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УМЕСТОУВОДА

Dру штве ни слој ме на џе ра у са вре ме ном гло ба ли зму има из у-
зет но зна чај ну уло гу, што му по при ро ди ства ри обез бе ђу је ва-

жну по зи ци ју у дру штву. У раз го во ри ма о њи хо вој про фе си о нал но 
– етич ком ан га жма ну, па и оним ко ји пре тен ду ју на струч ност, има 
пре ви ше јед но стра не иде о ло ги за ци је и ис кљу чи во сти. Не до вољ на 
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те о риј ска ис тра жи ва ња и до ми на ци ја нео ли бе ра ли стич ке по ли ти-
ке су нај че шће из во ри шта тих јед но стра но сти. 

Ис тра жи ва ње зна чај ног и моћ ног ме на џер ског сло ја под ра зу-
ме ва социoлошко те о риј ско уте ме ље ње као ва жног по ла зи шта у 
де фи ни са њу по јав ног, са др жај ног и ме то до ло шког од ре ђе ња ци-
ље ва. У том по гле ду ва ља, нај пре, те о риј ски об ја сни ти сми сао са-
вре ме ног гло ба ли зма као нај ши рег со ци јал ног кон тек ста у ко ме 
функ ци о ни шу ме на џе ри. Из ра же не су ко бље но сти о су шти ни но-
вог гло ба ли зма ни су без ути ца ја на на уч ну ми сао и ње на ис по ље-
на про тив реч ја. С дру ге стра не, и по ред зна чај них тех но ло шких 
ино ва ци ја ко је су има ле сна жан ути цај на ства ра ње ин фор ма тич ког 
дру штва у ко ме до ми ни ра ју зна ње и ко му ни ка ци је, под нео ли бе-
ра ли стич ким на си љем би ва ју угро же не бла го де ти ума и гло бал на 
по ве зи ва ња, а и нај моћ ни је зе мље кле ца ју на ру бу ам би са. С то га 
са мо у том гло бал ном кон тек сту тре ба со ци о ло шки ис тра жи ва ти 
про фе си о нал ну, али и етич ку уло гу ме на џе ра.  

Мно ги те о ре ти ча ри с пра вом го во ре да је ин ду стриј ско дру-
штво, за сно ва но на ин ду стриј ском ра ду и про из вод њи, за на ма и 
да се ду бо ко за ла зи у по стин ду стриј ску фа зу раз во ја, ко је се још 
на зи ва ин фор ма ци о но до ба и еко но ми ја зна ња. Ен то ни Ги денс сма-
тра да се еко но ми ја зна ња од но си на та кву еко но ми ју у ко јој се 
иде је, ин фор ма ци је и об ли ци зна ња на ла зе у осно ви ино ва ци ја и 
еко ном ског ра ста: „Еко но ми ја зна ња је сте та ква еко но ми ја у ко јој 
је ве ли ки део рад не сна ге укљу чен не ви ше у фи зич ку про из вод њу 
и рас по де лу ма те ри јал них до ба ра, већ у њи хов ди зајн, раз вој, тех-
но ло ги ју, мар ке тинг, про да ју и одр жа ва ње.1) 

Еко но ми ја зна ња је не сум њи во под ве ли ким ути ца јем не пре-
ста ног про то ка ин фор ма ци ја, на у ке и тех но ло ги је. Е. Ги денс на-
во ди о то ме за ни мљи во ми шље ње Чар лса Лид бми те ра: „Ве ли ка 
ве ћи на нас пра ви но вац од „ва зду ха“: про из во ди мо не што што се 
не мо же ла ко из ме ри ти или до та ћи. Наш учи нак ра да не сто ји на го-
ми лан у лу ци, ускла ди штен у ма га ци ну или на то ва рен на те рет не 
ва го не. Ве ћи на нас за ра ђу је за жи вот пру жа њем услу га, ми шље ња, 
ин фор ма ци ја и ана ли за, би ло да се ра ди о те ле фон ској цен тра ли, 
адво кат ској кан це ла ри ји, вла ди ном од се ку или на уч ној ла бо ра то-
ри ји. Сви ми ра ди мо је дан „не ви дљив“ по сао.2)

1) Ен то ни Ги денс: „Со ци о ло ги ја“, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2002, стр. 256.
2)  Исто.
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И, до и ста, не ка но ви ја ис тра жи ва ња на За па ду су утвр ди ла да 
је уче шће еко но ми ја зна ња већ 1990. го ди не у не ким зе мља ма би ло 
ви ше од по ло ви не це ло куп ног учин ка ра да. Тај про це нат је у Не-
мач кој из но сио 58,6%, док је у Ја па ну, Ен гле ској, САД, Швед ској и 
Фран цу ској из но сио пре ко 50%.

У ша ре ни лу раз ли чи тих ви ђе ња са вре ме не ци ви ли за ци је не-
по бит на је, да кле, чи ње ни ца је осло нац ово вре ме ног ин фор ма тич-
ког дру штва пред ста вља она ску пи на љу ди, спо соб них, са мно го 
зна ња, та ле на та, ам би ци ја, оних ко ји схва та ју сми сао свог вре ме на 
и ко ји на по зи тив ним бла го де ти ма ин фор ма тич ке тех но ло шке ре-
во лу ци је гра де са да шњост и бу дућ ност. 

Кључ но пи та ње је сте да ли ова ску пи на ум них љу ди ко ју чи не 
и ме на џе ри до и ста чи ни од лу чу ју ћу, моћ ну сна гу ко ја бла го де ти 
ин фор ма тич ке ре во лу ци је пре у сме ра ва у оства ри ва њу по тре ба це-
ли не гра ђа на са вре ме ног дру штва, или је њи хо ва ства ра лач ка моћ 
у функ ци ји оства ри ва ња ин те ре са не ких дру гих не ства ра лач ких 
моћ ни ка? 

Уме сто од го во ра, ко је не би пра ти ла ва ља на со ци о ло шка ана-
ли за, по ста ви мо и пи та ње: да ли су пло до ви нај ве ћих тех но ло шких 
до стиг ну ћа до и ста про грес или не што дру го? Да ли је и упо тре ба 
тех но ло шких ино ва ци ја за про из вод њу би о ло шких, хе миј ских и 
свих дру гих вр ста оруж ја за уни шта ва ње чо ве ка про грес? Да ли је 
про грес ако моћ ни ци про из ве ду бак те ри је пти чи јег, свињ ског или 
не ког дру гог гри па, а прет њом да ће ви ше ми ли јар ди љу ди од њих 
обо ле ти, те ра ју свет да жи ви у стра ху и ма ње ми сли о па ду стан-
дар да, гу бит ку по сла, док ве ли ке фар ма це ут ске ку ће згр ћу енорм-
ни про фит? 

У овим и мно го број ним дру гим про тив реч но сти ма од ви ја се 
про цес са вре ме не гло ба ли за ци је, чи је раз у ме ва ње мо же да пру жи 
од го во ре на пи та ње ка ко иза ћи из са вре ме не кри зе и ка ква је у то ме 
про фе си о нал на и етич ка уло га и од го вор ност ме на џе ра и ме наџ-
мен та.

У јав но сти и ли те ра ту ри су све уче ста ли ји тер ми ни „глобали
зација“, „мондијализација“, „новисветскипоредак“ и тран зи ци ја. 
... Реч је о на зи ви ма ко ји се од но се на са вре ме не про це се ин те гра-
ци је у свет ским окви ри ма и фак тич ки су си но ни ми истог са др жа ја. 
Глобализација је, да кле, про цес ја ча ња ме ђу за ви сно сти (ин тер ак-
ци је) са вре ме них дру шта ва,  гру па и по је ди на ца у окви ру свет ске 
за јед ни це.
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По ве зи ва ње љу ди, дру штве них гру па и гло бал них дру шта ва 
је, ме ђу тим, ин те гра тив ни про цес стар ко ли ко и људ ска исто ри ја. 
Ен то ни Ги денс де фи ни ше гло ба ли за ци ју у ње ном из вор ном зна че-
њу као сло жен ди ја лек тич ки од нос ло кал них, ре ги о нал них и још 
ве ћих си сте ма, ко ји  ме ња ју ар хи тек ту ру све та на та кав на чин да 
за и ста не зна мо ку да нас во ди тај пре о бра жај. По лу ге раз во ја, ка же 
Ги денс, по ста ју уме сто тр го ви не, људ ско зна ње и спо соб ност раз-
ме не и при ме не ин фор ма ци ја, та ко да су они нај ва жни је про из вод-
но сред ство у усло ви ма гло ба ли за ци је.3)

Ци ље ви пла не тар не гло ба ли за ци је по нај бо ље об ја шња ва ју 
њен сми сао и обе леж ја. Сто га је нај бит ни је по ста ви ти пи та ње ко је 
но си лац тих ци ље ва, из чи јих ин те ре са они про ис ти чу, у име че га и 
ка ко се оства ру је мон ди ја ли зам у да на шњим усло ви ма? Да ли су то 
ци ље ви ко ји про из и ла зе из нај ху ма ни јих и нај де мо крат ски јих по-
тре ба гра ђа на све та за све оп штим по ве зи ва њем љу ди, њи хо вих кул-
ту ра, вред но сти и на ро да по ме ри чо ве ка на по чет ку 21. ве ка? Је су 
ли то ци ље ви ко јим се оства ру је ма те ри јал но и ду хов но бо гат ство 
свих љу ди, свих на ро да и свих др жа ва? Да ли су то опре де ље ња ве-
ћег де ла сло бо до ум ног чо ве чан ства? Ка кав је удео и те жи на ути ца-
ја круп ног ка пи та ла на то ко ве са вре ме не гло ба ли за ци је, ко ли ко се 
у њи ма пре по зна ју ци ље ви круп ног ка пи та ла, ци ље ви из ра сли на 
ин те ре си ма нај моћ ни јих зе ма ља све та и њи хо вих мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја, ци ље ви ства ра ња екс тра про фи та по мо ћу ко јег ће 
бо га ти по ста ти још бо га ти ји, а си ро ма шни још си ро ма шни ји? Ни је 
ли оства ри ва ње тих ци ље ва сми сао са вре ме не гло ба ли за ци је, са 
по губ ним по сле ди ца ма још ве ћег си ро ма ше ња, пот чи ња ва ња ма-
лих и не моћ них на ро да? Не ће ли се у том „гло бал ном до бу“, „све ту 
без гра ни ца“, на ро ди и гра ђа ни усме ра ва ти уз по моћ иде о ло ги је, 
ме ди ја, а по по тре би и си лом, да за бо ра вља ју сво ју исто ри ју, сво ју 
тра ди ци ју, сво ју на ци о нал ну бит ка ко би олак ша но при хва та ли но-
ве, уни фи ци ра не вред но сти гло ба ли за ци је?

За чет ник нео ли бе рал не иде о ло ги је гло ба ли за ци је све та је 
ЗбигњевБжежински, сво је вре ме но са вет них аме рич ког пред сед-
ни ка за на ци о нал ну без бед ност. У сво јим књи га ма „Из ме ђу две ју 
епо ха“ (1970) и „Ве ли ка ша хов ска та бла“ (1997), Бже жин ски ис ти-
че да је свет ушао у епо ху гло ба ли зма, ко ја ће  пред ста вља ти иде о-
ло ги ју 21. ве ка, јер у све ту до ла зи до ин тер на ци о на ли за ци је  раз во-
ја у свим обла сти ма. За то, твр ди он, чо век тре ба да бу де гра ђа нин 
пла не те зе мље, је дин стве не за јед ни це, а не сво је на ци о нал не, су-

3)  Исто, стр. 216.
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ве ре не др жа ве. Циљ гло ба ли зма је ства ра ње но вог ти па гло бал ног 
дру штва – по стин ду стриј ско – ин фор ма ци о ног ства ра ња ин те гри-
са не свет ске за јед ни це и на тој осно ви но вог свет ског по рет ка. 

Еко ном ско ге о стра те шко ши ре ње моћ них у све ту (а пре све-
га САД) уз по моћ фи нан сиј ског ка пи та ла, ме ди ја, а по по тре би и 
уз вој ну си лу, са на ме та њем иде о ло ги је нео ли бе ра ли зма, пре кра-
ја њем гра ни ца, под сти ца њем отва ра ња по тен ци јал них ет нич ких, 
вер ских и ра сних жа ри шта, Бже жин ски већ та да от кри ва на ме ре 
и пла но ве САД и да по ста не свет ски ли дер ко ји ће упра вља ти све-
том. Упра вља ње кри за ма, сма тра Бже жин ски, во ди ка упра вља њу 
све том. 

Тер мин „но ви свет ски по ре дак“ пр ви је упо тре био аме рич ки 
пред сед ник Џорџ Буш ста ри ји, у го во ру  на Уни вер зи те ту у Тек са-
су 1989. го ди не на ја вљу ју ћи ње го во фор ми ра ње. По ли тич ка осно-
ва ње го вог ства ра ња би ло је ру ше ње ис точ ног со ци ја ли стич ког си-
сте ма, ру ше ње рав но те же сна га у од но си ма две ју ве ли ких си ла и 
за то је, та ко ре ћи, пре ко но ћи до шло до до ми на ци је За па да у све ту. 
Уме сто свет ског про це са мул ти по лар но сти за по че тог по сле Дру гог 
свет ског ра та, на ста је свет ски про цес уни те лар но сти и до ми на ци је 
За па да, прак тич но без огра ни че ња. Но во им пе ри јал но пре у ре ђи-
ва ње од но са у све ту од ви ја се уз нео гра ни че ну по моћ Ује ди ње них 
на ци ја - ор га ни за ци је ко ја је фор ми ра на са ци љем да шти ти рав но-
прав ност и јед на кост свих на ро да и др жа ва!

За па же ну те о риј ску ана ли зу са вре ме них то ко ва мон ди ја ли за-
ци је да је СамирАмин. Он ука зу је на чи ње ни цу да се си сте мом не-
јед на ке раз ме не ра да и ан та го ни стич ке рас по де ле дру штве не мо-
ћи у ме ђу др жав ним од но си ма, гло ба ли за ци ја ин стру мен та ли зу је у 
ко рист круп ног ка пи та ла, а пре све га САД, ко је сво ју до ми нант ну 
уло гу у про це су гло ба ли за ци је оства ру је пу тем пет мо но по ла: (1) 
мо но по ла у обла сти но вих тех но ло ги ја, (2) кон тро лом свет ских фи-
нан сиј ских то ко ва (3) кон тро лом при род них ре сур са, (4) мо но по-
лом у ОУН и (5) мо но по ла вој не си ле. Мит о сло бод ном тр жи шту, 
људ ским пра ви ма, де мо кра ти ји, пи ше С. Амин, су са мо ма ске да 
се при кри је су шти на ко ја се огле да у уло зи но вог свет ског по рет ка 
да не пре ста но из ра жа ва ин те ре се круп ног ка пи та ла (тран сна ци о-
нал них ком па ни ја), фи нан сиј ске оли гар хи је и вој но-ин ду стриј ског 
ком плек са.4)

4)  Sa mir Amin: “Ca pi ta li sme, im pe ri a li sme, mon di a li sa tion”, Con tri bi tion pu bli es, Pa ris 1998, 
str. 59.
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По зна ти са вре ме ни фран цу ски исто ри чар Ерик Обе бом, аутор 
књи ге „До ба им пе ри је“ ка же да је са вре ме на мон ди ја ли за ци ја, ко ју 
сма тра ово вре ме ном аме рич ком им пе ри јом, на три по ља до сти гла 
не ви ђе ни сте пен и то су (1) ме ђу за ви сност (жи ви мо у све ту то ли ко 
про же тим ме ђу за ви сно шћу, да су све ак ци је лан ча не и сва ки пре-
кид има тре нут не гло бал не по сле ди це). (2) Тех но ло ги ја (има све 
ве ћу моћ на при вред ном и, на ро чи то, на вој ном пла ну) и (3) по-
ли ти ка. По ли тич ки аспект са вре ме не мон ди ја ли за ци је, по ме ну ти 
аутор ова ко од ре ђу је: „САД пред ста вља ју ве ли ку си лу за сно ва ну 
на уни вер за ли стич кој ре во лу ци ји и, са мим тим, во ђе ну иде јом да 
оста так све та тре ба да сле ди њи хов при мер – да кле, да тре ба да их 
осло бо де. Ни шта ни је опа сни је од им пе ри ја ко је бра не вла сти те 
ин те ре се за ми шља ју ћи при том да чи не услу гу чи та вом чо ве чан-
ству“.5)

У оце ни са вре ме ног мон ди ја ли зма су оштри и не ки за пад ни 
по ли ти ча ри. Та ко, на при мер, не ка да шњи за пад но не мач ки пред-
сед ник вла де (кан це лар) Хел мут Шмит је не дав но са вре ме ни гло-
ба ли зам на звао „ка пи та ли змом ди вљих зве ри“ за то што је чо ве ка 
пот пу но гур нуо у стра ну, а на пре сто по ста вио но во „бо жан ство“ 
– ка пи тал и про фит!6)

И оце на јед ног од нај ве ћих жи вих ин те лек ту а ла ца у све ту, Но
амаЧомског, о при ро ди са вре ме ног гло ба ли зма, уло зи САД и ње-
го вој кри зи, за вре ђу је по себ ну па жњу. У раз го во ру са ака де ми ком 
МихаиломМарковићем, Чом ски је ре као да је „ово до сад нај ве ћа 
кри за у исто ри ји Аме ри ке и све та. Не ма ни го во ра да је нај го ре 
про шло и да по чи ње опо ра вак.7)

Гра ђа ни САД, ка же Чом ски, „већ три де сет го ди на жи ве на ра-
чун оста лог све та, тро ше да ле ко ви ше не го што про из во де“ И по-
ред то га, САД да нас има дуг од око 40 три ли о на (40 хи ља да ми-
ли јар ди) до ла ра, а ака де мик Ми ха и ло Мар ко вић је у по ме ну том 
раз го во ру са Чом ским до дао да би Аме ри кан ци тре ба ло че ти ри го-
ди не да не је ду и не пи ју и ни шта не тро ше да би тај дуг вра ти ли.

У кон тек сту гло ба ли за ци је од ви ја се про цес тран зи ци је ко ја 
из ра жа ва ра ди ка лан и про тив ре чан со ци јал ни про цес пре о бра жа ја 
и пре ла ска из јед ног гло бал ног си сте ма (со ци ја ли зма) у дру ги, гра-
ђан ски гло бал ни си стем. 

5)  Eric Hob sba um: L`E re des Em pi res”, Hac lef te Lit te ra tu re, Pa ris, 1999.
6)  „Ди вљи ка пи та ли зам уби ја Евро пу“, „Прес“, Бе о град, 26.2.2007.
7)  „Раз го вор на пре ло му епо хе“. „Пе чат“, Бе о град, бр. 67. 2009.



стр:273302.

- 279 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

По јам тран зи ци је се у за пад ној ли те ра ту ри по ја вио 70-тих го-
ди на 20. ве ка (Гал брајт, По пер, Бже жин ски), ко јим се озна ча ва пре-
лаз из ин ду стриј ског у по стин ду стриј ско (ин фор ма тич ко) дру штво 
и у схва та њу по ме ну тих ауто ра тран зи ци ја се не од но си са мо на 
бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, већ је речосветскомпроцесу. Став 
да се по јам тран зи ци је од но си на чи тав свет је те о риј ски оправ дан, 
јер је пре ла зак у нео ли бе ра ли зам ко ре ни та про ме на све та са по зна-
тим по сле ди ца ма. ПјерБурдије у сво јој књи зи „Кон тра на пад кри-
тич ке нео ли бе рал не фи ло зо фи је раз во ја“ пи ше о тран зи ци ји као 
про це су нео кон зер ва тив не ре ста у ра ци је с кра ја 19. ве ка на кра ју 
20. ве ка. Иако је тран зи ци ја на пр ви по глед из у зет но по зи ти ван 
про цес, за сно ван на ре при ва ти за ци ји сво ји не и пу ту у де мо кра ти ју, 
ипак, ме то ди оства ри ва ња тран зи ци је по ми шље њу не ких те о ре-
ти ча ра дав но су пре ва зи ђе ни и за то је они оце њу ју као ре гре сив ну 
по ја ву, на зи ва ју ћи је „ин вер зив на тран зи ци ја“ – вра ћа ње со ци ја ли-
стич ких зе ма ља не у ка пи та ли зам 21. ве ка, већ на онај с кра ја 19. 
ве ка. 

Тран зи ци ја у не ка да шњим со ци ја ли стич ким зе мља ма пред ста-
вља ве ли ке про ме не, ко је со ци о ло ги ја тек тре ба озбиљ но да ис тра-
жу је и про ми шља, за о би ла зе ћи иде о ло шке стра сти и на бо је. 

Вред но је ука за ти на став др За ге Го лу бо вић да се ве ро ва ло да 
је до вољ но сру ши ти „ре ал ни со ци ја ли зам“ и да ће од мах би ти да ти 
сви усло ви за де мо крат ску тран сфор ма ци ју. „Не кри тич ко по зи ва-
ње на ре ка пи та ли за ци ју не узи ма у об зир тра ди ци ју тих дру шта ва, 
па ни из ве сна до стиг ну ћа из пе де сет, од но сно се дам де сет го ди на 
ду гог пе ри о да. Про сто је не мо гу ће при хва ти ти то да је исто ри ја 
ишла у пра зно ви ше од по ла сто ле ћа и да ни је до шло ни до ка квих 
до стиг ну ћа“. Из ово га она из вла чи и за кљу чак: „Ми слим да је по-
ку шај тран сфор ма ци је пост ко му ни стич ких дру шта ва са пот пу ним 
дис кон ти ну и те том вр ло опа сна ствар, јер до во ди до ме ха нич ког 
вра ћа ња на ста ро“. По себ но за бри ња ва, упо зо ра ва др За га Го лу бо-
вић, „од су ство но вих иде ја и од су ство пер спек ти ва на ду жи рок“.8)

ИДЕЈЕСОЦИЈАЛНЕПРАВДЕИЈЕДНАКОСТИСУЖИВЕ

Иде је со ци јал не прав де и еле мен тар не со ци јал не јед на ко сти 
су жи ве иде је ко је су ва жне упра во за зе мље Ис точ не Евро пе. Те су 
иде је, да кле, жи ве и њих до да нас ни су од ба ци ла ни нај на пред ни ја 
де мо крат ска дру штва, ма да мо же мо го во ри ти, ре ци мо, о зе мља ма 
8)  За га Го лу бо вић, збор ник „Че му још со ци о ло ги ја“, Бе о град, стр. 61.
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као што су скан ди нав ске, ко је су се ве о ма мно го при бли жи ле ре-
ша ва њу бит них со ци јал них про бле ма и у окви ру јед ног, у осно-
ви ка пи та ли стич ког си сте ма угра ди ле со ци ја ли стич ку иде ју ко ја 
де лу је као ну жни ко рек тив гру бог ка пи та ли зма; оног ка пи та ли зма 
ко јем је је ди но ста ло до про фи та а са мим тим и до екс пло а та ци-
је. Зна чи, по ве зу ју се иде је јед на ко сти и сло бо де, су прот но њи хо-
вом ме ђу соб ном ис кљу чи ва њу у не ким ли бе рал ним схва та њи ма. 
Дру гим ре чи ма, де мо кра ти ја мо ра има ти осно ву и у еко ном ској и 
у по ли тич кој сфе ри, зна чи мо ра ју би ти узе те у об зир и по ве за не 
еко ном ска јед на кост и по ли тич ка јед на кост. И, за то, оно на че му ја 
на ро чи то ин си сти рам – то је иде ја пер со на ли стич ки схва ће ног со-
ци ја ли зма, где је ин ди ви дуа, раз ви ја ње лич но сти по је дин ца и ње-
го вих по тен ци ја ла, основ ни за да так „до брог дру штва“, а не не ко 
ап стракт но дру штво са ап стракт ном сло бо дом ко ја се, на рав но, ако 
ни је пра ће на сло бо дом по је дин ца пре тва ра у сво ју су прот ност, а то 
се до га ђа ло у „ре ал ном со ци ја ли зму“.

Те о риј ска ми сао да је осно ве да се со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
те ме ље на осно ву хи по те зе да се са вре ме на гло ба ли за ци ја оства-
ру је пу тем до ми на ци је круп ног фи нан сиј ског ка пи та ла еко ном ски 
и вој но моћ них др жа ва, ко је по се ду ју сна жне ко му ни ка циј ске и 
ин фор ма тив не си сте ме као сред ству пот чи ња ва ња си ро ма шни јег 
де ла све та. Моћ не др жа ве су раз ви ле сна жну иде о ло ги ју нео ли бе-
ра ли зма ко ја је осно ва но ве, са вре ме не гло ба ли за ци је у на сто ја њу 
да се ство ри но ви свет ски по ре дак, у ко ме ће нај моћ ни је др жа ве и 
нај бо га ти ји по је дин ци би ти још моћ ни ји и бо га ти ји, што по при-
ро ди ства ри во ди још ве ћем си ро ма ше њу ве ћи не ма лих др жа ва и 
на ро да, у че му је зна чај на уло га и ме на џе ра. 

Има ли од го во ра на пи та ње за што су сим бо лич не  фраг мен-
тар не и та ну шне ана ли зе кри зе са вре ме ног гло бал ног дру штва од 
стра не објек тив не на уч не ми сли? От куд то ли ког са пли та ња са вре-
ме не на у ке у по ку ша ји ма да се до ђе до објек тив них са зна ња? Да ли 
је ар ми ја ви со ко – звуч них име на еко но ми ста, со ци о ло га, фи ло зо-
фа, ко ја је зду шно „на уч но“ оправ да ва ла мон ди ја ли зам нео ли бе ра-
ли стич ки обо јен, у ста њу мир не са ве сти? 

Да ли углед ни на уч ни ци у све ту мо гу да се за до во ље оправ да-
њем да је свет ска ели та моћ ни ка успе ва ла и још увек успе ва да их 
суп тил ним игра ри ја ма са пли ће и оне мо гу ћа ва, ка ко би на ста ви ла 
об ма ну све та, го во ре ћи да је реч о кри зи ис кљу чи во „фи нан сиј ске 
при ро де, чи ји се крај већ на зи ре“? Мо же ли се оче ки ва ти не ки но-
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ви Смит, Маркс или Кејнз, ко ји би по мо гли све ту да се из ву че из 
пре те ће све оп ште ка та кли зме, до ка зу ју ћи ус пут или ин ди рект но да 
су „ве ли ки на уч ни ауто ри те ти Фу ку ја ма и Фрид ман би ли, за пра во, 
са мо око ре ли иде о ло зи нео ли бе ра ли стич ког упро па шћа ва ња све-
та? Уз гред, САД би се ра до ва ле и не ком но вом Ру звел ту, ко ји би 
схва тио сми сао кри зе и на шао не ки но ви „њу дил“.

СМИСАОКРИЗЕСАВРЕМЕНОГМОНДИЈАЛИЗМА

Кри за са вре ме ног гло ба ли зма ни је са мо фи нан сиј ске при ро де. 
Ње ни узро ци не на ла зе се ис кљу чи во у кра ху фи нан сиј ског тр жи-
шта, већ су они све у куп не си стем ске, еко ном ске, со ци јал не, кул-
тур не, вред но сне, тех но ло шко–ду хов не при ро де, а из све га про из-
и ла зи уби тач но мо рал но по ср ну ће ци ви ли за ци је, у че му је зна тан 
и удео ме на џер ског сло ја. 

Реч ју, ако су нео ли бе ра ли стич ки ре фор ма то ри ис ти ца ли ре-
во лу ци о нар не, да кле то тал не про ме не дру штва и рас кид са „дру-
штвом оби ља“ и у то ме ис тра ја ва ли, он да др му са ње тог кон цеп та, 
узро ци и по сле ди це као ва жни чи ни о ци стре са не мо гу се оме ђи ти 
са мо на област фи нан си ја. Ма ка ко фи нан си је би ле из у зет но ва жан 
чи ни лац дру штва, ни Карл Маркс, тво рац те о ри је о од но су ба зе и 
над град ње, не би се усу дио да про блем узро ка све де са мо на суд-
би ну нов ца. 

За че так нео ли бе ра ли стич ког гло ба ли зма или но вог мон ди-
ја ли зма пред ста вљао је ко ре ни ту про ме ну ста ња дру штва, ко је је 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка оства ри ло свој нај ви ши до мет еко-
ном ског, со ци јал ног, кул тур ног и де мо крат ског раз во ја у исто ри ји 
гра ђан ског дру штва. Не тре ба за бо ра ви ти да је „дру штво оби ља“ 
би ло уте ме ље но на огра ни ча ва њу мо ћи нај круп ни јег ка пи та ла, ру-
ко во де ћи се Кеј нзи јан ском фор му лом – тр жи шта ко ли ко је мо гу-
ће, ре гу ла ти ве ко ли ко је по треб но“, што је до ве ло до рав но те же 
при ват них и јав них ин те ре са, до бо љег жи во та ни жих и сред њих 
сло је ва дру штва и до оства ри ва ња су шти не де мо кра ти је, у ко јој су 
за пад ни но ви на ри и ме ди ји има ли зна ча јан ни во про фе си о нал них 
сло бо да и етич ких до стиг ну ћа. Са мо у та квом де мо крат ском дру-
штву је би ло мо гу ће да два аме рич ка но ви на ра Боб Ву дворд и Карл 
Берн стајн и њи хов днев ни лист („Њу јорк пост“), ис тра жи вач ким 
но ви нар ством, као нај ви шим ви дом но ви нар ског ства ра ла штва и 
про фе си о на ли зма, до ве ду до па да та да шњег аме рич ког пред сед ни-
ка (Ри чар да Ник со на) због уче шћа у афе ри „Во тер гејт“.
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На ступ но вог нео ли бе ра ли стич ког мон ди ја ли зма је сру шио 
те те ме ље и уме сто бла го ста ња ве ћи не до вео до енорм ног оби ља 
вла сни ка круп ног ка пи та ла и њи хо вих ло јал них са рад ни ка – из вр-
ши ла ца ин те ре са у ли ку ме на џе ра, а из вор но зна че ње де мо кра ти је 
пре тво рио у де мо кра ти ју за ели ту. У оства ри ва њу та кве нео ли бе ра-
ли стич ке по ли ти ке огром ну уло гу су има ли но ви на ри и ме ди ји, ко-
ји су „успе шно пре о бли ко ва ли ствар ност“9), и пре у сме ра ва ли свест 
љу ди на вир ту ел ни, уме сто, на ствар ни жи вот. 

Тај но ви нео ли бе ра ли стич ки си стем је са мо по сле две-три де-
це ни је ис ка зао мно го број не сла бо сти и по чео да по бо ле ва од мно-
гих де чи јих бо ле сти ма ње или ви ше у свим обла сти ма. За то, из-
лаз из кри зе ни је са мо у сфе ри фи нан си ја, већ га тре ба тра жи ти 
у це ло ви тој, ко ре ни тој про ме ни нео ли бе ра ли стич ког уте ме ље ња 
дру штва, ко ји је из не дрио ре гре си ју у исто риј ском хо ду свет ске 
за јед ни це.

Из тих раз ло га, ука за ће мо, у ви ду те за, на ви ше на зна ка ко је су 
по след њих го ди на упо зо ра ва ле на мо гу ћи крах устрој ства са вре-
ме не мон ди ја ли за ци је. 

1. ОдбацивањеУговораоуставуЕвропскеУније на ре фе рен-
ду ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји сре ди ном 2005. го ди не био је 
ве ли ки знак упо зо ре ња да је но ви про је кат свет ске гло ба ли за ци је, 
а по го то ву у За пад ној Евро пи, у ве ли кој кри зи. Две зна чај не зе мље, 
Фран цу ска и Хо лан ди ја, од но сно ње ни гра ђа ни ре кли су од луч но 
не но вом устрој ству Евро пе. По раз пред ло га о европ ском уста ву 
ре зул тат је ве ли ког гра ђан ског и со ци јал ног не за до вољ ства, али и 
из раз не по ве ре ња у гло бал не трен до ве ко је су на мет ну ли свет ски 
цен три мо ћи. 

2. Државниинтервенционизамсевраћа на сце ну. Вра ћа ју га 
они ко ји су са мо пар де це ни ја про те ра ли др жа ву са сце не ка ко би 
мо гли не сме та но и нео гра ни че но да згр ћу про фит. Ак ци је во де ћих 
свет ских ба на ка и ком па ни ја, по пут „Бра ће Ли ман“, „Ју-Би-Ес“, 
„Си менс“, „То ши ба“, „Џе не рал мо торс“, дра стич но су из гу би ле на 
вред но сти због сум њи ин ве сти то ра да су уло жи ли ве ли ки но вац 
на ри зич ном аме рич ком фи нан сиј ском тр жи шту“.10) А ТВ мре жа 
„Си-Ен-Би-Си Њуз ја вља 16. мар та 2008. да се „аме рич ки бан кар-
ски си стем по на ша као да жи ви у со ци ја ли зму, а не у ка пи та ли зму: 
спа са ва про бра не бан ке ко је су због свог про фи та по вла чи ле ви со-
ко ри зич не по те зе“.
9)  Оленд Ло ри мер: „Ма сов не ко му ни ка ци је“, „Клио“, Бе о град, 1998, стр. 122.
10)  „По ли ти ка“, Бе о град, 18.3.2008.



стр:273302.

- 283 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

И ди рек тор „Дој че бан ке“, ина че ва тре ни за го вор ник нео ли бе-
рал не еко но ми је и то тал ног тр жи шта, уз го то во да вље нич ки ва пај, 
за тра жио је по моћ др жа ве у об у зда ва њу фи нан сиј ског ха о са, при-
зна ју ћи да са мо тр жи ште не ма лек за фи нан сиј ску аго ни ју.11)

Ко ли ко је са мрт нич ки ва пај но ве мон ди ја ли за ци је озби љан по-
ка за ло је и ан га жо ва ње папеБенедиктаXVI у спа ша ва њу ита ли-
јан ске авио-ком па ни је „Али та ли ја“. Ка ко кон ста ту је Би-Би-Си, а 
пре но си Тан југ, (24.9.2008.). Па па увек ле ти „Али та ли јом“ – али 
из гле да да ни мо ли тве по гла ва ра ка то лич ке цр кве не ће би ти усли-
ше не. 

3. Јаз из ме ђу мно штва глад них и енорм но бо га тих или, енорм-
но со ци јал но ра сло ја ва ње је сте по губ но че до са вре ме не гло ба ли за-
ци је ко је ће јој до ћи гла ве. 

По ве ћа ва ње ја за из ме ђу бо га тих и си ро ма шних се дра стич но и 
убр за но од ви ја. Пре ма по да ци ма ко је је об ја вио „Nowswich“ у свом 
до дат ку ја ну а ра 2004. го ди не, у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка од нос у 
при хо ди ма из ме ђу бо га тих и си ро ма шних био је са мо 3:1. Де ве де-
се тих го ди на тог ве ка из но сио је 72:1, на кра ју 20. ве ка је већ био 
165:1, да би кра јем 2003. го ди не ра спон сти гао до 615:1!

Овим не ве се лим по да ци ма до дај мо још и не ко ли ко чи ње ни-
ца, ко је го во ре о дис па ри те ту из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них у 
све ту. У „из ве шта ју о раз во ју људ ског дру штва“, ко је су Ује ди ње не 
на ци је об ја ви ле 1999. го ди не, сто је и до ка зи о то ме да је про се чан 
при ход пе ти не свет ске по пу ла ци је ко ја жи ви у нај бо га ти јим зе мља-
ма 74 пу та ве ћи од про сеч ног при хо да пе ти не ко ја жи ви у нај си ро-
ма шни јим зе мља ма. Имо ви на три нај бо га ти ја ми ли јар де ра у све ту 
је ве ћа од имо ви не 600 ми ли о на љу ди ко ји жи ве у не раз ви је ним 
зе мља ма. Ра чу ни ца је јед но став на: у овом пра вед ном све ту је дан 
чо век је то ли ко „спо со бан“ да мо же да за ра ди ко ли ко и две сто ти не 
ми ли о на „не спо соб них“ љу ди!?12)

До дај мо ово ме и по да так из свет ских ме ди ја ко ји го во ри о то-
ме да је хи ља ду нај бо га ти јих гра ђа на Ве ли ке Бри та ни је на по чет ку 
2008. го ди не има ло 50 ми ли јар ди фун ти, а на кра ју те исте го ди не 
њи хо во бо гат ство је уве ћа но на 400 ми ли јар ди, чак осам пу та или 
800 од сто!

И још не ко ли ко по да та ка из 2007. го ди не. Пре ма из ве шта ју 
аме рич ког Би роа за по пис (Политика, 1. 9. 2007., Бе о град) 12,3 од-

11)  „По ли ти ка“, Бе о град, 21.3.2008.
12)  UNDP Hu man De ve lop ment Re port, Ox ford, Uni ver sity Press, 1999., str. 2.



- 284 -

ТЕОРИЈСКАОСНОВАИСТРАЖИВАЊАДРУШТВЕНОГ...ЖиворадЂорђевић

сто или 36,5 ми ли о на Аме ри ка на ца се мо же свр ста ти у ка те го ри ју 
зва нич но си ро ма шних, а све ви ше је оних у САД ко ји су без ика-
квог здрав стве ног оси гу ра ња – та квих је би ло 15,8 од сто или 47 
ми ли о на. 

И по да ци из по ме ну тог из во ра, ко ји се од но се на свет ску за јед-
ни цу су упо зо ра ва ју ћи: (1) је дан од сто нај бо га ти јих љу ди свет ске 
по пу ла ци је по се ду је 40 од сто пла не тар ног бо гат ства. (2) раз ли ке у 
при ма њи ма у САД пре 25 го ди на из ме ђу про сеч не пла те рад ни ка 
и про сеч не пла те ме на џе ра би ле су „са мо“ 20 пу та, а раз ли ка 2007. 
го ди не се по ве ћа ла на 110 пу та.

По чет ком 2006. го ди не, углед ни „Њу јорк тајмс“ у јед ном од 
сво јих увод ни ка ука зу је на озби љан фе но мен дра стич ног со ци јал-
ног ра сло ја ва ња, при че му док јед ни је два са ста вља ју крај с кра јем, 
дру ги ма се пре ли ва пре ко сва ке ме ре. Та мо шње ор га ни за ци је бо-
ра ца за рав но мер ни ју рас по де лу об ја ви ле су по дат ке да је ра спон 
у при ма њи ма из ме ђу ме на џе ра и рад ни ка у ве ли ким ком па ни ја ма 
до сти гао раз ме ру од 431:1. Ак ти ви сти по ме ну тих ор га ни за ци ја ис-
ти чу да док се ште ди на над ни ча ри ма, ме на џе ри пу не џе по ве. Они 
на во де и при мер Деј ви да Брук са, ди рек то ра ком па ни је ДХБ, ко-
ме су за три го ди не ње го ве го ди шње при на дле жно сти по ра сле са 
525.000 на 70 ми ли о на до ла ра, а про да јом ак ци ја згр нуо је још 186 
ми ли о на. На све то „Деј ли њуз“ на во ди и чи ње ни цу да ком па ни ја 
ДХБ у то вре ме ни је по ве ћа ва ла над ни це за по сле ни ма.13)

Дра стич не раз ли ке из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, ути чу не 
са мо на раз ли ке у ма те ри јал ним усло ви ма жи во та, већ до во де и 
до ства ра ња но ве све сти љу ди. У са вре ме ном дру штву рад, ства-
ра ла штво, спо соб ност, струч ност, од го вор ност и мо рал ност све 
ма ње су вр ли не. Ве ли ки на уч ни ци, успе шни но во та ри, зна ме ни ти 
књи жев ни ци, до бри до ма ћи ни, на да ре ни сту ден ти, рет ко су идо ли 
са да шњих ге не ра ци ја. Зна тан део мла дих ма шта о то ме ка ко да са 
што ма ње ра да по ста не тај кун, естрад на зве зда, да пре ко но ћи по-
ста не НЕ КО! Они не оче ку ју по у ке и под у ке ка ко да по ста ну спо-
соб ни ин же ње ри, ле ка ри, за на тли је, они ви ше оче ку ју прак ти кум 
са на сло вом „Ка ко да по ста нем тај кун“.

Ако су да нас не у по ре ди во ви ше пла ће ни те ло хра ни те љи („го-
ри ле“) тај ку на, не го на уч ни ци, про фе со ри, ле ка ри, ако су „го ри ле“ 
тра же ни ја „про фе си ја“ од ин же ње ра, но ви на ра, агро но ма, он да нас 

13)  Пре ма „По ли ти ци“ у тек сту „По ре ме ће на ва га“, 8.1.2006.
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не тре ба из не на ди ти чи ње ни ца о про ме ни вред но сти у гла ва ма са-
вре ме не ге не ра ци је.14) 

4. Далијеглобалнодруштводанасзаправодруштвоилине, 
чи ји од го вор не би био за не мар љив у оце ни успе шно сти жи во та 
са вре ме не ци ви ли за ци је?

У том по гле ду ва ља под се ти ти на ве о ма за ни мљи во гле ди ште 
Ери ха Фро ма ко ји по ста вља из у зет но зна чај но пи та ње за са вре ме-
но чо ве чан ство и чо ве ка у ње му. У ко јој ме ри чо век гра ди дру штво 
у ин те ре су и по ме ри соп стве ног мен тал ног здра вља? Ако дру штво 
свој раз вој не усме ра ва пре ма основ ним по тре ба ма чо ве ка, он да 
оно мо же да се из ро ди у не здра во дру штво „ко је ства ра обо стра-
но не при ја тељ ство, не по ве ре ње, ко је пре тва ра чо ве ка у ору ђе упо-
тре бе и екс пло а та ци је за дру ге, ко је га ли ша ва осе ћа ња сво га „ја“, 
осим ако се не пот чи ни дру ги ма или не по ста не ауто мат.15)

Фром ис ти че да је мо дер но дру штво у осно ви бо ле сно, али се 
оно не мо же по пра вља ти, те сто га на у ка тре ба да утвр ди прин ци пе 
„здра вог дру штва“ ка ко би се тра жи ли пу те ви ка оздра вље њу лич-
но сти.16)

Ерих Фром ка да го во ри о здра вом дру штву ми сли на мен тал-
но и ду хов но здра вље љу ди. Ипак, да нас ка да го во ри мо о здра вљу 
са вре ме ног чо ве ка не сме мо раз два ја ти ста ње би о ло шко-фи зи о ло-
шког здра вља од мен тал но-ду хов ног. Јер, она су те сно по ве за на, 
а да нас, и по ред фан та стич но уз на пре до ва ног струч ног зна ња и 
ме ди цин ске тех но ло ги је ле че ња и фи зич ко и мен тал но здра вље је 
из у зет но угро же но.

А ка кво је мен тал но здра вље да нас ши ром све та, па и (или пре 
све га) у САД не ка по слу же ова два при ме ра. У пр вом слу ча ју ра-
ди се о уби стви ма рат них ве те ра на (њих 121) у САД, по врат ни ка 
из ра то ва у Ира ку и Ав га ни ста ну, ко је су они по чи ни ли, при че му 
су тре ћи на њи хо вих жр та ва упра во њи хо ве су пру ге, де вој ке, де ца, 
ро ђа ци, пи ше „Њу јорк тајмс“ (12.1.2009.). Дру ги слу чај го во ри да 
је за пр вих шест ме се ци 2009. го ди не у Ја па ну би ло 17076 са мо у-
би ста ва.17) Сва ко днев но се у Ја па ну уби је про сеч но 94 осо бе и овај 
тренд тра је по след њих де сет го ди на. Глав ни узрок са мо у би ста ва 
по ми шље њу ја пан ских ана ли ти ча ра је ре це си ја и гу би так по сла. 

14)  Жи во рад Ђор ђе вић: „Со ци о ло ги ја“, Це ком, Но ви Сад, 2007. стр. 166.
15)  Ерих Фром: „Здра во дру штво“, РАД, Бе о град, 1980. стр. 42.
16)  Исто
17)  „По ли ти ка“ Бе о град, 30.7.2009.
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И по да так, у Бе о гра ду је са мо у јед ном да ну (20. јул 2009. че тво ро 
гра ђа на се би од у зе ло жи вот. 

По сма трај мо сва ко днев но на ше су гра ђа не на ули ца ма Бе о гра-
да (а по сма тра ње је сте озби љан на уч ни ме тод) па ће мо, на жа лост, 
ла ко уочи ти ко ли ко њих иду ћи ули цом са ми гла сно при ча ју! Има 
ли ја чи по ка за тељ од ово га о мен тал ном ста њу гра ђа на?!

5. Губљењеидентитета стваралаштва јед на је од опа сних 
по сле ди ца но вог мон ди ја ли зма. Кул ту ро ло зи и ства ра о ци упо зо ра-
ва ју на трен до ве угро жа ва ња кул тур ног иден ти те та, уни фи ка ци ју 
умет но сти и де пер со на ли за ци ју ства ра ла штва, што во ди де ху ма-
ни за ци ји и ду хов ном си ро ма штву. 

На су прот аутен тич ној умет но сти сто ји про вин ци јал на умет-
ност, ко ја, ка ко ка же бе о град ски кул ту ро лог ЈеленаЂорђевић, „слу-
ша на лог да тре ба да сле ди пра ви ла ко је про пи су је не ки цен тар... 
А кад се ка же да је европ ска умет ност про вин ци јал на, то зна чи, да, 
на при мер, европ ски филм све ви ше при хва та хо ли вуд ске и дру ге 
од ред ни це, да те жи да се укло пи у тр жи шне трен до ве ко је дик ти-
ра гло ба ли стич ка еко но ми ја, да се по ви ну је зах те ви ма по пу лар не 
кул ту ре она ко ка ко их је за ми слио цен тар“.18) И, до дај мо, то зна чи 
да цен три на За па ду штан цу ју про то ти по ве се ри ја по пут „Ве ли ког 
бра та“, „Тре ну так исти не“, а те ле ви зи је ши ром све та тре ба са мо 
да ре а ли зу ју умо тво ри не цен тра. За то, Је ле на Ђор ђе вић за кљу чу је: 

„у окви ри ма гло ба ли за ци је не пре кид но се по ста вља пи та ње о 
мо гућ но сти ма очу ва ња аутен тич ног и спе ци фич ног и сви има мо 
страх од то га да ће већ су тра свет би ти бес крај но до са дан, јед но о-
бра зан и то та ли та ран“.

При мер дру ги: У Ср би ји је ћи ри ли ца као ње но кул тур но-обра-
зов но обе леж је про те ра на. Око че ти ри пе ти не ре кла ма и на зи ва 
фир ми у Бе о гра ду је или на ен гле ском је зи ку или на ла ти нич ном 
пи сму. Грч ко пи смо у Грч кој, иако је Грч ка „у Евро пи“ је не так ну-
то.

Углед ни срп ски пи сац ЗоранЖивковић, ко ји жи ви у САД, у 
ин тер вјуу „По ли ти ци“ (7.2.2009.) ка же да у САД све ви ше до ла зи 
до оту ђе ња умет нич ког де ла од свог ауто ра. Сва ко за ин те ре со ван, 
ка же он, мо же та мо да на ру чи од спе ци ја ли зо ва них аген ци ја би ло 
ко ју вр сту тек ста, од про зних де ла, пре ко струч них ра до ва (док то-
ра та, ре ци мо), да го во ри: „Ова вр ста услу га та мо не иза зи ва ни ка-

18)  „По ли ти ка“, Бе о град, 15.12.2007.
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кву мо рал ну осу ду... Са да се ви ше уоп ште не мо же мо по у зда ти у то 
да је осо ба чи је се име на во ди на ко ри ца ма уисти ну и аутор да тог 
де ла“. 

Про на ђен је, да кле, на чин ка ко уби ти ду шу умет ни ка и ства-
ра ла штва. 

6. Ризикилијерес, тек упитајмо: да ли је нео ли бе ра ли стич ка 
мон ди ја ли за ци ја до и ста усре ћи ла љу де ши ром све та, па и ов да шње 
у Ср би ји, ако, на при мер, (1) пре ма ре зул та ти ма не дав ног ис тра-
жи ва ња аген ци је „ТНС Ме ди јум Га луп“ сва ки дру ги за по сле ни у 
Ср би ји сва ко днев но на по сао од ла зи са стра хом као да му је то 
по след њи рад ни дан у жи во ту, или (2) ако про шле го ди не у Сло ве-
ни ји вла сник јед ног су пер мар ке та од лу чи да све за по сле не же не у 
ње му мо ра ју у вре ме сво је мен стру а ци је да но се на сво јој рад ној 
уни фор ми цр ве ни беџ или тра ку, да би њи хо ви ше фо ви мо гли да 
кон тро ли шу ко ја од њих тих да на има пра во на ви ше од ла за ка у 
то а лет!

7. Мо гла би се на пи са ти ви ше том на књи га о нај но ви јим ста-
во ви ма ве ли ких ауто ри те та - след бе ни ка но вог мон ди ја ли зма ко ји 
са др же њи хо ву про ме ну од но са и гле ди шта пре ма при ро ди са вре-
ме не гло ба ли за ци је. Од моћ ног ЏорџаСороша до ве о ма углед ног 
но бе лов ца, аме рич ког про фе со ра еко но ми је ЏозефаШтиглица, па 
да ље, сви они ма ње или ви ше при зна ју не у спех свог че да. 

Нај вред ни је је и са нај ве ћем дру штве ном дру штве ном те жи-
ном је оно при зна ње о не у спе ху, ко је до ла зи из гла ве и пе ра Френ
сисаФукујаме, аме рич ког фи ло зо фа и со ци о ло га, ко ји се оправ да но 
сма тра не са мо ве ли ким след бе ни ком и про мо те ром но ве мон ди ја-
ли за ци је, већ и чо ве ком од угле да ко ји је свим си ла ма на сто јао да 
фи ло зоф ско-те о риј ски, а, за пра во, иде о ло шки уз диг не, оправ да и 
ове ко ве чи но во у сто ли че ни свет ски по ре дак.

Под се ти мо да је реч о чо ве ку и ње го вом гле ди шту „о кра ју 
исто ри је“, по ко ме не по сто ји ви ши по ре дак сло бо де и про гре са од 
оно га ко ја је оства рио нео ли бе ра ли стич ки си стем, пред во ђен САД, 
ни ти је мо гућ у бу дућ но сти. Сто га, пи сао је он, до шли смо до крај-
ње тач ке ево лу ци је чо ве чан ства у ко јој је за пад на де мо кра ти ја ус-
по ста вље на као ко нач ни об лик вла да ви не у окви ру људ ске вр сте!

Овај исти Френ сис Фу ку ја ма, са мо два де се так го ди на ка сни-
је, об ја вио је чла нак у ита ли јан ском ли сту „Lastampa“19) под на-

19)  То ри но, 8.10.2008.
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сло вом „Крај аме рич ког мо де ла“ у ко ме је при знао крах аме рич ке 
ви зи је „о кра ју исто ри је“, јер је аме рич ка при вре да ис ко чи ла „из 
ши на и пре ти да са со бом по ву че и оста так све та. Да ствар бу де 
још го ра, за то је крив упра во аме рич ки мо дел“! И да ље, за кљу чу је 
г-дин Фу ку ја ма, „Аме ри ка је на бо лан на чин ста вље на на про бу у 
тре нут ку ка да оста ли мо де ли – као што су Ки на или Ру си ја – из гле-
да ју све при влач ни је“. 

No com ment!

ДРУШТВЕНИСЛОЈМЕНАЏЕРА
УСАВРЕМЕНОМДРУШТВУ

Ме наџ мент или упра вља ње у дру штву и ње го ви ак те ри – ме-
на џе ри су ста ри ко ли ко и ци ви ли за ци ја. Зна чај и уло га ме наџ мен та 
у исто ри ји дру штва су увек би ли усло вље ни ин те зи те том раз во ја 
еко но ми је, али и дру гих обла сти људ ске де лат но сти. 

Уз лет ме наџ мен та и ме на џе ра оства ру је се на стан ком ин ду-
стриј ске ре во лу ци је. Про цес пре ла ска са кућ не, ма ну фак тур не 
про из вод ње на фа брич ку, био је усло вљен тех но ло шким ино ва ци-
ја ма, пре све га  за ме ном људ ског ра да ра дом ма ши на, али еко ном-
ски за мах је оства ри ван у ве ли кој ме ри и екс пан зи јом ме наџ мен та, 
при че му су ме на џе ри пре у зи ма ли струч не по сло ве упра вља ња од 
не до вољ но упу ће них вла сни ка. 

Ме наџ мент и ме на џе ри до би ја ју по себ ну и сло же ну уло гу у 
са вре ме ном нео ли бе ра ли стич ком дру штву, што због но вих тех но-
ло ги ја и ка рак те ра ор га ни за ци је по сла, што због при ро де си сте ма 
но вог мон ди ја ли зма. 

Раз вој на уч не ми сли о ме наџ мен ту се ве зу је за крај 18. и по че-
так 19. ве ка ка да не ки ви спре ни ме на џе ри и вла сни ци (по пут Џеј-
мса Ва та, Хен ри Фор да и дру гих) у сво јим ком па ни ја ма при ме њу ју 
но ве ме то де ра да и упра вља ња, али и за на уч на гле ди шта Ада ма 
Сми та, Хен ри ја Та у на, за ко га се ве зу је на ста нак ме наџ мен та, а ка-
сни је – Фре де ри ка Теј ло ра, по том Пи те ра Дра ке ра, Џе ја Гал брај та 
и дру гих.

Са вре ме на на уч на ми сао о ме наџ мен ту уоча ва по тре бу ин тер-
ди сци пли нар ног при сту па из у ча ва њу ове ва жне про фе си је и у том 
по гле ду оства ре на су за па же на до стиг ну ћа у ус по ста вља њу те о-
риј ско – ме то до ло шких осно ва за из у ча ва ње про це са са вре ме ног 
упра вља ња и уло ге ме на џе ра у њи ма. 
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Са ста но ви шта дру штве них ин те ре са и раз во ја на уч не ми сли 
у овој обла сти, осе ћа се по тре ба усме ра ва ња (пре све га у со ци о ло-
ги ји) на уч них ис тра жи ва ња ка сти ца њу зна ња о ши рем со ци јал-
ном  кон тек сту, ко ји чи ни са вре ме но дру штво, у ко ме се оства ру-
је ме наџ мент и уло га ме на џе ра као про фе си је, ко ја, с об зи ром на 
зна чај ко ју има и по зи ци је ко је из то га про из и ла зи, чи ни по се бан 
дру штве ни слој, ви со ко ран ги ран у хи је рар хи ји сло је ва. С дру ге 
стра не, у на уч ним про ми шља њи ма и ис ку стве ним ис тра жи ва њи ма 
ме наџ мен та тре ба ићи пет ко ра ка да ље од оп штег, ис ку стве но не-
у те ме ље ног, те о риј ског го во ра ко ји оста је у рав ни пој мов но-ме то-
до ло шког. У сре ди шту на уч ног ис тра жи ва ња ва ља ло би да се на ђу 
су штин ски од но си ме на џе ра и вла сни ка, ме на џе ра и за по сле них, 
ме на џе ра и јав них ин те ре са, ка ко у про фе си о нал ном, та ко и у етич-
ком по гле ду.

Ме на џе ри, по го то ву они ви со ко ран ги ра ни, је су ути цај на и ва-
жна по лу га са вре ме ног мон ди ја ли зма. О из во ру њи хо ве мо ћи ве о-
ма је за па же но ми шље ње аме рич ког со ци о ло га Ери ка Оли на Рај та, 
ко ји сма тра да ме на џер ска моћ про из и ла зи из два осно ва: (1) ме-
на џе ри вр ше кон тро лу над ин ве сти ци ја ма (нов ча ним ка пи та лом) и 
над сред стви ма за про из вод њу), а по го то ву кон тро лу над рад ном 
сна гом; (2) ме на џе ри по се ду ју струч но зна ње и ве шти не, а с об зи-
ром да је њих због то га те шко кон тро ли са ти, по сло дав ци су при-
ну ђе ни да обез бе де њи хо ву ло јал ност и са рад њу ве ли ким пла та ма. 
20) Уко ли ко је ло јал ност ме на џе ра пре ма вла сни ку по треб на и за 
оства ри ва ње не мо рал них по слов них зах те ва, он да су ви со ке пла те 
још ра зу мљи ви је. 

Уло га ме на џе ра и ме наџ мен та је те о риј ско – ме то до ло шки уте-
ме ље на и у де ли ма ПитераДракера,ХенријаМинзберга и мно гих 
дру гих ауто ра. Со лид на со ци о ло шка те о риј ска по тка омо гу ћа ва из-
ла га ње не ко ли ко про бле ма у хи по те тич ким те за ма чи је би на уч но 
ис тра жи ва ње до ве ло до спо зна је при ро де уло ге и по зи ци је ме на-
џер ског сло ја.

Сло же ност са да шње уло ге ме на џе ра про из и ла зи из чи ње ни-
це да се ме на џе ри на ла зе на ве тро ме ти ни, у ра ља ма оства ри ва ња 
про тив реч них ин те ре са вла сни ка, за по сле них, јав них па и сво јих. 
До ми на ци ја лич них ин те ре са вла сни ка и њи хо ва на сто ја ња да 
оства ру ју про фит без гра ни ца ста вља ју ме на џе ра на ве ли ке му ке: 
ка ко за до во љи ти овај глав ни, нај че шће и је ди ни зах тев вла сни ка, 

20)  Ви де ти Е. Ги денс, „Со ци о ло ги ја“, стр. 190.
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од че га им за ви си оп ста нак на по слу, а ти ме и ег зи стен ци ја, а да с 
дру ге стра не, уште да (за ки да ња) на пла та ма за по сле них их не де-
мо ти ви ше; да сни жа ва ње ква ли те та про из во да и услу га не сма њи 
број ко ри сни ка – по тро ша ча; да ута ја по ре за (за ки да ње др жа ви) не 
до ве де до прав них санк ци ја пре ма њи ма – ме на џе ри ма. Са мо они 
ко ји не же ле или не схва та ју те жи ну ових про тив реч но сти мо гу да 
их пот це не или иг но ри шу.

У овим про тив реч но сти ма се огле да ју про фе си о нал не и етич-
ке не до у ми це и те шко ће ме на џе ра, при че му, по не кад, не по ма же 
ни ве ли ко зна ње, ни ви сок ни во етич но сти. За то их аме рич ки аутор 
Џон Дра монд, чо век са ве ли ким ис ку ством и по зна ва њем уло ге ове 
про фе си је ко ји је имао при ли ку да по сма тра рад ком па ни ја са свих 
стра на и про у ча ва по слов не љу де и њи хо во по на ша ње, ова ко опи-
су је ме на џе ре: „не ки од њих су ус пе ли у те шким усло ви ма, а дру ги 
су про па ли у ве о ма по вољ ним окол но сти ма. Ме ђу њи ма је  ма ло 
по ква ре ња ка, и још ма ње све та ца“.21) 

Нај че шћа при ча ме на џе ра, али у за тво ре ном кру гу бли ских 
при ја те ља, ма ка ко из гле да ло пет па рач ке, нео збиљ на или ба нал-
на, ипак, де лу је ло гич ки: „Вла сник не раз ми шља мно го ка ко ћу 
да оства рим што ве ћи про фит, јер то је мо ја бри га; он се не ба ви 
пи та њем ка ко са ма лим пла та ма и че сто не пла ће ним пре ко вре ме-
ним ра дом да мо ти ви шем рад ни ка на ве ћу про дук тив ност, а њи хов 
страх од гу бит ка по сла мо же са мо до не кле да „мо ти ви ше“; ка ко да 
се бо рим за ко ри сни ка услу га или куп ца про из во да, ако је ква ли-
тет си ро ви на или кре са ње ко ли чи не ма те ри ја ла ве о ма че ста по ја ва; 
ко ли ки је тај страх ка да сво јим пот пи сом ове ра вам за ки да ње на 
по ре зу др жа ви; где је мо ја са вест ка да пре ко мер ном упо треб ном 
пе сти ци да или од су ством за шти те од штет них, отров них га со ва 
гра ђа ни обо ле ва ју?! Ако би се не ко не кад од нас усу дио да по ста ви 
ово пи та ње, од го вор вла сни ка би, углав ном био: „за то има те то ли-
ку пла ту!“

И, до и ста, је ди но енорм но ви со ке пла те во де ћих ме на џе ра у 
од но су на за по сле не је ско ро је ди на чи ње ни ца ко ја се мо же не где и 
по не кад утвр ди ти. По ме ну ти про фе си о нал но-етич ки про бле ми су 
не што што је ри зич но и ве о ма те шко на уч но ис тра жи ва ти. Али, то 
је са мо је дан од мо гу ћих раз ло га ко ји оте жа ва ју, па и оне мо гу ћа ва-
ју, а ти ме и оправ да ва ју на у ку што не ис тра жу је ове по ја ве. Оста ли 
раз ло ги (ин те рес пред у зе ћа и не ки дру ги) не сма њу ју од го вор ност 
на у ке за од су ство са зна ња о су шти ни уло ге ме на џе ра. 
21)  Џон Дра монд и Бил Бе ин: збор ник „По слов на ети ка“, „Клио“, Бе о град, 2001, стр. 5.
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Не тре ба за не ма ри ти ми шље ње о то ме да се са вре ме на со-
ци о ло ги ја пре ви ше пре у сме ри ла на из у ча ва ње не ко ли ко дру гих 
про бле ма, по пут ко му ни ци ра ња ме на џе ра и за по сле них, или ло-
јал но сти за по сле них пре ма ком па ни ји. На рав но, на уч но из у ча ва ње 
по ме ну та два про бле ма је, та ко ђе, ве о ма зна чај но. Али, оно не мо-
же да на до ме сти не до ста так на уч не спо зна је од но са мо ћи (и од го-
вор но сти) у пред у зе ћи ма.

Зна чај ва ља них ко му ни ка ци ја, по го то ву оних из ме ђу ме на џе ра 
и за по сле них, је сте ве ли ки. Под се ти мо да је у теј ло ри зму и фор-
ди зму ри го ро зна кон тро ла ме на џе ра над за по сле ни ма има ла не по-
вољ ни пси хо ло шки и мо рал ни ефе кат код рад ни ка и сто га со ци о-
ло зи теј ло ри зам и фор ди зам на зи ва ју си сте мом ни ског по ве ре ња. 
Ме ђу тим, зна чај не про ме не у са вре ме ном све ту иза зва не но вим 
тех но ло ги ја ма, при ро дом ра да и про ме ном ње го ве ор га ни за ци је, 
омо гу ћа ва ју све ве ће укљу чи ва ње за по сле них у ре дов но кон сул-
то ва ње о ре ша ва њу те ку ћих по слов них про бле ма, што ја ча си стем 
ви со ког по ве ре ња и во ди ве ћој мо ти ва ци ји рад ни ка.

Уло га и по ло жај ме на џе ра у са вре ме ном дру штву ни су исто-
вет ни у свим де ло ви ма све та. Пре ма ни воу про фе си о нал ног и 
етич ког оба вља ња услу га, њи хо ве од го вор но сти, од но су пре ма 
вла сни ци ма и пла ће но сти на пра ви ће мо основ ну по де лу на ме на-
џер ски слој (1) у раз ви је ним зе мља ма и (2) у не ка да шњим со ци ја-
ли стич ким зе мља ма. 

Менаџери у развијеним земљама су по ста ли ве о ма зна ча јан 
дру штве ни слој и глав ни ег зе ку то ри оства ри ва ња нео ли бе ра ли-
стич ке по ли ти ке и са хи по те тич ког ста но ви шта њи хо ва уло га, ути-
цај и ста тус пре ва зи ла зи по зи ци ју не са мо из вр ша ва ња по слов не 
по ли ти ке, не го је ни во њи хо вих по слов них кре а ци ја, опе ра тив них 
од лу чи ва ња и са мо стал но сти у све му то ме на за вид ној ви си ни. 
Вр хун ски део ме на џе ра у ве ћим ком па ни ја ма је из у зет но до бро 
пла ћен, па се го ди шња за ра да кре ће и на ви ше де се ти на ми ли о-
на до ла ра го ди шње. Зна ча јан по ка за тељ се огле да и у чи ње ни ци 
да у за пад ним зе мља ма, а по нај ви ше у САД, при ли ком про па да ња 
нај моћ ни јих ком па ни ја, но вац ко ји је др жа ва не ми ли це уло жи ла за 
от прем ни не, у енорм ним ко ли чи на ма (по не где и по де се так, па и 
ви ше ми ли о на до ла ра) оти шло је у џе по ве ви со ко ран ги ра них ме-
на џе ра. 

Менаџерскислојунекадашњимсоцијалистичкимземљама мо-
гао би се по сма тра ти бар са три раз ли чи та ни воа: (1) у при ват но 
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– при ва ти зо ва ним раз ви је ним пред у зе ћи ма, (2) у при ват ним пред-
у зе ћи ма у ко ји ма су вла сни ци исто вре ме но и ме на џе ри и (3) у др-
жав ним (јав ним) пред у зе ћи ма.

1. Уло га и по зи ци ја у великим приватним компанијама су 
знат но слич ни они ма у за пад ним раз ви је ним зе мља ма. Њи хо ви 
вла сни ци су схва ти ли ва жност екс пе ра та и њи ма су пре пу сти ли 
упра вља ње. Ипак, прет по став ка је да је ве ћи на вла сни ка за др жа ла 
не по сред ни над зор над фи нан си ја ма и из бо ром ка дро ва, као две ма 
нај ва жни јим по лу га ма ко је од ре ђу ју моћ у упра вља њу, а при ма ња 
во де ћих ме на џе ра су и у овим пред у зе ћи ма из у зет но ви со ка у од-
но су на за по сле не, али те шко их је и да ље утвр ди ти због тај но сти, 
а по не кад и због на чи на ис пла те. 

2. Ста ње у ко ме су власнициистовременоиглавнименаџери 
је ве о ма за ни мљи во. Ва жне су две вр сте за па жа ња. Нај пре, ве о ма 
че сто вла сни ци су у струч ном по гле ду нео ком пе тент ни. При ме ра 
ра ди, вла сни ци не ких ме ди ја у Ср би ји, не са мо да су ди рек то ри 
(глав ни ме на џе ри) не го су исто вре ме но и глав ни уред ни ци: у јед ној 
ве ли кој те ле ви зи ји њен вла сник је не ка да шњи осред њи му зи чар, 
у дру гој те ле ви зи ји њен вла сник је бер бе рин, у јед ној ме шо ви тој 
(злоб ни ци го во ре – ме ше тар ској) ком па ни ји ме на џе ри су брач ни 
пар свр ше них сред њо шко ла ца, прет ход но за по сле них у тра фи ци, и 
та ко ре дом. Слич на си ту а ци ја је и у свим дру гим обла сти ма ра да. 
С дру ге стра не, та вр ста вла сни ка – ме на џе ра по пра ви лу ан га жу је 
та ко ђе не струч не ка дро ве у свом ме наџ мен ту. Страх од кон ку рен-
ци је и у усло ви ма ка да се др жи и нож и по га ча је и код њих при сут-
на. Пла те ових вла сни ка – ме на џе ра су ениг ма и за по ре ске ор га не, 
а ка мо ли за на уч не ис тра жи ва че. 

3. Ме на џе риудржавнимпредузећима, а по го то во у оним нај-
ве ћим су и да ље ве о ма моћ ни. Њи хов ути цај на по слов ну по ли ти ку, 
на на чин ра да, пла те и од нос пре ма др жа ви је ве ли ки, као што су 
њи хо ве пла те у од но су на за по сле не. Њи хо ва од го вор ност пре ма 
управ ним од бо ри ма ко је име ну је вла сник (др жа ва) је и да ље сим-
бо ли чан, али је за то од го вор ност пре ма по ли тич кој пар ти ји из ко је 
до ла зе, из у зет но ве ли ки.

У со ци о ло шком по гле ду дру штве ни слој је нај ши ри и нај о тво-
ре ни ји део со ци јал не стра ти фи ка ци је. Сло је ви ни су ни фор мал но 
ни су штин ски по сма тра но ком плет не и за тво ре не це ли не.22) Не по-
сто је чвр сти кри те ри ји и нор ме на осно ву ко јих се не ко мо же сма-
22)  Жи во рад Ђор ђе вић: „Со ци о ло ги ја“, Це ком, Но ви Сад, 2007., стр. 94.
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тра ти при пад ни ком од ре ђе ног дру штве ног сло ја. На осно ву та кве 
ла ба ве по ве за но сти уну тар дру штве ног сло ја про из и ла зи још јед на 
њи хо ва бит на осо би на – со ци јал на по кре тљи вост и мо бил ност. У 
раз ви је ним дру штви ма раз ли ке из ме ђу сло је ва су из ра же ни је, али 
и сло је ви су отво ре ни ји, од но сно мо гућ ност пре ла ска по је дин ца из 
ни жег у ви ши слој и обрат но је не у по ре ди во ве ћа. На рав но, пре ла-
зак по је дин ца из јед ног сло ја у дру ги ни је фор мал ни чин и ма ње је 
вољ ни, а ви ше објек тив ни. 

Ако се, на при мер, не за по сле ни, си ро ма шни ме на џер за по сли 
и на пре ду је у стру ци, по ста не угле дан и иму ћан струч њак, он да он, 
не за ви сно од сво је во ље, објек тив но по сто је при пад ник ви шег дру-
штве ног сло ја. У овом слу ча ју реч је о вер ти кал ној мо бил но сти, 
при че му ме на џер по ста је при пад ник ви шег сло ја. Гу би так имо ви-
не и дру штве ног ста ту са до во ди до си ла зне мо бил но сти. Дра сти-
чан при мер си ла зне мо бил но сти (по кре тљи во сти) до го дио се у ве-
ћи ни зе ма ља тран зи ци је, ка да су сред њи сло је ви под ру ши лач ким 
на ле том тран зи ци је пре ко но ћи про па да ли, ства ра ју ћи пра ву пу-
стош и до но се ћи ма сов не не сре ће при пад ни ци ма сред њих сло је ва, 
ко ји су оста ја ли без по сла, до жи вља ва ју ћи све те го бе ко је до но си 
је вреј ска кле тва „да бог да имао, па не мао!“

Ва ља под се ти ти да вер ти кал на по кре тљи вост (за раз ли ку од 
хо ри зон тал не ко ја се од но си на фи зич ку по кре тљи вост љу ди из 
ме ста у ме сто) је глав ни по ка за тељ отво ре но сти јед ног дру штва, 
јер по кре тљи вост љу ди, то је сте, њи хо во на пре до ва ње на ле стви ци 
дру штве них ста ту са, по ка зу је у ко јој ме ри та лен то ва ни по је дин ци 
ро ђе ни у си ро ма шним по ро ди ца ма (ни жим сло је ви ма) има ју мо-
гућ но сти, да и по ред свог си ро ма штва, мо гу да се обра зу ју и на пре-
ду ју на со ци јал но-еко ном ској ле стви ци.

Под се ћа ње на еле мен тар ну те о риј ску осно ву о дру штве ним 
сло је ви ма омо гу ћа ва нам из во ђе ње хи по те тич ких ста во ва о дру-
штве ном сло ју ме на џе ра: 

– Има ју ћи на уму осно ве (кри те ри је) фор ми ра ња дру штве ног 
сло ја мо же се прет по ста ви ти да ви ши ме на џе ри са чи ња ва ју дру-
штве ни слој ко ји за у зи ма ви со ко ме сто на ле стви ци угле да и мо ћи 
дру штве них сло је ва. 

– Ни же ран ги ра ни ме на џе ри у про фе си о нал ном оба вља њу 
по сло ва, има ју ћи на уму и њи хо ву број ча ну рас про стра ње ност и 
струч ну те жи ну, мо гли би се у са вре ме ном дру штву свр ста ти у ни-
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жи слој ме на џе ра, што го во ри и о из ра же ној вер ти кал ној по кре-
тљи во сти ме на џе ра у це ли ни, по го то ву у раз ви је ни јем де лу све та. 

СМИСАОЕТИЧКИХПРОБЛЕМАМЕНАЏЕРА

За ЛауруНеш се оправ да но мо же ре ћи да је ве ли ки ауто ри тет 
ме ђу на уч ни ци ма у све ту ко ји се ба ве про бле ми ма по слов не ети-
ке. Она с пра вом по ста вља пи та ње: „От куд сад по слов на ети ка?“23) 
До дај мо, и то још у САД, у вре ме нео ли бе ра ли зма! У вре ме ка да 
је за моћ не и пре бо га те но вац глав на вред ност и си ро ти њи је „пре-
пу штен“ мо рал као уте ха, ка да су при че о мо ра лу и сам мо рал пот-
пу но обез вре ђе ни, те шко је из у ча ва ти мо рал, баш то ли ко ко ли ко и 
би ти мо ра лан. Ла у ра Неш ка же да по слов на по ли ти ка „ни је по се-
бан мо рал ни стан дард, већ сту ди ја о то ме ка ко по слов ни кон текст 
по ста вља соп стве не је дин стве не про бле ме мо рал ној лич но сти ко ја 
де лу је као пред став ник овог си сте ма“.24)

Су шти на по слов не ети ке не огле да се са мо у ње ној нор ма тив-
ној ди мен зи ји и на бра ја њу или опи су етич ких нор ми ко је са др же 
по слов ни етич ки ко дек си, већ се те жи ште, с пра вом, ста вља на ана-
ли зу при ме ње не ети ке, тј. етич ких ис ку ста ва (етикакаквајесте), 
по ла зе ћи од нор ма тив них етич ких ко дек са (етикакаквуприжељ
кујемо).25)

Да би се раз у ме ло етич ко по на ша ње ме на џе ра ва ља ука за ти на 
ви ше ва жних дру штве них чи ни ла ца ко ји ути чу на ту област етич-
но сти. Шта је то што чи ни „по слов ни кон текст“ у ко ме се оства ру је 
по слов ни мо ра ли тет? На број мо не ко ли ко ва жних чи ни ла ца. 

1. Ста ње општегморалитета у друштву је сте нај ши ри по-
слов ни кон текст. Ако не ма раз ви је ног мо ра ла у оста лим обла сти ма 
дру штва, те шко је за ми сли ти да ће га он да би ти у сфе ри по сло-
ва ња, од но сно да ће се ме на џе ри из два ја ти из оста ле не мо рал не 
ску пи не. 

2. Мо рал је историјскакатегорија што зна чи да се са про ме-
ном еко ном ских, тех но ло шких, по ли тич ких и дру гих со ци јал них 
усло ва ме ња и ста ње мо ра ли те та. САД је, као и дру ге зе мље, има ла 
јед но мо рал но ста ње у вре ме свог фор ми ра ња, дру го у вре ме ли бе-
ра ли зма, а тре ће да нас. 
23)  Збор ник „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 2001, стр. 20.
24)  Исто, стр. 23.
25)  Жи во рад Ђор ђе вић: „Рас пе ћа но ви нар ске ети ке“, Цен тар за са вре ме ну жур на ли сти ку, 

Бе о град, 2007.
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3. Тра ди ци ја, та ко ђе, ути че на ни во мо рал но сти. Зе мље, по пут 
оних у Скан ди на ви ји, а по го то ву Ја па на, са ве о ма уко ре ње ним мо-
ра ли те том, успе шни је се од у пи ру на ва ли не мо ра ла. 

4. На мо рал но по на ша ње ме на џе ра ве о ма ва жну уло гу има ни
воморалности ком па ни ја у ко ји ма ра де. А да би кор по ра ци ја би ла 
ви со ко мо рал на, ка же аме рич ки на уч ник МајклХофман, „она мо ра 
да раз ви је сво ју мо рал ну кул ту ру и да де ла на осно ву ње“.26)

Из то га аутор из во ди за кљу чак да „ви со ко мо рал не кор по ра ци је 
у про цес обра зо ва ња сво је кул ту ре мо ра да укљу чи и етич ке вред-
но сти. Или, бо ље ре че но, ње на кул ту ра мо ра би ти об ли ко ва на са 
мо рал ног ста но ви шта.27)

Овом при хва тљи вом гле ди шту ва ља до да ти пи та ње: ко од ре-
ђу је по ла зи шта и прин ци пе мо рал но сти кор по ра ци је? Од го вор је 
(бар за ауто ра ових ре до ва) са свим ја сан: њен вла сник, сви оста ли, 
у ко је тре ба свр ста ти и ме на џе ре, ма ње или ви ше са мо са у че ству ју. 
Али, у прак тич ној при ме ни кор по ра циј ских етич ких на че ла, при-
др жа ва ју ћи их се, или под при ти ском кр ше ћи их, уче ству ју у ве ли-
кој ме ри мен џе ри.

5. Лич ни моралменаџера је, та ко ђе ве о ма ва жан чи ни лац у 
етич ком по на ша њу. Сва ка лич ност, па и ме на џер, из гра ђу је свој 
по глед на жи вот и свет у са деј ству са при род ним и сте че ним ка рак-
те ро ло шким свој стви ма, ко ја ве о ма бит но ути чу на ње но етич ко 
по на ша ње.28) При род но на сле ђе и со ци ја ли за ци ја мо гу раз ли чи то 
да ути чу на ства ра ње ис трај но сти, до след но сти и од ва жно сти, та ко 
да ће ме на џер са та квим свој стви ма у слу ча је ви ма ка да се на ње га 
вр ши при ти сак да учи ни не ко не мо рал но де ло, успе шни је или одо-
ле ва ти и му дри је по сту пи ти. Не си гур не лич но сти ме на џе ра, без 
ду хов ног и про фе си о нал ног ин те гри те та, под пре си јом моћ ни ка 
по на ша ће се не мо рал ни је не го што се то од њих оче ку је.

Аме рич ки ауто ри В. Стид, Ј. Во рел и Џ. Стид ис ти чу да је „не-
сум њи во да лич ност и по ре кло ути чу на етич ки си стем по је дин ца 
– ње гов си стем етич ке фи ло зо фи је и мо де ле по на ша ња“.29)

26)  Збор ник „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 2001, стр. 64.
27)  Исто 
28)  Жи во рад Ђор ђе вић: Рас пе ћа но ви нар ске ети ке“, Цен тар за са вре ме ну жур на ли сти ку“, 

Бе о град, 2007.
29)  В. Едвард Стид, Дин Во рел, Џ,. Бар нер Стад: „Ин те гра тив ни мо дел за раз у ме ва ње и 

спро во ђе ње етич ког по на ша ња „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 2001, стр. 85.
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Областиспољавањаморалностименаџера, то јест од но си у 
ко ји ма се ма ни фе сту је мо ра ли тет ме на џе ра је су основ ни об ли ци 
њи хо ве по слов не да кле про фе си о нал не де лат но сти: (1) од но си ме-
на џе ра и вла сни ка пред у зе ћа и уста но ва, (2) од но си са за по сле ни-
ма, (3) од но си са по слов ним парт не ри ма и ко ри сни ци ма услу га и 
про из во да, (4) од но си пре ма др жа ви. На рав но, ако би се го во ри ло 
о по слов ној ети ци уоп ште, он да би би ло ре чи и о од но су за по сле-
них пре ма вла сни ку, али и вла сни ка пре ма за по сле ни ма (иако су 
њи хо ви од но си по пра ви лу по сре до ва ни пре ко ме на џе ра), од но си 
за по сле них пре ма пред у зе ћу или уста но ви.

У овим про фе си о нал но-по слов ним од но си ма у ко ји ма су 
укљу че ни од ви ја се и по слов но-етич ко по на ша ње ме на џе ра. Већ 
ци ти ра на ЛаураНеш на бра ја три де се так слу ча је ва у прак си у ко ји-
ма ме на џер мо же да се на ђе у ис ку ше њу да бу де (не)мо ра лан, али, 
ка же она, сва ки слу чај ну ди из бор – пре ћи гра ни цу мо рал ног или 
не. Из тог ње ног „спи ска“ из дво ји ће мо не ко ли ко: по хле па, при-
кри ва ње и не тач но при ка зи ва ње ста ња у из ве шта ји ма; из бе га ва ње 
одр жа ва ња да те ре чи или ва ра ње у по гле ду до го во ре них усло ва и 
ро ко ва, лош ква ли тет; по ни жа ва ње љу ди на рад ном ме сту; сле по 
по ко ра ва ње ауто ри те ту; жр тво ва ње не ви них и бес по моћ них да би 
се по сти гли од ре ђе ни ци ље ви; до но ше ње од лу ка о про из во ду чи ја 
при ме на мо же угро зи ти си гур ност дру гих; ус пи ња ње кор по ра циј-
ском ле стви цом га зе ћи дру ге; ла га ње за по сле них да ва њем по гре-
шних ин фор ма ци ја.30)

Аутор с пра вом на пр во ме сто на во ди по хле пу као не мо рал но 
де ло. Овом ста ву, ипак, не до ста је кон кре ти за ци ја у ви ду на бра ја ња 
вр ста и мо гу ћих по хле па, при че му би би ло нео прав да но из о ста-
ви ти пи та ње от пу шта ња за по сле них за рад по ве ћа ва ња за ра да вла-
сни ка, за ки да ња на пла та ма, не пла ће ни пре ко вре ме ни рад, што све 
ни је стра но вла сни ци ма у нео ли бе ра ли зму. 

До ла зи мо до ва жног пи та ња, не ки би ре кли ди ле ме: мо же ли 
се го во ри ти о по слов ном мо ра лу (па и мо ра лу ме на џе ра) ка да се 
глав ни, го то во је ди ни циљ нео ли бе ра ли стич ког дру штва огле да у 
на сто ја њу да круп ни ка пи тал по сва ку це ну по ста не још ве ћи! Где 
је ту ме сто мо ра лу ка да је „за ра ђи ва ње нов ца увек би ло у не при јат-
ној ве зи са лич ним осе ћа њем за мо рал ност.31)

30)  Ла у ра Неш: „От куд сад по слов на ети ка“, Збор ник „По слов на ети ка“, Клио, Бе о град, 
2001, стр 27 и 28.

31)  Исто 
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Аме рич ки те о ре ти чар Алберт Кар је сво је вре ме но иза звао 
код ко ле га при лич но по до зре ња ста вом да „ети ка по сло ва ња ни је 
дру штве на ети ка, већ пре ети ка игре по ке ра“.32) Јер, ка же он, ми-
ли о ни по слов них љу ди се сва ко днев но осе ћа ју спу та но го во ре ћи 
свом ше фу да, док по тај но ми сле не, те да је ово оп ште при хва ће но 
као „до зво ље на стра те ги ја“, ако се зна да је ал тер на ти ва от каз.“33) 
По слов на ети ка је ети ка игре, „а она се раз ли ку је од етич ке ре ли-
ги је“34) Иако се из ових не ко ли ко ста во ва мо жда мо же за кљу чи ти 
да је и сам Ал берт Кар про тив ник по слов не ети ке у свом из вор-
ном зна че њу, ипак, он сво јом ана ли зом у по ме ну том де лу, за пра во, 
до ка зу је да де кла ра тив на, да кле, ре чи ма ис ка за на, за кли ња ња вла-
сни ка и ме на џе ра у соп стве ну етич ност ве о ма од у да ра ју од ни воа 
етич но сти у прак тич ном по сло ва њу. Уве ра ва ња до ка зи ма да јед но 
при ча ју, а дру го ра де, вла сни ци сво ју не мо рал ност ква ли фи ку ју 
ста вом да је то са мо „нор мал на по слов на прак са“, а це ла ор га ни за-
ци ја ко јом ру ко во де, ка же Кар, „ду бо ко је огре зла у број не стра те-
ги је об ма не“.35) 

Су о че ни зах те ви ма вла сни ка (по ве ћа ње про дук тив но сти и ефи-
ка сно сти - за рад соп стве ног про фи та, сма ње ње тро шко ва – за рад 
ма њих пла та и кон ти ну и ра но сма ње ње бро ја за по сле них), рад ни ка 
(ве ће пла те) и по тре бе мо ти ви са ња за по сле них за рад ве ће про дук-
тив но сти, али без ма те ри јал не сти му ла ци је), ме на џе ри за па да ју у 
ра ље про тив реч них ин те ре са ко је пра ве зи ла зе мо гућ но сти про фе-
си о нал ног сна ла же ња и во де их на те рен етич ког. При хва ти ти без-
у слов но зах те ве вла сни ка че сто во ди до не мо рал но сти, не сло жи ти 
се са зах те ви ма во ди у от каз! Има ли из ла за за ме на џе ре у не че му 
што се мо же на зва ти ком про ми сом из ме ђу са ве сти и ег зи стен ци-
јал ног угро жа ва ња, што је до мен ути ли тар не ети ке?

Под се ти мо, нај пре, на зна чај не чи ни о це ко ји од ре ђу ју мо рал-
ног чо ве ка. Ети ча ри се сла жу у оце на ма да мо рал но де ло ва ње мо-
же да бу де са мо свесно де ло ва ње, де ло ва ње по савести, и уко ли ко 
по сто ји воља да се де лу је. Свест, са вест и во ља (сло бод но опре де-
љи ва ње), а не спољ на при ну да је су осно ва мо рал ног де ло ва ња.36) 
Са мо они по ступ ци ко ји су ре зул тат све сног про су ђи ва ња и сло-
бод ног из бо ра (од лу чи ва ња), да кле, во љи чо ве ка да не што ура-
32)  Carl Al bert: „Is Bu si ness Bluf fing Ef hi cal?“, Har vard Bu si ness Re vi ew, 46, 1968, str. 143.
33)  Исто 
34)  Исто 
35)  Исто 
36)  Жи во рад Ђор ђе вић „Рас пе ћа но ви нар ске ети ке“, стр. 22.
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ди мо гу да бу ду пред мет мо рал ног су да и вред но ва ти по на ша ње 
као до бро или зло. Наш по зна ти ети чар ВукоПавићевић ка же да 
су „са мо не ки од ста рих грч ких фи ло зо фа со фи сти и у нај но ви је 
вре ме фа ши сти сма тра ли да се си ла, моћ и мо рал по кла па ју, јер... 
са мо сло бо дан чо век је мо рал но од го во ран.37) И по зна ти не мач ки 
фи ло зоф ФилхелмЈерузалем ис ти че: „Сва ки мо рал ни суд по ла зи 
од прет по став ке да је чо век, ко ји пот пу но рас по ла же сво јим ду-
хов ним си ла ма, спо со бан да де ла сло бод но, по што је о све му сам 
про ми слио. Акт во ље је он да сло бо дан, ка да је ли це ко је га вр ши 
све сно сво је од го вор но сти“.38) 

Чо ве ко во по на ша ње се мо же вред но ва ти као мо рал но или не-
мо рал но са мо ако он де ла све сно, по сво јој са ве сти и сво јом во-
љом. Али, кад је чо век у по зи ци ји да ни је мо гао сво јом во љом све-
сно да ути че на сво је по на ша ње, ако је оно из ну ђе но при си лом и 
да он до и ста ни је мо гао друк чи је да по сту пи, од но сно да је мо рао 
да по сту пи ка ко је по сту пио, он да, по ми шље њу ве ћи не ети ча ра, 
та кав из ну ђе ни по сту пак не мо же би ти пред мет мо рал ног су да као 
до бро или зло.

Ово је бит мо рал но сти. Чо век је у жи во ту по не кад при ну ђен 
да учи ни не ки по сту пак са ко јим се не сла же, ко ји не би ура дио ни 
све сно, ни сво јом во љом да ни је ве ли ком при си лом на те ран. Ако, 
на при мер бла гај ник у бан ци пред упе ре ним пи што љем пљач ка ша, 
про тив сво је во ље и са ве сти, да би са чу вао жи вот, ипак, отво ри ка-
су са нов цем, он да је те шко осу ди ти га као не мо рал ну осо бу.

Ме на џе ри, по го то ву они глав ни су, та ко ре ћи, сва ко днев но, под 
усло вом да су мо рал но од го вор не лич но сти, пред мо рал ним ди ле-
ма ма: нај че шће под при ти ском вла сни ка сма њи ти ква ли тет про из-
во да и та ко оште ти ти куп ца или не; сма њи ти пла те за по сле ни ма 
за рад ве ћег про фи та вла сни ка или не; от пу сти ти рад ни ка или не, 
и та ко ре дом, у не до глед. Сва ка не ис пу ње на же ља га зде је ко рак 
до от ка за. Ис пу ња ва ње не мо рал них же ља је атак на ње го ву са вест, 
ко ју не тре ба ни ма ло пот це ни ти. У овим ди ле ма ма пре пли ћу се 
про фе си о нал но и етич ко, пре пли ћу се опа сно сти по ег зи стен ци ју 
и са вест.

Иако сва ки по слов ни чин глав ног ме на џе ра не пред ста вља 
увек ди ле му из ме ђу хле ба и са ве сти, од но сно сва ка ди ле ма про-
фе си о нал но – етич ке при ро де не мо ра да во ди уру ша ва њу или ег-

37)  Ву ко Па ви ће вић „Осно ви ети ке“, Бе о град, 1967., стр. 66.
38)  Вил хелм Је ру за лем: „Увод у фи ло зо фи ју“, Бе о град, 1986, стр. 86.
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зи стен ци је или са ве сти, ипак, вр хун ски ме на џе ри ко ји на сто је да 
оста ну и про фе си о нал ци и мо рал ни, те шко мо гу да бу ду рав но ду-
шни и без бри жни. 

А ка ко је ствар но ста ње ства ри са ни во ом ме на џер ске мо рал-
но сти те шко је за кљу чи ва ти без озбиљ ни јих са зна ња, до би је них 
пу тем на уч них ис тра жи ва ња. Сва ка ко је те шко и нео прав да но би ло 
ка кав од го вор уоп шти ти и мо рал ну ра зно ли кост ме на џе ра стр па ти 
у исти кош. Да ли су пла те ме на џе ра де лом ви со ке и због по тре ба 
да се ком пен зи ра удар на њи хо ву са вест или не, је ис кљу чи во у 
функ ци ји хи по те тич ког раз ми шља ња, а не за кљу чи ва ња. 

Из ме ђу ис кљу чи ве и очи глед не од го вор но сти ме на џе ра за мо-
рал ни чин и пот пу не нео д го вор но сти услед без из ла зних при ти са-
ка по сто ји мно штво слу ча је ва мо ра ли те та за ко је је ма ње или ви-
ше те шко утвр ди ти од го вор ност ме на џе ра за кон крет ни мо рал ни 
чин. На ве шће мо ви ше при ме ра. (1) Вла сник на ло жи ме на џе ру да 
сма њи пла те за по сле ни ма, а он при ма ју ћи на ре ђе ње са оду ше вље-
њем при хва ти, а рад ни ци ма го во ри да је он про тив то га, али мо ра 
да оства ри зах тев про тив сво је во ље и „са ве сти“. Реч је, да ка ко, о 
кла сич ном не мо рал ном де лу или ње го вом добровољномсаучесни
штву. (2) Вла сник на ло жи да се сма њи број за по сле них за, на при-
мер, де сет од сто. Ме на џер не ма из бо ра, али се опре де љу је за оне 
нај не од го вор ни је и нај не струч ни је, ко је би ве ро ват но и сам от пу-
стио да је вла сник. Мо гло би се за ово утилитарно опре де ље ње ре-
ћи да је распетаморалност, јер је ме на џер објек тив но не пре ста но 
ра за пет из ме ђу не ми нов ног из бо ра до бра и зла, а из бор од у да ра од 
ње го ве во ље и сла бо сти, но, на сто ји да из ме ђу два зла ода бе ре оно 
ма ње. 

Утилитарнаетика ме на џе ра је, да кле, она вр ста при ме ње не 
ети ке у ко јој ме на џер на сто ји да про на ђе ком про ми сно ре ше ње не 
са мо из ме ђу сво је са ве сти и ег зи стен ци је, не го и ре ше ње чи је ће 
штет не по сле ди це би ти ма ње и за за по сле не и за ње га од оних ако 
би за рад сво је са ве сти и мо рал не од го вор но сти од био би ло ка кву 
со лу ци ју у из вр ша ва њу при си ле. 

Ко ли ки је ствар но удео ме на џер ског сло ја у аго ни ји са вре ме-
не ци ви ли за ци је? Је су ли они ан ђе ли и(ли) ђа во ли, а мо жда, са мо 
укле ти из вр ши о ци нео ли бе рал не по ли ти ке са свим про фе си о нал но 
етич ким по сле ди ца ма? 

Те шко је за о би ћи ре ше ње про фе си о нал но – етич ких не са мо 
ме на џе ра и ком па ни ја, већ у знат ној ме ри и гло бал ног дру штва, 
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ко је пред ла же ЛаураНеш. Реч је о по ла зи шту ко је се те ме љи на 
су шти ни про бле ма: „Вре ме је да се на пра ви но ва по год ба за ка пи-
та ли зам ко ја при зна је да се вољ на раз ме на, здра вље по је дин ца и 
дру штва и са рад ња ве ли ких гру па љу ди за сни ва ју на не че му што 
је ве ће од лич ног ин те ре са. Све док се не уз диг ну из над по зи ва ња 
на лич ни ин те рес, ва же ћи окви ри за по ста вља ње ци ље ва и дру ги 
мо ти ва ци о ни окви ри за ре ша ва ње про бле ма пред ста вља ће узрок 
мо рал ног и фи нан сиј ског не у спе ха ком па ни ја“.39)

Пред ло же но ре ше ње је кру пан за ло гај за нео ли бе ра ли стич ку 
по ли ти ку ко ја се те ме љи на фа во ри зо ва њу лич ног ин те ре са вла-
сни ка круп ног ка пи та ла. Мо же ли се до го ди ти та кав за о крет и ко 
ће оства ри ти ту рав но те жу при ват них и јав них ин те ре са? Ре а ли за-
ци ју по ста вље ног ци ља Ла у ра Неш ви ди у оном на чи ну ства ра ња 
про фи та чи ји основ ни мо тив ни је пре вас ход но соп стве ни ин те рес, 
већ ства ра ње вред но сти и пру жа ње услу га дру ги ма. Да кле, ства ра-
ње про фи та не би био при мар ни или го то во је ди ни мо тив (ка кав је 
слу чај у нео ли бе ра ли зму), већ би ва жан мо тив био ства ра ње но вих 
вред но сти, осе ћај за до вољ ства по стиг ну тим по слов ним ус пе си ма, 
што во ди за до во ља ва њу јав них по тре ба. Овај про цес Ла у ра Неш 
на зи ва „споразумнапословна етика“ и ка же: „Спо ра зум на ети ка 
обез бе ђу је не са мо ви ше про сто ра за оп шту мо рал ност у по слов-
ном раз ми шља њу, већ и при ли ку за ја ча ње осе ћа ја соп стве не вред-
но сти код ме на џе ра.40)

Ко ли ке су ствар не мо ћи ме на џер ског сло ја да до при не се 
оства ре њу ко ре ни тог пре о кре та ко ји пред ла же Ла у ра Неш? У од-
го во ру на ово пи та ње ва ља, нај пре, ре ћи да ме на џер ски слој у про-
фе си о нал но-етич ком по гле ду не пред ста вља хо мо ге ну це ли ну. Ви-
со ко ран ги ра ни ме на џе ри има ју ве ћи ути цај и моћ, али и сте че не 
при ви ле ги је ко је би свим сред стви ма да очу ва ју. Зна тан део њих 
је са ве зник све ко ли ке мо ћи, а не про ме на за рад по тре ба дру штва 
и то је из во ри ште њи хо вог осла бље ног мо рал ног кре ди би ли те та. 
Ин те лек ту ал но – про фе си о нал на и етич ка ми си ја тог де ла ме на-
џе ра се че сто ис цр пљу је и сво ди на сер ви си ра ње ин те ре са сво јих 
га зда, јер схва та ју да са мо из та кве сер вил но сти мо гу оче ки ва ти 
сво је бла го ста ње. За то окре та ње по тре ба ма јав но сти, ин те ре си ма 
чо ве ка и дру штва мо же се оче ки ва ти од ни же ран ги ра них ме на џе-
ра, а њи хо ве мо гућ но сти су знат но скром ни је. Кри за нео ли бе ра ли-

39)  Ла у ра Неш: „От куд сам по слов на ети ка“, стр. 36.
40)  Исто, стр. 39. 
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стич ке по ли ти ке ни је са мо фи нан сиј ска аго ни ја, ко ја се мо же ола ко 
пре ва зи ћи упум па ва њем ве ће ко ли чи не др жав ног нов ца. Све оп шта 
кри за дру штва ни је за о би шла ни ме на џер ску ели ту, ко јој је ство ри-
ла осе ћај уз др жа но сти, дез о ри јен ти са но сти и не из ве сно сти. Они 
ум ни ји и ра зум ни ји схва ти ће по тре бу тра га ња за одр жи ви јим кон-
цеп том раз во ја са вре ме ног дру штва. И ве ли ко на уч но име из обла-
сти еко но ми је, но бе ло вац ЏозефШтиглиц, са вет ник Ба ра ка Оба ме 
то ком пред из бор не кам па ње, ре као је, при ли ком по се те Бе о гра ду 
(де цем бар 2008.), да је „глав ни део аме рич ке еко но ми је прак тич но 
уни штен, стра дао је цен тар гло бал не свет ске еко но ми је. САД су 
из ве зле ре це си ју у цео свет“, до дав ши при том „тра жи мо за ме ну за 
ка пи та ли зам“!41) 

Већ по ме ну ти фран цу ски исто ри чар ЕрикОбебом из но си за-
ни мљив став, од но сно за кљу чак: „Не мо гу ће је про це ни ти ко ли ко 
ду го ће тра ја ти аме рич ка пре власт. Је ди но у шта сам ап со лут но 
уве рен је сте да је реч о про ла зној по ја ви.42)

Шта је, и где је, да кле, из лаз за чо ве чан ство и чо ве ка у ње му?  
Кад нај спо соб ни ји, ум ни, та лен то ва ни и етич ни ства ра о ци из свих 
дру штве них сло је ва по ста ну до ми нант ни у са вре ме ном ин фор ма-
тич ком дру штву, кад по ста ну моћ ни ји од сло је ва тај ку на, ме ше-
та ра, ма фи ја ша, по ли ти ча ра-ди ле та на та и дру гих не спо соб них, 
не про дук тив них моћ ни ка, он да се мо же го во ри ти о ис пу ње њу ци-
ље ва ин фор ма тич ког дру штва, ко је во ди про гре су са вре ме не ци ви-
ли за ци је као за јед ни це срећ них нор мал них и оства ре них љу ди: То 
је пут ка ху ма ни стич кој ви зи ји дру штва. 

А она ни је ни иде о ло шка (ни ле ва, ни де сна, ни цен тру ма шка) 
ни по ли тич ка, ни ре ли гиј ска, већ ово зе маљ ски иде ал ко ме стре ми 
чо век, ко ме на у ка тре ба да по мог не у про на ла же њу пу та ка ње ном 
оства ри ва њу.

ŽivoradĐorđević
THEORETICALFOUNDATIONSOFINVESTIGATIONOF
MANAGERSASASOCIALSTRATUMINTRANSITION

Summary
The stratumofmanagers is significantandpowerfull in
contemporarysociety.Scientificinvestigationofthisphe
nomenom should be founded upon theoretical reflection
about meaning of contemporary globalism, as the wi

41)  „По ли ти ка“, 10.12.2008. 
42)  Eric Hob sba um „Ou va l’Em pi re ama i ri ca i ne“, Le mon de di plo ma ti que“, Pa ris, 2003.
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destcontextwithinwhichmanagersoperate.Startingas
sumptionisthatthecrisisofnewglobalismisuniversal,
notonlyfinancialone.Thecentarofgravituofscientific
knowledgeisbasedonprofessionalroleofmenagerstra
tum,theirinfluenceandpositionwhichstemsfromit.Ho
wever, there is a need for a study odmoral dimensions
ofmanagerengagement,aswellassocialconcequences
whichaccompany their ethical dimension in the timeof
greatcrisisofglbalism.
Onthebasisofthistheoreticalpremisesthoroughandre
levantresearchesarepossible.
Keyword:

 Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције ..... 
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