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КРAТAК КУРС ПOСТМOДEРНE EКOНOМИJE

Јо ван Ду ша нић, Еко но ми ја пост мо дер не, „До си је сту дио”, Бе о град 2014

По не кад се де ша ва да се „не пла ни ра не књи ге” – оне са ста вље не 
од ви ше тек сто ва пи са них не ким дру гим, ра ни јим по во ди ма – укло пе у 
јед ну склад ну, не пре ви ше обим ну це ли ну ко ја функ ци о ни ше бо ље од 
обим них, пре тен ци о зних, план ски са чи ње них књи га. Кра ће, ди рект не, 
са сво јом пре глед но шћу и не по сред но шћу, ове ви ше дел не и ви ше слој не 
сту ди је до би ја ју но ву, зна чај ну на ме ну: да ра све тле не ку по ја ву или по ље 
по ја ва, не ка да и да рас кри ле уви де ка це лој јед ној ди сци пли ни и ње ној 
ак ту ел ној про бле ма ти ци. Би би ли о те ка „По ли ти ка и дру штво”, ко ју су 
још 1937. осно ва ли про фе со ри Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду за јед но са 
не ко ли ци ном адво ка та, би ла је упра во уто чи ште за из да ва ње ова квих 
сту ди ја – увод них, пре глед них и про дор них, па и „не пла ни ра них” књи га: 
у би би ли о те ци је сва ког ме се ца из да ва на по јед на књи га ко ја је об ра ђи
ва ла по не ко ва жно пи та ње дру штве ног жи во та. Еди ци ја „По ли ти ка и 
дру штво”, на кон пре ки да иза зва ног Дру гим свет ским ра том, би ла је 
об у ста вље на је све до 1991. го ди не, ка да је об но вље на за хва љу ју ћи тру
ду про фе со ра Бо жи да ра С. Мар ко ви ћа. У свом уред ни штву и из да вач ком 
са ве ту да нас она има чи тав низ ис так ну тих до ма ћих дру штве них и ху
ма ни стич ких на уч ни ка.

Јо ван Ду ша нић, на ко га је до шао ред да се у окви ру би бли о те ке 
„По ли ти ка и дру штво” по за ба ви ак ту ел ним еко ном ским про бле ми ма у 
окви ру са вре ме ног дру штве ног жи во та, ис так ну ти је до ма ћи еко но ми
ста, про фе сор на Бе о град ској по слов ној шко ли и ау тор ни за књи га из 
обла сти еко но ми је (по ме ну ће мо са мо пар нај зна чај ни јих: Тран зи ци ја у 
Ср би ји, 2003; Еко ном ска тран зи ци ја и гло ба ли за ци ја, 2006; Мо не тар не 
и јав не фи нан си је, 2007; Де струк ци ја еко но ми је 1–3, 2010–2011). У јав но
сти до бро по знат као не у мо љи ви кри ти чар нео ли бе рал не тран зи ци је и 
за го вор ник ре ал не еко но ми је, у те о риј ском по гле ду сме штен не где на 
по ла пу та из ме ђу исто риј ске шко ле еко но ми је и нео кеј нзи јан ства, Ду ша
нић у сво јој но вој књи зи по ку ша ва да ста ви пи та ње еко ном ских при ли
ка у тран зи ци о ној Ср би ји у ши ри оквир – у кон текст свет ске еко ном ске 
кри зе и, још ви ше, у ве зу ове кри зе са иде о ло ги јом нео ли бе ра ли зма и 
пост мо дер ном епо хом. 

Сво јим при сту пач ним, ја сним сти лом Ду ша нић на ма лом про сто
ру де мон стри ра сво је струч не ка па ци те те, ко ји не рет ко пре ва зи ла зе 
до ме не еко ном ске на у ке: опи су ју ћи ге не зу и раз вој ну ди на ми ку свет ске 
еко ном ске кри зе у да нас до бро нам по зна тим окви ри ма – од вир ту е ли
за ци је ка пи та ла уз по моћ фи нан сиј ских де ри ва та ко ји ма се ве штач ки 
на ду ва вао ба лон тра жње на у штрб ре ал ног сек то ра, што је, кроз уве ћа ње 
во лу ме на кре ди та и нов ца, ви ше стру ко над ма ши ло уку пан обим ре ал не 
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при вре де и та ко до ве ло до кри зног дис ба лан са ко ји је про у зро ко вао 
про паст хи по те кар ног тр жи шта, а по том и аген ци ја за про це ну кре дит
ног реј тин га ко је су „пре па ки ва ле” фи нан сиј ске де ри ва те – ау тор све то 
ста вља у кон текст пост мо дер не епо хе и нео ли бе рал не еко но ми је као 
глав ног „крив ца” и „адво ка та” по на ша ња ко ја су иза зва ла си стем ску кри
зу. Ду ша ни ћев за кљу чак је не у мо љив: као што је ли бе ра ли зам био во
де ћа мо дер на иде о ло ги ја, нео ли бе ра ли зам је то по стао у пост мо дер ним 
усло ви ма, у оним при ли ка ма ко је кра се са вре ме но по стин ду стриј ско, 
ин фор ма тич ко дру штво. Ње го ве глав не ка рак те ри сти ке су: осло ба ђа ње 
од сва ког тра ди ци о нал ног по рет ка; вред но сни, со ци јал но кон стру и са ни 
ре ла ти ви зам из ко га про ис ти чу де цен три ра ност, фраг мен ти ра ност, оп шта 
флу ид ност, као и от пор пре ма „ме та на ра ци ја ма” – то јест, углав ном, ка 
мо гућ но сти ма оп штег ту ма че ња ре ал но сти ко је, на вод но, „те ро ри шу” 
по је дин ца сво јом то тал но шћу итд. „По сте ко но ми ја” – или еко но ми ја 
пост мо дер не – од раз је ових епо хал них про це са на по љу оно га што се 
не ка да ви де ло као ства ра ње бо гат ства (ро ба и услу га) усме ре них ка за
до во ља ва њу жи вот но нео п ход них дру штве них по тре ба. „По сте ко но ми ју” 
од ли ку је мо дел „шпе ку ла тив ног или ка зи но ка пи та ли зма у ко ме до ла зи 
до све ве ће до ми на ци је вир ту ел не еко но ми је над ре ал ном еко но ми јом” 
(стр. 19), где је шпе ку ла тив ност, од пе ри фер не, по ста ла основ на ка рак
те ри сти ка тр жи шта, а вир ту ел на еко но ми ја ви ше стру ко ве ћа од ре ал не 
еко но ми је. Фи нан сиј ске шпе ку ла ци је те же пот пу ном еман ци по ва њу 
еко ном ских про це са од су ве ре ни те та на ци о нал них др жа ва ра ди соп
стве не, у пра вом сми слу те ре чи па ра зит ске – без ика квог огра ни че ња 
– до ми на ци је шпе ку ла тив ног ка пи та ла над ре ал ном про из вод њом. Идео
ло шки оквир овом при сту пу да је нео ли бе ра ли зам, ко ји „гло ри фи ку је 
пред у зет ни штво при ват ног сек то ра и за ла же се за ра ди кал но огра ни ча
ва ње де ло ва ња др жа ве и ње ну уло гу сво ди на обез бе ђе ње за ко на и по
рет ка укљу чу ју ћи за шти ту при ват не сво ји не, те иг но ри шу ћи би ло ка кву 
на ци о нал ну осо бе ност, со ци јал ну од го вор ност, мо рал и етич ке прин
ци пе” (29). „Но си лац нео ли бе рал не иде о ло ги 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 и фо р ми ра по себ но над на ци о нал но дру штво – свет ску оли гар
хи ју, ко ја ин си сти ра са мо на еко ном ској ефи ка сно сти и ин ди фе рент на 
је на пра вед ност, до сто јан ство, со ци јал ну од го вор ност, за шти ту жи вот
не сре ди не и слич но” (29). Кон стру и шу ћи ап стракт ну ма те ма ти зи ра ну 
те о ри ју тр жи шне рав но те же ко ја има ма ло до дир них та ча ка са ре ал ном 
еко но ми јом и ствар ним по слов ним про це си ма, за го вор ни ци нео ли бе ра
ли зма по сту ли ра ју као не у пит не те о риј ске прет по став ке ко је оправ да ва ју 
њи хо ве по гле де на са вр ше но сло бод но тр жи ште и при мат про фи та у ње му: 
сло бод ну (са вр ше ну) кон ку рен ци ју, са вр ше ну ин фор ми са ност тр жи шних 
ак те ра, њи хо ву ис кљу чи ву усред сре ђе ност ка мак си ми за ци ји соп стве не 
ко ри сти и спо соб ност да увек до но се ап со лут но ра ци о нал не од лу ке.
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С ла ко ћом се кре ћу ћи кроз чи тав низ пи та ња ко ја до ти че – од си
стем ског ка рак те ра кри зе, при ро де фи нан сиј ских де ри ва та, ве зе кла сич ног 
ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли зма, еле ме на та „Ва шинг тон ског кон сен зу са” 
и Бре тон вуд ског си сте ма, пре ко при ка зи ва ња кон цен тра ци је бо гат ства 
и сте пе на са вре ме ног дру штве ног ра сло ја ва ња ко је го то во да је у пот пу
но сти уни шти ло сред њу кла су, па све до пру жа ња опи са мо гу ћих сце на
ри ја да љег раз во ја си стем ске кри зе и мо гућ но сти ње ног пре ва зи ла же ња 
– Ду ша нић у Еко но ми ји пост мо дер не не при мет но пре ла зи на до ма ћи 
те рен, на тран зи ци о ну Ср би ју. Са раз о ру жа ва ју ћом пре ци зно шћу, он ов де 
ука зу је на ди рект не ве зе нео ли бе рал ног мо де ла и не у спе шног, де ва сти
ра ју ћег учин ка срп ске тран зи ци је на по чет ку 21. ве ка. Дру гим ре чи ма, 
Ду ша нић ди јаг но сти ку је да овај тран зи ци о ни мо дел – с об зи ром на 
сво је по став ке и ин те ре се ак те ра те ши ре еко ном ски до ми нант не про це се 
– и ни је мо гао да за вр ши дру га чи је не го што је за вр шио: не у спе хом.

Пре глед на, са же та, по пут ка квог крат ког уво да – то јест кур са о за
блу да ма и са вре ме не еко ном ске на у ке и еко ном ске прак се – при сту пач
ног сви ма ко ји по се ду ју не ка кво пред зна ње из нај ши рег по ља дру штве
них на у ка, Ду ша ни ће ва Еко но ми ја пост мо дер не не би би ла за о кру же на 
да он у њој не да је и пред ло ге кон крет них еко ном ских ме ра по треб них за 
ре ви та ли за ци ју по су ста ле срп ске при вре де. За вр шна гла ва књи ге – за пра
во еко ном ски део сту ди је „О срп ском ста но ви шту” на ко ме је, у окви ру 
ши рег екс перт ског ти ма ан га жо ван Ду ша нић – до бро се укла па у ње го ву 
ау тор ску књи гу и та ко за о кру жу је це ли ну о еко но ми ји пост мо дер не, од 
ње ног ста вља ња у епо хал ни, ци ви ли за циј ски кон текст, те о риј скоидео
ло шког при ка за нео ли бе ра ли зма ком па ри ра ног са ра ни јим исто риј ско
еко ном ским ви ђе њи ма, те о риј скопрак тич ног пре се ка кроз раз ме ре си
стем ске свет ске еко ном ске кри зе, ње не пер спек ти ве и по сле ди це, пре ко 
ак цен то ва ња на до ма ћи, срп ски не у спе шни тран зи ци о ни слу чај, па све 
до прак тич ног за го ва ра ња ме ра еко ном ског опо рав ка. И ов де се ви ди 
Ду ша ни ће ва уме шност: ње го ви пред ло зи еко ном ских ме ра за при вред ни 
опо ра вак ја сни су, јед но став ни и не по ре ци ви. Они су чи та о ци ма да ти 
без ми сти фи ка ци ја, са пу ном све шћу о ре ал ним, ма хом по ли тич ким те
шко ћа ма да се ова кве ме ре усво је и прак тич но ре а ли зу ју. Ду ша ни ћу је 
ја сно: основ ни пред у слов за истин ски еко ном ски опо ра вак је сте по сто
ја ње по ли тич ке во ље вла да ју ће но мен кла ту ре у Ср би ји, ко је за са да не ма. 
Тек ка да ње бу де и ка да се, по том, те мељ но пре и спи та спољ но по ли тич ка 
ори јен та ци ја Ср би је, она ко ја са со бом ву че и еко ном ску за ви сност и њен 
иде о ло шкоте о риј ски ба гаж, мо гу ће је кре ну ти у ре а ли за ци ју у сво јој 
су шти ни ве о ма про стих, а не спор но ефек тив них еко ном ских ме ра опо
рав ка. Пр ва ме ђу њи ма и ни је еко ном ска већ по ли тич ка: у пи та њу је 
из град ња ефи ка сне др жа ве, ко ја је у ста њу да ство ри дру штве ну ста бил
ност, а ти ме и по вољ ни ји еко ном ски ам би јент за при вред ни опо ра вак. 
За тим је нео п ход но да се др жа ва – то јест но си о ци вла сти – од рек ну оних 
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еко ном ских при сту па ко ји по чи ва ју ис кљу чи во на ме ра ма рас по ро да је 
имо ви не, стал ном за ду жи ва њу и по тр о шњи уво зне ро бе, и тек по том да 
др жа ва де фи ни ше и ко о р ди ни ра здра ву еко ном ску по ли ти ку – то јест 
број не ме ре и ин стру мен те ње не ре а ли за ци је. А то су: ре ин ду стри ја ли
зи ја, из во зна ори јен ти са ност, за шти та до ма ћег тр жи шта пр о тек ци о ни стич
ким ба ри је ра ма, те по сте пе на, до зи ра на ли бе ра ли за ци ја спољ но е ко ном
ске и де ви зне сфе ре. По кре та ње при вре ђи ва ња мо ра да бу де усме ре но 
на она по ља где за то по сто је ком па ра тив не пред но сти: у по љо при вре ди, 
у ин фра струк тур ном сек то ру (са о бра ћај, те ле ко му ни ка ци је, енер ге ти ка), 
при ства ра њу ви со ко струч ног ка дра об у че ног да кре и ра и ко ри сти но ве 
тех но ло ги је и ино ва ци о не ин ду стри је, а за тим и у сек то ру услу га итд. 
Ду ша нић се, све стан ре сурс них огра ни че ња и не а де кват не ве ли чи не 
до ма ћих при вред ни их по тен ци ја ла (гле да них у свет ским раз ме ра ма), 
усме ра ва на за го ва ра ње „стра те ги је ни ша” уме сто „стра те ги ја оп ште 
ин ду стри ја ли за ци је”. Та ко ђе, он за го ва ра и за о крет у во ђе њу мо не тар не 
по ли ти ке, као и за ла га ње за фи нан си ра ње ин ве сти ци о них про је ка та не 
уз по моћ сред ста ва стра них кре ди то ра, већ из да ва њем соп стве них, др жав
них ме ни ца, уз прет ход но об на вља ње по ве ре ња из ме ђу гра ђа на и пред
став ни ка др жа ве. Уме сто ком пли ко ва них ре ше ња, Ду ша нић се, да кле, 
за ла же за она стан дард на, до бро про ве ре на, чи ја јед но став ност и не сум
њи вост га ран ту ју успе шност – а све на су прот те шко ћа ма чи ји узро ци 
пре све га ле же у не прин ци пи јел но сти, идеј ним и иде о ло шким за блу да
ма, не до стат ку од луч но сти и лич ног по ште ња код ов да шњих во де ћих 
но си ла ца по ли тич ког и при вред ног жи во та. 

Истим ду хом пу ним „не спор не, а зре ле јед но став но сти” оди ше 
це ла ње го ва сту ди ја Еко но ми ја пост мо дер не ко ју, као увод ни прак ти кум 
за раз у ме ва ње са вре ме ног еко ном ског ста ња код нас и у све ту, нај то пли је 
пре по ру чу је мо чи та ла штву.

Алек сан дар ГА ЈИЋ




