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ПРЕДМЕТНИОКВИРИСТРАЖИВАЊА

Пред мет ни оквир ис тра жи ва ња об у хва ти ће оне нео п ход не 
са стој ке јед ног ис тра жи вач ког по ду хва та ко ји омо гу ћа ва ју да се 
пред мет ис тра жи ва ња са гле да у свом то та ли те ту – од те о риј ске ве-
ри фи ка ци је до опе ра ци о на ли за ци је ис тра жи ва ња.

Теоријсказаснованост
предметаистраживања

Ка да је реч о те о риј ској за сно ва но сти ис тра жи ва ња та да ва ља 
по ја сни ти да је ово по ље ис тра жи вач ког по сла по кри ве но не ко ли-
ци ном пред ме та. То су: еко но ми ка ре ли ги је, со ци о ло ги ја ра ста и 
раз во ја, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, еко ном ска со ци о ло ги ја, со ци о-
ло ги ја еко но ми је...

О од но су ре ли ги је и еко но ми је у све ту је на пи са но пре гршт 
мо но гра фи ја и на уч них сту ди ја (чак по сто је и по себ ни де парт ма ни 
и ка те дре ко је из у ча ва ју ову на уч ну област). Код нас, на жа лост, чак 
ни о од но су кул ту ре и еко но ми је ни је мно го на пи са но, а о од но су 
ре ли ги је и еко но ми је го то во ни шта.1) От по ри из у ча ва њу ове по ја ве 
у нас на ро чи то до ла зе из те о риј ски ути цај них кру го ва еко но ми ста 
ко ји сма тра ју да се ту не ма шта ре ћи. Ипак, да ни је та ко нај бо ље 
по све до ча ва ју ра до ви свет ски при зна тих струч ња ка са углед них 
свет ских све у чи ли шта и ин сти ту та ко ји се ба ве овом об ла шћу. Ме-
ђу нај при зи ва ни јим име ни ма на ла зе се ве ли чи не по пут: со ци о ло га 
и еко но ми сте Ве бе ра (MaxWeber)2) или Мер то на (RobertMerton),3) 

1) Изузеци у овоме представљају напори тек неколицине, међу којима се издајају 
напори prof. dr. sci Драгољуба Ђорђевића (социолога религије и морала са нишког 
Универзитета) и prof. dr. sci Мирољуба Јевтића (политиколога религије са Факултета 
политичких наука у Београду). (Тако нпр: М. Јевтић, “Утицај конфесионалних чинилаца 
на националне економије”, Српска политичка мисао, 3/2008: 151-160, Институт за 
политичке студије, Београд, 2008)

2) http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber: “KarlEmilMaximilian“Max”Weber (21. April 
1864 – 14. June 1920) was a German sociologist and political economist who profoundly 
influenced social theory, social research and the discipline of sociology itself. Weber is most 
famous for the thesis in economic sociology which he elaborated in his book TheProtestant
EthicandtheSpiritofCapitalism. Weber’s major works dealt with the rationalisation and 
“disenchantment” he associated with the rise of capitalism and modernity.” Већ легендарна 
књига Макса Вебера: Protestantskaetikaiduhkapitalizma (ВеселинМаслеша, Сарајево, 
1989) представља не само класика, већ и базичну књигу у овој области.

3) http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton: “RobertKingMerton (July 4, 1910 – Febru-
ary 23, 2003) was a distinguished American sociologist. He spent most of his career teach-
ing at Columbia University, where he attained the rank of University Professor. Merton de-
veloped notable concepts such as unintendedconsequences, the referencegroup, and role
strain but is perhaps best known for having created the terms rolemodel and selffulfilling



стр:277295.

- 279 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2012год.(XXIV)XIvol=31

те о ло га Трел ча (ErnstTroeltsch),4) еко но ми сте Ба роа (RobertJ.Bar
ro)5) или Ја на ко неа (Laurence R. Iannaccone)6), со ци о ло га раз во ја 
Са вра ми са (DemosthenesSavramis)7) или Бу са (AndreasE.Buss),8) 
по ли ти ко ло га Хан тинг то на (SamuelP.Huntington)9) или та ко ђе по-

prophecy.” Мертон се посебно позабавио односом религије (протестантизма) и научно-
технолошког развоја. (R. Merton: «The Puritan Spur to Science», The sociology of sci
ence–theoreticalandempiricalinvestigations: 228-253, University of Chicago Press, 1979)

4) http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Troeltsch: “ErnstTroeltsch (17. February 1865 – 1. Feb-
ruary 1923) was a German Protestant theologian and writer on philosophy of religion and 
philosophy of history, and an influential figure in German thought before 1914. His work was 
a synthesis of a number of strands, drawing on Albrecht Ritschl, Max Weber’s conception 
of sociology, and the Neo-Kantians of the Baden school.” Трелчово дело: E. Troeltsch: The
SocialTeachingoftheChristianChurches, Westminster John Knox Press, 1992, такође је 
један од класика у овој материји.  

5) http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro: “RobertJosephBarro (born September 28, 1944) 
is an American classical macroeconomist and the Paul M. Warburg Professor of Economics 
at Harvard University.” Најпознатији његов рад из ове области је: R. Barro: Determinants
ofeconomicgrowth–acrosscountryempiricalstudy, MIT Press, 1998.

6) http://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Iannaccone: “LaurenceR.Iannaccone is a Professor 
of Economics at ChapmanUniversity, Orange County, California. Before moving to Chap-
man in 2009 he was a Koch Professor of Economics at George Mason University. He has es-
tablished Religion,Economics,andCulture, an interdisciplinary AssociationfortheStudyof
Religion,Economics,andCulture (ASREC), and a new ConsortiumfortheEconomicStudy
ofReligion (CESR). He is currently working on two books on the economics of religion. 
He is considered one of the pioneers of the field, and one of its most staunch advocates.” 
(Значајнија досадашња истраживања овог савременика су: L. Iannaccone, “Introduc-
tion to the Economics of Religion”, JournalofEconomicLiterature, Vol.XXXVI, No.3/98: 
1465-1496, American Economic Association, Nashville, 1998, и: L. Iannaccone, “Heirs to 
the Protestant Ethic?”, Fundamentalismsandthestate–remakingpolities,economies,and
militance: 342-360, University of Chicago Press, 1996) 

7) ДемостенесСаврамис (ΔημοσθένηςΣαβράμης) почивши је немачки социолог религије 
грчког порекла и дугогодишњи професор на предмету религија и социологија културе 
на свеучилишту у Келну. Његов рад «Maks Veber i Pravoslavna crkva» (репринт-издање: 
Могућности и домети социјалног учења православља иПравославне цркве, Конрад 
Аденауер/Јунир, Београд, 2010) представља најзначајнији допринос проучавању веза 
православља са радном етиком и социологијом микроекономског окружења.

8) АндреасБус је канадски социолог религије и развоја, немачког порекла. Докторирао је  
компаративну социологију на Сорбони (PantheonI) у Паризу, и дугогодишњи је редов-
ни професор социологије на канадским свеучилиштима (Quebeck, SantaAnna, Otawa). 
Најчувеније његово дело: A. Buss, TheRussianOrthodoxTraditionandModernity, Brill, 
Leiden, Boston, 2003, значајан је допринос изучавању односа православне традиције, 
модернизације и развоја (између осталог и економског развоја). 

9) http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington: “SamuelPhillipsHuntington (April 18, 
1927 – December 24, 2008) was an American political scientist who gained wider promi-
nence through his ClashofCivilizations (1993, 1996) thesis of a post-Cold War new world 
order.” Хантигтон даје крупне доприносе изучавању односа културе и развоја, религије 
и економије, али и науке о цивилизацијама... (S. Huntington, Harrison Lawrence: Culture
matters–howvaluesshapehumanprogress, Basic Books, 2000. или нпр. у нашој верзији: 
S. Hantington, «Kulture su od značaja», Kultura je važna – kako vrednosti uobličavaju
ljudskiživot: 9-15, Plato, Beograd, 2004) 



- 280 -

КОНФЕСИОНАЛНИАСПЕКТРАЗВОЈНИХ...ВладанСтанковић

ли ти ко ло га (али уз то и прав ни ка и со ци о ло га) Ин гле хар та (Ronald
F.Inglehart),10)...

Ве за кул ту ре и еко но ми је је ду бо ка, она се ти че кул ту ре еко-
ном ског са о бра ћа ња, али је и на ди ла зи. По се бан (исти на ужи) зна-
чај има ве за ре ли ги је и кул ту ре. Ре ли ги ја је од не мер љи вог зна ча-
ја при ли ком ис тра жи ва ња мо ти ва ци о них фак то ра ко ја од ре ђу ју и 
дру штве на стре мље ња (тзв. social action). Ре ли ги ја је не ка вр ста 
ба зич ног у сва кој кул ту ри (у ко јој ус по ста вља основ не дру штве не 
вред но сти). Те шко да је одр жи во ста но ви ште по ко ме је мо дел еко-
но ми са ња и раз во ја дру штва уни фор ман, јер се раз ли ку ју: кул ту-
ре, мен та ли те ти, оби ча ји, на ви ке, ко лек тив не пред ста ве (ко је че сто 
ду бин ски ути чу на мо ти ва ци о не им пул зи је у еко ном ском са о бра-
ћа ју).11)

Сви го ре по бро ја ни ауто ри сла жу се да је ве за ре ли ги је и (еко-
ном ског) раз во ја очи глед на. Пре ма Мак су Ве бе ру не са мо да по-
сто ји ко ре ла тив на ве за из ме ђу про те стант ске ети ке и ка пи та ли-
стич ког ду ха, не го је тај ути цај ре ли гиј ског на еко ном ске мо ти ва-
ци о не чи ни о це пре су дан.12) Ер нест Трелч пр ви је до ка зао спре гу 
хри шћан ских со ци јал них иде ја са фак тич ким еко ном ско-со ци јал-
ним ста њем у хри шћан ским дру штви ма.13) За Мер то на ве за про те-
стан ти зма, про на ла за штва и на уч но тех но ло шког раз во ја пре ста је 

10) http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Inglehart: “Ronald F. Inglehart (born September 5, 
1934 in Milwaukee, Wisconsin) is a political scientist at the University of Michigan. He is 
director of the World Values Survey, a global network of social scientists who have carried 
out representative national surveys of the publics of over 80 societies on all six inhabited 
continents, containing 85 percent of the world’s population.” Његови радови, попут: R. In-
glhart: “Kultura i demokratija”, Kulturajevažna–kakovrednostiuobličavajuljudskiživot: 
147-171, Plato, Beograd, 2004 ili R. Inglehart, P. Norris: “Max Weber and the Protestant 
work ethic”, HandbookofEconomicsandEthics: 578-587, Edward Elgar Publishing, 2009, 
снажан су допринос изучавању веза религијске културе и економског развоја.

11) На то указују већ обављена истраживања из ове области. Тако нпр: В. Станковић, «Кон-
фесионалност и политика научнотехнолошког развоја», Политичка ревија, 3/2010: 
127-142, Институт за политичке студије, Београд, 2010. и В. Станковић, «Утицај 
конфесионалнохришћанског чиниоца на корупцију», Српскаполитичкамисао, 2/2011: 
57-76, Институт за политичке студије, Београд, 2011. 

12) M. Weber: Protestantskaetika iduhkapitalizma, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989, str.23: 
“Sticanje se prema čovjeku postavlja kao svrha njegova života, a ne više kao sredstvo za 
zadovoljenje njegovih materijalnih životnih potreba.” Sa druge strane, dugo vremena je 
marksistička materijalistička misao nastojala da ospori tezu o uticaju ideja i kolektivnih pred-
stava na istorijska kretanja, i idejama crkvenog učenja predpostavila uticaj “razvoj proiz-
vodnih odnosa”. (Видети више о овоме расправе које су водили Се или нпр. Фанфани 
против веберијанаца у Зборнику: R. Green: ProtestantismandCapitalism–problemsin
EuropeanCivilization, D.C Heath and company, Boston, 1959)

13) Видети у закључним разматрањима поглавља Трелчове књиге: E. Troeltsch: TheSocial
TeachingoftheChristianChurches, Westminster John Knox Press, 1992, p.166. и даље
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да бу де упит на.14) Са вра мис из у ча ва ути цај пра во слав не дог ма ти ке 
и мен та ли те та на ства ра ње ам би јен та за рад не и по слов не на по-
ре. Слич на су и не дав на ис тра жи ва ња на шег ис так ну тог фи ло зо фа 
Сло бо да на Жу њи ћа.15) Хан тинг тон се у про у ча ва њу ге о по ли ти ке 
упу шта у раз ма тра ње ци ви ли зи сти ке у ко јој су свет ске под це ли-
не (пра во слав на, ла тин ска, ислам ска, да ле ко и сточ на...) по сле ди-
ца гло ба ли за ци је на ци о нал них др жа ва, а њи хо во об је ди ња ва ње у 
кул тур но-ре ли гиј ске ба се не ви ди као при род ну по тре бу оп стан ка 
ма лих на ро да у ба зич ни јим ко лек тив ним иден ти те ти ма.16) Ем пи-
риј ским ис тра жи ва њи ма ве за кул тур но ре ли гиј ског чи ни о ца и еко-
ном ског раз во ја ба ве се: Ба ро, Ја на ко не, и по себ но Ин гле харт. 

Појмовниоквир(раднодефинисање)
Ис тра жи ва ње ће би ти рад но де фи ни са но пој мо ви ма из на сло-

ва ра да:
Утицај – (gr. επιρροή, η) по ти че од ути ца ти (lat. praecurro). Од 

истог ко ре на ре чи је и ути ца ње (propositum).17) У Лексиконусино
нимаисроднихречисрпскохрватскогјезика на и ла зи мо на сле де ће 
срод не ре чи за из раз ути цај: утје цај → деј ство и утје ца ти → де-
ло ва ти.18) Сто га би ути цај био нај при бли жни ји деј ству. Гла го ла ска 
осно ва од ре чи ути цај је ути ца ти, “ути чем (ек. и ијек.) не сврш.= 
утје ца ти вр ши ти ути цај, де ло ва ти на не ко га, на не што, усме ра ва-
ти не чи ји рад, не чи је по на ша ње, по ступ ке, опре де ље ње, упли ви са-
ти.”19) Из го ре на ве де ног про из и ла зи да је “ути цај [м] (ек. и ијек.) 
= утје цај, де ло ва ње на не чи ји рад, усме ра ва ње не чи јих по сту па ка 

14) Тако нпр, Мертон каже и ово: “If they provided motivation for the contemporary scientists, 
this should be evident from their words and deeds.” (R. Merton, “The Puritan Spur to Sci-
ence”, Thesociologyofscience–theoreticalandempiricalinvestigations: 228-253, Univer-
sity of Chicago Press, 1979, r.230)

15) С. Жуњић: «Модерна и православно наслеђе», Часопис за веру и културу – Источ
ник, 66/08 :5-48, Београд, 2008, стр.6-7: «... истина о улози православља у друштвено-
културном животу наведених земаља се ретко узима у обзир у социјално-политичкој 
реконструкцији прошлости источно-хришћанских народа, садржинској анализи  источ-
ноевропских друштава, а поготово се занемарује у предвиђању и планирању њиховог 
будућег развоја. (...)... православну традицију... као тежак баласт на путу пожељне 
модернизације и «европеизације» источнохришћанских земаља.» 

16) S. Hantington: Sukobcivilizacija, CID, Podgorica, 1998.
17) В. Стефановић-Караџић: “Утјецање”, Српски рјечник истумачен њемачкијем и

латинскијемријечима, Штампарија Краљевине Србије, 1898.
18) М. Лалевић: Лексиконисвезнање–синонимиисроднеречисрпскохрватскогајезика, 

Лексикографски завод, Београд, 1974, (речи: 21992 и 21993)
19)  Група аутора: Речниксрпскохрватскогакњижевногјезика, Нови Сад, 1976, стр.619.
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(по на ша ња, опре де ље ња и сл), уплив; моћ де ло ва ња (на не ко га, на 
не што).”20)

Конфесија – у свом оп штем об ли ку зна чи: ис по ве да ње, при-
зна ва ње, при зна ње, али и (у не што ужем сми слу): из ну ду при зна ња 
и ве ро и спо ве да ње (ве ро и спо вест).21) У да на шње вре ме кон фе си ја 
се нај че шће до жи вља ва као: “спи сак или об ја ва чла но ва ве ре хри-
шћан ских цр ка ва.”22) Та ко на кра ју до ла зи мо до за кључ ка да је кон-
фе си ја трај на под гру па уну тар јед не ре ли ги је.23) Она има за циљ 
да омо гу ћи са гла сност по је ди на ца и гру па; амор ти зу ју ћи раз ли-
чи то сти уну тар ре ли гиј ске под гру пе под во ди их под је дин стве ну 
вер ску ску пи ну.24) «Од лу чу ју ће је у том про це су пре о бли ко ва ња да 
се на тај на чин ин ди ви ду ал но вје ро и спо вје да ње ста па са ко лек тив-
ним вје ро и спо вје да њем за јед ни це.»25) Уну тар хри шћан ства кон фе-
си ја би озна ча ва ла: «све при хва ће не прав це уну тар кр шћан ске цр-
кве.»26) Енциклопедијаправославља као основ за сни ва ња кон фе си-
ја узи ма два узро ка: дог мат ски и об ред ни, та ко да: «у хри шћан ској 
Цр кви кон фе си је се раз ли ку ју у по је ди ним дог ма ма (filioque, нпр) 
или об ре ди ма (пра во сла вље, ка то ли ци зам, про те стан ти зам).»27) На 
осно ву го ре из не тог мо гу ће је из ве сти јед ну син те тич ку де фи ни-
ци ја: Конфесија јетрајна подгрупа унутар једне религије којом
појединциисказујусагласностсадогмама(учењима)иобредима
(манифестационим радњама) групе и тако се подређују њеном
приступуисповедањуистевере,азаједницаузаједничкомверо
исповедању потврђује своју повезаност, и истиче постојаност
спрамдругихрелигијскихгрупа.

20)  Ibidem
21) Тако Љубо Мићуновић у свом лексикону уз појам конфесија ставља два неприхватљива 

тумачења (вера и религија), и један који се може прихватити – вероисповест. (Lj. 
Mićunović: Savremeni leksikonstranih reči, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 
1988, str.290)

22)  «Liste, déclaration des articles de la foi des églises chrétiennes.» (D. Morvan: Dictionnaire
culturelenlanguefrançaise, Dictionnaires Le Robert-Sejer, Paris, 2005, r.1764)

23)  http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
24)  E. Brill: TheEncyclopediaofChristianity, Brill Leiden, 1997, r.635: “Its preserves the free-

dom of the individual conscience, but it also induces conformity through public exposure of 
deviant behavior.”

25)  H. G. Stobbe: “Konfesija”, (ur.) Adelth Khoury: Leksikontemeljnihreligijskihpojmova: 
213-217, Prometej, Zagreb, 2005, str.214.

26)  http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
27)  (ур) Д. Калезић: Енциклопедијаправославља, Књига ИИ, Савремена администрација, 

Београд, 2002, стр.1016.
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Развој економски – Под ра зу ме ва два пој ма: развој у оп штем 
зна че њу ре чи, и економскиразвој. «Реч развој во ди по ре кло од гла-
гол ске осно ве вити (развити). У ско ро свим европ ским је зи ци ма 
то ме од го ва ра ети мо ло ги ја ко јом се реч развој (fr. développement, 
engl. development, nem. Entwicklung) по ве зу је са гру пом гла го ла од
вијати. «Развој је тер мин ко јим се обич но озна ча ва ју про мје не не-
ке по ја ве што на сту па ју од ре ђе ним ре до сље дом. Низ про мје на у 
по сто ја њу не ког си сте ма ко је укљу чу ју умно жа ва ње, раст и са мо-
ор га ни за ци ју функ ци ја у си сте му, те чи не си стем све сло же ни јим 
и ком пакт ни јим или, обрат но, све не у ред ни јим и дис функ ци о нал-
ни јим. Сам раз вој је функ ци ја ин тер не ре гу ла ци је си сте ма би ло да 
је она да та (што је нај че шће), пре у зе та или ауто ном но про гра ми ра-
на.»28) Пре ма Ми ла ну Ран ко ви ћу: «(...) тре ба раз ли ко ва ти ужа зна-
че ња дру штве ног раз вит ка у из ра зи ма као што су: при вред ни раз-
ви так, тех нич ки раз ви так, кул тур ни раз ви так и др, ко ји, у ства ри, 
пред ста вља ју слу ча је ве пре не се них оп штих зна че ња дру штве ног 
раз вит ка на ужа под руч ја дру штва или на вр сте дру штве них по ја-
ва и про це са.»29) Са дру ге стра не еко но ми сти нај че шће еко ном ски 
раз вој де фи ни шу као: «по ве ћа ње ма те ри јал не про из вод ње и на ци-
о нал ног до хот ка, уз из ме не у струк ту ри и на чи ну функ ци о ни са ња 
да те при вре де у окви ру да ље уз ла зне ли ни је ње ног раз во ја.»30) По-
што је услед сло же но сти пој ма го то во не мо гу ће из ву ћи пре ци зну и 
свр сис ход ну де фи ни ци ју еко ном ског раз во ја, он да ће мо узе ти јед-
ну ко ја је до вољ но пре ци зна и нај ви ше од го ва ра по тре ба ма ра да. 
Пре ма њој је: еко ном ски раз вој та кав про цес у ко ме се при вре да 
тран сфор ми ше из јед ног ци клу са,  у ко ме је сто па ра ста до хот ка 
по гла ви ста нов ни ка ма ла или не га тив на, у зна чај но са мо о др жи ву 
сто пу ра ста до хот ка по гла ви ста нов ни ка на ду жи рок.31) Ова де-
фи ни ци ја са по ра стом до хот ка по гла ви ста нов ни ка под ра зу ме ва и 
још не ке дру ге по ка за те ље по пут: про дук тив но сти, ула га ња у ин-
ве сти ци је, упо сле ност, раз ли ке у до хот ци ма...

28)  M. Bosanac, O. Mandić, S. Petković: Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, Informator, 
Zagreb, 1977, str.532.

29)  M. Ranković: “Društveni razvitak”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beo-
grad, 1982, str.132.

30)  L. Pejić: “Ekonomski razvoj”, Sociološkileksikon, Savremena administracija:162-163, Beo-
grad, 1982, str.162.

31)  “(...) economic development as the process by which an economy is transformed from one 
whose rate of growth of per capita income is small or negative to one in which a significant 
self-sustained rate of increase of per capita income is a permanent long-run feature.” (I. Adel-
man: Theoriesofeconomicgrowthanddevelopment, Stanford University Press, 1961, p.1)
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У су мар ном сми слу политикаекономскогразвоја био би низ 
оних ме ра и по сту па ка ко ји до во де до нај бо љих и нај о пор ту ни-
јих ре ше ња у ци љу оства ри ва ња све о бу хват ног при вред ног ра ста 
и дру штве ног раз во ја. 

Временскопросторниоквиристраживања
Ка да је реч о про стор ном окви ру, ис тра жи ва ње ће би ти оба-

вље но уз по моћ слу жбе ног ста ти стич ког ре ги стра Европ ске Уни је 
(EUROSTAT) ко ји об у хва та 27 чла ни ца ЕУ, зе мље кан ди да те, као 
и оне зе мље ко је су, услед при пад но сти евро-зо ни, по тен ци јал ни 
кан ди да ти при сту па њу Европ ској уни ји.

Вре мен ски оквир ис тра жи ва ња обу ха ва та пе ри од од по след-
њих не ко ли ко го ди на (у ко ји ма је Ру му ни ји и Бу гар ској одо бре но 
члан ство 2007. го ди не, и од ка да су по ста ле пу но прав не чла ни це 
Уни је).

Методираднаапаратураистраживачкогпосла
Ов де ва ља ис та ћи не ко ли ко основ них ме то да ко ји ће у ис тра-

жи вач ком по ду хва ту би ти упо тре бље ни. Ис тра жи ва ње ће би ти 
пот кре пље но нај пре статистичким ме то дом, по том ме то дом ге
нерализације, још ка сни је упоредним ме то дом. Као до пун ски ме тод 
би ће при ме њен и методунакрснихкултура.

Варијабле
Кроз ис тра жи ва ње ће би ти укр ште не: јед на не про мен љи ва или 

не за ви сна ва ри ја бла и јед на за ви сна или про мен љи ва. За не за ви сну 
ва ри ја блу од ре ђе на је већинскаконфесионалнаприпадност зе мље 
чла ни це или кан ди да та за ула зак у Европ ску Уни ју. Та ко не за ви-
сну ва ри ја блу оли ча ва ју ве ћин ски пра во слав не, ка то лич ке и про те-
стант ске зе мље евро-зо не. За про мен љи ву или за ви сну ва ри ја блу 
узе ти су на су мич но ода бра ни показатељиекономскогразвоја. Ова 
на су мич ност има ла је за циљ да об у хва ти не при стра сан узо рак ко-
ји би ука зи вао на тен ден ци је ве за ре ли гиј ског и по ли ти ке еко ном-
ско-раз вој ног.
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Општихипотетичкиоквир
Оп шта пред по став ка од ко је се у ис тра жи ва њу по ла зи гла-

си: из ме ђу кон фе си о нал не при пад но сти по је ди них гру па-зе ма ља 
евро-зо не и по ка за те ља по ли ти ка еко ном ског раз во ја по сто је ко ре-
ла тив не ве зе.

По себ не, од но сно по је ди нач не хи по те зе би ће из ра же не са мим 
ис тра жи вач ким за хва том, и оне ће де таљ ни је би ти обра зло же не у 
за кључ ним раз ма тра њи ма.

Значајилидоприносистраживачкогпосла
На уч ни рад ко ји ће ов де би ти из ло жен пру жа ви ше стру ки до-

при нос. Нај пре, ра ди се о оригиналном на уч ном ра ду ко ји је укр-
стио кул тур но ре ли гиј ски чи ни лац са до са да не у кр ште ним по ка за-
те љи ма еко ном ског раз во ја. По том, ра ди се о на уч ном члан ку, ко ји 
у све оп штој еко ном ској и раз вој ној кри зи, ука зу је на: кул тур не, ре-
ли гиј ске, мен та ли тет не и дру ге не е ко ном ске и не ин сти ту ци о нал не 
узро ке «спе че ног раз во ја», па га од ли ку је актуалност. И ко нач но, 
тре ће, ра ди се о атрактивној те ми ко ја при вла чи па жњу не са мо 
уско на уч не или струч не јав но сти, већ и ши ре чи та лач ке пу бли ке.

ЕМПИРИЈСКОИСТРАЖИВАЊЕ
Ем пи риј ско ис тра жи ва ње би ће за сно ва но на на ла зи ма Европ-

ске аген ци је за ста ти сти ку (EUROSTAT или до не дав но Statistical
OfficeoftheEuropeanCommunities) у по след њим до ступ ним го ди-
на ма за по је ди не по ка за те ље еко ном ског раз во ја, ко ји су узе ти за 
ета лон ис тра жи вач ког за хва та.

Истраживачкиопис

1. Пре ма на ла зи ма Eurostatа нај ви ши брутодомаћипроизвод, 
ко ји је и мер на је ди ни ца стан дар да ку пов не мо ћи по гла ви ста нов-
ни ка, (у 2008. го ди ни) има ју зе мље из про те стант ског под руч ја: 
Нор ве шка (190), пре те жно про те стант ска Швај цар ска (141,2), Хо-
лан ди ја (134,6). Тек на пе том ме сту на ла зи се јед на ка то лич ка зе-
мља – Аустри ја (123,3). Сле ди по но во низ про те стант ских зе ма ља: 
Швед ска (121,4), Исланд (118,8) и Ује ди ње но кра љев ство (117,2). 
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На дну та бе ле су сле де ће (пра во слав не) зе мље: Ру му ни ја (45,8), Бу-
гар ска (40,1) и Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (32,5).

2. Стопанезапосленостилицакојаимајувишеод25година, 
из ра же на у про цен ти ма од укуп ног бро ја рад но спо соб них, за по-
след њу ме ре ну (2008) го ди ну по ка зу је сле де ће ре зул та те.32) Нај-
ни жа сто па не за по сле них ли ца ко ја има ју ви ше од 25 го ди на је у 
про те стант ској Хо лан ди ји, и она из но си 5,3% од укуп ног бро ја 
рад но спо соб ног ста нов ни штва. Са нај ни жом сто пом не за по сле них 
ли ца из над 25 го ди на жи во та сле де још две про те стант ске зе мље: 
Нор ве шка са 7,2% и Дан ска са 7,6%. Сле ди ка то лич ка Аустри ја 
са 8% не за по сле них ли ца у ста ро сној до би из над 25 го ди на. На-
су прот ово ме, нај ви шу сто пу не за по сле них ли ца у ста ро сној до-
би пре ко 25 го ди на жи во та бе ле же сле де ће зе мље: ка то лич ка Ита-
ли ја (21,3%) и Хр ват ска (21,9), по том сле ди пра во слав на Грч ка са 
22,1%, и ко нач но, са нај ви шом сто пом не за по сле но сти ка то лич ка 
Шпа ни ја са 24,6%.33)

32) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdec460

33) У православној Србији, према истраживању Републичког завода са статистику Србије 
за 2006. годину, проценат незапослених је 18,1%. Међутим, сасвим је друга ситуација 
ако се посматра само старосна популација младих. Тада добијамо резултат од чак 
43,6% младих у старосној доби од 16-35 године живота који су незапослени.
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3. Ка да је реч о обрту(илидобити)заексплоатацијупатент
нихправаизиновацијаииновативнихсистема (из ра же них у про-
цен ти ма за по след њу мер љи ву 2006. го ди ну), ре зул та ти сто је ова-
ко.34) На пр вом и дру гом ме сту на ла зе се две пра во слав не зе мље: 
Грч ка са 25,7% и Ру му ни ја са 18,5%. Сле де две ка то лич ке зе мље: 
Сло вач ка са 16,7% и Шпа ни ја са 15,9%, а по том две про те стант ске: 
Фин ска (15,7%) и Швед ска (15%). На дну ко ло не су про те стант ске 
зе мље: Ује ди ње но кра љев ство (8,5%), Дан ска (7,8%), Нор ве шка 
(4,8%) и Ле то ни ја (3,4%).

34) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&l
anguage=en&pcode=tsdec340&toolbox=legend 



- 288 -

КОНФЕСИОНАЛНИАСПЕКТРАЗВОЈНИХ...ВладанСтанковић

 4.  Укупни трошкови ил и  приватне и јавне инвестиције из-
ражени  пр ем а бруто друштв ен ом пр ои зв оду за 20 07 . год ину  
п оказали  су  следеће  р езулт ате .35)  Најб ољ е оств ар ене р езулта те 
бележе  протестантске  земље: Шведска (3,60), Финска (3,4 7), и Ис-
ла нд  (2,75). З а њима је католи чка Аустрија  са  2,56 , и одм ах до ње 
протестан тс ка Да нс ка са 2,5 5.  На  зачељ у табеле  су православ не  
з емље: Грчка (0 ,57 ), Румунија (0,53 ) и Бугарска  (0 ,48 ). На  сам ом 
дну су катол ич ка С ловач ка (0,46) и правос ла вни Кипар (0,4 5).

5 .  Просек пословнихинвестиција, у последње три године  ( за 
2006 ,  20 07 и 2 00 8. го дин у) , показу је  следе ће рез ул тате. 36)  На јв ећа 
јавна  у лага ња за бе ле жила је православна Р умуниј а  (5,47 ). Иза ње  
с леде протестан тс ке : Естонија (5 ,07) и Ле тон ија (5,03).  Потом  
с е на стављ а још је дна  православна земљ а  – Б угарс ка са 4,90, и 
католич ка  Чешка ( 4, 90).  На дну таб еле  се нал аз е земље  с а просечн-
им  најмањим  ул агањем у протек ле  тр и годи не,  а то су: като ли-
чка С ловачка  ( 2, 03), п рот естантско Уједињ ен о кра љевство  (1,97), 
протес та нтс ка Данска  (1,80) и католичка Аустрија (1,07).

35) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en
&pcode=tsdec320

36) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshGraphSortLabel.do?tab=graph&toolbox=sortA
ndLabel&plugin=1&language=en&pcode=tsdec211
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6. Слич но је ка да је у пи та њу и продуктивнострадапозапо
сленом (ко ја се из ра жа ва у про цен ти ма у од но су на про сек про-
дук тив но сти ра да по за по сле ном свих 27 зе ма ља Европ ске уни је), 
ме ре ној у 2008. го ди ни. Нај ви шу рад ну про дук тив ност по за по сле-
ном има про те стант ска Нор ве шка (157,3%). Сле де три ка то лич-
ке зе мље: Ир ска (134,2%), Бел ги ја (124,7%) и Фран цу ска (121%). 
Ко нач но, по пи та њу про дук тив но сти, ту је у вр ху још јед на про-
те стант ска зе мља – Хо лан ди ја (115%). На дну та бли це на ла зе се 
пра во слав не зе мље: БЈР Ма ке до ни ја (57,9%), Ру му ни ја (47,6%) и 
Бу гар ска (36,4%).

7. Ка да је реч о неједнакости на ста лој на основу расподеле
дохотка (из ра же ној у % од БДП), по след њи ме ре ни ре зул та ти (за 
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2007. го ди ну) по ка зу ју сле де ће ре зул та те.37) Нај ве ћу не јед на кост у 
рас по де ли до хот ка у 2007. го ди ни има ле су две пра во слав не зе мље: 
Ру му ни ја (7,8%) и Бу гар ска (6,9%), сле ди ка то лич ки Пор ту гал са 
6,5% и пре те жно про те стант ска Ле то ни ја (6,3%), те по но во јед на 
пра во слав на зе мља, Грч ка са 6%. На су прот њи ма, нај ма ња не јед на-
кост у рас по де ли до хот ка за бе ле же на је у скан ди нав ским зе мља ма: 
Фин ској, Дан ској и Нор ве шкој (3,7%), по том у ка то лич ким зе мља-
ма – Че шкој и Сло вач кој (3,5%), те у још јед ној про те стант ској зе-
мљи – Швед ској 3,4%, и ко нач но у ка то лич кој Сло ве ни ји 3,3%. 

Обрадаподатака

1. Че ти ри пр ве зе мље са нај ви шим бру то до ма ћим про из во дом 
су про те стант ске зе мље. Тек на пе том ме сту на ла зи се јед на ка то-
лич ка зе мља, па по но во низ про те стант ских зе ма ља. Низ пра во-
слав них зе ма ља је на дну та бе ле.

2. Нај ни жу сто пу не за по сле но сти ли ца ко ја има ју из над 25 го-
ди на има ју 3 про те стант ске зе мље. На су прот ово ме нај ви шу сто пу 
не за по сле но сти има ју две ка то лич ке, јед на пра во слав на и по но во 
јед на ка то лич ка зе мља.

3. Нај ви шу до бит на екс пло а та ци ји па тент них пра ва из ино ва-
ци ја и ино ва тив них си сте ма по ка зу ју две пра во слав не зе мље, сле де 
их две ка то лич ке. На дну ко ло не на ла зи се низ од не ко ли ко про те-
стант ских дру шта ва.

37) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&l
anguage=en&pcode=tsdsc260&toolbox=legend
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4. Укуп ни тро шко ви (при ват не и јав не ин ве сти ци је) од БДП 
ис ка зу ју да се нај ви ше тро шко ва из два ја ме ђу про те стант ским зе-
мља ма скан ди нав ског по ја са. На су прот то ме, на за че љу ко ло не са 
ма лим тро шко ви ма од БДП на ла зе се пра во слав не зе мље.

5. Про сек ула га ња у по слов не ин ве сти ци је из ба цу је на пр во 
ме сто јед ну пра во слав ну зе мљу, и још јед ну пра во слав ну при вр ху. 
На дну та бли це се на ла зи низ од не ко ли ко про те стант ских зе ма ља.

6. Ка да је у пи та њу про дук тив ност ра да по за по сле ном, нај ви-
шу про дук тив ност има ју две про те стант ске зе мље, иза њих сле ди 
не ко ли ко ка то лич ких зе ма ља. На дну та бе ле, по пи та њу про дук-
тив но сти ра да по за по сле ном на ла зе се три пра во слав не зе мље у 
ни зу.

7. Нај ве ћу не јед на кост по осно ву рас по де ле до хот ка, из ра же-
ној у про цен ти ма од дру штве ног бру то про из во да, ис ка зу ју две 
пра во слав не зе мље. На су прот њи ма нај ма ња не јед на кост у рас по-
де ли углав ном ис ка зу ју про те стант ске зе мље лу те ран ског се ве ра 
Евро пе (уз из у зе так ка то лич ке Сло ве ни је).

* 
*   *

На кра ју, у за кључ ном раз ма тра њу, из вр ши ће се ве ри фи ка ци ја 
оп штег хи по те тич ког окви ра и су мар но за кљу чи ва ње ко је ће на-
сто ја ти да до ве де у ве зи ре ли гиј ску ку лу ру и по ли тич ку еко но ми ју.

Верификацијаопштегхипотетичкогоквира

За кључ но раз ма тра ње тра га за ве ри фи ка ци јом основ ног хи по-
те тич ког окви ра ко ји на сто ји да до ве де у ве зу кон фе си о нал ност и 
по ли ти ку еко ном ског раз во ја.

На осно ву на ла за из ис тра жи ва ња про из и ла зе сле де ћи за кључ-
ци:

● нај ве ћи бру то до ма ћи про из вод има ју про те стант ске зе мље;
● нај ве ћу сто пу упо сле но сти ли ца из над 25 го ди на ста ро сти 

има ју про те стант ске зе мље;
● нај ма ње уче шће па те на та по гла ви ста нов ни ка има ју пра-

во слав не зе мље (јер се у њи ма оства ру је нај ви ша до бит по 
осно ву па тент них пра ва);

● нај ма ње тро шко ва од бру то до ма ћег про из во да у ин ве сти ци-
је та ко ђе бе ле же пра во слав не зе мље;
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● про сек ула га ња у по слов не ин ве сти ци је на пр ва два ме ста 
из ба цу је две пра во слав не зе мље;

● нај ве ћу про дук тив ност ра да бе ле же про те стант ске зе мље – 
нај ма њу пра во слав не;

● нај ве ћу не јед на кост по осно ву рас по де ле до хот ка бе ле же 
пра во слав не зе мље, а нај ма њу не јед на кост зе мље лу те ран-
ског про те стан ти зма;

Сумарнозакључивање

На осно ву за кљу ча ка из на ла за ис тра жи ва ња мо же се из ве сти 
ге не рал но за кљу чи ва ње. Раз вој ни по ка за те љи по ка зу је да: нај ви-
ши БДП по гла ви ста нов ни ка, те жњу ка пу ној упо сле но сти (ли ца 
из над 25 го ди на жи во та), и нај ве ћу про дук тив но сти ра да – бе ле-
же про те стант ске зе мље (без об зи ра на де но ми нал ну при пад ност 
у про те стан ти зму). Овај на лаз иде у при лог Ве бе ро вој те зи о спре-
зи про те стант ске све тов но-рад не ети ке и ду ха пред у зет нич ког (и 
пред у зи мач ког) ка пи та ли зма.

Са дру ге стра не, пра во слав на дру штва ис ка зу ју тен ден ци ју ка: 
не раз ви је но сти па тент не кул ту ре (од но сно уче шћа у оства ри ва њу 
па тент них пра ва у тех но ло шком раз во ју), ве ли кој јав ној по тро шњи 
(јер се нај ма ње БДП ре ге не ри ше кроз ин ве сти ци је), нај ве ћој не јед-
на ко сти по осно ву рас по де ле до хот ка. Ове ви ше-ма ње вред но сно 
и мер но не га тив не тен ден ци је да ју за пра во ис тра жи ва њи ма пост-
ве бе ри ја на ца Д. Са вра ми са и А. Бу са о не га тив ном ути ца ју кон-
тем пла тив не кул ту ре на при вред ни раз вој пра во слав них дру шта ва.

Из ово га се да уочи ти да су про те стант ска дру штва знат но бли-
жа мо де ли ма ко ји се на ме ћу као те ко ви на мо дер но сти, у ко је спа-
да ју: ми ни мал на др жа ва, ре стрик тив на по ре ска по ли ти ка, ви со ка 
па тент на кул ту ра и ино ва тив на ула га ња, култ при ват ног вла сни-
штва... И обр ну то, кон цепт мо дер ни те та знат но је уда љен у про-
сто ру пра во слав ног кул тур ног и ре ли гиј ског кру га. Ова дру штва 
кон цепт мо дер ни за ци је не до жи вља ва ју као својпутуразвој. Сте-
пен от по ра мо дер ни за ци ји је ви сок до ме ре у ко јој се ре фор ме-у-
мо дер ни за ци ју до жи вља ва ју као атак на соп стве но би ће. Мо дер-
ни за ци ја се схва та као протестантизација, као из ме на и атак на 
кул тур ни код и те мељ не вред но сти ко је ду бо ко ула зе у дру штве не 
и пси хич ке на сла ге при пад ни ка за јед ни це – оне на ко је се пред мет-
не ре фор ме и спро во де.
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Ко нач но, чи ње ни ца да је про сек ула га ња у по слов не ин ве сти-
ци је нај ви ши упра во у две пра во слав не зе мље мо же пру жи ти на ду 
да ова дру штва кре ћу ка убр за ној мо дер ни за ци ји и тран сфор ма ци-
ји, хва та ју ћи при кљу чак са оста лим зе мља ма Европ ске уни је.

Све ово ука зу је ко нач но на не пре ки ну ту ве зу кул ту ро ло шких 
и еко ном ских чи ни ла ца, где се ре ли гиј ска кул ту ра и еко ном ска по-
ли ти ка про жи ма ју и ме ђу соб но усло вља ва ју.

На са мом кра ју, гру пи са ње зе ма ља по кон фе си о нал ној при пад-
но сти на ска ли по ка за те ља еко ном ског раз во ја, и за кључ ци ко ји су 
из на ла за про ис те кли, ука зу ју на то да је ве за кул тур ног (и чак још 
уже ре ли гиј ског) и по ли ти ка еко ном ско-раз вој ног ја ча не го што се 
мо жда и оче ки ва ло. Ово ће са мо да ти за мах не ким но вим ис тра жи-
ва њи ма (и на да мо се и  не ким но вим ис тра жи ва чи ма) да се упу сте 
у раз ма тра ње ве за из ме ђу ових по ја ва.

VladanStankovic
INFLUENCEFACTORSOFCONFESSIONALINDICATORS
FROMTHEPOLICYOFECONOMICDEVELOPMENT

MEMBERANDCANDIDATEFORTHEEUROPEANUNION
Summary

Inthisinnovativescientificworkistheauthorofthecho
sensubjectofconfessionalrelationshipwithindicatorsof
economic development among member countries of the
EuropeanUnion.Theauthorisadominantconfessionsof
nationalsofcertainmemberstatesoftheEUhaschosen
fortheindependentvariableanddependentvariablescho
senasaseriesofeconomicanddevelopmentindicators.
Thiswillgetinformationaboutthepolicy/policiesofeco
nomicdevelopment.Thescientificpaperappliedarange
ofmethods:statisticalmethod,amethodofobservation,
comparativemethod,generalization,andasanadditional
method of crosscultures. Based on analysis of intensity
andproperrepresentationof themeasurementscale, the
researchermadecertainfindings indicating linksbetwe
enthecultural(andevenmorenarrowreligious)factors
andindicatorsofeconomicdevelopment.Inthisway,the
intensifiedquestioningoftheplaceandroleofcultureand
religioninsocialactionconcerningtheeconomicdevelop
mentofthenation,selectedthroughapolicyofeconomic
development.
Keywords:europeanintegration,policyofeconomicdeve
lopment,confessions
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