци и Бо ри су 
Та ди ћу, као и да оце ни до ме те и 
гра ни це њи хо вог по ли тич ког и 
др жав нич ког де ло ва ња. 

И из ра ни јих ана ли за овог 
ауто ра (За ро бље на зе мља, 2002) 
про из и ла зи да би без де ло ва ња 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа мно го 
бр же про па ле екс ко му ни стич ке 
струк ту ре, на ко је се он осла њао 
а да ни је схва тао да ње гов ауто ри
тар ни об лик вла да ви не има огра
ни чен рок тра ја ња. Ми ло ше вић је, 
та ко, 2000. го ди не био убе ђен да 
ће ус пе ти да обез бе ди још јед ну 
по бе ду на пред сед нич ким из бо
ри ма, не при ме ћу ју ћи да се мо дел 
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шти не УН ану ли ра ју не га тив не 
по сле ди це од лу ка Ме ђу на род ног 
су да прав де. На тај на чин би пи
та ње ре ша ва ње суд би не и по ло
жа ја Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји 
би ло стал но у фо ку су Ује ди ње
них на ци ја, као про блем ко ји се 
ре ша ва под ње ним окри љем и у 
окви ру ре зо лу ци је 1244 Са ве та 
без бед но сти. Ме ђу тим, по већ 
по зна том сце на ри ју, усле ди ли су 
ве ли ки по ли тич ки при ти сци и Б. 
Та дић је „про ме ном ре зо лу ци је 9. 
сеп тем бра, сим бо лич но учи нио 
сле де ће: пр во, ста вио је тач ку на 
прав ну бор бу за те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Ср би је, од но сно за 
не при зна ва ње се це си је Ко со ва. 
Ср би ји је на кон то га оста ло са мо 
да на ста ви да по на вља ка ко о̀на 
са ма ни ка да не ће при зна ти не за
ви сност Косова̀ . (...)Дру га сим
бо лич ки ва жна по сле ди ца ово га 
чи на је сте од у ста ја ње од ло зин
ке `и ЕУ, и Косово̀ “ (136). Та дић 
је та да „из гу био део ле ги ти ма
циј ског ослон ца за сво ју глав ну 
иде о ло шку и по ли тич ку по ру ку 
– да се исто вре ме но мо же би ти 
и до бар Ѐвропљанин̀  и до бар 
`патриота̀ “ (138). Цех ова ко „до
след но“ во ђе ној по ли ти ци Бо рис 
Та дић је пла тио на пред сед нич
ким из бо ри ма ко је је из гу био и 
због не до след не и не кон се квент
не по ли ти ке ко ју је во дио у ре ша
ва њу ко смет ског про бле ма. 

 У ше стом по гла вљу ове ве о ма 
зна чај не књи ге аутор да је пре глед 
узро ка ко ји су до ве ли до по ра ста 

две де це ни је. Ње го ва иде о ло шка 
стиг ма ти за ци ја и са та ни за ци ја 
тра је и у са вре ме ним окол но сти
ма, те за то не из не на ђу је по ли
тич ка мар ги на ли за ци ја Ко шту
ни це (че му је до бра но до при нео 
и ње гов кунк та тор ски по ли тич ки 
при ступ и не до ста так од луч ни јег 
пре у зи ма ња ри зи ка у по ли тич кој 
бор би). 

Бо ри са Та ди ћа аутор озна ча
ва као дру гог кључ ног ак те ра у 
срп ској тран зи ци ји, у по след њој 
де ка ди овог ве ка. Та дић је до шао 
на че ло Де мо крат ске стран ке у 
вре ме ка да је та пар ти ја има ла ис
под де сет по сто по др шке у би рач
ком те лу, као но во, при хва тљи ви је 
и по ште ни је ли це ове стран ке. У 
вре ме тра ја ња ко ха би та ци је са 
вла дом ко ју је во дио В. Ко шту ни
ца, Та дић као Пред сед ник ре пу
бли ке ни је мо гао да озбиљ ни је 
раз ви је сво ју по ли тич ку кон цеп
ци ју. Али ка сни је, све до пре лом
ног тре нут ка у УН, он је на сто јао 
да во ди по ли ти ку „и ЕУ и Ко со во“. 
Од лу чу ју ћи тре ну так за ре ша ва
ње ко смет ског пи та ња, по ауто
ру, али и за од ре ђе ње да љег то ка 
укуп них про це са тран зи ци је на
шег дру штва, био је 9. сеп тем бар 
2010. го ди не. Та да је, по сле од лу
ке Ме ђу на род ног су да прав де да 
Де кла ра ци ја о не за ви сно сти Ко
со ва (17. фе бру а ра 2008) не на ру
ша ва оп ште ме ђу на род но пра во 
и не по вре ђу је ре зо лу ци ју 1244 
СБ УН, по кре ну та ини ци ја ти ва 
да се ста во ви ма Ге не рал не скуп
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ка ци ја ма, већ уоб ли чи ла си сте ма
тич на и ар гу мен то ва на по зи ци ја 
евро скеп ти ци зма, аутор по зи ва 
за ступ ни ке евро ен ту зи ја зма на 
ди ја лог и кри тич ко су че ља ва ње 
раз ли чи тих ста но ви шта ка ко би 
се отво ри ла озбиљ на и ра ци о нал
на рас пра ва о нај ва жни јим стра
те шким пи та њи ма на шег дру штва 
(а у ко ме не ма го то во ни ка кве рас
пра ве ни о ма ње ва жним пи та њи
ма и про бле ми ма). 

 Књи га Сло бо да на Ан то ни ћа 
Ло ша бес ко нач ност: при ло зи 
со ци о ло ги ји срп ског дру штва 
од из у зет не је ва жно сти за са гле
да ва ње со ци јал не и кла сне струк
ту ре на шег тран зи ци о ног дру
штва (у ко ме се че сто од др ве ћа 
не ви ди шу ма). Она нам да је ја сне 
и пре ци зне од го во ре о по сто ја
њу тран сна ци о нал не ка пи та ли
стич ке кла се и у на шем дру штву, 
о ње ном ствар ном ути ца ју на по
ли тич ке и со ци јал не про це се, као 
и на фор ми ра ње по сто је ће кла сне 
струк ту ре и ње не иде о ло ги је. По
себ но се про бле ма ти зу је пи та ње 
од но са ком пра дор ске и на ци о
нал не ели те и сред њих сло је ва у 
свет ско и сто риј ском по ли тич ком 
и со ци јал ном кон тек сту, што је од 
по себ ног зна ча ја за раз у ме ва ња 
ши рег окру же ња у ко ме се од ви ја 
тран зи ци ја на шег дру штва и ње
го во кла сно струк ту и ра ње и де
ло ва ње. 

И у овој књи зи, Сло бо дан Ан
то нић је по ка зао да је од по себ
ног зна ча ја да спо зна мо основ не, 

евро скеп ти ци зма у Ср би ји. Пр ви 
узрок је ути цај ко је је при зна ње 
се це си је Ко со ва и Ме то хи је од 
стра не ве ћи не зе ма ља ЕУ оста ви
ло на јав но мне ње Ср би је, а дру ги 
је очи глед на на ме ра ЕУ да усло ви 
ула зак на ше зе мље у ову ор га ни
за ци ју и фор мал ним при зна њем 
ко сов ске др жав но сти (што се још 
увек не тра жи од Ср би је, али ће 
овај услов си гур но би ти по ста
вљен). Оста ли узро ци ко ји су до
ве ли до на стан ка и по ра ста вро
скеп ти ци зма мо гу се ве зи ва ти и 
за не пре ста ну при ме ну ду плих 
стан дар да у од но су на срп ски 
на род и ње го ву суд би ну у гра
ђан ском ра ту ко ји је во ђен на тлу 
фе де рал не ју го сло вен ске др жа ве. 
Аутор је ана ли зи рао раз ли чи те 
аспек те по ја ве евро скеп ти ци зма 
у на шем јав ном мне њу, у стран ка
ма, у пу бли ци сти ци, у на уч ној пе
ри о ди ци, и у књи га ма по све ће них 
овој те ми. На тај на чин, Ан то нић 
је пру жио ја сан увид у нај ши ри 
спек тар иде ја, аутор ских при ла
за, на уч но уте ме ље них ана ли за и 
ста во ва по ли тич ких ак те ра, што 
мо же би ти од ве ли ког зна ча ја за 
да ље про у ча ва ње раз ли чи тих об
ли ка и аспе ка та евро скеп ти ци
зма. Ан то нић ис ти че да је „основ
на ма на евро скеп тич ке по зи ци је у 
Ср би ји сва ка ко од су ство па жљи
ви јег раз ма тра ња пи та ња – ко ја је 
ал тер на ти ва при кљу че њу Ср би је 
Европ ској Уни ји?“ (194). По ла зе
ћи од оце не да се, у на шој пу бли
ци сти ци али и у на уч ним пу бли
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струк ту рал не, со ци јал не и по ли
тич ке про це се ко ји чи не дру штво 
у ко ме жи ви мо, ка ко би смо мо гли 
да раз у ме мо свет ско и сто ирјс ки 
кон текст вре ме на у ко ме се на ла
зи мо, као и да би смо мо гли и са ми 
да се укљу чи мо у раз ре ша ва ње 
нај ва жни јих про бле ма ко ји оп те
ре ћу ју на ше дру штво.
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зборника,издавач,местоиздања,годинаиздања(например:Мар
ковић,Драган,,,ДемократизацијавластииуправљањауСрбији‘‘,у
зборнику:Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (прире
дили:МомчилоСуботић,ЖивојинЂурић),Институтзаполитичке
студије,Београд,2008);

– чла нак:презимеиимеаутора,називрадаподнаводницима,назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач,местоиздања, годинаиздања (Кнежевић,Милош,
,,Варкаевропскехармоније‘‘,Срп ска по ли тич ка ми сао, Институт
заполитичкестудије,Београд,бр.4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та,којанесмепрећивишеод10%кори
шћенелитературе,требадасадржипунуинтернетадресу(напри
мер:http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).

– ар хив ска гра ђа, морадасадржинаслов(одређујесетакодаод
говори на питања: ко? коме?шта?) и где се налази (креће се од
навођењанајвећецелине,азавршавасанавођењемнајмањецели
не) (на пример:ИзвештајМинистарства иностраних дела од 19.
априла1888.опостављењуконзула.АрхивСрбије,МИД,КТ,ф2,
р93/1894).

Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за
политичке студије, СветозараМарковића 36, еmail адреса – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главнизадатакрецензентаједадоприносеочувањувисокогквалитета

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
ауторнесмезнатиидентитетрецензента.Приликомдобијањарадасваки
рецензентимарокод20данадаредакцијидоставиурађенурецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије
поверљив,причемусесадржајрецензијенесмеоткриватитрећојстрани.
Уколикорецензентубилокомтренуткусхватидапостојибилокојивид
конфликтаинтересаувезисарадомкојитребадарецензирапотребноје
даотомештопреобавестиредакцију.

Приликомрецензијерукописарецензенттребадаодговоринаследећа
питања:Да ли је ауторпоказао у чему је оригиналност чланка?Да ли
јеаутордовољнооправдаосвојетврдње?Далијеауторстручно/научно
утемељиосвојетезе?ДалијерадкомплетанпремаУпутствузаауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшањерукописа,уколикозатопостојипотреба.

Насамомкрајурецензенттребадаоценикојојкатегоријирадприпада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази)
идаизнесесвојемишљењеотомедалирукопистребадасеприхвати
усадашњемоблику,дасеприхватиузсугерисанеизменеилидасене
прихватизбогнаведенихразлогаурецензији.
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