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САВРЕМЕНЕЕКОНОМСКЕПРОМЕНЕ
ИРАЗВОЈДЕМОКРАТСКИХПРОЦЕСА*

Сажетак
Нај но ви је са вре ме не ме ђу на род не пу та ње раз во ја де мо кра-

ти је но се са со бом објек тив не про це се ује ди ња ва ња али и су бјек-
тив не раз је ди ња ва ња. На сце ни је оби ље по ли тич ких и, пре све га, 
еко ном ских усло вље но сти. Син те за су не у мит но сти тен ден ци ја 
ка пи та ла ко је су без гра нич ни про спе ри тет и пра ви пут на прет ка. 
Про це си са вре ме не уло ге др жа ве мо ра пра ти ти и аде ква тан раз-
вој де мо крат ских про це са. На рав но, уз по себ не кон цеп ци је овла-
да ва ња зе мља ма и ре ги о ни ма. Су ко бе или је дин ство до ма ћих мо-
гућ но сти и ме ђу на род них „по гле да“ и ба ри је ра при ла го ђа ва ња 
ме ђу на род ном. Сва дру штва су на „ме ђу на род ном фо ну“ ну жних 
при ла го ђа ва ња ко ји ве о ма че сто отво ре но на ме ћу од ре ђе не ге о-
стра те шке ин те ре се. Не рет ко и свет ске то ко ве ка пи та ла и њи хов 
отво ре ни су коб са на ци о нал ним иден ти те том. У исто вре ме ци ви-
ли за ци ја те жи за што раз ви је ни јом де мо кра ти јом, тр жи шном еко-
но ми јом и аде кват ном уло гом др жа ве. Тај не ми нов но је да пра ти 
и Ср би ја. Ка па ци те ти и са др жа ји по сто је ћих по ли тич ких ин сти-
ту ци ја у на шој зе мљи да ле ко су од ре ал но сти вла да ју ћих са вре-
ме них де мо крат ских об ли ка. Још да ље од оних фор ми и са др жа ја 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ко је су прет по став ка мо дер но сти и бу дућ но сти. Оту да је пред на-
уч но и стра жи вач ким ак тив но сти ма у окви ру про јек та “Де мо крат-
ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у 
окви ру ме ђу на род них ин те гра ци ја” (Бр. 179009.), у на ред ном пе-
то го ди шњем пе ри о ду, по се бан за да так кри тич ки пре и спи та ти де-
мо крат ске мо гућ но сти раз во ја уз уна пре ђе ње основ них са др жа ја 
ре форм ских про це са ка са вре ме но сти. Ова рад је те о риј ски об лик 
ука зи ва њу на нај ва жни је про бле ме и ди ле ме не по сред не усло вље-
но сти еко но ми је и де мо кра ти је и зна ча ју др жа ве у њи ма.
Кључ не ре чи: Др жа ва, Еко но ми ја, Де мо кра ти ја, По ли тич ке ин сти ту ци је 

у Ср би ји, Ме ђу на род не ин те гра ци је.

ГЛОБАЛИСТИЧКЕТЕНДЕНЦИЈЕИСТВАРНА
ПРАКСАДЕМОКРАТИЈЕИЕКОНОМИЈЕ

На ста нак но вог гло бал ног до ба, еко но ми је и раз во ја, де мо-
кра ти је и дру гих са вре ме них прин ци па и на зо ра усло вљен ни зом 
објек тив них и су бјек тив них чи ни ла ца. Али и по ли ти ка ма и стра-
те ги ја ма ни за ре ги о нал них и свет ских ин те гра ци ја, као и ути ца јем 
по је ди них ви со ко ра зви је них зе ма ља За па да.

Мо же се кон ста то ва ти да је “ме ђу на род на за јед ни ца”, у окви-
ри ма ути ца ја ин сти ту цо и нал них фор ми, али и гло бал них ин те ре са 
и ре ал них мо гућ но сти, при хва ти ла као “сво је вр сну ре ал ност и ну-
жност” ду го роч не гло бал не ци ље ве и пре о вла ђу ју ће де мо крат ске 
об ли ке. Ни је по треб но по себ но ис тра жи ва ње да се ис так не да су 
ди ле ме број не ка да је у пи та њу њи хо во оства ри ва ње. То се по себ-
но од но си на на ци о нал ни ни во – тач ни је по је ди не зе мље све та.

Из град ња но вог гло бал ног до ба, у вре ме ну пред на ма, под-
ра зу ме ва и кри тич ку оце ну од но сно пре и спи ти ва ње стра те шких 
усме ре ња  и ино ва ци ју уло ге од но сно ак ци о них са др жа ја по сто-
је ће мре же су бје ка та. Они су пре све га др жа ве, ра зно вр сни об ли-
ци др жав ног гло бал ног удру жи ва ња, ме ђу на род не и ре ги о нал не  
еко ном ске, фи нан сиј ске и дру ге ин сти ту ци је, мул ти на ци о нал не 
ком па ни је. Не за о би ла зна је и функ ци ја свет ске тр го вин ске ор га-
ни за ци је.  Из дво ји ли смо оне над на ци о нал не ин сти ту ци је ко је су 
ак тив ни су бјект крат ко роч них и ду го роч них пре о бра жа ја ка гло-
бал ним са др жа ји ма у овом ми ле ни ју му. По ла зно кри тич ко пре и-
спи ти ва ње њи хо ве уло ге ука зу је да су не ми нов не про ме не, да су 
мно ги гло бал ни са др жа ји по ста ли епи цен три кри зних то ко ва. Ре-
ди зај ни ра ње ових ин сти ту ци ја су пред у слов да љег раз во ја еко ном-
ских и де мо крат ских од но са.
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Пре у ре ђе ње свет ске ци ви ли за ци је на осно ва ма но ве ви зи је 
еко но ми је и де мо кра ти је је ди ни је из лаз из за ча ра ног кру га, спи ра-
ле ко ја во ди ка ха о тич ном нео ко ло ни ја ли зму, но вом ста њу у ко ме 
гло бал ни то ко ви и тен ден ци је на ме ћу стра те ги ју по ли тич ке до ми-
на ци је и еко ном ске под вла шће но сти. У име де мо кра ти је за сно ва-
не на не ле ги тим но сти и не ле гал но сти и еко но ми је за сно ва не на 
од су ству еко ном ских кри те ри ја и ути ца ја по ку ша ва се да свет ско 
тр жи ште по ста не по ли тич ки из раз усме ра ва ња ка нај вул гар ни јим 
то ко ви ма до ми на ци је гло бал не мо ћи. Ипак су то огра ни че не раз ме-
ре и до ме ти. Ре кли би смо да је са вре ме но свет ско тр жи ште не мо-
гу ће све сти на пу ки ин стру мент до ми на ци је, са вул гар ним ви зи ја-
ма вла да ви не са мо јед не вр сте ка пи та ла кре дит но-мо не тар ног. Па 
био он раз ви је ног у сва ком по гле ду.  Али је мо гу ће и не ми нов но 
одр жа ва ње кри зних тен ден ци ја.  

Ну жност ра ди кал ног пре у ре ђе ња по јав них са др жа ја гло ба-
ли за ци је убр за ла је и свет ска еко ном ско-фи нан сиј ска кри за (од 
2007. до да нас). Из не над на (за мно ге те о ре ти ча ре оче ки ва на) и ја ка 
кри за (за па њу ју ћих раз ме ра) ха ра еко но ми ја ма свих зе ма ља све та. 
Са раз ли чи тим ин тен зи те том и по сле ди ца ма. Али и у гло бал ним 
то ко ви ма и ње ним сло же ним и ис пре пле та ним од но си ма. На рав но 
и у еко но ми ја ма ре ги о на. Осим еко ном ских стра те ги ја и про јек ци-
ја ко јим се по ку ша ва овла да ти кри за од ве ли ког су ин те ре са и ње не 
по сле ди це по пре о вла ђу ју ће об ли ке и фор ме ак ту ел них де мо крат-
ских про це са и нео д ло жних по тре ба пре у ре ђе ња де мо кра ти је. Уко-
ли ко је де мо кра ти ја у функ ци ји ра зно вр сних чи ни ла ца, под ло жна 
број ним ути ца ји ма, ин сти ту ци о нал но уре ђе на у од го ва ра ју ћи по-
ре дак и по све усло вље на ка рак те ром пре о вла ђу ју ћих еко ном ских и 
по ли тич ких од но са он да ак ту ел не чи ње ни це кри зних еко ном ских 
то ко ва без у слов но усло вља ва ју ње но ис по ља ва ње. Мо же се кон-
ста то ва ти да су кон фликт ни де мо крат ски про це си убр за ва ли и по-
ве ћа ва ли раз ме ре ове кри зе. У том кон тек сту са вре ме на де мо кра-
ти ја тре ба да по ста не из раз оп штег за ко на еко ном ске и по ли тич ке 
ег зи стен ци је.  Про це си су ин ре вир зи бил ни.

Не ма сум ње да су, на кон по чет ка ове свет ске еко ном ско-фи-
нан сиј ске кри зе, нај ши ри дру штве ни и пре о вла ђу ју ћи гло бал ни 
про це си усме ре ни ка “гр че ви том зо кре ту” - да љем пре ва зи ла же-
њу епи цен та ра кри зе. Спа ша ва ња од по ша сти ове кри зе тре ба да 
до не су и про ме не по и ма ња де мо кра ти је и ње них ег зи стент них 
ви до ва. Али основ ни за да так је раз вој ци ви ли за циј ских осно ва за 
но во кон сти ту и са ње “је дин ства про ти ву реч но сти” тр жи шта и де-
мо кра ти је. Ра ди се о спле ту еко ном ских ре фор ми за сно ва них на 
тен ден ци ја ма са вре ме ног свет ског тр жи шта и раз ви је них об ли ка 



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.215-235.

218

про из вод ње и раз ме не, са јед не, и ком плек са осно ва де мо кра ти је 
(са оне стра не иде а ли зо ва не људ ске ак тив но сти и иде а ли зо ва них 
фор ми са дру ге стра не. 

Исто вре ме но је пред ну жним пре и спи ти ва њем сва ко ра зум но 
по и ма ње дру штве ног све та бу дућ но сти и ци ви ли за циј ског про гре-
са. Ра ди се и о кри ти ци ста ња и кон крет них мо де ла ис пре пле та них 
сфе ра еко ном ског и де мо крат ског жи во та  у сми слу но вог ис ко ра ка 
ка ра ди кал ним про ме на ма ци ви ли за циј ског по стиг ну ћа ре фор ми 
и прак тич них об ли ка функ ци о ни са ња за јед ни ца све до гло бал них 
ам би ци ја, ре ал них то ко ва и по јав них об ли ка ег зи стен ци је. По сто-
је ћи на чин ег зи стен ци је и еко но ми је и де мо кра ти је за вр ша ва јед ну 
ета пу у кра ху ње них суд бин ски ко сти ту тив них фак то ра, иде о ло-
ги ја, ор га ни за ци ја. Да ља ег зи стен ци ја  “там них, су ро вих и не ми-
ло срд них” осно ва ко је “уни шта ва ју ње го ва соп стве на до стиг ну ћа” 
из во ра ег зи стен ци је и ево лу ци је те ме ља по ста је са мо ра за ра ју ћи 
фак тор ци ви ли за циј ске бу дућ но сти.

По ме ну те еко ном ске и де мо крат ске (али и ши ре по ли тич ке) 
од но се, про ти ви реч но сти, фе но ме не и тен ден ци је ни је мо гу ће об-
ја шња ва ти и но ве про јек то ва ти, на њих де ло ва ти или ин тен зив ни је 
ути ца ти са мо по мо ћу вла да ју ћих (“стан дард них”) де фи ни ци ја, те-
о ре ма, уста ље них инер ци ја и до ми нант них стра те ги ја. Пред на у-
ка ма је из осно ва но во по и ма ње фун да мен тал них осно ва “еко ном-
ског би ћа” и дру штве ног од но сно де мо крат ског све та. По себ но су 
ва жни на чи ни пре ва зи ла же ња свих вла да ју ћих екс пе ри ме на та, ко је 
су све моћ ни ак те ри свет ске сце не усме ра ва ли и во ди ли и ко ји су се 
на шли пред го то во не пре ла зном пре пре ком ко ја се зо ве вла да ју ћа 
кри за.  

Са ових аспе ка та ва ља про ду би ти и про ши ри ти на ше раз-
у ме ва ње са вре ме не свет ске еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе за рад 
про јек то ва ња ак тив но сти за сно ва них на ен ту зи ја сту ра ци о нал ног, 
бу ду ћег, оп ти мал ног.  Сти че се ути сак да не ре ше не тен зи је над-
вла ђу ју а иде а ли зо ва не фор ме бр зих мо гућ но сти са ни ра ња фун-
да мен тал них про ти ву реч но сти по вр шним и пар ци јал ним ме ра ма 
по ста ју до ми нант на фор ма по на ша ња. Иде ал инер ци је се уз ди же 
до зве зда них ви си на. По ве ћа ва се от пор - не ви ђе них раз ме ра - све-
о бу хват ним пре у ре ђе њи ма фун да мен тал них осно ва ци ви ли за циј-
ског раз во ја. Су штин ског за о кре та не ма ни у по во ју. Бе жи се од 
аутен тич них фор ми де мо кра ти је, тр жи шта и еко но ми је у це ли ни. 
Не про јек ту ју се фун да мен ти - “икре” де мо кра ти је у нај ши рем зна-
че њу или пак за ко ни ти про це си ег зи стен ци је и раз во ја са вре ме них 
то ко ва ка пи та ла са но вим ви зи ја ма и им пул си ма. Ве ћи на те о ре-
ти ча ра са вре ме но сти али и фу ту ро ло га до ка зу ју да на по сто је ћим 
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осно ва ма, по јав ним об ли ци ма и ис ку стви ма не ма вид ни јих по зи-
тив них им пул са еко ном ских и де мо крат ских ин сти ту ци ја и де мо-
кра ти је као це ли не. Нео п ход на је по тре ба (хит на по вре мен ској 
ди мен зи ји) про јек то ва ти но ви де мо крат ско-еко ном ски са мо по гон, 
ре ал ног и уте ме ље ног у мо гућ но сти ма а оства рив у бу дућ но сти.  

Вла сто др шци, за ко но дав ци, цен три по ли тич ке и еко ном ске 
мо ћи сво јим по на ша њем не ги ра ју ра зум но по и ма ње дру штве ног 
све та ко је ће се за сни ва ти на раз ви ја њу са др жа ја и об ли ка де мо-
кра ти је као об у хват не мре же но вих свој ста ва. На рав но да ови но-
ви, нео п ход ни услов про гре са људ ске ци ви ли за ци је има по сла и са 
ра зум ним по и ма њем и ус по ста вља њем не по сред не ве зе тр жи шних 
ин тен ци ја и еко ном ских кри те ри ја  са бу ду ћим де мо крат ским об-
ли ци ма и ор га ни за ци јом де мо крат ских те ме ља и ствар не прак се 
де мо кра ти је и ње них ин сти ту ци ја. Нео п ход но је ус по ста вља ње не-
по сред не ве зе са вре ме них тр жи шних кри те ри ја и ин тен ци ја али и 
про ти ву реч но сти са мо гућ но сти ма да љег оса вре ме њи ва ња и им-
пле мен та ци је ег зи стент них свој ста ва и прет по став ки де мо кра ти је.

Ни је тај на и ни је за ве ра упе ре на про тив ствар не прак се де-
мо кра ти је да са вре ме но свет ско тр жи ште вр ши но ву, ну жну (еко-
ном ски за ко ни ту) ре а ло ка ци ју мо дер не про из вод ње у свет ским 
раз ме ра ма. Исто вре ме но  не ма ре ди стри бу ци је из по сто је ћих цен-
та ра по ли тич ке мо ћи ни ти је на по мо лу про ме на пра ва ца “гло бал-
них по хо да” на по је ди не ре ги о не, др жа ве, на ци је. У овој обла сти 
схва та ња де мо крат ских об ли ка ор га ни за ци је и прак ти ке го то во да 
про ме не не мо гу ни ре ги стро ва ти ни нај сен зи бил ни ји умо ви а ка-
мо ли уочи ти као им пулс про ме на. Нај са вре ме ни ји по ри ви у са ни-
ра њу свет ске кри зе по ку ша ва ју да са чу ва ју не про ме ње ну ту свет-
ску гр до си ју ко ју на зи ва мо гло ба ли за ци ја - са ак ту ел ним по ја ва ма 
стран пу ти ца и по гре шне при ме не. Исто вре ме но се на овим осно ва 
гр че ви то тра га за но вим им пул си ма и но вом сми слу по зи ци је мо ћи 
и уло ге др жа ве (у еко но ми ји, ме ђу на род ним еко ном ским то ко ви ма, 
ра зно вр сним ре ги о нал ним и гло бал ним усме ра ва њи ма, са ге о стра-
те ги јом ко ја је до жи ве ла су штин ски по ги бељ.

У све о бу хват но сти ових то ко ва и ста ња сим бо ли зу ју се тре-
нут ни мањ ко ви ра ци о нал но сти по сту па ка и не у спе си кри ју иза 
истин ске еко ном ско-де мо крат ске ну жно сти ци ви ли за циј ског по хо-
да. Очи глед но су дру га чи је на ме ре  и ци ље ви а не “ду бо ко пер спек-
тив ни кон струк ти”. Грам зи вост и хе ге мо ни ја до ми ни ра ју по јав ним 
об ли ци ма гло ба ли за ци је. По ста ју и ле гал ни об ли ци де ге не ра ци је 
де мо крат ских ин сти ту ци ја. Ту су и ва нин сти ту ци о нал ни об ли ци 
“на зо ви де мо кра ти је” као што је по на ша ње тзв. “свет ске вла де” 
од но сно цен та ра еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Уз бес по штед ну и 
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бес по го вор ну по др шку раз ви је них за пад но е вроп ских зе ма ља  аме-
рич ком схва та њу и при ме ни де мо кра ти је кроз гло ба ли за ци ју. 

Реч ју, гло ба ли стич ка ствар ност се све ви ше уда љу је од за ми-
сли и про јек та. До га ђа се то у свим сфе ра ма са вре ме не ци ви ли за-
ци је.  Еко ном ске и де мо крат ске по тен ци је про гре са усме ра ва ју се 
ка пу ту без на ђа. У ни зу по јав них об ли ка ре ди зај ни ра ње не мо же 
да за до во љи ну жност те мељ них про ме на. Тим го ре што  до ми ни-
ра по ли тич ка моћ пре тва ра ње де мо крат ских про це са у фор ме ло-
јал но сти, хе ге мо ни је и до ми на ци ја у ко ји ма основ ни ак те ри (нај-
ра зви је ни је зе мље све та) гр че ви то тра же но ве фор ме пре ли ва ња 
ка пи та ла у свет ским раз ме ра ма. На рав но ка њи хо вом вла сни штву. 
При хва та ју се са мо оне струк ту ре де мо кра ти ја ко је има ју ка рак-
тер ло јал но сти ис ка за не кроз ме ре и кри те ри је ко ји ма се ис по ља-
ва агре сив ност и до ми на ци ја нај ра зви је ни јих сег ме на та све та. Све 
ово про у зро ку је кон вул зи је са нај сна жни јим не га тив ним тен ден-
ци ја ма у со ци јал но-еко ном ским и ре ал но де мо крат ским ствар ним 
од но си ма и пер спек ти ва ма. Ове ам би ци је ни су устук ну ле ни пред 
свим на ка зно сти ма са вре ме них су ро вих об ли ка еко ном ске и по ли-
тич ке до ми на ци је. У прак тич ној ег зи стен ци ји свет ски цен три мо-
ћи  по ку ша ва ју да при ме не ста ре – пре ва зи ђе не об ли ке до ми на ци-
је уз ма ле ино ва ци је у са вре ме ном по јав ном об ли ку ко ло ни јал ног 
по на ша ња.

У овим ста њи ма и прак тич ној ег зи стен ци ји ми ни му ма ква-
ли та тив не ег зи стен ци је све тлих стра на свет ског успо на го то во је 
не мо гу ће за го ва ра ти не ку но ву еру гло ба ли за ци је. Чак и у гло бал-
ној, ре ги о нал ној од но сно на ци о нал ној сфе ри. Ну жно сти но во га 
на уч ног по и ма ња пре у ре ђе ња фун да мен тал них свет ских мо де ла 
еко ном ских и де мо крат ских об ли ка и са др жа ја, ре гу ла ти ва и кон-
сти ту ци ја је очи глед на, на ро чи то по сле ду бо ких ло мо ва и озбиљ-
но сти еко ном ско- фи нан сиј ске кри зе и ње не ма ни фе ста ци је у ме-
ђу на род ним фи нан сиј ским и тр жи шним раз ме ра ма и то ко ви ма 
ка пи та ла.

Ур гент на су на уч на и струч на ис тра жи ва ња и дру ге ак тив но-
сти чи ји ре зул та ти тре ба не по сред но да до при не су пре ва зи ла же-
њу са вре ме не свет ске ве ли ке и ду бо ке збр ке. Исто вре ме но то је и 
пут но вог пре у ре ђе ња функ ци о ни са ња де мо кра ти је и еко ном ских 
осно ва ци ви ли за циј ских то ко ва (по себ но ка ко се од но си ти пре ма 
екс пло а та ци ји бо гат ства ши ром све та) без но вог са вре ме них и аде-
кват них са др жа ја. 

Пре у ре ђе ње свет ске ци ви ли за ци је на осно ва ма нове визије
економијеидемократије је ди ни је из лаз из за ча ра ног кру га, спи ра-
ле ко ја во ди ка ха о тич ном нео ко ло ни ја ли зму, но вом ста њу у ко ме 
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гло бал ни то ко ви и тен ден ци је на ме ћу стра те ги ју по ли тич ке до ми-
на ци је и еко ном ске под вла шће но сти.  

У име де мо кра ти је за сно ва не на не ле ги тим но сти и не ле гал-
но сти и еко но ми је за сно ва не на од су ству еко ном ских кри те ри ја и 
ути ца ја по ку ша ва се да свет ско тр жи ште по ста не по ли тич ки из раз 
усме ра ва ња ка нај вул гар ни јим то ко ви ма до ми на ци је гло бал не мо-
ћи. Ипак су то огра ни че не раз ме ре и до ме ти. Ре кли би смо да је 
са вре ме но свет ско тр жи ште не мо гу ће све сти на пу ки ин стру мент 
до ми на ци је, са вул гар ним ви зи ја ма вла да ви не са мо јед не вр сте ка-
пи та ла кре дит но-мо не тар ног. Па био он раз ви је ног у сва ком по-
гле ду.

Сло же на је и про ти ву реч на ме ша ви на са вре ме не еко но ми је, 
а по себ но еко ном ско-со ци јал них, еко ном ско-тех но ло шких, бан-
кар ско-кре дит но-фи нан сиј ских, бер зан ских и дру гих об ли ка тр жи-
шта хар ти ја од вред но сти  ко ји се као об у хват на мре жа пре пли ћу у 
са вре ме но свет ско тр жи ште са сна жним при ти ском да се уда љи од 
“ма три ца” еко ном ске ва ло ри за ци је “тр жи шног мо де ла при вре ђи-
ва ња”. Али без у спе шним по ин тен ци је тр жи шта али де ло твор ним 
у иза зи ва њу кри зних мо ме на та. Кон фу зи ја и екс пе ри мен ти су на 
сце ни и ути чу на “би ће” тр жи шта чи ме оно гу би свој ство (до га ђа 
се то већ ско ро век) сло бод ног а по при ма свој ства тр жи шно ор јен-
ти са не еко ном ске си ле ко ја из ра жа ва, у су шти ни, де ли мич но ре-
гу ли са но тр жи ште (у на ци о нал ним, ре ги о нал ним и свет ским раз-
ме ра ма). Су шти на ово га за кључ ка је да тр жи ште ни је “уки ну то” 
већ по при ма дру га чи је са др жа је. Ако у овом кон тек сту раз ма тра ња 
уве де мо у ана ли зу ро бу са свим сво јим трај но ег си стент ним еко-
ном ско-тр жи шним свој стви ма, ствар ни и ра чун ско - ап стракт ни и 
сим бо лич ки но вац, ре про дук тив но пред у зе ће (би ло ин ду стриј ско, 
роб но тр го вач ко,  мул ти на ци о нал но), ка пи тал укљу чу ју ћи по себ-
ност и ори ги нал ност људ ског ка пи та ла, тзв. ме наџ мент мо дер-
них ин ду стриј ско-фи нан сиј ских кор по ра ци ја и др. нај са вре ме ни је 
аспек те сло же ног вла сни штва и ор га ни за ци је и дру штве не ег зи-
стен ци је пред у зе ћа, са вре ме на прак тич на свој ства тр жи шта пот пу-
но је ја сни ја. Ра зу мљи ви ја је и сва сло же ност од но са и ис пре пле те-
ног ути ца ја ло ги ке тр жи шта, по ли ти ке и са вре ме них де мо крат ских 
об ли ка ор га ни за ци је зе ма ља. 

Ка да је реч о де мо крат ским про це си ма, де мо крат ским ин сти-
ту ци ја ма и об ли ци ма де мо кра ти је у нај ши рем сми слу он да ва ља 
ре ћи да је са вре ме ност а по себ но по јав не фор ме гло ба ли за ци је ис-
ка зу ју оби ље сло же но сти, ди ле ма, не сла га ња са функ ци о ни са њем 
ни за ин сти ту ци ја ко је се зо ву де мо крат ске. На рав но да те о ри ја де-
мо кра ти је ка сни да на на уч но ва ли дан на чин и са др жај но ег зак тан 
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ис тра жи и об ја сни све аспек те функ ци о ни са ња де мо кра ти је ко је 
су у са вре ме ном “ци ви ли за циј ском по се ду и функ ци ји”. У на шем 
кон тек сту ана ли зе по треб но је ис та ћи и по себ но под ву ћи: ни ти је 
мо гу ће ор га ни зо ва ти мо дер на дру штва и гло бал не ин сти ту ци је на 
прин ци пи ма тра ди ци о нал них осно ва де мо кра ти је али и са др жај и 
функ ци о ни са ња по је ди них де мо крат ских ин сти ту ци ја без но вог 
та ла са ино ва ци ја (на пр. мул ти кул ту рал но де мо крат ско пред ста-
вља ње, фор ме са вре ме них еко ном ских функ ци ја др жа ве и аде кват-
ни са др жа ји функ ци ја де мо крат ских об ли ка ор га ни за ци је вла сти, 
еко ном ска уло га круп ног ка пи та ла и њи хов ути цај на функ ци о ни-
са ње де мо крат ских ор га на и ин сти ту ци ја, гло бал ни ути ца ји нај ра-
зви је ни јих зе ма ља на де мо крат ске на чи не од лу чи ва ња и др.) ни ти, 
пак, за сни ва ње др жав них и свет ских то ко ва еко но ми је и ка пи та ла 
на та ко зва ним сло бод ним тр жи шним од но си ма. Ипак до ми на ци-
ја по ли ти ке над еко ном ски прин ци пи ма је де це ни ја ма очи глед на, 
до во ди до де фор ма ци је ни за еко ном ских осно ва функ ци о ни са ња 
еко но ми је у ци ви ли за циј ским раз ме ра ма. Про ме не ове вр сте до-
во де до ни за еко ном ских и при вред но си стем ских про бле ма ко ји 
су, тре нут но, ис ка за ни као кул ми на ци ја бан кар ско-бер зан ског ха-
о са и кри зе у свет ским раз ме ра ма са, за са да, не пред ви ди вим ка-
та стро фа ма. Уз све кон вул зи је и про ти ву реч но сти функ ци о ни са-
ња гло бал них, ре ги о нал них и др жав них об ли ка тр жи шних од но са. 
Не за ви сно од свих сте шње но сти функ ци о ни са ња и ис по ља ва ња 
тр жи шне еко но ми је идо ло по кло ни ци анар хич не ква зи де мо кра ти-
је за стра шу ју твр де ћи да не ки ап стракт ни нео ли бе ра ли зам те жи да 
сво јом ор то док си јом на мет не тр жи ште као “ре гу ла тив ни ме ха ни-
зам” све у куп ног дру штве ног си сте ма 

Без на уч но “озбиљ них” и све о бу хват них ис тра жи ва ња је го-
то во не мо гу ће оце ни ти у ко ме прав цу се раз ви ја гло бал на прак са 
и суд би на де мо крат ских ин сти ту ци ја и ко ли ко је са вре ме на ре ал-
ност “спо соб на” да се вра ти ка функ ци о ни са њу и им пле мен та ци-
ји тр жи шног мо де ла еко но ми је ко ји је у ци ви ли за циј ским раз ме-
ра ма не за ме њив и у бу ду ће. Осно ва оце не еко но ми је је ка пи тал 
и деј ству ју ће еко ном ске вред но сти и па ра ме три. У осно ви де мо-
крат ских про це са до ми нант ни су ови еко ном ски то ко ви. На и ме, 
нео спор но је да су на ак ту ел ној свет ској  по ли тич кој сце ни “оме ђу-
ју ће” раз ли чи те фор ме и об ли ци де мо кра ти је и из вр шне вла сти али 
и јед не ори ги нал не фор ме “свет ске би ро кра ти је”- не сме се за не-
ма ри ти и уло га  та ко зва не “свет ске вла де” и дру гих цен та ра мо ћи 
ко ји де лу ју ва нин сти ту ци о нал но. Ту су (на свим ни во и ма од лу чи-
ва ња) та ко зва ни екс пер ти и са вет ни ци и зна чај на струк ту ра мо ћи 
“ад ми ни стра ци је”. Све то за сни ва оби ље сло же но сти и про ти ву-
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реч но сти ствар но сти ко ја се на раз ли чи те на чи не (по не ка да ди ја-
ме трал но су прот но) у ре ги о нал ном и све о бу хват ном вла да њу - у 
сми слу но вог пу та нео ко ло ни за ци је али и гло бал ног то ка кон тро ле 
и утвр ђи ва ња стра те ги је де ло ва ња и по на ша ња тзв. де мо крат ских 
ин сти ту ци ја: од свет ских до на ци о нал но др жав них. 

Ре ди зај ни ра ње де мо крат ских и др жав них уре ђе ња не пра-
те еко ном ски об ли ци и мо гућ но сти еко ном ских то ко ва и уре ђе ња.  
Сна же ан ти тр жи шни од но си раз ме не; ди вља ју мо но по ли; пра ви се 
по себ на ре тор та ок тро и са них еко ном ско-фи нан сиј ско-вој них при-
ти са ка; по ли тич ке уце не и зах те ви еко ном ске вр сте су број ни и ве-
о ма ак ту ел ни на те ре ни ма ге о стра те шких ин те ре са. На свет ском 
тр жи шту се по ја вљу је низ екс пе ри мен тал них “си ту а ци ја” раз ме не, 
до на ци ја, по мо ћи. Сна же број ни по јав ни об ли ци “ан ти тр жи шне 
еко но ми је”. Са вре ме ност је раз до бље у ко ме бу ја ју ре тро град не 
ан ти е ко ном ске тен ден ци је на свим стра на ма. За не ма ру ју на уч не 
и прак тич не чи ње ни це да нео ли бе ра ли зам има сво је пре вас ход-
но упо ри ште у мо не тар ним кон вул зи ја ма из и гра ва ња вред но сних 
ин тен ци ја на тр жи шту. Нео мо не та ри зам по ка зу је све сво је на ка-
зно сти, бан кар ско-бер зан ске тран сму та ци је су кул ми ни ра ле са тзв. 
де ри ва ти ма и оста лим по јав ним узро ци ма свет ске еко ном ско-фи-
нан сиј ске кри зе. Те о ри ја идеј не ма ни пу ла ци је је сна жна а у раз ма-
тра њу ре ал них од но са и бу дућ но сти еко но ми је и де мо кра ти је код 
ква зи на уч ни ка еклек ти ци ни ка да кра ја.

По јав не об ли ке еко ном ске и де мо крат ске ствар но сти је не-
мо гу ће “об ја шња ва ти” и на њих де ло ва ти од но сно ути ца ти са мо 
по мо ћу вла да ју ћих (“стан дард них”) де фи ни ци ја, об ја шње ња и  
“мо дер них ква зи те о ре ма”. Вла да ју ће те о ри је су ре флек си је ми ну-
лог до ба и објек тив но су кон зер ва тив не и ре ак ци о нар не. Здра во ра-
зум ско по и ма ње све та ре ал но сти кри зе и по ли тич ког на чи на ње ног 
пре ва зи ла же ња тре ба да бу де “уки ну то” од но сно кри тич ки пре ва-
зи ђе но - чи ме би из ла зак из кри зе био из ве сни ји и убр за ни ји. 

Но спо ран је ути цај свет ских ин те гра ци о них про це са, ди ле-
ма и тен ден ци ја на прав це ре фор ми у Ср би ји. Сло же ни су не по-
сред ни до при но си и усло ви про гре сив ног раз ре ша ва ња еко ном-
ских про бле ма и им пул са раз во ју де мо кра ти је у Ср би ји.  То зна чи 
да је раз вој де мо крат ских про це са  и основ ни (по ред еко ном ских) 
пред у сло ва за ме ђу на род не ин те гра ци је Ср би је.
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БЕЗЕКОНОМСКЕНЕМАНИ
ПОЛИТИЧКЕДЕМОКРАТИЈЕ

Са ма еко ном ска де мо кра ти ја упу ћу је на еко ном ски по ре дак 
не са мо људ ског ка пи та ла, са вре ме не тех но ло ги је и дру гих осно-
ва мо дер не про из вод ње, аде кват ног упра вља ња (ме наџ мен та), већ 
и при род ног ка пи та ла и дру гих сфе ра мо дер ног по и ма ња по рет ка 
вла сти и ну жно сти еко но ми је. Ствар ност зе мље, ње ни ма те ри јал ни 
по тен ци ја ли и оп шта сна га мо дер ни за ци је су кључ на “оме ђа ва ња” 
еко ном ског си сте ма и по рет ка. У том кон тек сту су и “по тен ци је 
еко ном ског на прет ка и си гур но сти”. Уко ли ко се сло же ни и про ти-
ву реч ни од но си еко но ми је и тр жи шта упу ћу ју и ег зи сти ра ју и на 
“свет ској сце ни”, он да су кон флик ти ну жни, сло же ни ји и са ду-
бљим по сле ди ца ма. Ипак то не уни шта ва но ве ем бри о не по ли тич-
ке де мо кра ти је. На су прот то ме, ци ви ли за ци је са да шње мо дер но сти 
не мо гу ћа је без ин те гра ци је спе ци фич не еко ном ске де мо кра ти је на 
прин ци пи ма ка пи та ла и по ли тич ких об ли ка де мо крат ског ор га ни-
зо ва ња.

Еко ном ска де мо кра ти ја кре и ра ра ци о нал но је дин ство ло кал-
них, ре ги о нал них, ре пу блич ких, ре ги о нал них и ин тер на ци о нал них 
оп ти му ма, мо гућ но сти, же ља и ам би ци ја. На и ме. раз ли чи ти ни вои 
вла сти зах те ва ју да кључ не од лу ке и њи хо во спро во ђе ње има ју 
еко ном ску и де мо крат ску “ме ру”. Да бу ду део це ли не по ли тич ких, 
еко ном ских и де мо крат ских про це са. Као мо дер но на че ло “вр ше-
ња вла сти”.

По ста ви ти пи та ње пре суд не ве зе ста ња еко но ми је и “вла да-
ју ћих и бу ду ћих вред но сти де мо кра ти је и еко но ми је” је ви ше не го 
зна чај но у са вре ме ној прак си и то ко ви ма бу ду ћих про ме на. По себ-
но у ве зи са “сло бод но-тр жи шно-де мо крат ским” по и ма њем на ше 
ствар но сти и мо гућ но сти.  Ова еко ном ска и “по ли тич ка ла ви на” 
по ка за ла је “сво је пра во ли це”, оби ље успе шних пре о бра жа ја али 
и низ  “дру штве них про ма ша ја”. Да ли се са да ну ди и на ме ће “иста 
нео п ход ност”, али ово га пу та са дру гим “су ди о ни ци ма”? Са не у по-
ре ди во сна жни јом од луч но шћу, из ве сно шћу и мо ћи за по че так но-
вих про ме на ка афир ма ци ји да те еко ном ске фор ма ци је и раз вој них 
де мо крат ских про це са? Оту да и пи та ње: ка кве су мо гућ но сти де-
мо кра ти је да се си ли на пост мо дер ног раз во ја усме ри на пра ви пут? 
Пра вац ко ји се ре ал но за сни ва и на уни вер зал ним вред но сти ма са-
вре ме не еко но ми је и де мо кра ти је. На у ка ми сли да су не ис црп не. 

Са вре ме ну ствар ност ка рак те ри шу про ти ву реч не ва ри ја ци је 
вул га ри за ци је и крај њег из о па че ња “те о ри је не спу та ног тр жи шта” 
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и пот пу ног од су ства “еко ном ске ра ци о нал но сти”. У ре ал но сти ма 
у ко ји ма др жав на си ла “вре ба” нео сво је не “еко ном ско-про фит не” 
цен тре и це ли не. Јав но из ре че на опре де ље ња и ста во ве не пра ти 
аде ква тан еко ном ски по ре дак и си стем - са раз вој ном ком по нен том 
и дру гим еко ном ским прет по став ка ма и усло вље но сти ма по ли тич-
ке де мо кра ти је и дру штве ног жи во та. Као да су се еко ном ски стра-
те зи си сте ма и еко ном ске де мо кра ти је (де ли мич но, или пот пу но) 
окре ну ли про тив сво јих учи те ља по гре шно при ме њу ју ћи њи хо ве 
нај зна чај ни је кон цеп те: 

а) но бе лов ца Мил то на Фрид ма на ко ји ка же “ни јед на област 
не оста је из ван... тр жи шта...”. Али су за сно ва ли сво је де ло ва ње на 
ње го вој тврд њи: “Дру штве ни сек тор има са мо је дан сек тор - онај 
ко ји се де фи ни ше ак ци јом за соп стве ни дру штве ни ин те рес”, 

б) ан гло сак сон ске са вре ме не шко ле ко ја ис ти че: “де мо кра ти-
ја је та ко ја да је ле ги ти ми тет тр жи шту”, а на ши “тре нут ни стра те-
зи” то опре де ље ње ту ма че као да је мо дер на де мо кра ти ја оно што 
на ме ћу, што ег зи сти ра у прак си, а што су, пре ма њи хо вом ми шље-
њу са же та “ис ку ства де мо кра ти је” и “еко но ми је”, при ла го ђе на са-
вре ме ним усло ви ма, мо гућ но сти ма и пер спек ти ва ма. 

Ни је из не на ђу ју ће да је на свет ској сце ни при сут на вул га-
ри за ци ја од но са спек та ку лар но ра зор не еко но ми је, при ва ти за ци је 
и не раз ви ја ња “дру штве них прет по став ки сло бо де” и тр жи шних 
ну жно сти раз во ја тј. ра ци о нал них, кон крет них и ре ал них об ли ка и 
по тен ци ја еко ном ске де мо кра ти је. Ка ко је над вла да ла кон цеп ци ја 
“ан ти е ко но ми је”, без еко ном ских ин сти ту ци ја и ег зи стен ци је тр-
жи шних ка те го ри ја, без ме ха ни за ма еко ном ских од но са при вре-
ђи ва ња, без тр жи шног су да еко ном ске ефи ка сно сти, без про гре-
сив них то ко ва и раз во ја. Ово ре тро град но ста ње ка рак те ри ше и 
од су ство ви зи је при вре де, мо дер не по љо при вре де, при вред ног 
пред у зет ни ка и сло бод не при ват не ко о пе ра ци је, еко ном ских и про-
фи то но сних тен ден ци ја. А све уз оби ље кон фли ка та про ти ву реч-
них тен ден ци ја и дра ма тич них то ко ва са ко ји ма се власт про те же 
на све по ре еко но ми је и дру штва. 

Прак са “са вре ме не гло бал не еко но ми је” и “еко ном ске по ли-
ти ке” је за не ма ри ла да се ком плек сни раз вој мо дер не при вре де не 
мо же за ми сли ти и оства ри ти без ка пи та ла у ра зним до ме ни ма дру-
штве не ег зи стен ци је, тен ден ци ја са вре ме не еко но ми је, аде кват них 
спољ но е ко ном ских тран сак ци ја, ме ђу на род них то ко ва ка пи та ла, 
фи нан сиј ских тран сак ци ја и ин тер на ци о нал но уре ђе ног тр жи шта. 
Бит ни од но си и прак са ко ју је “свет ска вла да” те жи да  на мет не, 
по ста ли су под ло га за све ко ли ко уни шта ва ње свих дру штве них и 
ма те ри јал них вред но сти, на го ми ла ног ма те ри јал ног бо гат ства и 
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бо гат ства у при род ним ре сур си ма и рад но спо соб ном ста нов ни-
штву и др.  

Ка ко од бра ни ти и об ја сни ти та ко зва ну “еко но ми ју и про-
дук ци ју” ко ја уни шта ва ка пи тал и мо гућ но сти ње го вог опле ме њи-
ва ња, ко ја ра за ра све вред но сти та мо где је то не мо гу ће, где еко-
ном ског и на ци о нал ног ком про ми са не ма, а на ме ћу се свој стве ни 
(крај ње не е ко ном ски и не до ма ћин ски) на зо ри, ко ји има ју и лич ну 
и ме ђу на род но-лич ну ком по нен ту. На су прот еко но ми је опо рав ка и 
спа са, без не из бе жне функ ци је ка пи та ла, у не зго да ма уни шта ва ња 
дру штве них вред но сти, у при ви ду не ми нов но сти, у јед но лич ној 
ма си “си ле из вр ха” не ми нов но сти “ово га пу та”, у при су ству ма-
ни пу ла ци ја ра зних вр ста. Ли це мер је се про те же и ка не по сред ној 
по мо ћи они ма “ко ји ло ве у мут ном”. Пред су дом јав но сти, те о риј-
ске и по ли тич ке кри ти ке на ла зе се чи ње ни це еко но ми је и по ли ти ке 
де струк ци је уз ори ги нал ну син те зу еко ном ско-по ли тич ког по рет-
ка хе ге мо ни је, или до ми на ци је цен та ра мо ћи, оби ље тен ден ци ја 
оп штег оси ро ма ше ња и упу ћи ва ња мно гих на пут ко ји ни је ње на 
исто риј ска не ми нов ност. Ова ква де струк ци ја еко но ми је ого ли ла је 
до са вр шен ства де струк ци ју де мо кра ти је.

Мо же се уоп шти ти да та кве по ли ти ке, еко ном ског си сте ма и 
еко ном ске по ли ти ке не ма ни у об ја шње њи ма на у ке, ни у “тран зи-
ци о ним мо де ли ма” (про јек ти ма и ис ку стви ма) зе ма ља “пост со ци-
ја ли зма”, ни ти пак у до са да шњој прак си би ло ко је зе мље раз ви је не 
еко но ми је и де мо кра ти је. Не ма ни у свим “кри зним под руч ји ма” 
на ше га лак си је. Ни је у функ ци ји на пор из град ње еко ном ског дру-
штва и де мо кра ти је ко ја сво ју ре ал ност и пер спек ти ву за сни ва на 
ис ку стви ма дру штве них по ре да ка ко ји су сра змер но и ре ал но при-
јем че ни на шој ствар но сти. Ов де и да нас се не ра ди о од но су де мо-
кра ти је и еко но ми је, о од но су ре ал них “про је ка та спа са” и уто пиј-
ских и са мо вољ них “кон цеп ци ја”, већ о све му оно ме што ни ка да и 
ни у ко јим усло ви ма (зе мљи) не ће ни би ти мо дел, прак са, по на ша-
ње, ре зул тат, пер спек ти ва. Де мо кра ти ја и еко ном ска де мо кра ти ја 
ни су се ис ка за ле као тра ди ци о нал не људ ске те ко ви не пре суд не за 
про грес мо дер ног дру штва. У том кон тек сту би де мо крат ски про-
це си мо ра ли да за до во ље ви со ке са вре ме не стан дар де и афир ми-
са ти оне са др жа је ко ји су не ми нов ни у сми слу по кре тач ке си ле 
со ци јал них и по ли тич ких про це са, еко ном ске мо ћи са мо кре та ња, 
раз во ја и про гре са. 

Не ра ди се ов де о раз ли чи том схва та њу прак се и аде кват них 
“ста ти стич ких” по ка за те ља (ко је је у прак си до не ло бес при мер но 
ма ни пу ли са ње еко ном ским по да ци ма и ем пи риј ским окол но сти-
ма), већ о ап со лут ним оме ри ма не мо гу ћег, а обе ћа ног, су спен зи је 
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све га што је про из вод но, со ци јал но, де мо крат ско, прав но, нај са же-
ти је о ука зи ва њу на не га тив не тен ден ци је све га што је про гре сив-
но и про спе ри тет но. Да ли је то пут рав но те же ри вал ских си ла у 
по је ди ним ре ги о ни ма све та.

Ви ше од бе сми сли це и про ду бље не по зи ци је не зна ња је, 
из ме ђу оста лог, по гре шност ме ша ња “сво јих же ља по је ди на ца у 
вла сти” и ре ал них мо гућ но сти бо љит ка еко но ми је, бла го ста ња, 
пер спек ти ве и успе шно сти вла сти, са исто вре ме ним све ко ли ким 
би ро крат ским по др жа вље њем еко ном ских по сло ва, тј. еко ном ске 
ствар но сти. То та ли та ри зам и “по ли тич ко-еко ном ска ти ра ни ја” је 
да нас оп шта ка рак те ри сти ка и пре о вла ђу ју ћи про цес у ни зу ре ги-
о на. Ег зи сти ра ју ћи фе но мен. Да ли је то нај бр жи пут ка гло бал ном 
ни воу ком би на ци је кру тог цен тра ли зма и не кон тро ли са ног анар-
хи зма уме сто де мо крат ске вла сти? Ви ше је не го си гур но да су ове 
ам би ци је “у функ ци ји”. Али је и још не што у игри, јер ово ста ње 
ни је слу чај но. Ко ја је зе мља по ли тич ки и еко ном ски на уч но спо-
соб на да раз у ме и (евен ту ал но) ви ди и пред ви ди, да мо же да за-
кљу чи ко ли ко је у са да шњо сти из ве сна ве за са ва жним и кључ ним 
кон се квен ца ма свет ске тра ге ди је не раз ви је них под руч ја и зе ма ља? 
Ко ли ко је у не рас ки ди вој ве зи са ге о по ли тич ким ин те ре си ма? Да 
ли не раз ви је не че ка пут и прак са зе ма ља ко ји ма је “еко ном ско и де-
мо крат ско уре ђе ње” на мет ну то си лом и “вој ном ар ма дом”.  

Оту да је и не мо гу ће за о би ћи кру ци јал ну ди ле му и пи та ње: 
да ли да нас свет ула зи у фа зу пот пу не не си гур но сти и де струк-
ци је “свих по лу га вла сти и цен та ра мо ћи” ко ја уме сто са да шње, 
го то во не под но шљи ве и не при хва тљи ве ствар но сти афир ми ше 
но ва ла жна обе ћа ња, нео ства ри ве на де а исто вре ме но упу ћу је на 
све из ве сни је про лон ги ра но си ро ма штво за ве ли ку ве ћи ну гра ђа-
на га лак си је од но сно  њи хо ву го то во “пот пу ну про паст”? Да ли је 
ово ре ал ност, или илу зор ност по сто је ће при ми тив не то та ли та ри-
стич ке кон цеп ци је вла да ња ко ја ма шта о фе у да ли за ци ји, или ре фе-
у да ли за ци ји са истим крај њим про из во дом?  Ре ал ност усло вља ва 
су штин ска пи та ња: ко ју му дрост и флек си бил ност, ко ја ре ше ња и 
по ли ти ку афир ми са ти, ко јом по ли тич ком бор бом и ре а ли те ти ма, 
ко јим ин сти ту ци о нал ним и ре форм ским про ме на ма и њи хо вим до-
ми нант ним са др жа ји ма, а да оне у бу дућ но сти пред ста вља ју по-
тен ци ју еко ном ским и де мо крат ским осно ва ма уре ђе ња дру штва? 

Пи та ње је ко ли ко бу ду ће ре фор ме мо гу пре суд но до при не-
ти по ку ша ји ма еко но ми је и де мо кра ти је, еко ном ском на прет ку и 
све му оно ме што при род но и ре ал но при па да гра ђа ни ма, сва кој зе-
мљи по себ но и ње ној бу дућ но сти. Ипак је не за о би ла зна и оце на 
да ли је по ли тич ка ле ги тим ност и ну жност про ме на пред но вим 
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ис ко ра ком. Ак ту ел на гло бал на еко ном ска кре та ња и до ми на ци ја 
по ли тич ке си ле по се гли су за стра те ги јом  по жељ но сти стал ног 
про спе ри те та за нај ра зви је ни је, на уштрб не раз ви је них. На рав но 
да то не за у ста вљи во во ди од су ству еко ном ских кри те ри ја у оства-
ри ва њу ши рих по тре ба еко ном ског про гре са це ле ци ви ли за ци је.  
Ова ква за ви сност, без сво јих ре ал них си ла раз во ја во ди у не за у-
ста вљи ву кри зу и де мо крат ских и еко ном ских “икри” бу дућ но сти.

Ме ђу тим, до ми ни ра ју кон ста та ци је и по ли тич ки ста во ви да 
дру штве на прак са са вре ме ног све та про из и ла зи из це ло ви тог на уч-
ног ми шље ња о ње му. Ипак је об ја шње ње прак се кри зних прак тич-
них мо ме на та да су нео п ход ни но ви на уч ни по гле ди јер по сто је ћи 
и (на жа лост) вла да ју ћи ни су ни у ка квој ко ре ла ци ји са ње го вим 
про ти ву реч но сти ма и са зре лим по тре ба ма за но вим  са зна њи ма и 
но вим кон цеп ци ја ма и про јек ци ја ма са вре ме них дру штве них од-
но са. Ра ди се о по ку ша ју раз ви ја ња ар гу ме на та очу ва ња по сто је ће 
прак се и об ли ка по ли тич ке и др жав не до ми на ци је над еко но ми јом. 
Гло бал ни и ре ги о нал ни ни во “ве ли ких еко ном ско-тех но ло шких и 
фи нан сиј ских про ме на” као и “бан кар ско-бер зан ских тран сму та-
ци ја”  је по при ште вул гар не апо ло ги је уре ђе ња и вла да ју ћег по-
рет ка и да те еко ном ске по ли ти ке. Еко но ми је раз ви је них зе ма ља, 
ко је су де це ни ја ма уто ну ле у са мо за до вољ ство, са да по ку ша ва ју 
да бу џет ским ма ни пу ла ци ја ма и не по сред ним ин тер вен ци ја ма ис-
кљу чи во по ли ти кан ског усме ре ња да по сред ством со ци јал ног по-
ља спа су сво ју еко но ми ју зле ко би да љег и ду љег по ни ра ња. Бр-
зо мет на ре ше ња ове вр сте као пре о бра жај ни пут са јед но стра ном 
идо ла три јом “де мо кра ти је” и “тр жи шта” гу ра ју у но ве ап сур де. 
Ови ап сур ди се уз ди жу до те ме ре на уч ног по и ма ња да се но бе-
лов цу Шти гли цу при пи су је оце на де је “основ ни узрок  свет ске 
еко ном ске кри зе” од су ство од ре ђе не за кон ске ре гу ла ти ве.  Дру ги 
су узро ци са вре ме не кри зе “жи вот них ар те ри ја” - де мо кра ти је и 
еко но ми је у са вре ме ном све ту. 

Све по јав не об ли ке гло бал них уре ђе ња и по на ша ња, ре зул-
та та и усме ра ва них то ко ва ну жно је кри тич ки оце ни ти са аспек та 
ак ту ел ног ста ња и бу ду ће суд би не. Крај ње је вре ме да се ово при-
хва ти јер је очи глед но да сти хи ја оштрих про ти ву реч но сти са вре-
ме ног дру штва во ди у те шке не из ре ци во сти и не пред ви ди ву ка та-
стро фу. 

На пред из ло же не осо бе но сти, про ти ву реч но сти и про це си 
ак ту ел не зби ље на ме ћу до дат но објек ти ви са ње од ре ђе ња вред но-
сти опа жа ња и оце на о но вом раз во ју де мо кра ти је са не ми нов но 
аде кват ним про гре сив но им пре сив ни јој дру штве ној функ ци ји и 
но вим по тен ци ја ма мо гућ но сти и од го вор но сти др жа ве. Са но вим 
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др жав ним еко ном ским функ ци ја ма, јав ним фи нан си ја ма и јав ном 
по тро шњом.  

ОПШТЕТЕНДЕНЦИЈЕИДИЛЕМЕ
УСЛОВЉЕНОСТИЕКОНОМИЈЕ,

ДЕМОКРАТИЈЕИДРЖАВЕ

Од но си др жа ве, еко но ми је и де мо кра ти је су у са вре ме но сти 
не по сред но по при ште не из ве сних су да ра и су ко ба ра зно вр сних по-
ли тич ких до ми на ци ја, ге о стра те шких ам би ци ја и по ли тич ко-вој-
них си ла. То иза зи ва низ про ти ву реч но сти ве за них за пре о вла ђу ју-
ће ста ње еко но ми је, еко ном ских функ ци ја др жа ве и ег зи стент них 
де мо крат ских про це са. 

Др жа ва као сег мент еко ном ско-по ли тич ког ин сти ту ци о нал-
ног ди зај на у са вре ме ним то ко ви ма ка пи та ла и не ми нов ним еко-
ном ским об ли ци ма ме ђу на род них од но са, ин те гра ци ја и гло бал-
них асо ци ја ци ја за сни ва свој нај ши ри ен ти тет на раз ви је ним и 
кон со ли до ва ним про це си ма и са др жа ји ма де мо кра ти је. 

Од но си др жа ве, еко но ми је и де мо кра ти је су у са вре ме но сти 
не по сред но по при ште не из ве сних су да ра и су ко ба ра зно вр сних 
по ли тич ких до ми на ци ја, ге о стра те шких ам би ци ја и по ли тич ко-
вој них си ла. То иза зи ва низ про ти ву реч но сти ве за них за про це се 
раз во ја и пре о вла ђу ју ће ста ње еко но ми је, еко ном ских функ ци ја 
др жа ве и ег зи стент них де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја. Не га тив не по ја ве и тен ден ци је су по себ-
но из ра же не у Ср би ји. Да ље и нео п ход на ре фор ма мо ра ува жи ти 
по тре бу ра ди кал них про ме на у скла ду са те о риј ским и прак тич ним 
то ко ви ма са вре ме ног све та. УизвесномсмислуСрбија јепред
изазовом нужног стварања новог, трагања за самосвојним,
оригиналним, за путевима преобликовања нерационалног у
економскипотенцијалнона сложеномипротивуречномпуту
каепохиекономскогпрогреса,хуманизацијеидемократских
промена.Аде кват ни ме тод и на уч ни ин стру мен ти са зна ња еко ном-
ских по ја ва и про це са, сна ге ка пи та ла и срп ских ре ал но сти се по-
ста вљао, и на ме ће се и да нас, као кри те ри јум и ства ра лач ки пред у-
слов тра га ња за но вим. Те мељ но и на уч но за сно ва но ис тра жи ва ње 
и из у ча ва ње, на уч на еко ном ска ана ли за по чет ка ово га ве ка узроч на 
је и ре ал на прет по став ка на шег укљу чи ва ња у раз вој са вре ме ног 
ка пи та ла и дру штве них од но са за сно ва них на ње му. По сто је „мно-
ге ства ри о ко ји ма ма ло зна мо“ а ко је опре де љу ју на ше мо гућ но сти 
пу та ка бу дућ но сти и  успе шно сти не ми нов них кре та ња. Оту да се 
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на ме ће нео п ход ност пој мов но ка те го ри јал них од ре ђе ња и об ра де 
њи хо ве прак тич не ег зи стен ци је јер ве о ма ма ло зна мо о њи хо вим 
са вре ме ним са др жа ји ма и ме ђу соб ним ве за ма. У ово ме де лу ра да 
по ла зи мо од по тре бе пре у ре ђе ња др жа ве у нај ши рим раз ме ра ма и 
по јав ним об ли ци ма.

Пред на ма је био ве о ма зах те ван ис тра жи вач ки по сао ка ко 
из гра ди ти мо дер ну др жа ву, ње не јав не фи нан си је и јав ну по тро-
шњу и ти ме се на уч но ар гу мен то ва но и струч но упу ти ти на те рен 
ње них еко ном ских ре фор ми.  Сло же на пи та ња ре фор ми, уз сна же-
ње функ ци ја др жа ве без пре ци зног раз ло га и ја сних ци ље ва, укљу-
чу ју ћи тен ден ци је еко ном ског си сте ма као по ла зне раз вој не и про-
гре сив не по тен ци је, ана ли зи ра ли смо у ко хе рен ци ји ко је упу ћу је 
на раз гра ни че ње то та ли тар не функ ци ја са мо дер не (нео п ход не) 
уло ге. Мо гућ но сти раз от кри ва ња ових сво је вр сних во до дел ни ца 
бу дућ но сти упу ћи ва ло нас је на раз ма тра ње еко но ми је и де мо кра-
ти је, тен ден ци је ја ча ња ре ги о нал ног др жав ног ор га ни зо ва ња и не-
за у ста вљи вих тен ден ци ја гло ба ли за ци је, а све у не по сред ној ве зи 
са по зи ци јом др жав ног сек то ра. За тим, на ствар не до ме те од но са 
нор ма тив ног и ствар ног, са че стим ме ња њем нор ма тив ног окру же-
ња и ње го вим де ли мич ним спро во ђе њем или не спро во ђе њем, са 
уло гом кла сич не др жав не мо ћи и ути ца ја. 

Уоп шти ти мо гућ но сти до при но са пре ра дом ши ро ког спек-
тра функ ци ја др жа ве по ста вља и ре ал не ци ље ве шта тре ба да ра-
ди др жа ва бу дућ но сти у сфе ри еко но ми је, ка ква се кон сти ту ци ја 
еко ном ског си сте ма на ме ће са аде кват ном уло гом и функ ци ја ма 
јав них фи нан си ја? Опре де ли ли смо се, због то га, да по себ но об-
ра ди мо еко ном ске функ ци је др жа ве, са мо ра звој ка пи та ла и са вре-
ме но тр жи ште. За тим, ди ле ма у си сте му др жав не по зи ци је пре ма 
еко ном ској по ли ти ци ко је не ће спре ча ва ти већ омо гу ћа ва ти оп ти-
мал ни раз вој. Ни је ре то рич ко пи та ње ко јим ће са др жа ји ма овај 
ком плекс еко ном ских и др жав них пре пли та ња да ре зул ти ра у сфе-
ри јав не по тро шње? То, на рав но, јав ну по тро шњу до во ди у ре ал ну 
еко ном ску и по ли тич ку ко ре ла ци ју са мак си ми ра њем по зи тив них 
со ци јал них про ме на и  дру штве ног раз во ја. У зе мља ма раз ви је них 
еко но ми ја али и не раз ви је них. Ти ме и у Ср би ји.

По ста вља ју ћи ове ци ље ве ис тра жи ва ње је об у хва ти ло ве о-
ма оп се жан осврт на фун да мен тал не чи ње ни це ка рак те ри стич них 
фе но ме на јав не по тро шње у свом исто риј ском то ку и ево лу ци ји 
зна чај ни јих те о риј ских по гле да од но сно исто риј ских зби ва ња у 
др жав ној и еко ном ској кон сти ту ци ји али и ства ра њу по вољ не ме-
ђу на род не кон сте ла ци је. Исто вре ме но је би ло зна чај но упо ре ди ти 
прак су са те о риј ским од го во ри ма на са вре ме не ма ни фе стант не ви-
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до ве јав не по тро шње, јав них фи нан си ја, по ре за и по ре ске по ли ти-
ке. 

По шли смо од ге не рал но пра вил ног и на уч но ве ри фи ко ва ног 
ста ва да ре фор ма др жа ве тре ба да обез бе ди, као ак ци о ни дру штве-
ни про је кат пре о бра жа ја, оп ти мал но ши ре ње еко ном ских и раз вој-
них мо гућ но сти, ра ци о нал ни и де мо крат ски про грам ка еко ном ски 
ефи ка сном со ци јал ном дру штву.  Да не по сред но, на ква ли та тив-
но нов на чин, омо гу ћи еко ном ско – сво јин ско уре ђе ње дру шта ва, 
пре о бра жај  ка ра ци о нал ним и дру гим не ми нов ним у бу дућ но сти 
функ ци ја ма ка пи та ла,  за тр жи шну еко но ми ју у ко јој не би би ла 
на ру ше на со ци јал на пра ва и раз вој де мо кра ти је. Ни је ди ле ма да 
овај но ви про је кат тре ба да бу де и но си лац је дру штве них зах те ва 
за ин ди ви ду ал ним сло бо да ма и отво ре ним дру штвом. Да гра ђе ње 
но ве др жа ве се же ка ско ро свим по ре у ко ји ма се по ја вљу је у це-
ли ни еко ном ског и дру штве ног ми љеа. Ра ди се о је дин стве ним ин-
тен ци ја ма ре форм ских за хва та (ко је тре ба ју да те же том ци љу) на 
на ци о нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу.

Ове све стра не про ме не функ ци ја др жа ве су ви ше слој не и об-
у хват не. Ту ле же број не сло же но сти на шег ис тра жи ва ња и ана ли-
зе. Ни је те шко кри тич ки оце ни ти тен ден ци је у сфе ри еко ном ског 
си сте ма, еко ном ске по ли ти ке, јав них фи нан си ја, гло бал них то ко ва 
ка пи та ла и ам би ци ја по је ди них еко но ми ја ре ги о на, др жа ва. Те же 
је уоп шти ти ци ви ли за циј ско »ко ме ша ње« на ли ни ји ства ра ња ра-
ци о нал ни је, струч ни је и ефи ка сни је др жав не упра ве, про јек то ва ње 
мо дер них функ ци ја др жа ве, но вих де ло кру га и ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та. Исто вре ме но ће ове »скуп но сти«  про јек то ва ти ре фор-
му јав них фи нан си ја, усло ви ће да љу пре те ра ну бу џет ску и па ра-
бу џет ску по тро шњу. Дру гим ре чи ма јав ну по тро шњу. Ра ди се о 
ду бо ким и те мељ ним пре у де ша ва њи ма са »но вим алат ка ма« ко је 
ће омо гу ћи ти уза јам но бо га ће ње ка пи та ла, гра ђа на, др жа ва али на 
осно ви објек тив них мо гућ но сти уз не за о би ла зно (за ко ни то)  мак-
си ми ра ње при вред ног и дру штве ног про гре са.

Опре де ље ња за да љу из град њу и кон сти ту и са ње еко ном ски 
и по слов но ви со ко оспо со бље не др жа ве са пра вом ус твр ђу ју да се 
са вре ме на из град ња еко но ми ја не за сни ва на пу ким ин стру мен ти-
ма не га ци је об ли ка при ме не или фор ми уса вр ша ва ња функ ци ја и 
ком пе тен ци ја др жа ве. На про тив, сви де ло се то или не го спо да ри ма 
све та, мо ра се за сни ва ти на стал ној тен ден ци ји ја ча ња тр жи шта и 
еко ном ских тр жи шних ин сти ту та и на њи ма за сно ва не про из вод-
ње и раз во ја, ин те гра ци је у са вре ме не то ко ве свет ског тр жи шта и 
сло же не то ко ве ин тер на ци о на ли за ци је ка пи та ла. 
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Чи тав је низ оче ки ва ња да у ова квим ре форм ским на по ри ма 
еко ном ско-со ци јал на уло га др жа ве по при ма спе ци фич на свој ства 
ко ја еко ном ске про бле ме на ре ла ци ји до хо дак – по тро шња раз ре-
ша ва у ко рист еко ном ске упо тре бе а на уштрб ра си па ња, би ро крат-
ских не е ко ном ских пре ра спо де ла, у огра ни ча ва њу вла сти го спо да-
ра су бјек ти ви зма и са мо во ље. Не мо гу ће је усме ри ти ка еко но ми ји 
ове ду бо ке про ти ву реч но сти (у од но си ма и ре ал ним то ко ви ма) без 
аде кват ног кон ци пи ра ња ре фор ме јав них фи нан си ја, ка ко би оне 
„у мно штву про ме на и ево лу тив них про це са“ до при не ле ре ал но-
сти еко ном ских  по тен ци ја ка пи та ла по себ но у свет ским то ко ви ма 
у сво јој са вре ме но сти (тр жи шта ро ба, нов ца, рад не сна ге, тех нич-
ко-тех но ло шких ре ше ња и са зна ња и др.).

На ше ис тра жи ва ње афир ми ше зна чај опре де ље ња да је успе-
шност на ци о нал не еко но ми је уско ве за на и усло вље на ефи ка сним 
во ђе њем по сло ва јав не упра ве уз ми ни мал не тро шко ве, јав них фи-
нан си ја са ви со ким сте пе ном ефи ка сно сти и ра ци о нал но сти али 
са раз вој ном »ме ром« од но сно огром ним из во ром по тен ци ја ка 
мо дер ном оба вља њу еко ном ских функ ци ја др жа ве, ње ног де ло-
кру га и др жав ног сек то ра про из вод ње. Ов де се на ме ће ква ли та тив-
но но ва ви зи ја јав не по тро шње и еко но ми је упра вља ња др жав ног 
сек то ра ко ји се уз ди жу на ни во не по сред ног до при но са тр жи шној 
еко но ми ји.  

Са вре ме ност др жав них еко ном ских функ ци ја на ме ћу ја ван 
и ефи ка сан над зор над јав ним фи нан си ја ма и јав ном по тро шњом. 
Јав ност и ефи ка сан над зор над раз ли чи тим др жав ним функ ци ја ма 
и ци ље ви ма оси гу ра ва ју за до во ље ње дру штве них по тре ба и ин-
те ре са и ка рак те ри сти ка су сва ког де мо крат ског дру штва. На тај 
на чин се оне мо гу ћу је ис кри вље ње са др жа ја и ре ал но сти тј. еко-
ном ских из во ра и упо тре бе до хот ка у окви ру јав не по тро шње али и 
сма њу је мо гућ ност да оне по ста ну сер вис вла да ју ће ели те.  

*

Мо же се по себ но у за кључ ку  ис та ћи: са вре ме ну де мо кра-
ти ју усло вља ва ка ко мо дер ност и за ко ни ти то ко ви ка пи та ла та ко и 
функ ци ја др жа ве (у на ци о нал ним и ин тер на ци о нал ним раз ме ра ма. 
Ту је и го то во без број су бјек тив них, ин сти ту ци о нал них и дру гих 
де тер ми нан ти ко је усло вља ва ју раз вој де мо крат ских од но са. Оту да 
и ну жност ре ди зај ни ра ња по ли тич ких ин сти ту ци ја као пред у слов 
да љег про гре са де мо кра ти је и не ми нов них де мо крат ских про це са.
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SretenSokic

CONTEMPORARYECONOMICCHANGESANDTHE
DEVELOPMENTOFDEMOCRATICPROCESSES

Summary
The la test mo dern in ter na ti o nal ro u tes of de ve lop ment of de moc-

racy ca rry with them an ob jec ti ve pro cess of uni fi ca tion, and su bjec ti ve 
pro cess of di su ni fi ca tion.  The re is the ful lness of po li ti cal and, pri-
marly, eco no mic in ter de pen den ce. Tho se synthe si zed ine vi ta bi lity of 
ten dency of ca pi tal, which are un bo un ded pro spe rity and track of pro-
gress. Pro ces ses of mo dern sta te must be ac com pa nied by an ade qu a te 
de ve lop ment of de moc racy. Of co ur se, with spe cial con cept of ma ste-
ring co un tri es and re gi ons. Con flicts or na ti o nal unity op por tu ni ti es and 
in ter na ti o nal vi ews and bar ri ers adju sment of in ter na ti o nal. All so ci e ti-
es are „the in ter na ti o nal bac kgro und of“ ne ces sary adjust ments which, 
very of ten openly, im po ses cer tain geo-stra te gic in te rests. Not ra rely, 
and world ca pi tal flows and the ir open con flict with na ti o nal iden tity. 
Ci vi li za tion, at the sa me ti me, stri ving for mo re de ve lo ped de moc racy, 
mar ket eco nomy, and ap pro pri a te ro le of the sta te. This trend ine vi ta-
bi lity fol lo wed by Ser bia. Ca pa city and fa ci li ti es of exi sting in sti tu ti-
ons in our co un try are far away from re a lity of do mi nant con tem po rary 
de moc ra tic forms. Even furt her of tho se forms and con tents which are 
as sump tion of mo der nity and fu tu re. Hen ce the sci en ti fic re se arch ac ti-
vi ti es wit hin the pro ject „De moc ra tic and na ti o nal ca pa city of po li ti cal 
in sti tu ti ons in Ser bia wit hin the fra me work of in ter na ti o nal in te gra ti-
ons“ (num. 179009), in the next fi ve years, spe cial task to cri ti cally re-
as sess de moc ra tic de ve lop ment op por tu ni ti es with the im pro ve ment of 
ba sic fa ci li ti es of re forms to con tem po ra rity. This pa per is a the o re ti cal 
form of po in ting out the key is su es and di lem mas of di rect in ter de pen-
den ce of eco nomy and de moc racy and the im por tan ce of the sta te in 
them.
Key words: Sta te, Eco nomy, De moc racy, Po li ti cal in sti tu ti ons in Ser bia, In ter-

na ti o nal in te gra ti ons 
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Resume
In this pa per we ha ve fo un ded an analysis of de moc racy, eco-

nomy, and a di rect ro le in the eco no mic fun cti ons of the sta te as the 
need for the ir new sci en ti fic un der stan ding and in par ti cu lar in si sten ce 
on tho se ine vi ta ble con tents which over co me new con flicts, con tem-
po rary an ta go nism, but ba sed on a new vi sion of fu tu re re la ti ons. The 
ge ne ral the o re ti cal vi ews on the re la ti on ship of de moc ra tic pro ces ses 
with the glo bal eco no mic and po li ti cal pro ces ses be co me a ge ne ral fra-
me work for the evo lu tion of con tent and exi sten ce of de moc ra tic pro-
ces ses and de moc racy in the fu tu re. Qu e sti ons of un der stan ding the re-
la ti on ship of de moc racy and the eco nomy (which is the es sen ce of this 
pa per) in this cen tury (at le ast) po ints to a cri ti cal exa mi na ti on ofthe
leadingideas which pre vail in the ma stery of systems of po li ti cal or ga-
ni za tion over cha rac ter and ne ces si ti es of eco no mic phe no me na. Then, 
lo o king at tho se ide as which are si de li ned in the world of aca de mic di-
scus si ons, con cer ning the ge ne ral the o re ti cal po si tion on mo dern forms 
of de moc racy that are con di ti o ned by the qu a li ta ti ve eco no mic aspects. 
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Re la ti ons bet we en sta te, eco nomy and de moc racy are in the con tem po-
rary are na of di rect con flict and the un cer tain im pact of va ri o us po li ti-
cal do mi nan ce, geo-stra te gic am bi ti ons and the po li ti cal and mi li tary 
for ce. This trig gers a se ri es of con tra dic ti ons re la ted to the pre va i ling 
sta te of the eco nomy, the eco no mic fun cti ons of the sta te and exi sting 
de moc ra tic pro ces ses. Of ten, what is wor se, a lot of the eco no mic ba sis 
of the pre sent and the fu tu re is too soon cor ne red (by po licy de ci si ons) 
in the mu se ums of the past, par ti ally and in cor rectly im ple men ted or 
simply ig no red. At the sa me ti me exist a va ri ety of im pro vi sa ti ons with 
pri marly eco no mic sign and am bi tion, be co ming the ru ling sci en ti fic 
and nor ma ti ve po wer and re a lity. What is the worst with one un su sta-
i na ble eco no mic con tent is de ter mi ned the ti me re so lu tion of the key 
(ac cu mu la ted) con tra dic ti ons, cri ses and eco no mic and so cial le ve ra ge 
of the fu tu re. The de ci si ve af fir ma tion of non-eco no mic ob jec ti ves and 
me a su res, ma king po li ti cal de ci si ons in the po wer of con di ti o ning and 
flow, usa ge, and use plenty of ex pe ri ments in that sphe re of the eco-
nomy whe re it is im pos si ble. It had to lead to in sta bi lity of na ti o nal 
eco no mi es and the mo ments of cri sis which cul mi na ted in the 2007th 
year wor ldwi de. We ha ve de ve lo ped the ar gu ment that the re or ga ni za-
tion of world ci vi li za tion on the ba sis of a new vi sion of the eco nomy 
and de moc racy is the only way out of this vi ci o us cir cle, a spi ral that 
le ads to cha o tic neo-co lo ni a lism, new con di tion in which glo bal trends 
and ten den ci es im po se a stra tegy of po li ti cal do mi na tion and eco no mic 
sub or di na tion. Of co ur se, it is ma de on the ot her si de of the de moc ra tic 
pro ces ses. 

* Овај рад је примљен 18. септембра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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