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КОНФЕСИОНАЛНОСТИПОЛИТИКА
НАУЧНОТЕХНОЛОШКОГРАЗВОЈА**

Сажетак
Урадуауторизучававезеизмеђутрихришћанскекон
фесије (православне, католичке и протестантске) и
показатеља научнотехнолошког развоја, на основу
чега изводи закључке о утицају конфесионалнокул
турних чинилаца на политику научнотехнолошког
развоја. Полази се од теоријскопојмовног оквира,
прелази се на показатеље, спроводи истраживање,
инакрајуизводе закључци.Првидеорадаобухвата
најпретеоријскиоквирдосадашњихистраживањау
овој области, а потом и радно дефинисање предме
та истраживања (појмовни оквир). Други део рада
спроводи операционализацију,такошто издваја оне
показатељекојијасноуказујунавезуизмеђуконфеси
оналногинаучнотехнолошкогразвоја.Утрећемделу
рада, на основу статистичких података, укрштају
се независне варијабле конфесионалног (претежно:
православне, католичке и протестантске земље) са
зависнимваријабламанаучнотехнолошкогразвоја(на
основуподатакаOECDaиEUROSTATa).Коначно,на
основудобијенихподатака,спроводисезакључивање
о(не)постојањукорелацијаизмеђуконфесионалноги
научнотехнолошког развоја.Методи у садржинском
смислуречикојисеуистраживањукористесу:метод
посматрања,статистичкиметод,методунакрсних
култураиупоредниметод,теметодидеалнихтипо

* Истраживач са рад ник, Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ва.Одформалних(структуралних)методанаистра
живањећебитипримењени:индуктивниметодиме
тоддедукције,конкретизацијаигенерализација.
Кључне речи: политика, конфесија, научнотехноло
шкиразвој

1.ПРЕДМЕТНИОКВИР

Pред мет ни оквир ће нам по мо ћи да де фи ни ше мо пред мет ис тра-
жи ва ња, ка ко би смо на осно ву ње га мо гли да из вр ши мо опе ра-

ци о на ли за ци ју, ме то дом кон кре ти за ци је, и да на тај на чин спро ве-
де мо ис тра жи ва ње.

1.1Теоријскопредметниоквир

До са да ни је ра ђе но пот пу но и све о бу хват но ис тра жи ва ње на 
те му ути ца ја вер ског и ре ли ги о зног фак то ра на дру штве на, при-
вред на или пак, на уч но и стра жи вач ка пи та ња. Овом те мом се у те о-
риј ском сми слу по нај ви ше ба вио је дан од нај у глед ни јих со ци о ло га 
Макс Ве бер (MaxWeber), ко ји је дао зна чај не до при но се из у ча ва-
њу ути ца ја про те стант ске кон фе си о нал не ети ке на дух ка пи та ли-
зма.1) На кон Ве бе ра по ја ви ла се чи та ва шко ла ве бе ри ја на ца ко ји су 
ис тра жи вач ко-те о риј ски пред мет ши ри ли на: ислам,2) ка то ли чан-
ство,3) пра во сла вље...4) По ред Ве бе ра и ње го вих след бе ни ка овом 
се те мом ба вио још је дан ве ли ки со ци о лог, Ро берт Мер тон (Robert
K.Merton).5) Мер тон је су зио ис тра жи вач ко по ље на про у ча ва ње 
ути ца ја про те стан ти зма на на уч но и стра жи вач ки раз вој, до во де ћи 
их у узроч но-по сле дич ну ве зу. У но ви је вре ме вр ше на су не ка не-
пот пу на, пре све га ем пи риј ска, ис тра жи ва ња на те му ути ца ја вер-
ске прак се на дру штве ни и еко ном ски раз вој и обр ну то (RobertЈ.
Barro).6) Ко нач но ту је, по ред еко но ми сте Ба роа, и со ци о лог раз во-
1)  Нај про да ва ни је из да ње ове књи ге на на шем је зи ку иза шло је у из да њу са ра јев ске Свје

тлости 1989. го ди не. (Maks Ve ber: Protestantskaetikaiduhkapitalizma, Svje tlost/Ve se lin 
Ma sle ša, Sa ra je vo, 1989)

2)  Ta rik Mo ha med Al-Ma ga ri ef: Aninquiryintotheislamicethicandthespiritofcapitalism, 
De part ment of Eco no mics of the Uni ver sity of Ore gon, 1989.

3) Michael Novak: TheCatholicethicandthespiritofcapitalism, Free Press, New York, 1993.
4) Andreas E. Buss : TheRussianOrthodoxtraditionandmodernity, Br ill ,  2003. На тему  ве зе  

прав ос лавља и друш тв ен ог и п рив ре дн ог  развоја бил о је  јо ш аутора, попут Василиоса 
Макридиса или нпр. Наталије Динело. 

5)  О Мертоновим истраживањима на ову тему видети нпр. у: Robert K. Merton, Norman 
W. Storer, Thesociologyofscience–theoreticalandempiricalinvestigations, University of 
Chicago Press, 1979.

6) Robert J. Barro: Determinantsofeconomicgrowth–acrosscountryempiricalstudy, MIT 
Press, 1998.
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ја Ин гле харт (RonaldF.Inglehart) ко ји је имао зна чај не освр те на 
из у ча ва ње ути ца ја ре ли ги о зно-кул тур них фак то ра на дру штве ни, 
при вред ни и на уч но тех но ло шки раз вој.7)

1.2Појмовниоквиристраживања

Ов де сва ка ко ва ља раз ја сни ти и пој мов ни оквир пред ме та ис-
тра жи ва ња ко ји но си на слов: Конфесионалностиполитиканауч
нотехнолошкогразвоја. 

1. Конфесионалност по ти че од ре чи кон фе си ја (лат. confessio), 
и озна ча ва у свом оп штем об ли ку: исповедање, признавање, при
знање, али и (у не што ужем сми слу): изнудупризнања и вероиспо
ведање (вероисповест).8) Син те тич ка де фи ни ци ја пој ма кон фе си ја 
озна ча ва трајну подгрупу унутар једне религије којом појединци
исказују сагласностсадогмама (учењима)иобредима (манифе
стационимрадњама)групе9)итакосеподређујуњеномприступу
исповедањуистевере,азаједницаузаједничкомвероисповедању
потврђујесвојуповезаност,иистичепостојаностспрамдругих
религијскихгрупа.10) 

2. По јам политика та ко ђе је ви ше зна чан. Нај ши ре схва ће но, 
политикајеначинусмеравањадруштва, дру штве них гру па и по-
је ди на ца уодређеномправцу.11) Ов де се “по ли ти ка у ужем сми слу 
од ре ђу је као усме ра ва ње дру штва ка од ре ђе ним ци ље ви ма уз по-
моћ др жа ве, а у ши рем као усме ра ва ње без об зи ра на су бје кат ко-
7) Погледати нпр. веома интересантна изучавања Инглхарта на тему утицаја религије 

на развој. (Ronald Inglhart: “Kultura i demokratija”, Kultura je važna – kako vrednosti
uobličavajuljudskiprogres, priredili Lorens Harison, Samjuel Hantington, Plato, Beograd, 
2004, str. 147-171)

8) Heinz-Giinther Stobbe: “Konfesija”,Leksikon temeljnih religijskih pojmova, (ur.) Adelth 
Khoury, Prometej, Zagreb, 2005, str. 213: “Riječ konfesija (k) izvodi se iz latinske imenice 
confessio koja polazi od glagolskog oblika confiteri. Stariji crkveni jezik poznaje dva 
značenja confessio: ispovijedanje i priznanje. (...) usmena izjava vjerovanja kod krštenja 
zove se confessio (fidei), isto tako vjersko svjedočenje u životu i tijekom života sve do krajn-
jeg slučaja svjedočenja krvlju, zbog čega su kršćani koji su bili spremni na mučeničku smrt 
bili i nazvani confessores.”

9) (ур) Димитрије Калезић: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена 
администрација, Београд, 2002, str. 1016. 

10) Eerdmans Brill: TheEncyclopediaofChristianity, Brill Leiden, 1997, р. 635: “Its preserves 
the freedom of the individual conscience, but it also induces conformity through public ex-
posure of deviant behavior.” 

11) Тако професор Радомир Лукић политику дефинише управо социолошки. Према њему, 
“Politika je: 1) Delatnost usmeravanja ljudske delatnosti u određenom pravcu, tj. radi ost-
varivanja određenih ciljeva.” (Radomir Lukić, Pavle Jovanović: “Politika”, Sociološkilek
sikon, Savremena administracija, Beograd, 1982, str. 464) 
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ји ту функ ци ју вр ши.”12) Син те тич ка де фи ни ци ја пој ма по ли ти ке 
озна ча вао би: начинусмеравањадруштвауодређеномправцуика
одређенимциљевимакојесеогледаувођењујавнихпословадоно
шењемзаједничкиходлукасаопштеобавезномснагом.13)

3. Ко нач но, ка да је реч о тер ми ну на уч но тех но ло шки раз вој, 
та да би под тим пој мом мо гли да под ра зу ме ва мо онуврступове
ћањапродуктивностирадакојасетемењинатехници,14) техно
логији15) и образовању, где је све већи део прирастапроизводње
резултатулагањаунаучнаистраживања.

4. На са мом кра ју, политиканаучнотехнолошкогразвојапред
стављалабиначинеусмеравањанаучнотехнолошкепривреднеде
латностисаобразноопштојекономскојполитици једнеземљеи
једногдруштва. Ти би се мо да ли те ти кре та ли у иде ал но тип ском 
оп се гу: од крај њег тр жи шног при сту па ино ва тив ног, де ре гу ли са-
ног ин ди ви ду а ли зма до стро го цен тра ли стич ког и би ро крат ског 
на чи на во ђе ња на уч но тех но ло шке по ли ти ке.

1.3Временскопросторниоквир

У вре мен ском сми слу ис тра жи ва ње ће по кри ти пе ри од од по-
след њих 20  (два де сет) го ди на. Раз лог од ре ђи ва ња вре мен ског оп-
се га од 20 го ди на ле жи у чи ње ни ци да је то до вољ на вре мен ска 
дис тан ца за мер ни пе ри од са јед не стра не, а са дру ге да је ство рен 
вре мен ски про стор у ко ме су основ ни са о бра зни образ ци у сфе ри 
по ли тич ког, прав ног и еко ном ског си сте ма уни фи ко ва ни (пре лаз у 
не ким зе мља ма са со ци ја ли зма на ка пи та ли зам). 

Ка да је реч о про стор ном од ре ђе њу, та да се ис тра жи вач опре-
де лио за ме ре ње кон фе си о нал ног ути ца ја у хри шћан ској ре ли ги ји, 
ко ја је те мељ иден ти те та ка ко на ше, та ко и ши ре европ ске ба шти-
не. Три кон фе си је о ко ји ма ће би ти ов де ре чи су: пра во слав на, ка-
то лич ка и про те стант ска кон фе си ја, чи ји су но си о ци: пра во слав-
12) Vojislav Stanovčić: Političkateorija, Službeni glasnik, Beograd, 2006, str. 330. 
13) Ibidem
14) Šahin Mandal: Tehnološki razvoj i politika, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog 

fakulteta, Beograd, 2004, str.5: “Pod tehnikom se u prvom redu podrazumeva skup sredstava 
za rad u najširem smislu reči, pa shodno takvom stanju pod tehničkim progresom treba po-
drazumevati pronalaženje novih i usavršavanje postojećih sredstava za rad.”

15) Đorđe Vrcelj: Merenjetehničkotehnološkogprogresaimetodinjegovogprognoziranja, In-
stitut za ekonomiku industrije, Beograd, 1974, str.6: “Pojam tehnologija obično podrazume-
va: Skup znanja i veština fizičkim, hemijskim i drugim osobinama i postupcima obrade ili 
prerade sirovina, poluproizvoda i prerađevina u procesu proizvodnje, usled čega je i tehnički 
progres sastavni deo proizvodnog procesa u kome se mahaničko-tehničkim postupcima i 
hemisjko-tehnološkim procesima sirovine pretvaraju u gotov proizvod.”
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на, ка то лич ка и про те стант ска дру штва (зе мље). Та ко, про стор но 
од ре ђе ње об у хва та дру штва у ко ји ма је хри шћан ство до ми нант на 
ве ро и спо вест.

1.4Метод

На осно ву ме то да по сма тра ња и ста ти стич ког ме то да при сту-
пи ће се ис тра жи ва њу гру пи са но сти зе ма ља пре ма уна пред узе тим 
по ка за те љи ма (за ви сним ва ри ја бла ма) ко ји се ти чу на уч но тех но-
ло шког раз во ја, и за ко је по сто је осно ва не ин ди ка ци је да на њих 
де лу је кон фе си о нал ни фак тор (ко ји се у том слу ча ју ис ка зу је као 
не за ви сна ва ри ја бла, у об ли ку кон крет не пра во слав не, ка то лич ке 
или про те стант ске зе мље). Гру пи са ност зе ма ља пре ма кон фе си о-
нал ном аспек ту на та бли ци за по јед ну про мен љи ву ва ри ја блу на уч-
но тех но ло шког раз во ја до во љан је ин ди ка тор по сма тра не по ја ве.

1.5Варијабле

Ис тра жи ва ње уста но вља ва две вр сте ва ри ја бли. Не за ви сне ва-
ри ја бле су три хри шћан ске кон фе си је, а њи хо ви но си о ци су дру-
штва или зе мље у ко ји ма до ми ни ра: пра во слав на, ка то лич ка или 
про те стант ска кон фе си ја. За ви сне ва ри ја бле су од ре ђе не про мен-
љи ве уокви ре не осно ва ним по ка за те љи ма на уч но тех но ло шког раз-
во ја. Из чи ње нич ног мно штва ко је нам ну де ста ти стич ки по да ци 
OECD-а и EUROSTAT-а из дво ји ће мо оне по ка за те ље или ин ди ка-
то ре, ко ји са мим ле ти мич ним уви дом у по дат ке, ме то дом по сма-
тра ња, омо гу ћа ва ју да стек не мо са зна ња о при сут но сти ко ре ла-
тив не ве зе из ме ђу кон фе си о нал ног и на уч но тех но ло шког раз во ја. 
Ти по ка за те љи су: уче шће на уч ног ка дра у струк ту ри за по сле них, 
ула га ње у зна ња (% од БДП), број на уч них ис тра жи ва ча (на 1.000 
за по сле них), број ре ги стро ва них па те на та (на 1.000 ста нов ни ка), 
обрт (до бит) из па тент них пра ва за ино ва ци је и екс пло а та ци ју ино-
ва тив них си сте ма, рас хо ди из бу џе та на ин сти ту ци је ви со ког об ра-
зо ва ња и при ват ни рас хо ди у ви со ко об ра зо ва ње.

1.6Хипотетичкиоквир

Хи по те тич ки оквир тре ба ло би да по ну ди од го вор на пи та ње: 
у ко јим ће се оп штим окви ри ма кре та ти сам пред мет ис тра жи ва ња. 

По што по сто ји са гла сност да су Мер то но ва те о риј ска ис тра-
жи ва ња осно ва на, и да су да ла ре зул та те у ис прав ном сме ру, то 
ће основ на хи по те за би ти да из ме ђу кон фе си о нал ног чи ни о ца и 
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на уч но тех но ло шког раз во ја по сто је ко ре ла тив не ве зе, и да је кул-
тур но-ре ли гиј ски чи ни лац је дан од од ре ђу ју ћих фак то ра кре и ра ња 
по ли ти ке на уч но тех но ло шког раз во ја.

Већ пр ва по себ на хи по те за ука зу је да у зе мља ма у ко ји ма до-
ми ни ра про те стант ска кон фе си ја  по сто је из ра же ни ји па ра ме три 
на уч но тех но ло шког раз во ја. 

Пр ва по је ди нач на хи по те за је да је уче шће на уч но тех но ло шког 
ка дра у укуп ној ма си за по сле них нај ве ће у про те стант ским зе мља-
ма. 

Дру га по је ди нач на хи по те за: ула га ње у зна ња та ко ђе је нај ве ће 
у про те стант ским зе мља ма.

Тре ћа по је ди нач на хи по те за је да је и број ис тра жи ва ча (у ода-
бра ној ма си рад но ак тив них) та ко ђе нај ве ћи у про те стант ским зе-
мља ма.

Че твр та по је ди нач на хи по те за је да и пре ма бро ју ре ги стро-
ва них па те на та (на уна пред од ре ђе ни број ста нов ни ка) пред ња че 
про те стант ске зе мље.

Дру га по себ на хи по те за: по ли ти ка на уч но тех но ло шког раз во ја 
је раз ли чи то по ста вље на у од но су на пре о вла да ва ју ћи кон фе си о-
нал ни фак тор ме ре них зе ма ља.

Пр ва по је ди нач на хи по те за је да су рас хо ди из бу џе та гра ђа-
на нај ве ћи у про те стант ским зе мља ма, и то оним ре фор ма тор ског 
усме ре ња (кал ви ни сти, пу ри тан ци, пре зви те ри, сек то ри јан ци).

Дру га по је ди нач на хи по те за: обрт (или до бит) на екс пло а та ци-
ју па тент них пра ва из ино ва ци ја и ино ва тив них си сте ма нај ве ћа је 
у пра во слав ним зе мља ма, јер је број оства ре них па тент них пра ва 
ов де нај ма њи.

На осно ву ова ко фор ми ра них хи по те за при сту пи ће мо на ла зу 
ре зул та та, ка ко би смо мо гли да спро ве де мо об ра ду по да та ка и из-
вр ши мо за кљу чи ва ње. 

2.НАЛАЗ

1. Ка да је реч о уче шћу на уч но-тех но ло шких ди сци пли на у 
при вре ди ва ља ис та ћи да је спој на у ке и при вре де пре ко уче шћа 
на уч ни ка у укуп ном про цен ту за по сле них сле де ћег са ста ва. Де вет 
од де сет зе ма ља са нај ви шим учешћемнаучногкадрауукупнојма
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сизапослених су про те стант ске зе мље.16) На пр вом ме сту је Швај-
цар ска, ко ја у 1995. го ди ни (ка да је оба вље но пр во ме ре ње) ни је 
об у хва ће на ис тра жи ва њем, да би у дру гом мер ном узор ку из 2007. 
го ди не она до спе ла на чел ну по зи ци ју са 5,21% на уч ног ка дра од 
укуп не рад не сна ге. На дру гом ме сту на ла зи се Швед ска ко ја је 
1995. го ди не има ла 3,87%  на уч ног ка дра, да би тај број 2007. го-
ди не на ра стао на чак 4,94%. На тре ћем ме сту је Нор ве шка, ко ја 
баш као и Швај цар ска у пр вом ме ре њу ни је би ла об у хва ће на, али 
је 2007. го ди не број ње ног на уч ног ка дра био 4,76%. Ме ђу пр вих 
де сет са мо је јед на ка то лич ка зе мља ко ја има 4,49% на уч ног ка дра 
у укуп ној ма си упо сле них. Сле ди чи тав низ про те стант ских зе ма-
ља: Фин ска (2,71% у 1995. го ди ни и 4,40%  у 2007. го ди ни), Ка на-
да (3,03% и 4,24%), Дан ска (2,96% и 4,01%), Хо лан ди ја (3,28% и 
3,90%), Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве (3,29% и 3,74%) и Аустра ли-
ја (3,31% и 3,62%). У до њем де лу та бе ле на ла зи се чак 8 ка то лич-
ких зе ма ља у ни зу, и то овим ре дом: Бел ги ја (2,07% и 2,91%), Шпа-
ни ја (2,22% и 2,89%), Ита ли ја (2,44% и 2,83%), Пор ту гал (2,84% 
и 2,77%), Пољ ска (без ме ре ња, и 2,77%), Ма ђар ска (без ме ре ња 
и 2,75%), Фран цу ска (2,90% и 2,64%), Ир ска (2,75% и 2,40%). На 
дну ле стви це на ла зи се пра во слав на Грч ка са 2,17% у 1995. го ди ни, 
и 2,19% у 2007. го ди ни.
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гра фи кон 1

16)  http://oberon.sourceoecd.org/vl=6810826/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/02/03/index.
htm 
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2. И улагањаузнање (сход но про цен ту бру то до ма ћег про из во-
да за 2004. го ди ну, или не ку од ка сни јих го ди на), по ка зу је слич ну 
тен ден ци ју.17) Чи тав низ про те стант ских зе ма ља и ов де се ис ти че 
са нај ве ћим ула га њи ма у зна ња: САД (6,6%), Швед ска (6,4%), Фин-
ска (5,9%), Дан ска (5,1%), те Ка на да (4,5%). Нај бо ље пла си ра на 
зе мља, по пи та њу ула га ња у на уч но-тех но ло шка зна ња и ино ва тив-
не си сте ме је Фран цу ска са 4,3%, а за тим да ле ко иза ње у не пре-
кид ном лан цу сле де сле де ће ка то лич ке зе мље: Аустри ја са 3,4%, 
Бел ги ја (3,4%), Шпа ни ја (2,7%), Ита ли ја (2,4%), Ир ска (2,3%). На 
прет по след њем ме сту у овом ни зу на ла зи се јед на пра во слав на зе-
мља – Грч ка, са 1,9%; а на по след њем по но во јед на ка то лич ка зе-
мља – Пор ту гал, са све га 1,7% из два ја ња на на уч но-тех но ло шка 
зна ња, од 2004. го ди не на о ва мо.
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3. И у по гле ду броја истраживача (на хи ља ду за по сле них 
– екви ва лент са пу ним рад ним вре ме ном) ис ти чу се про те стант-
ске зе мље.18) Ис тра жи ва ње је спро ве де но 1998. го ди не пр ви пут, и 
2007. го ди не по след њи пут. Нај ви шу сто пу на уч них ис тра жи ва ча 
има Фин ска, и то 13,9 ин дек сних по е на у 1998. го ди ни, и чак 15,7 у 
2007. го ди ни. Сле ди Исланд са 9,6 ин дек сних по е на у 1998, и 13,4 у 
2007. го ди ни. Од че твр тог до осмог ме ста пре ма бро ју ис тра жи ва ча 
за у зи ма ју сле де ће про те стант ске зе мље: Но ви Зе ланд (6,2 ин дек на 
по е на у 1998. го ди ни, и 10,5 у 2007), Дан ска (6,9 и 10,4), Швед ска 
17)  http://titania.sourceoecd.org/vl=17292543/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/01/02/index.

htm 
18)  http://titania.sourceoecd.org/vl=17292543/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/01/03/index.

htm 
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(9,5 и 9,8), САД (9,3 и 9,6), Нор ве шка (7,9 и 9,5). У сре ди ни та бе ле 
на ла зи се пра во слав на Ру си ја са 7,7 у 1998, и са зна чај ним па дом 
од 6,7 ин дек сних по е на 2007. го ди не. При дну та бе ле (иза ко јих су 
са мо зе мље тре ћег све та или оне «у раз во ју») су: пре о вла ђу ју ће ка-
то лич ка Ма ђар ска (3,2 и 4,5), до ми нант но ка то лич ка Пољ ска (3,5 и 
4,4), пра во слав на Грч ка (3,5 и 4,4) и ка то лич ка Ита ли ја (2,9 и 3,6).
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(гра фи кон 3)
4. И ка да је у пи та њу бројрегистрованихпатенатанахиља

дустановника про те стант ске зе мље пред во де.19) На во де ћем, пр-
вом ме сту на ла зи се Швај цар ска са чак 114,8 па те на та на хи ља ду 
ста нов ни ка. Сле ди тре ће пла си ра на Швед ска са 93,3 па тен та на хи-
ља ду ста нов ни ка, и Фин ска на пе том ме сту са 64,7 па те на та. На 
ше стом ме сту је Хо лан ди ја са 61,5 па те на та на хи ља ду ста нов ни ка 
у 2006. го ди ни. Осму и де ве ту по зи ци ју за у зи ма ју Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве (53,3) и Дан ска (51). Пр ва ка то лич ка зе мља са бро јем 
па те на та (ако из у зме мо Лук сен бург ко ји за у зи ма по зи ци ју ис пред 
са 48,3) је Аустри ја са 46,8 па те на та. У до њем де лу та бе ле по ред 
ни за ка то лич ких зе ма ља (Шпа ни ја 5,4; Ма ђар ска 4,1; Че шка 1,7), 
на ла зе се и две пра во слав не: Грч ка са 1,3 па тен та, и Ру ска фе де ра-
ци ја са 0,4 па тен та на хи ља ду ста нов ни ка.

19)  http://titania.sourceoecd.org/vl=17292543/cl=14/nw=1/rpsv/factbook2009/07/01/04/index.
htm
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(гра фи кон 4)
5. 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.20) 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%).
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20)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&

language=en&pcode=tsdec340&toolbox=legend 
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6. По ре ђе њем кон фе си о нал не при пад но сти др жа ва са расхо
домистихнаинституцијевисокогобразовања, до би ја мо сле де ћу 
сли ку.21) Нај ве ће уче шће у рас хо ду у од но су на про це нат дру штве-
ног бру то про из во да ме ре но у 2005. го ди ни има ју Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве: 1% јав не по тро шње и 1,9% при ват не по тро шње. 
Сле ди до ми нант но про те стант ска Ка на да са 1,4% јав не и 1,1% 
при ват не по тро шње. Че твр та је Фин ска са 1,7% јав не и 0,1% при-
ват не по тро шње. Од мах иза се на ла зе и сле де ће про те стант ске зе-
мље: Дан ска (1,6% и 0,1%), Швед ска (1,5% и 0,2%) и Аустра ли ја 
(0,8% и 0,8%). Пр ва ка то лич ка зе мља, Пољ ска, на ла зи се тек на 8. 
ме сту са 1,2% јав не и 0,4% при ват не по тро шње. Да ле ко иза је пра-
во слав на Грч ка са 1,4% јав не и без при ват не по тро шње. На дну та-
бе лу су ка то лич ка: Че шка Ре пу бли ка (са 0,8% и 0,2%), Ита ли ја (0,6 
и 0,3) и Сло вач ка (0,7% и 0,2%). На са мом ру бу та бе ле је још јед на 
пра во слав на зе мља – Ру ска фе де ра ци ја са 0,8% уче шћа у јав ном 
рас хо ду на ин сти ту ци је ви со ког об ра зо ва ња, и без уче шћа при ват-
не по тро шње у овој обла сти.
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 7. Ка да је реч о уде лу за издвајање приватнихтрошкова у
високообразовање (из ра же но у про цен ти ма од бру то дру штве ног 
про из во да), та да је си ту а ци ја сле де ћа.22) У вр ху се на ла зи низ од 
пет про те стант ских зе ма ља: САД са 68,9% у 2000. го ди ни и 65,3% 
у 2005. го ди ни, сле ди Аустра ли ја са 49% и 52,2%, Ка на да (39% и 
21) http://oberon.sourceoecd.org/vl=2830275/cl=28/nw=1/rpsv/factbook2009/09/02/04/index.

htm 
22) http://oberon.sourceoecd.org/vl=2588795/cl=20/nw=1/rpsv/factbook2009/09/02/03/index.

htm 
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44,9%), Но ви Зе ланд (без ме ре ња и 40,3%) и Ује ди ње но кра љев-
ство (32,3% и 33,1%). На са мом дну та бе ле су ка то лич ка Аустри ја 
са 3,7% и 7,1%, про те стант ска Фин ска са 2,8% и 3,9%, пра во слав на 
Грч ка са 0,3% и 3,3%, и про те стант ска Дан ска са 2,4% и 3,3%.
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 (гра фи кон 7) 

3.ОБРАДАПОДАТАКА

1. Де вет од де сет зе ма ља са нај ви шим уче шћем на уч ног ка дра 
у укуп ној ма си за по сле них су про те стант ске зе мље. На кон јед не 
ка то лич ке зе мље, по но во се ре ђа низ од не ко ли ко про те стант ских 
зе ма ља. У до њем де лу та бе ле на ла зи се чак 8 ка то лич ких зе ма ља у 
ни зу. На дну та бли це јед на је пра во слав на зе мља.

2. И ула га ње у зна ња има слич ну тен ден ци ју. Нај ве ћа ула га ња 
у зна ња ис ка зу је низ од не ко ли ко про те стант ских зе ма ља. У сре-
ди ни та бли це на ла зи се ла нац ка то лич ких зе ма ља, а на дну ли сте 
јед на пра во слав на и, ко нач но, јед на ка то лич ка зе мља.

3. И у по гле ду бро ја ис тра жи ва ча (на хи ља ду за по сле них) од-
у да ра ју про те стант ска дру штва. Пр ва два ме ста су ре зер ви са на за 
ове зе мље, баш као и рас по ред од 4-8. ме ста. Сре ди ну та бли це за-
у зи ма јед на пра во слав на зе мља, док се на дну рас по ре да на ла зи 
низ од: не ко ли ко ка то лич ких, јед не пра во слав не, па по но во низ од 
не ко ли ко ка то лич ких зе ма ља.

4. И ка да је у пи та њу број ре ги стро ва них па те на та на хи ља ду 
ста нов ни ка про те стант ске зе мље пред во де. Пр во, тре ће, пе то, ше-
сто, осмо и де ве то ме сто за у зи ма ју про те стант ска дру штва. Тек на 
де се том ме сту је јед на ка то лич ка зе мља. До њи део та бе ле ре зер-
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ви сан је за низ ка то лич ких зе ма ља, а при дну су два пра во слав на 
дру штва.

5. 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.

6. Нај ве ће рас хо де на ин сти ту ци је ви со ког об ра зо ва ња има ју 
чак пр вих се дам про те стант ских зе ма ља. Пр ва ка то лич ка зе мља 
ко ја од ва ја од ре ђе ни про це нат од БДП-а на ла зи се тек на осмом ме-
сту. Да ле ко иза је јед на пра во слав на зе мља, а на дну та бе ле не ко ли-
ко ка то лич ких зе ма ља. Пр ва о слав на зе мља је по след ња на ли сти.

7. Сли ка је још еви дент ни ја ка да је реч о из два ја њи ма при ват-
них тро шко ва за ви со ко об ра зо ва ње. У вр ху ли сте су пет про те-
стант ских зе ма ља, а на дну та бе ле ка то лич ке и про те стант ске зе-
мље. Ов де тре ба на гла си ти да су на вр ху та бе ле САД и бри тан ски 
до ми ни о ни ко ји има ју пре ва лен тан кал ви ни стич ки, пу ри тан ски, 
пре зве те ри јан ски и ан гли кан ски об лик ве ро и спо ве да ња хри шћан-
ства.23) На су прот то ме на дну та бе ле се на ла зе зе мље скан ди нав ског 
по ја са у ко ји ма је лу те ран ство до ми нант на (др жав на) ре ли ги ја.

На осно ву упо ред ног ис тра жи ва ња по ну ђе них ста ти стич-
ких по да та ка OECD-а и EUROSTAT-а мо же се за кљу чи ти да про-
те стант ске зе мље има ју: нај ве ће уче шће на уч ног ка дра у укуп ној 
ма си за по сле них, нај ве ћи број ис тра жи ва ча (на 1.000 ста нов ни ка), 
нај ве ћа ула га ња у зна ња, нај ве ћи број па те на та (на 1.000 ста нов-
ни ка), нај ве ћа ула га ња из бу џе та у ви со ко об ра зо ва ње, као и нај-
ве ћа из два ја ња из лич них (при ват них) бу џе та у ви со ко об ра зо ва-
ње. Обр ну то, нај ви шу до бит из па тент них пра ва (у од но су на БДП) 
има ју пра во слав не зе мље, а сле де ка то лич ке. По што су до би ти из 
па тент них пра ва у пра во слав ним при вре да ма ве ли ке, из ово га сле-
ди да је на уч но-ис тра жи вач ка де лат ност ор јен ти са на ви ше цен тра-
ли стич ки не го при ват но и ко мер ци јал но. Обр ну то, по што су до би-
ти из екс пло а та ци је па тент них пра ва у про те стант ским зе ма ља ма 
ма ле то ука зу је на ви со ко ко мер ци ја ли зо ван ка рак тер на уч но и стра-
23)  Англиканци су по многим питањима већ увелико калвинизовани, што је последица 

политике енглеске круне да приближи учења Англиканске цркве пуританизму, који се 
тој истој круни коначно и покорио дајући јој легитимитет. Остваривање доминантног 
места енглеске власти у друштву, које је коначно признао и пуритански верски покрет, 
утицао је да та иста власт утиче у правцу додатног реформизовања Англиканске цркве. 
Тако је дошло до додатне протестантизације англиканизма (који је некада доктринарно 
био између католичанства и протестантизма).
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жи вач ке де лат но сти, и ор јен та ци ју ка тр жи шном об ли ку при вре ђи-
ва ња у овој обла сти.

ЗАКЉУЧАК
На осно ву те о риј ских пред по став ки, по ста вље ног хи по те тич-

ког окви ра и на ла за ста ња да се за кљу чи ти да је по ла зна Мер то но-
ва при ме са о при сној ве зи са вре ме ног на уч но тех но ло шког при сту-
па и про те стант ске кон фе си о нал не кул ту ре  по твр ђе на. Са дру ге 
стра не, по ли ти ка на уч но тех но ло шког раз во ја се у про те стант ским 
зе мља ма уне ко ли ко раз ли ку је од кон фе си о нал но-кул тур ног ми-
љеа у ка то лич ким дру штви ма и још ви ше из ме ђу про те стант ских 
и пра во слав них зе ма ља. Ова по ли ти ка се, ме ђу тим, раз ли ку је и 
ме ђу са мим про те стант ским зе ма ља ма и то пре ма ска ли: лу те ра-
ни – ре фор ми са ни, чи ме се и по овом пи та њу по твр ђу ју Ве бе ро ве 
те зе о (та да са мо мо гу ћим, а да нас и до ка зи вим) раз ли чи то сти ма 
у дру штве ним при сту пи ма лу те ра на и кал ви ни ста (пре зве те ри-
ја на ца и сек ти). По ли ти ку на уч но тех но ло шког раз во ја у про те-
стант ским зе мља ма (ко ју дик ти ра ју ре фор ми са ни, а пра те је тек 
лу те ра ни) од ре ђу је скло ност ка ино ва тив ним ула га њи ма, тр жи шни 
при ступ про бле му,  ко мер ци ја ли за ци ја услу га, рас про стра ње ност 
прак тич них ино ва ци ја. На су прот то ме пра во слав на дру штва (ко ја 
су до брим де лом иза шла из план ске при вре де и до го вор не еко но-
ми је) ка рак те ри ше: не ко мер ци јал ни при ступ на уч но тех но ло шким 
ак тив но сти ма, ма ња ула га ња у ино ва тив не де лат но сти, би ро крат-
ски при ступ овом сек то ру при вре де, ор јен та ци ја пре ма ба зич ним 
ис тра жи ва њи ма.

На ве де ни ис тра жи вач ки по ду хва ти и го ре из не ти за кључ ци 
ука зу ју на те сну ве зу из ме ђу кон фе си о нал ног и на уч но тех но ло-
шког раз во ја. По твр ђи ва ње основ них по став ки: Мер то на, Ве бе ра, 
Ба роа и Ин гле хар та ука зу је на нер ски ди ве ве зе кул тур них чи ни-
ла ца и еко ном ског – дру штве ног и при вред ног раз во ја, у ко ме је 
на уч но тех но ло шки раз вој тек је дан ње гов не рас ки ди ви део. Та ко, 
ко нач но, еко но ми ја пре ста је да се са гле да ва са мо као не ка ква за-
себ на на уч на ди сци пли на из дво је на из ин тер ак ци је са дру гим дру-
штве ним под руч ји ма и под ло жна еко ном ском ин же ње рин гу ко ји 
ра за ра вер ско-он то ло шко, кул тур но и дру штве но тки во јед не на ци-
је. Она са да по чи ње да се са гле да ва и као дру штве на де лат ност (и 
дру штве на на у ка у пу ном зна че њу ре чи), у ко јој вред но сти, нор ме 
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и кул ту ра игра ју ва жну уло гу, и у ко јој је по ли ти ка ме сто су сре та 
кул ту ре и еко но ми је, ре ли ги је и на у ке.

VladanStankovic
CONFESSIONSANDPOLITICSOF

SCIENTIFIC-TECHNOLOGICALDEVELOPMENT
Summary

Inthispaperauthoranalyzedconnectionsbetweenthree
Christianconfessions(Orthodox,CatholicandProtestant)
andpointersofscientifictechnologicaldevelopmentand
onthebasisofthisanalysistheauthormadeconclusions
oninfluenceofconfessionculturalfactorsonthepolitics
of scientifictechnologicaldevelopment.The startingpo
intintheanalysisisatheoreticalnotionalframe,thenthe
authoranalyzedthepointers,maderesearchandpresen
tedfinalconclusions.Firstpartofthepaperencompasses
firstlyatheoreticalframeofresearchinthisfieldthathas
beenconductedsofar,andthenapractical(working)de
finitionoftheobjectofresearch(notionalframe).Second
partisoperationalone,anditwaswrittenbyunderlining
thepointerswhichclearlypointedarelationbetweencon
fessional and scientifictechnological development. In
thirdpartofthepaperonthebasisofstatisticaldatathe
author connected independent variables of confessional
(mainlyinthecaseofOrthodox,CatholicandProtestant
states)withdependentvariablesof scientifictechnologi
cal development (on thebasis of theOEBSandEURO
STATdata).Intheendofthepaper,onthebasisofsuch
data the author made conclusions on (non)existence of
correlationsbetweenconfessionalandscientifictechnolo
gicaldevelopment.Incaseofthecontentofthemeaning
of thewordsused in the research theauthorused follo
wingmethods:methodofobservation,statisticalmethod,
methodof intertwinedcultures,comparativemethodand
methodofidealtypes.Amongformal(structural)methods
therewereimplementedthefollowingmethods:inductive
methodandmethodofdeduction,concretizationandge
neralization.
Key Words: politics, confession, scientifictechnological
development
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