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ЈованБ.Душанић*

ПО КУ ШАЈ РЕ А НИ МАЦИЈЕ 
НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗМА

Не мо же др во до бро пло до ве зле ра ђа ти, 
ни др во зло, пло до ве до бре ра ђа ти. 

Сва ко др во ко је не ра ђа до бра пло да, се че се и у огањ ба ца. 
И та ко, да кле, по пло до ви ма њи хо вим по зна ће те их.

ЕванђељепоМатеју,7:18-20

У ја ну а ру ове го ди не, са мо не ко ли ко са ти по што сам 
за вр шио текст Сеулски уместоВашингтонског консензуса, 
од пред сед ни ка Ака де ми је еко ном ских на у ка, ко ле ге Љу бо-
ми ра Ма џа ра до био сам елек трон ску по шту  ко јом ме оба-
ве шта ва дасеуАкадемијиекономскихнаукаприпремарас-
праваонеолиберализму,закојубињеговприложенитекст
поднасловом А́ветнеолиберализма́ могаопослужитикао
иницијални и пред ло жио да при пре мим свој при лог. Та да сам 
се крат ко освр не мо, у postscriptum-у тек стa Сеулскиуместо
Вашингтонскогконсензуса,на не ке ста во ве из не те у при ло-
гу ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра и то по слао као свој од го вор за 
по зив на рас пра ву.1

По сле ско ро по ла го ди не, усле дио је исти по зив, са на-
зна че ним тач ним да ту мом (17.06.2011) рас пра ве за окру глим 
сто лом о нео ли бе ра ли зму на Еко ном ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду (Про фе сор ска са ла). Са да је по зив сти гао по штом и 
у при ло гу је по но во до ста вљен као пред ло жак за рас пра ву 

* Висока школа за пословне студије, Београд

1 Ви де ти: http://www.nspm.rs/eko nom ska-po li ti ka/se ul ski-ume sto-va sing-
ton skog-kon sen zu sa-i-po ku saj-re a ni ma ci je-neo li be ral nih-dog mi.html
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текст ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра Аветнеолиберализма. У са-
жет ку овог тек ста у пр вој ре че ни ци се ис ти че да сврхаовог
текстајестеодлучносупротстављањеантилибералнојми-
сликојауСрбијипостајесвемаркантнијаиутицајнија.

У са мом тек сту ко ле га Љу бо мир Ма џар ис ти че да се бе 
ви ди каоштомеуосталомвидивећинаприпадникаструке,
каоекономистукојиспадаулибералнооријентисанитабор.
Но,јанисамнасамомњеговомекстрему(стр. 3). И за и ста, 
и овај ве о ма оп ши ран текст (као и ње гов до са да шњи ви ше-
де це ниј ски, та ко ђе обим ни, опус) по твр ђу је ње го ву по све-
ће ност нео ли бе ра ли зму, а не ки од из не тих ста во ва упу ћу ју 
на за кљу чак да они ни су да ле ко ни од самогнеолибералног
екстрема.То би се, пр вен стве но, мо гло ре ћи за ње го во схва-
та ње уло ге др жа ве (у тек сту он др жа ву ква ли фи ку је каоде-
структивнусилу,каомеханизамкојиизпривредеиодста-
новништва безобзирно исисаваживотне сокове– стр. 14), 
у ве зи са ко јом ко ле га Љу бо мир Ма џар пи ше дабинајвиши
друштвениприоритетмораодабудеизградњаштоефика-
снијихмеханизамаконтроленаддржавом,јертајмалохла-
коможедаподивља,атоустварноститакоичесточини,
ипредузимањенапорадаседржаваскрешеисасече,дајој
сеодузмуширокаподручјаинтервенције... (стр. 25-26).2 Ова-
кав став је ско ро иден ти чан са ми шље њем Гро ве ра Нор кви-
ста, пред сед ни ка удру же ња Американцизапорескуреформу 
(у ли те ра ту ри се оно че сто на во ди као при мер екс трем ног 
нео ли бе ра ли зма), ко ји је сма трао да др жа ву тре ба та ко сма-
њи ти  (скресатиисасећи – ка ко би ре као ко ле га Љу бо мир 
Ма џар) да она мо же ста ти у ка ду, а по том је ту и  за да ви ти.

На да ље, у на ве де ном тек сту ко ле га Љу бо мир Ма џар 
пи ше: Другатешкоразумљиваставкајестежестокаосу-
да,самногоједаигорчине,којиантилибералиупућујутзв.

2 Др жа ва ни је про блем са ма по се би, ка ко то твр де нео ли бе ра ли, не го она 
је сте про блем ка да је не ком пе тент на, не е фи ка сна и нео д го вор на, а ка квом 
су је ство ри ли на ши вла сто др шци. Еви дент но је да еко ном ску по ли ти ку у 
Ср би ји од 2000. го ди не ре а ли зу ју нео ли бе рал ни еко но ми сти из Г 17 плус 
и њи хо ви исто ми шље ни ци (уз не се бич ну „по моћ“ нео ли бе рал них иде ја и 
струч ња ка из ММФ-а), а њу ка рак те ри ше ве о ма чуд на ме ша ви на во лун та-
ри стич ког др жав ног ин тер вен ци о ни зма, с јед не, и нео ли бе ра ли зма, с дру ге 
стра не. У успе шним зе мља ма „ви дљи ва“ (др жа ва) и „не ви дљи ва“ (тр жи ште) 
ру ка, др жав но и при ват но вла сни штво, те др жав ни сек тор и при ват но пред-
у зет ни штво де лу ју за јед но и ус кла ђе но, а др жав на и пред у зет нич ке по ли ти-
ке ни су ор јен ти са не са мо на крат ки, не го на сред њи и ду ги рок
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Вашингтонскомконсензусуко јинијеништадругодосписак
рецепатазауредноидисциплиновановођењеекономскепо-
литике.Коприздравојпаметиможедабудепротивтога.
(стр. 20).3

Са на ве де ним и слич ним ста во ви ма убе ђе ног и стра-
сног нео ли бе ра ла, ка кав је ко ле га Љу бо мир Ма џар, мо жда је 
ра ни је и има ло не ког сми сла по ле ми са ти, али је да нас исто-
риј ска прак са (ко лапс пост со ци ја ли стич ких при вре да ко је су 
се у во ђе њу еко ном ске по ли ти ке при др жа ва ле Ва шинг тон-
ског кон сен зу са, а по том и свет ска еко ном ска кри за) ста ви-
ла тач ку на те о риј ске спо ро ве о нео ли бе ра ли зму. Шта ви ше, 
мно ги од нај и стак ну ти јих иде о ло га нео ли бе ра ли зма су се, 
по след њих го ди на, јав но од ре кли сво јих по гле да и при зна ли 
да је све то, што су ра ни је про по ве да ли и за што су се свој ски 
за ла га ли, би ла ве ли ка гре шка. Због то га ми слим да је пред ло-
же на те ма за рас пра ву (у Ака де ми ји еко ном ских на у ка) би ла 
ак ту ел на, али и на су шно по треб на, пре јед не де це ни је (ка да 
смо се опре де љи ва ли за тран зи ци о ни пут еко ном ских ре фор-
ми),4 а са да, чи ни ми се да, је она по ста ла бес пред мет на. 

Не по ко ле бљи ви за ступ ни ци нео ли бе ра ли зма у Ср би ји 
–  а ко ле га Љу бо мир Ма џар је си гур но је дан од нај мар кант-

3 Мо гу са мо да прет по ста вим ре ак ци ју ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра на на сло ве 
(и под на сло ве) не ких од мо јих књи га, као на при мер: Washingtonconsensus–
кодификованипрограмекономскогнеоколонијализма(2007)илиМонетарни
итржишнифундаментализам–каоалибизанекомпетентност(2004).

4 Не ко ли ко го ди на по сле „српскеоктобарскереволуције“ ко ле га Љу-
бо мир Ма џар ће на са ве то ва њу На уч ног дру штва еко но ми ста (НДЕ) 
по ку ша ти да об ја сни и оправ да од су ство кри ти ке на ше ака дем ске 
еко ном ске јав но сти (ви де ти: Економски анали, 12/03). Упоследњих
паргодина,одоктобарскогпреврата2000.наовамо,критикајене-
какозамрла.Тоједобримделомиразумљиво.Читавихдесетгодина
смоприжељкивалирадикалнеполитичкеидруштвенепроменеиза-
зивалидемократскеснагеукојимајеиширајавноствиделачиниоце
цивилизацијскееманципације.Најзадседогодиоитајдугоижељно
чеканиполитичкипреокрет;последњастваркојасеутаквомспле-
туоколностимоглајавитикаоидејаипоривјестенекаквакритика
онихукојесмогодинамаполагалисвенаде.У исто вре ме мо ји кри-
тич ки тек сто ви (па и ре фе ра ти на са ве то ва њи ма НДЕ) су од стра не 
про грам ских са ве та и/или ре дак циј ских од бо ра би ли цен зу ри са ни  
(ви ше или ма ње скра ћи ва ни), па чак и ба ца ни у „кош за от пад ке“ 
(ви де ти: postscriptum)  и по ред мо јих апе ла да то не тре ба чи ни ти, јер 
сва ко од нас – ака дем ских еко но ми ста сво је тек сто ве пот пи су је име-
ном и пре зи ме ном, авремејенајбољисудијаивидећемокојеоднас
био у праву. (ви де ти: http://sta ri sajt.nspm.rs/eko nom ska po li ti ka/2006_
pre pi ska.htm).
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ни јих ме ђу њи ма – сво је те о риј ске еко ном ске за кључ ке из-
во де из ме та фи зи ке, а не из ем пи риј ских чи ње ни ца, за не ма-
ру ју ћи при то ме да је еко ном ска на у ка  дру штве на, а не не ка 
чи сто ака дем ска, ап стракт на, ме та фи зич ка, езо те рич на или 
лар пур ла ри стич ка ди сци пли на. Еко ном ска на у ка тре ба, пре 
све га, да по мог не но си о ци ма еко ном ске по ли ти ке у на сто ја-
њи ма да обез бе де ду го роч но одр жив ди на ми чан при вред ни 
раст уз пу ну за по сле ност, те  социјалноодговорну и пра вед-
ну рас по де лу на ци о нал ног до хот ка. Због то га ме на ши нео-
ли бе ра ли нео до љи во под се ћа ју на зна ме ни тог фи ло зо фа (на 
ко га се ко ле га Љу бо мир Ма џар по зи ва и у свом ра ду – стр. 
22 – Но,јазаједносаХегеломмислим…Хегелбисе,некбуде
поновљено,саовиментузијастичносагласио), ко ји је на при-
мед бу да чи ње ни це не у мо љи во до ка зу ју ка ко ње го ве тврд-
ње ни су тач не, од но сно да је ње го ва те о ри ја у рас ко ра ку са 
ствар но шћу (ра ди ло се, на и ме, о бро ју пла не та ко ји је он „до-
ка зао“ сво јом фи ло зоф ском те о ри јом), од го во рио: Тим горе
почињенице.

Не ви дим за што је по треб но „ме ри ти реп уби је ном ву-
ку“, од но сно у че му би био ве ли ки иза зов за истин ске кри-
ти ча ре нео ли бе ра ли зма (ко ји су о то ме пи са ли де це ни ју уна-
зад – а ме ђу срп ским ака дем ским еко но ми сти ма их је би ло 
све га два-три) или хра брост за ра ни је за го вор ни ке, а са да 
же сто ке кри ти ча ре нео ли бе ра ли зма (људизасваковреме) да 
рас пра вља ју о овој те ми. Још ма ње ми је ја сно за што је то 
по треб но за ступ ни ци ма нео ли бе ра ли зма. Мо гу да раз у мем 
да истин ским за го вор ни ци ма нео ли бе ра ли зма, ни је ла ко да 
при хва те (по го то во, јав но при зна ју) да је све оно што су го-
ди на ма и де це ни ја ма за го ва ра ли и у шта су ве ро ва ли би ла 
јед на ве ли ка за блу да, али ми је не ја сна њи хо ва упор ност да 
до ка зу ју не што што се очи глед но до ка за ти не мо же.

Уме сто по ле ми ке ко је би се све ла на „ја ло ву“ ин те лек-
ту ал ну акро ба ти ку, нео ли бе ра ле бих под се тио на текст но-
бе лов ца Џо зе фа Сти гли ца, јед ног од нај по зна ти јих са вре ме-
них еко но ми ста (про фе со ра на нај пре сти жни јим свет ским 
уни вер зи те ти ма, а ра ни је пред се да ва ју ћег Ве ћа еко ном ских 
са вет ни ка пред сед ни ка САД Би ла Клин то на, те пот пред сед-
ни ка Свет ске бан ке). У тек сту Крајнеолиберализмаон пи-
ше: Свет није био милосрдан према неолиберализму, том
бућкуришуидеја,базираномнапретпоставцифундамента-
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листадатржиште,каосаморегулирајућисистем,ефикасно
расподељујересурсеиодличнослужиинтересимадруштва.
Управотајтржишнифундаментализамлежиуосновита-
козваног„Вашингтонскогдоговора“…Неолибералнитржи-
шнифундаментализамјеувекбиополитичкадоктринакоја
јебилауслужбиодређенихинтереса.Оннијеникадабиопо-
тврђенуекономскојтеорији.Садајејаснодаганијепотвр-
диланиисторијскапракса.5

По чет ком ове го ди не (14.01.2011) про фе сор Јо же Мен-
цин гер, је дан од нај по зна ти јих са вре ме них еко но ми ста са на-
ших про сто ра и „ар хи тек та“ успе шне сло ве нач ке тран зи ци је, 
дао је ин тер вју за под го рич ки не дељ ник Монитор. Ин тер вју 
је на сло вљен са  „Неолиберализамјепроизвеокризу“, што ја-
сно ука зу је на ко ре не свет ске еко ном ске кри зе (2008), а упра-
во је  ова кри за на по кон ставилатачкунаспоровеоекономском
неолиберализму,акојисесадакоднас,итоодстранеАкадемије
економскихнаука,покушавајудареанимирају.

По зна то је да нео ли бе ра ли ма и та ко ве ли ки ауто ри те-
ти са вре ме не еко ном ске ми сли – ка кви су но бе ло вац Џ. Сти-
глиц и про фе сор Ј. Мен цин гер – ни су „по во љи“ (по што не 
де ле њи хо ва иде о ло шка уве ре ња), па ћу да их под се тим да је 
(нео ли бе рал но ори јен ти са ни) ве о ма ути цај ни и (на ро чи то, од 
стра не нео ли бе ра ла) це ње ни TheFinancialTimes, пи шу ћи о 
Из ве шта ју Спен со ве ко ми си је за раст и раз вој, свој увод ник 
од 22.05.2008 го ди не за по чео ре че ни цом: Вашингтонскикон-
сензус–стабилизуј,приватизуј,либерализуј–јемртав.

На и ме, но бе ло вац Мајкл Спенс је био на че лу Ко ми си ја за 
раст и раз вој (а у ње ном ра ду је по ред 21 стал ног чла на из 18 зе-
ма ља, уче ство ва ло још око 300 углед них струч ња ка) и она је про-
у чи ла ис ку ство и раз вој не мо де ле 13 еко ном ски нај у спе шни јих 
др жа ва у пе ри о ду од 1950. до 2005. го ди не (ко је су у кон ти ну и-
ра ном пе ри о ду од нај ма ње 25 го ди на оства ри ле про сеч ну сто пу 
ра ста из над 7 од сто), с ци љем да зе ма ља у раз во ју по ну ди пре-
по ру ке за оп ти мал ну – ду го роч но одр жи ву – стра те ги ју раз во ја. 

За кљу чак Ко ми си ја је да не ма је дин стве ног ре цеп та за 
раз вој, али оно што је за јед нич ко за ана ли зи ра них 13 еко ном ски 
нај у спе шни јих др жа ва је сте да су на че лу ових др жа ва би ле ве о ма 
спо соб не, ак тив не и праг ма тич не вла де ко је су има ле кључ-

5 Ви де ти: http://www.pro ject-syndi ca te.org/com men tary/sti glitz101/En glish
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ну уло гу у раз во ју еко но ми је и би ле по све ће не еко ном ском 
ра сту. Ма да не да је го то ве ре цеп те, Из ве штај се дис тан ци ра 
од вла да ју ће нео ли бе рал не еко ном ске дог ме, и у ње му се кон-
ста ту је да ана ли зи ра не зе мље, у спро во ђе њу раз вој не по ли-
ти ке, ни су би ле пре ви ше на кло ње не сло бод ном тр жи шту, те 
да кључ ну уло гу у раз во ју при вре де има др жа ва на чи јем је 
че лу ак ти ва и праг ма тич на вла да. 

Мно ги од за кљу ча ка из Из ве шта ја Ко ми си је за раст и 
раз вој на шли су сво је ме сто у Се ул ском кон сен зу су, нај зна-
чај ни јем до ку мен ту ко ји је усво јен (11-12. но вем бра 2010) у 
Се у лу на пе том по ре ду са ми ту ли де ра зе ма ља чла ни ца Г 
20 (у ову гру пу ула зи 19 ве ли ких на ци о нал них еко но ми ја – 
Аустра ли ја, Ар ген ти на, Бра зил, В. Бри та ни ја, Ин ди ја, Ин-
до не зи ја, Ита ли ја, Ја пан, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, Ка на да, 
Ки на, Мек си ко, Не мач ка, Ре пу бли ка Ко ре ја, Ру си ја, Са у диј-
ска Ара би ја, САД, Тур ска и Фран цу ска, те Европ ска уни ја). 
Се ул ски кон сен зус од ба цу је нео ли бе рал ну гло ри фи ка ци ју 
сло бод ног тр жи шта и уни вер за лан про грам раз во ја за све зе-
мље без об зи ра на њи хо ве спе ци фич но сти. Овим до ку мен-
том, ка ко то пи ше TheFinancialTimes,  за би јен је јошједан
ексеруковчегмртвогаВашингтонскогконсензусаи њи ме се 
от кла ња ју кључ не сла бо сти нео ли бе рал ног Ва шинг тон ског 
кон сен зу са.

Прво, за раз ли ку од Ва шинг тон ског кон сен зу са ко ји је 
ин си сти рао на мак си мал ном по вла че њу др жа ве из еко ном ске 
сфе ре (а тр жи ште ће као са мо ре гу ли ра ју ћи си стем, обез бе-
ђи ва ти оп ти мал не ре зул та те и од лич но слу жи ти ин те ре си ма 
дру штва), Се ул ски кон сен зус пред ви ђа зна чај ни ји др жав ни 
ин тер вен ци о на ли зам.

Друго, Се ул ски кон сен зус у свој фо кус ста вља еко ном-
ски (ди на ми чан, ста би лан, одр жив и све о бу хва тан) раст, за 
раз ли ку од Ва шинг тон ског кон сен зу са где су за ме ње ни ци-
ље ви и сред ства у стра те ги ји при вред них ре фор ми. Фи нан-
сиј ска ста бил ност (ни ска сто па ин фла ци је и ста би лан де ви-
зни курс), при ва ти за ци ја и ли бе ра ли за ци ја про гла ше ни су 
ци ље ви ма, уме сто да бу ду са мо не ка од сред ста ва стра те ги је 
еко ном ских ре фор ми.

Треће, али ни шта ма ње ва жно – за раз ли ку од Ва шинг-
тон ског кон сен зу са ко ји је био уни вер за лан про грам на ме-
њен (тач ни је на ту ран) свим зе мља ма, Се ул ски кон сен зус ја-
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сно на гла ша ва да не по сто ји уни вер зал на фор му ла за успех 
при ре фор ми са њу при вре да, те да би сва ка зе мља са ма тре-
ба ло да раз ра ди и спро во ди стра те ги ју раз во ја узи ма ју ћи у 
об зир соп стве не спе ци фич но сти.

На по след њем го ди шњем за се да њу ММФ-а и Свет-
ске бан ке, ко је је одр жа но у апри лу 2011. го ди не, пр ви чо век 
ММФ-а До ме ник Строс-Кан (и сам до ско ра убе ђе ни нео ли-
бе рал) је у свом 90-о ми нут ном за па же ном из ла га њу под вр-
гао оштрој кри ти ци по сто је ћи ме ђу на род ни по ре дак и за ло-
жио се за ње го во од ба ци ва ње и из град њу но вог пра вед ни јег 
све та. ММФ је пу не две де це ни је био ба сти он иде о ло ги је 
Ва шинг тон ског кон сен зу са и кључ ни ин стру мент за на ме та-
ње те нео ли бе рал не иде о ло ги је це лом све ту, да би са да пр ви 
чо век ММФ-а при знао да Ва шинг тон ски кон сен зус во ди у 
еко ном ску ка та стро фу, те да се он сасвојимпоједноставље-
нимекономскимидејамаирецептимаурушиотокомсвет-
скеекономскекризеипостаодеопрошлости.

И на кра ју, да на ве дем и при мер, до не дав но, нај све ти ја 
„ико на“ нео ли бе ра ла – Але на Гри спе на. Он је две де це ни је 
(1987-2006) био је дан од нај моћ ни јих љу ди све та, на ла зив-
ши се на че лу Цен трал не бан ке САД (Си стем фе де рал них 
ре зер ви), и до бро се се ћа мо ње го ве зна ме ни те фра зе: Letmar-
ketdoit’smagic–Несметајтетржиштударади).Углед ни 
бри тан ски TheGuardian је об ја вио спи сак свет ских лич но-
сти ко је су нај од го вор ни је за свет ску еко ном ску кри зу. Ален 
Гри спен се на том спи ску на ла зи на пр вом ме сту (са 31,9% 
гла со ва) – дру ги на ли сти је Џорџ Буш Мла ђи (16,7%), а тре ћи 
пре ми јер В. Бри та ни је, Гор дон Бра ун (14,1%).6 

На са слу ша њу пред Кон гре сом САД Ален Гри спен је 
из ја вио да јеимаовеликуверуумоћтржишта, те да јена-
кнадноувидеогрешкуунеолибералнојидеологијислободног
тржишта. На том са слу ша њу пред се да ва ју ћи (Wax man) пр-
во ци ти ра ра ни ју из ја ву Але на Гри спе на (Ја имам иде о ло ги-
ју. Ми слим да сло бод но тр жи ште пред ста вља нај бо љи на чин 
ор га ни зо ва ња еко но ми је), па ка же:  ви сте би ли убе ђе ни у то 
да тр жи ште са мо се бе ре гу ли ше …мо је пи та ње је јед но став-
но – далистегрешили, Ален Гри спен од го ва ра: да, от крио 

6 Ви де ти: http://www.gu ar dian.co.uk/bu si ness/poll/2009/jan/26/road-to-ruin-
re ces sion
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сам да је то би ла гре шка. На до пун ско пи та ње:  на шли сте 
гре шку, а Ален Гри спен још јед ном по на вља: да, уви део сам 
гре шку у мо де лу. Пред се да ва ју ћи да ље пи та: Дру гим ре чи-
ма, ви сте уви де ли да је ваш по глед на свет, ва ша иде о ло ги ја 
би ла по гре шна, а од го вор гла си: У пра ву сте. Био сам оча јан 
због те чи ње ни це … све у шта сам ве ро вао 40 го ди на би ла је 
гре шка.

У до ку мен тар ном фил му „The Warning“ (Упозорење)
мо гли смо да по гле да мо ин сер те са го ре на ве де ног са слу ша-
ња. На екра ну ви ди мо ка ко се, не ка да мо ћан чо век, са мо у-
ве ре ни и ва тре ни по бор ник нео ли бе ра ли зма, пре тво рио у 
јед ног сла ба шног, не си гур ног и уту че ног де ди цу.Ни је би ло 
при јат но гле да ти ка ко осо ба, ко ја цео свој рад ни век ве ру ју ћи 
и бо ре ћи се за сво ја убе ђе ња, на кра ју жи во та до ла зи до за-
кључ ка да је све оно што је ра ди ла, у шта је ве ро ва ла и за што 
се бо ри ла, за пра во би ла са мо јед на ве ли ка гре шка. Мо же мо 
са мо да прет по ста ви мо ка ко се осе ћа чо век ко ји то спо зна. 
Ме ђу тим, тре ба ода ти при зна ње они ма ко ји смог ну сна ге да 
то и јав но са оп ште.

Раз у мем да то ни је ла ко, али је нео п ход но и за све (а пре 
све га, за њих са ме) из у зет но ко ри сно.

P.S.
Као што сам већ на го ве стио у фу сно ти 4 мо ји ре фе ра ти на 

са ве то ва њи ма На уч ног дру штва еко но ми ста су по сле уза стоп-
них цен зу ри са ња (ве ћег или ма њег скра ћи ва ња) већ 2006. го ди-
не, би ли ба че ни у „кош за от пат ке“. По сле то га је усле ди ла мо ја 
пре пи ска са пред сед ни ком Про грам ског са ве та и Ре дак циј ског 
од бо ра НДЕ. У пр вом пи сму на пи сао сам(ви де ти:http://sta ri sajt.
nspm.rs/eko nom ska po li ti ka/2006_pre pi ska.htm).

Ва ша од лу ка да пр во од ме не тра жи те да на пи шем ре фе-
рат за тра ди ци о нал ни де цем бар ски скуп ко ји ор га ни зу је те, а два 
да на пред ње гов по че так ме оба ве сти те да ре фе рат (либерали-
зација,стабилизација,приватизација–Программодернизације
Србијеилипрограмекономскогнеоколонијализма)ко ји сам Вам 
до ста вио у ро ку ко ји сте зах те ва ли – збогвеликогбројаприспелих
радова– ни сте при хва ти ли заофицијелнипрограмКонференци-
је, раз лог је због че га Вам се обра ћам. 

Ве ћи ну мо јих тек сто ва са ових на ших ску по ва до са да сте 
ско ро ре дов но цен зу ри са ли (ви де ти у Економскиманалима,де-
цем бар 2003, мој апел да то не чи ни те), а са да сте на пра ви ли но-
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ви ис ко рак и мој рад у це ли ни за бра ни ли за јав ну пре зен та ци ју. 
Сма трао сам, и сма трам, да на овим на шим ску по ви ма, (по го то-
во што их ор га ни зу ју ин сти ту ци је та ко звуч них име на – Научно
друштвоекономиста,Академијаекономскихнаука,Економски
факултет) тре ба да се чу ју раз ли чи та, па и су прот ста вље на, ми-
шље ња, а не са мо ми шље ња еко но ми ста исто ми шље ни ка – нео-
ли бе ра ла. 

Ме ђу тим, од лу ка ко ју сте до не ли је и нај бо ља по твр да ис-
прав но сти не ких од мо јих ста во ва ко је сам из ло жио и у ре фе ра ту 
ко ји сте за бра ни ли. У ње му сам, из ме ђу оста лог, на пи сао и сле-
де ће: По ста вља се пи та ње ка ко то да је нео ли бе рал ни про грам 
ра ди кал них еко ном ских ре фор ми (и по ред не га тив них ис ку ста ва 
ко је су мно ге зе мље има ле спро во де ћи га) то ли ко по пу ла ран и ско-
ро јед но ду шно при хва ћен од на ше по ли тич ке и еко ном ске ели те. 

Пре све га, тре ба има ти у ви ду да свет ска оли гар хи ја и 
круп ни ка пи тал има ју сво је ин те ре се, а уз то по се ду ју огро ман 
но вац и пре ко ње га и све ути цај ни је ме ди је. Од свет ске оли гар-
хи је и круп ног ка пи та ла за ви си ко ји про јек ти ће би ти фи нан си ра-
ни и ко ће на њи ма ра ди ти (и до бро за ра ди ти), ко ће до би ти раз не 
сти пен ди је, гран то ве и пу то ва ти на ме ђу на род не ску по ве, ко ће 
би ти увод ни ча ри или ме ди ја то ри струч них ску по ва, уче сни ци 
»струч них« еми си ја на њи хо вим »ре форм ским и не за ви сним« 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња пре ко ко јих ће ме диј ски да бу ду 
про мо ви са ни у во де ће »екс пер те« и бу ду кан ди до ва ни и за кључ-
на еко ном ска ме ста у др жа ви. Нај рев но сни ји ме ђу њи ма има ју 
шан су да по ста ну до бро пла ће ни чи нов ни ци ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја или са вет ни ци свет ске оли гар хи је у не кој од не раз ви-
је них зе ма ља. 

Исти не ра ди тре ба ре ћи да ваш по сту пак ни је не што што 
се сре ће са мо на на шим про сто ри ма. Ри гид не ко му ни стич ке 
иде о ло шке ко ми си је за ме ње не су еко ном ско-по ли тич ким иде о-
ло шким апа ра том ко ји да нас функ ци о ни ше на је дан мно го суп-
тил ни ји на чин. Та ко у углед ном LeMondediplomatique(срп ско 
из да ње, јун 2003) пи ше: 

По сте пе ну ути ца ја ко ји има ју на др жав ни апа рат у нај ра-
зви је ни јим зе мља ма све та, пре свих САД и В. Бри та ни ји, нео ли-
бе ра ли су у по зи ци ји да ути чу на по ли тич ке то ко ве и на од лу-
ке мул ти ла те рал них ин сти ту ци ја, по себ но на „све то трој ство“ 
ко је чи не ММФ, Свет ска бан ка и Свет ска тр го вин ска ор га ни-
за ци ја. Ве дре ћи и обла че ћи у ме ди ји ма ко ји су до ми ни ра ли над 



ЈованБ.Душанић ПОКУШАЈРЕАНИМАЦИЈЕ...

328

свет ским јав ним мње њем, нео ли бе ра ли су мо гли да бо ја ди шу или 
пак пот пу но да уки ну ин фор ма ци је ко је им ни су по во љи, а по себ но 
оне ко је се од но се на број ке ве за не за сто пу раз во ја. С об зи ром да 
сто је на по зи ци ји си ле у оде ље њи ма за еко но ми ју нај у глед ни јих 
свет ских уни вер зи те та, буд но мо тре да ни је дан је ди ни еко но ми-
ста-ди си дент не бу де при мљен за про фе со ра ка ко не би ужи вао у 
пре сти жу ко је би му пру жа ло про фе сор ско зва ње. 

У зе мља ма ко је су у про це су раз во ја, сна жне мен ге ле нео-
ли бе ра ли зма су још ја че сти сну те. Мно ге вла де су при ну ђе не тек 
да пре жи вља ва ју због по ли ти ке ММФ-а, Свет ске бан ке и нај бо га-
ти јих зе ма ља, чи ја фи нан сиј ска по др шка им је нео п ход на иако 
та ква по ли ти ка до во ди до бес ко нач ног ва ља ња у бла ту еко ном-
ске кри зе у про це су раз во ја... Пред ло зи за ал тер на тив на ре ше ња 
су све ма ло број ни ји јер ин те лек ту ал ци не ма ју до вољ но по ве ре ња 
у но ве иде је ко је би иза зва ле и над ја ча ле уста ље ну, кру ту прак-
су нео ли бе ра ли зма. Не ки од њих су чак и пре бе гли у су про тан 
та бор нео ли бе ра ла у че му не ма ни чег чуд ног с об зи ром да јед на 
кон сул та ци ја за ра чун ММФ-а или Свет ске бан ке до но си оно ли-
ко нов ца ко ли ко се у нор мал ним окол но сти ма за ра ди ви ше го ди-
шњим пре да ним ра дом на уни вер зи те ту број них не раз ви је них 
зе ма ља. 

Кон тро ли шу ћи та ко гло бал ни по ли тич ки и ин те лек ту ал ни 
до мен, нео ли бе ра ли рас по ла жу свим сред стви ма с ко ји ма мо-
гу да пре тво ре у бе зна чај ни, уса мље ни глас сва ког ко се усу ди 
да их кри ти ку је. На рав но, уко ли ко их кроз не ви ђе ну ме диј ску 
ма ши не ри ју не про гла се не спо соб ним да схва те „шта се то, за бо-
га, за пра во за и ста де ша ва око њих“. Та ко, сва ка озбиљ на де ба та 
би ва са се че на у ко ре ну, а ди си ден ти се др же у стро го чу ва ном 
ре зер ва ту, си сте мат ски иг но ри са ни од ме ди ја, што све за јед но 
до при но си ја ча њу и до ми на ци ји ли бе рал не док три не... Упр кос 
нео спор ном не у спе ху, нео ли бе рал на дог ма о пред но сти ма сло-
бод ног тр жи шта и да ље се на ме ће за хва љу ју ћи еко ном ско-по ли-
тич ком иде о ло шком апа ра ту ко ји, по сво јој ве ли чи ни и ути ца ју, 
не ма пан да ма... 

У Бе о гра ду, 12. де цем бра 2006.7    

7 На кра ју овог пи сма на пи сао сам и сле де ћи postscriptum: Ка да сам на-
пи сао овај да тум (12. де цем бар), се тих се да сам упра во на да на шњи 
дан пре не што ви ше од 20 го ди на био ухап шен (због сум ње да сам по чи нио 
кри вич на де ла из чла на 133/1 и 157 Кри вич ног за ко на СФРЈ – вер-
балниделиктилиделиктмишљења) и „смештен“ ме ђу ду го го ди шње 
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Непролазнавременасамоједнекњиге

Ауторизованадискусијазаокруглимстолом
онеолиберализмуодржана17.04.2011.
наЕкономскомфакултетууБеоградуу
организацијиАкадемијеекономскихнаука

Чувајтеселажнихпророка,којивамдолазеу
оделуовчијем,аизнутрасуграбљививуци.

Поплодовимањиховимпознаћетеих.
ЕванђељепоМатеју, 7:15-16

У до пи су ко јим смо по зва ни на окру гли сто о нео ли-
бе ра ли зму, пред сед ник Ака де ми је еко ном ских на у ка, ко ле га 
Љу бо мир Ма џар, на гла сио  је ка ко је по жељ но да на ши при-
лозибудудостављенипетданапреодржавањарасправе,у
комслучајубионибилиелектронскидостављенисвимпо-
званимучесницима. По што сам то ура дио у скла ду са пре по-
ру ком, прет по ста вљам да су сви за ин те ре со ва ни уче сни ци 
овог окру глог сто ла упо зна ти са мо јим при ло гом (Покушај
реанимацијенеолиберализма). 

При лог сам до ста вио ра ни је, ка ко га са да у це ло сти не 
бих пре при ча вао, не го бих ис ко ри стио при ли ку да се освр-
нем на не ке од ста во ва ко је је упра во из ло жио ко ле га Љу бо-
мир Ма џар у сво ме увод ном из ла га њу, као и не ки од дру гих 
да на шњих ди ску та на та. По тен ци рао бих три ства ри.

Пр во, ко ле га Љу бо мир Ма џар са пу ним пра вом ис ти че 
да смо ду го жи ве ли у со ци ја ли зму где су по сто ја ле оба ве зу-
ју ћу док три ну и уче ње, те смо би ли са те ра ни у идеолошки
тор у ко ме је по сто јао времесамоједнекњиге у ко јој су „про-
по ве да не“ ко му ни стич ке дог ме, а од ко јих се ни је мо гло мно-
го од сту па ти. Ме ђу тим, не бих се сло жио са ње го вом кон-

ро би ја ше и по ли циј ске про во ка то ре у ће ли ји за тво ра „Туњице“ не да-
ле ко од Ба ња лу ке, а по том и (због мо рал но-по ли тич ке не по доб но сти) 
из ба чен са Еко ном ског фа кул те та у Ба ња лу ци, где сам – до та да – 
ра дио као до цент на пред ме ту Мо не тар на еко но ми ја). У зва нич ном 
са оп ште њу ко је је пре не ла ско ро сва та да шња ју го сло вен ска штам па 
окри вљен сам
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ста та ци јом да се уру ша ва њем со ци ја ли зма си ту а ци ја у том 
по гле ду ра ди кал но про ме ни ла. 

По след њих пар де це ни ја уме сто јед ног идеолошкогто-
ра са те ри ва ни смо у дру ги, у ко ме  та ко ђе по сто ји времесамо
једнекњиге, са мо што су у њој ко му ни стич ке би ле за ме ње не 
нео ли бе рал ним дог ма ма, од ко јих се та ко ђе ни је мо гло мно-
го од сту па ти. Пра во вер ни чу ва ри „исти на“ (и ра ни је, као и 
са да) су буд но мо три ли да оне мо гу ће оне ко ји се др зну да до-
ве ду у сум њу вла да ју ће иде о ло шке дог ме, са мо што су чу ва-
ри ра ни је би ле ри гид не ко му ни стич ке иде о ло шке ко ми си је, 
а са да је то нео ли бе рал ни еко ном ско-по ли тич ки иде о ло шки 
апа рат ко ји функ ци о ни ше на је дан мно го суп тил ни ји на чин. 

Са они ма ко ји се не „при др жа ва ју“ вла да ју ћих иде о ло-
шких дог ми ко му ни сти су се не ми ло срд но об ра чу на ва ли (из-
ба ци ва ње са по сла и „сме шта ње“ у за тво ре), а нео ли бе ра ли 
су то ра ди ли мно го „не жни је“, па су кон тро ли шу ћи на уч ни 
и ме диј ски про стор буд но мо три ли да ни јед но „по гре шно 
уче ње“ не до би је ши ри јав ни од јек, па чак (у екс трем ни јим 
слу ча је ви ма) да не ви ди ни „све тлост да на“. Они ко ји ни су 
„ис по ве да ли“ нео ли бе рал не дог ме, и ов де на са ве то ва њи ма 
нас еко но ми ста, ако су уоп ште до би ја ли реч, би ло је то на 
не кој од сек ци ја (а не ње ном пле нар ном де лу) и то на са мом 
кра ју (ка да су се слу ша о ци „про ре ди ли“), а њи хо ви тек сто ви, 
уко ли ко  ни су за вр ша ва ли у корпизаотпад би ли су (ви ше 
или ма ње) скра ћи ва ни – цен зу ри са ни у збор ни ци ма ра до ва и 
струч ним ча со пи си ма. Нај по жељ ни ји су би ли и оста ли они 
ко ји су се увек при др жа ва ли „ис прав ног уче ња“, не ка да су то 
би ли „ку мро вач ки“, а са да „се ге дин ски кур си сти“ –  ка ко то 
при ме ти ко ле га Да ни јел Цве ти ча нин. 

Дру го, на кра ју  да на шњег увод ног из ла га ња ко ле га 
Љу бо мир Ма џар је из ра зио на ду да ће ди ску си ја за окру глим 
сто лом би ти ре лак си ра на, те да ми сли да ће се на ро чи то опу-
ште но осе ћа ти (нео)ли бе ра ли. Ме ђу тим, ко ли ко сам ја мо гао 
да при ме тим, би ло је са свим су прот но, те су нај ве ћи сте пен 
на пе то сти и нер во зе по ка за ли упра во пред став ни ци широ-
коафирмисаногистраживачкогцентра (ка ко то ре че ко ле га 
Љу бо мир Ма џар) ЦЛДС-a (Цен тар за ли бе рал но-де мо крат-
ске сту ди је) – ко ле ги ни ца Да ни ца По по вић, те ко ле ге Бо шко 
Ми ја то вић и Бо рис Бе го вић. Али мо жда је то био са мо мој су-
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бјек тив ни ути сак, а то (уоста лом) и ни је то ли ко ва жно. Мно-
го ва жни је је сте то што су нам они са оп шти ли. 

Оно што је би ло за јед нич ко за сва три са рад ни ка ЦЛДС 
је сте да су они ве о ма ја сно де мон стри ра ли оно што сам већ 
на пи сао у при ло гу, од но сно под се ћа ли су на зна ме ни тог фи-
ло зо фа, ко ји је на при мед бу да чи ње ни це не у мо љи во до ка-
зу ју ка ко ње го ве тврд ње ни су тач не, од но сно да је ње го ва 
те о ри ја у рас ко ра ку са чи ње ни ца ма, од го во рио: Тимгорепо
чињенице.

На кон ста та ци ју да је вре ме нај бо љи су ди ја, а прак са 
нај бо љи ве ри фи ка тор ис прав но сти раз ли чи тих те о риј ских 
ста во ва, те чи ње ни цу да је да нас исто риј ска прак са (ко лапс 
пост со ци ја ли стич ких при вре да ко је су се у во ђе њу еко ном ске 
по ли ти ке при др жа ва ле Ва шинг тон ског кон сен зу са, а по том 
и свет ска еко ном ска кри за) ста ви ла тач ку на те о риј ске спо ро-
ве о нео ли бе ра ли зму, од го вор је био да су не ке од  пост со ци-
ја ли стич ких зе ма ља има ле са мо ма ле про ла зне по те шко ће и 
да  се бр зо опо ра вља ју (ко ле га Бо рис Бе го вић), да не ма го во ра 
о би ло ка квој (а по го то во ве ли кој) свет ској еко ном ској кри зи, 
не го се ту ра ди о јед ној уоби ча је ној ре це си ји (ко ле га Бо шко 
Ми ја то вић), те да је то бе зна чај на епи зо да ко је се за го ди ну-
две не ће мо ни се ћа ти (као фи ја ска ко га смо има ли са на бав-
ком вак ци на за свињ ски грип – ка ко је то ле по илу стро ва ла 
ко ле ги ни ца Да ни ца По по вић).

По ред то га, ко ле ги ни ца Да ни ца По по вић нам је на гла-
си ла ка ко су еко но ми ја и со ци јал на од го вор ност не спо ји ви, 
те да еко но ми ја не по зна је ка те го ри ју пра вич но сти. Ова кво 
схва та ње од лич но де мон стри ра раз ли ку из ме ђу кла сич ног 
ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли зма  (да нас се не ко ли ко ди ску та-
на та  упра во  пи та ло у че му је та раз ли ка). По ред мно го за јед-
нич ког, раз ли ка из ме ђу кла сич ног ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли-
зма огле да се и у то ме што је ли бе ра ли зам био иде о ло ги ја на-
ци о нал не бур жо а зи је ко ја је би ла до не кле уко ре ње на у соп стве ном 
на ро ду, те ни је мо гла да бу де пот пу но рав но ду шна на со ци јал ну 
за шти ту соп стве ног на ро да. С дру ге стра не, но си оц нео ли бе рал-
не иде је је сте тран сна ци о нал на бур жо а зи ја (ко ја ни је уко ре ње на 
у со ци јал ним струк ту ра ма на ци о нал них дру шта ва – не го фор-
ми ра по себ но над на ци о нал но дру штво, та ко зва ну свет ску оли гар-
хи ју) ионаинсистирасамонаекономскојефикасностииинди-
ферентнајенабилокаквуправичностисоцијалнуодговорност.
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У при ло гу ко ји сам до ста вио за овај окру гли сто ис-
та као сам да је економска наука друштвена, а не нека чи-
стоакадемска,апстрактна,метафизичка,езотеричнаили
ларпурларистичкадисциплина.Економсканаукатреба,пре
свега,дапомогненосиоцимаекономскеполитикеунастоја-
њимадаобезбедедугорочноодрживдинамичанпривредни
растузпунузапосленост,тесоцијалноодговорнуиправичну
расподелу националног дохотка.Због то га је нео п ход но да 
се упо ре доса пи та њем еко ном ске ефи ка сно сти ин си сти ра на 
со ци јал ној од го вор но сти и на пи та њу пра вич но сти, а то је 
на ро чи то зна чај но у пе ри о ди ма ве ли ких про ме на што је слу-
чај и код пост со ци ја ли стич ких зе ма ља у тран зи ци ји ка да до-
ла зи до ве ли ких еко ном ских и со ци јал них пре ра спо де ла, ко је 
су ре зул тат и ве ли ке ко руп ци је, те его и стич ког по на ша ња и 
не ве ро ват не по хле пе но ве еко ном ске и по ли тич ке но мен кла-
ту ре (пред у зет ни ка и по ли ти ча ра).

Да су еко но ми ја и со ци јал на од го вор ност спо ји ви, те да 
еко ном ска на у ка по зна је и ка те го ри ју пра вич но сти, по ка зу је 
озбиљ на еко ном ска ли те ра ту ра од нај ста ри јих да на до да нас. 
Ко ле ги ни цу Да ни цу По по вић бих под се тио да је је дан од ро-
до на чел ни ка и нај зна чај ни јих еко ном ских ми сли о ца – Адам 
Смит – у сво ме де лу „Те о ри је мо рал них осе ћа ња“ (TheTheory
ofMoralSentiments) из дав не 1759. го ди не, на гла ша вао да „тр-
го вач ко дру штво“ не би мо гло оп ста ти уко ли ко ње го ви ак те-
ри сво је его и стич ке стра сти не би кон тро ли са ли – убла жа ва-
ли, пре у сме ра ва ли и ка на ли са ли – и на тај на чин омо гу ћи ли 
склад ни ји жи вот ме ђу љу ди ма. Због то га пи та ње еко ном ске 
ефи ка сно сти ни је мо гу ће у це ло сти одво ји ти од со ци јал не 
од го вор но сти, те пи та ња пра вич но сти и мо рал них пи та ња, 
по што су она ме ђу соб но усло вље на. Без пра вич но сти ни је 
мо гу ће на ду ги рок обез бе ди ти ни еко ном ску ефи ка сност.  Од 
на ших са вре ме ни ка, ко ле ги ни цу Да ни цу По по вић би под се-
тио на рад но бе лов ца Џо зе фа Сти гли ца „За по сле ност, со ци-
јал на прав да и дру штве но бла го ста ње“ (Employment, social
justica and societal well-being, Internacional Labour Review,
vol.141.no.1-2/2002)

Тре ће, ин те ре сант но је би ло слу ша ти ин тер пре та ци ју 
ко ле ге Љу бо ми ра Ма џа ра (о че му пи ше по дроб но и у тек сту 
ко ји нам је до ста вљен као пред ло жак за рас пра ву)  о узро ци-
ма ко лап са срп ске при вре де до ко га је до шло, и по ред чи ње-
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ни це да су еко ном ску по ли ти ку од 2000. го ди не ре а ли зо ва ли 
еко но ми сти-нео ли бе ра ли из Г 17 плус и њи хо ви исто ми шље-
ни ци (уз не се бич ну „по моћ“ нео ли бе рал них иде ја и струч-
ња ка из ММФ-а).

Да су учин ци еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји у по след-
њој де це ни ји ка та стро фал ни, не спо ри ни ко ле га Љу бо мир 
Ма џар ко ји у тек сту пи ше: Заовихдесетгодина,откакоје
навластдошлаполитичкаопција,којасебе,узнашувећин-
ску сагласност, назива демократском, кроз приватизаци-
ју, задуживање и изједањефакторских доходака дословно
је истопљен велики деодруштвеног богатства– упореди:
Ј.Душанић,´Бећарскаекономија́ ,посебностране36-55–а
привредајеоштећенаумерикојаћеизискиватидецениједа
бисетаоштећењаненадокнадила–јертонијемогуће–не-
готексанирала. (стр. 15)

Ме ђу тим, ко ле га Љу бо мир Ма џар сма тра да за ко лапс 
срп ске при вре де ни су кри ви ни кре а то ри (свет ска оли гар хи ја 
на че лу са ММФ-ом), ни ре а ли за то ри (еко ном ска но мен кла ту-
ра – пред во ђе на нео ли бе ра ли ма из Г 17 плус), те да је Ср би ја 
осуђена–аиостаћетакоудугој,вишенегодогледнојбудућно-
сти(збогвеликеетничке,верске,културне,историјске,економ-
ске,социјалнехетерогеностидруштвеногбића)–нагломазне,
споре,неучинковите,апосвојприлициикорумпираневладе(стр. 
22-23).  

Ова квим ста во ви ма ам не сти ра се вла да ју ћа гар ни ту ра за 
ка та стро фал не ре зул та те сво га ра да, по што је Србија осуђенана
гломазне,споре,неучинковитеикорумпираневладе,те да је  не-
мо гу ће има ти успе шну др жа ву на че лу са аутен тич ном до ма ћом
ефи ка сном и ча сном вла дом, јер она – по ми шље њу ко ле ге Љу-
бо ми ра Ма џа ра– постојисамоумаштиутопијскизанесених(и
изгубљених)антилиберала. (стр. 21)

Оно што ви ше за бри ња ва је сте да се ова квим по да нич ким 
дис кур сом ши ри де фе ти зам у соп стве ном на ро ду, јер смо то бо-
же (из ра зно ра зних раз ло га) ин фе ри ор ни као др жа ва и на род у 
од но су на дру ге ци ви ли зо ва на дру штва и осу ђе ни на не у спе хе, 
те да се у зе мљи ни шта до бро не мо же да ура ди без спољ них 
при ти са ка и ста ра тељ ства бо га тих и моћ них  – ко ло ни за то ра. 

Ма да ко ло ни за тор (ко ји се бе сма тра успе шним, ци ви-
ли зо ва ним и мо рал ним) сво је ста ра тељ ство оправ да ва же-
љом да ко ло ни зо ва ног (ко га тре ти ра као за о ста лог, не ци ви-
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ли зо ва ног и мо рал но про бле ма тич ног) уз диг не и при бли жи 
ни воу на ко ме се он на ла зи, ствар ност по ка зу је да ко ло ни зо-
ва ни (упр кос све стра ној „по мо ћи“ ста ра те ља) све ви ше за о-
ста је за ко ло ни за то ром, а на пре дак ко ло ни зо ва них је мо гућ 
тек ка да се осло бо де ко ло ни јал них око ва. 

По ред то га, ова квим и слич ним тврд ња ма се гра ђа ни ма у 
Ср би ји на ме ће сли ка о то ме ка ко су не спо соб ни, ло ши, зли и 
за о ста ли, а ко ју де це ни ја ма ши ре на ши евро а тлан ски „при-
ја те љи“. У то ме су на ши евро а тлан ски „при ја те љи“ до бра-
но ус пе ли ка да се ра ди о њи хо вим гра ђа ни ма, али то још не 
успе ва да по стиг ну код ве ли ке ве ћи не гра ђа на Ср би је. На-
жа лост, зна тан број јав них лич но сти (ко ји су ме диј ски до ста 
екс по ни ра ни) у Ср би ји у то ме им (све сно или не све сно) свој-
ски по ма же. 

И на кра ју, исто риј ска ис ку ства дру гих зе ма ља по ка зу ју да 
то ни је ни тач но. Као при мер на ве шћу Син га пур (јед ног од азиј-
ских „ти гри ћа“ ко је је ма ло пре спо ми њао и ко ле га Бо рис Бе го-
вић) ко ји је упр кос ло ших пре ди спо зи ци ја (ма ла зе мља без би ло 
ка квих ре сур са, окру же на не при ја тељ ски на стро је ним су се ди-
ма, рас тр за на ме ђу на ци о нал ним су ко би ма уну тар зе мље…) за 
ре ла тив но крат ко вре ме по сти гао из у зет не ре зул та те у еко но ми-
ји и у дру гим сфе ра ма дру штве ног жи во та, и то пре све га, за хва-
љу ју ћи ком пе тент ној, ефи ка сној и од го вор ној вла ди.

Под се ти мо се да је Син га пур (у ко ме ве ћи ну ста нов ни ка 
чи не Ки не зи, а оста так углав ном Ма лај ци и Ин ду си) за вре ме 
Дру гог свет ског ра та био под оку па ци јом Ја па на, а по сле то га 
бри тан ска ко ло ни ја до 1959. го ди не. По сле кр ва вих ет нич ких су-
ко ба (из ме ђу Ма ла ја ца и Ки не за) Син га пур је 1964. го ди не иза-
шао из са ста ва Ма ле зи је.

Ли Ку ан Ју-а, ко ји је био пр ви пре ми јер Син га пу ра и на 
том ме сту остао ду же од три де це ни је, на по чет ку сво је књи-
ге Изтрећегсветаупрви–Сингапурскаисторија:1965-2000
(Lee Kuan Yew, FromThirdWorldtoFirst,TheSingaporeSto-
ry:1965-2000;Sin ga po re Press Hol dings, 2000) пи ше: Написао
самовукњигузамладестановникеСингапура,којиприхватају
друштвенустабилност,економскирастипроцваткаонешто
штосесамоодсебеподразумева.Желеобихдаонизнају,како
друштвенимир,личнабезбедност,економскиисоцијалнипро-
гресипроцватнедолазесамиодсебенегосурезултатнепре-
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киднихнапораисталногинтересовањаодстране,изабранена-
родом,часнеиефикасневладе.

Пред го вор за ову књи гу на пи сао је Хен ри Ки син џер. У 
ње му он, из ме ђу оста лог, пи ше:Лишенбилокаквихприродних
ресурса,изгледалоједајеСингапуросуђендазависиодјачих
суседа,уколикоуопштеуспедасачувасвојунезависност.ЛиКу-
анЈујемислиодругачије.Сваковећедостигнуће,пренегошто
сеоствари–јестемашта.Аонјемаштаоодржави,којанеће
самоопстати,негоћеипрестићидруге.Недостатакресурса
морабитикомпензиранпреимућствоминтелекта,дисциплине
икреативности.ЛиКуанЈујепозваограђанедаучинеоно,што
онипретоганисусматралисвојомобавезом:првоучинитисвој
градчистим,азатимпревазићиисконскунетрпељивостпре-
масуседимаимеђусобнеетничкенесугласицеисвимапоказати
преимућстворада.

Да на шњи Син га пур је оства ре ње те ма ште. Го ди шњи до-
хо дак по ста нов ни ку од не што ма ње од 1.000 (у мо мен ту сти-
ца ња не за ви сно сти) до сти гао је да нас ско ро 30.000 аме рич ких 
до ла ра. Син га пур је, у обла сти ви со ких тех но ло ги ја, ли дер у Ју-
го и сточ ној Ази ји – ње го ва ко мер ци јал на вра та и на уч ни цен тар.

Усу дих се да, на кра ју, ци ти рам и ових не ко ли ко ре че ни ца 
Хен ри ја Ки син џе ра, ма да ко ле ги Љу бо ми ру Ма џа ру, ка ко ка же, 
нијемногоузбудљиванитизанимљивааргументација оних ко ји 
апе лу ју за ефи ка сном државомкојапостојисамоумаштиуто-
пијскизанесених(иизгубљених)антилиберала.

 Овај рад је примљен 23. јула 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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