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Под утицајем светске олигархије и крупног капитала, чији је главни експонент ММФ,
српске власти су, после петооктобарског преврата (2000), прихватиле неолиберални
програм економских промена 
(такозвани Вашингтонски договор) 
који је водио брзом урушавању, ионако слабашне, српске привреде. 
Овим програмом Србију
,
као, уосталом, и друге постсоцијалистичке земље
,
требало
je
лишити власништва над ресурсима којима располаже и довести је у такву дужничку
зависност (дужничко ропство) да буде беспоговорни послушник моћних и богатих, а овај
простор је третиран, пре свега, као 
извор јефтине и обесправљене радне снаге, те 
тржиште за производе и банкарске услуге западних земаља.

  

Све ове године Србија је без сопствене дугорочне стратегије економског развоја, која би
била стручно верификована и политички усвојена у Скупштини. Улогу стратегије имају
меморандуми о буџету и економској политици који се пишу у сарадњи (тачније, по
диктату) са ММФ-ом, а усвајање и спровођење неолибералне економске политике је
наметнут као услов за доделу кредита Србији и њен приступ међународном тржишту
капитала.

  

Међутим, искуства других земаља које су успешно реформисале своје привреде показују
да је неопходно разрадити и спроводити сопствени програм економских
реформи који ће бити резултат домаће памети и да носиоци реформи морају имати
широку подршку сопственог народа који ће бити убеђен да се реформе спроведе у
његовом, а не интересу светске олигархије и крупног капитала
, те малобројне компрадорске касте у земљи.
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*    *    *

  

На овом скупу [2]  треба да говоримо о стратегији развоја малих земаља, а ја желим да
потенцирам чињеницу да је малим земљама наметнута економска политика која и не
претпоставља постојање дугорочне сопствене стратегије развоја, а без сопствене
дугорочне стратегије развоја осуђени смо на економско назадовање, како сам насловио
овај рад. Илустроваћу то на примеру Србије, мада је ситуација слична и у другим малим
земљама.

  

  

Годинама Србија економски стагнира, а у односу на друге земље економски назадује –
све више заостаје за развијеним, а слабије развијене земље смањују заостатак за
Србијом. Примера ради, у последње три године (када нас премијер, односно председник
државе свакодневно на безбројним конференцијама за штампу и наступима у
средствима јавног информисања убеђује како бележимо спектакуларне  економске
резултате) раст БДП је на нивоу статистичке грешке. Из базе података коју објављује
ММФ ( World Economic Outlook   – WEO) [3]  можемо да видимо да је за последње три
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године (2014-2016) кумулативни раст БДП у Србији био 1,66%  или око 0,5% годишње. У
истом периоду, већи раст бележе све земље из окружења.
[4]

  

После српске октобарске револуције 2000. године Србија је приступила економској
транзицији, што је кашњење од једне деценије у односу на друге постсоцијалистичке
државе. Такво кашњење било је огроман недостатак, али је то – у исто време – била и
велика шанса да се избегну грешке, заблуде и лутања кроз које су пролазиле друге
привреде. Нажалост, ту шансу нисмо знали да искористимо и економске реформе смо
вршили на исти начин као и већина неуспешних привреда у транзицији почетком 90-их
година прошлог века.

  

Српска октобарска револуција изненадила је и саме лидере ДОС-а (Демократска
опозиције Србије )
који нису имали јасан план како земљу извести на пут економског просперитета. 
[5]
Управо је то била ситуација која је омогућила међународној заједници да нам понуди
своје „добре услуге” (кроз већ готове програме реформи и иностране саветнике). Јасно
је било да се нова власт у Србији неће определити за програм економске модернизације
земље који би се спроводио у интересу већине њених грађана, него за један
универзалан, већ готов неолиберални програм економских реформи
[6]
– базиране на 
Вашингтонском договору 
разрађеном од ММФ-а, Светске банке, Министарства финансија САД и USAID-а  – а
који се спроводи у интересу светске олигархије и крупног капитала, те једног уског
компрадорског слоја 
[7]
који се формира у земљи.

  

Међутим, нове власти су еуфорично нудиле визију савремене демократске Србије у којој
ће у кратком периоду (за годину, две) доћи до дугорочно одрживог економског
просперитета и осетног раста стандарда становништва. У том циљу организовани су
каравани („Србија на добром путу“, „Поносна Србија“) – састављени од владиних
економских чиновника и медијски експонираних академских економиста – који су
крстарили градовима Србије, а „независна“ средства информисања свему томе давала
су огромну медијску потпору. Невероватно али истинито, они су ту еуфорију заснивали
на економској теорији (неокласична економска мисао), стратегији (неолиберална шок
терапија) и политици ( Вашингтонски
договор ) која
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се, у последњој деценији ХХ века показала изузетно неуспешном у свим државама где је
примењивана. Упркос томе, та политика је упорно 
натурана
(од стране ММФ-а) и пропагирана (од стране иностраних саветника и домаћих медијски
експонираних академских економиста) многим европским постсоцијалистичким и
земљама Латинске Америке. Постојало је претерано веровање у аутоматизам тржишног
саморегулисања (Смитову 
невидљиву руку тржишта
) али и убеђеност у потребу хитног повлачења државе из економске сфере.
[8]

  

  

Економска политика заснована на принципима Вашингтонског договора вођена је у
интересу светске олигархије и крупног капитала који имају огромну финансијску моћ, те
и могућност да у малим и сиромашним земљама обликује политички, академски и
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медијски простор и усмеравају економску политику према својим интересима. Уместо да
се посвете изградњи адекватне институционалне инфраструктуре за тржишну
привреду, успостављању владавина права и стварању оптималних услова за
конкуренцију и дугорочно одржив динамичан привредни раст, наши реформатори су
акценат ставили на стабилизацију, либерализацију и приватизацију – који чине основне
елементе Вашинг
тонског договора
.

  

Стабилизацију су, углавном, свели на стабилан курс динара, тачније политику
прецењеног курса динара која поскупљује домаћу робу на иностраном тржишту и
дестимулише извоз, а подстиче увоз пошто страна роба постаје 
јефтинија.
[9]
У таквој ситуацији скоро да било какав извоз постаје нерентабилан, а увоз економски
веома атрактиван, што доводи до раста спољнотрговинског дефицита и 
гушења 
домаће производње. Радикалном либерализацијом која је спроведена одмах на почетку
ДОС-ове власти допринела је додатном 
гушењу
домаће производње пошто је просечна увозна царинска стопа сведена на једноцифрену
(у кратком року смањене су на трећину), а укинута су и готово сва ванцаринска
ограничења.

  

Стабилизација и либерализација, како су спровођене у Србији, довели су до гушењем до
маће производње и обарања вредност предузећа која, у условима масовне
приватизације, прелазе у руке нових власника по изузетно ниским ценама, па су, добрим
делом, у праву и они који говоре о распродаји државне имовине. Поред тога, наши
реформатори су се определио за модел приватизације продајом у коме се остварени
приходи, углавном, не користе за привредни развој него за текућу буџетску потрошњу.
Овакав тип привређивања назвао сам (2003) 
бећарском економијом
, 
[10]
 која се заснива на (рас)продаји, задуживању и потрошњи, што ће неминовно
производити дефиците (спољнотрговинске, буџетске ...) и државу водити у дужничко
ропство, а њене грађане у сиромаштво и безнађе.
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  Проблем наших реформатора састојао се и у томе што они нису схватали да се развој неможе подстаћи већом потрошњом, поготово не потрошњом роба из увоза, као што је тослучај у Србији. Искуство земаља које су успешно модернизовале своје привредепоказује да су они радили супротно – подстицали су штедњу.  Један од важнијихелемената успешног развоја Јапана (после Другог светског рата), те  земаљаЈугоисточне Азије и Кине (последњих деценија) јесте стратегије развоја која сеослањала на марљивост грађана, малу личну и заједничку потрошњу и високу стопуштедње. Поред тога, раст се подстицао и потцењивањем вредности домаћег новца,заштитом домаћих произвођача, добрим образовним системом и постизање консензусакроз препознавање колективног интереса.  Тако су, нажалост (под утицајем светске олигархије и крупног капитала, чији је главниекспонент ММФ), нове српске власти после петооктобарског преврата (2000),прихватиле неолиберални програм економских промена (такозвани Вашингтонскидоговор ) који јеводио брзом урушавању, ионако слабашне, српске привреде. Вашингтонскидоговорје један лепо упаковани пакет који се јавно промовише као благородан за земље којимасе предлаже (тачније речено, натура), а он у својој суштини представља кодификовани програм економског неоколонијализма.[11]Овим програмом Србију (као, уосталом, и друге постсоцијалистичке земље) требало jeлишити власништва над ресурсима којима располаже и довести је у такву дужничкузависност (дужничко ропство) да буде беспоговорни послушник моћних и богатих, а овајпростор је третиран, пре свега, као извор јефтине и обесправљене радне снаге, тетржиште за производе и банкарске услуге западних земаља.  Савремени (нео)колонијализам је много опаснији и перфиднији него класичниколонијализам. Да би економије малих и слабих земаља биле потчињене богатим имоћним (светској олигархији и крупном капиталу) и присиљене да раде за њиховинтерес, сада више није неопходно да се изврши класична окупација – војничкозаузимање њихове територије. Довољно је припремити и на кључна места у малим ислабим државама „инсталирати“ компрадорску квази елиту (политичку, финансијску,академску и медијску) која ће радити у интересу богатих и моћних.  За разлику од класичног колонијализма, који је насилно наметан уз отпор становништваи локалних елита, политичка и финансијска квази елита призива и моли да будеколонизована, академски и медијски делатници то подржавају, а грађани на новиколонијализам мирно пристају.  Аустроугарска је морала да употреби оружану силу да би окупирала Босну иХерцеговину (1878) јер је локално становништво томе пружало и оружани отпор. Да биокупирала Босну и Херцеговину (са око милион становника) Аустроугарска јеангажовала јаке снаге од 280.000 војника. Овако бројној и веома увежбаној војсци билосу потребна три месеца да би („после великих напора и неколико срамних пораза“, какоје написао тадашњи историчар, академик Станоје Станојевић) сломила отпор локалногстановништва. Губици аустроугарске војске износили су неколико хиљада војника истотина официра. Када је напокон отпор био савладан, Аустроугарска је морала дадржи значајне војне снаге како би се предупредили нови устанци становништва. [12]  Данас ће богати и моћни само на кључна места у држави (под изговором „добрих услуга“наших западних партнера – „пријатеља“) разместити своје „саветнике“ (из ММФ-а,Светске банке, НАТО-а, обавештајних служби…) директно у здања државнихминистарстава и других важних државних институција (као што је централна банка) ипобринути да се на кључним местима у држави нађе што више компрадора – стручњаказа варварска питања.  Штавише, сада власти у слабим државама моле да њихове земље буду окупиране иекономски потчињене, па чак за то и плаћају. Тако се у Србији страни инвеститорипозивају да дођу и нуде им се такве погодности да се са правом може поставитипитање: ко у кога инвестира – страни инвеститори у Србију или Србија у странеинвеститоре. Влада Србије инвеститору из буџета одмах исплаћује  и по десет хиљадаевра за сваког запосленог радника, а локалне власти најчешће бесплатно уступајукомплетно опремљене (са инфраструктуром – саобраћајни, енергетски, водоводни иканализациони прикључци) локације. Обично страни инвеститори добијају пореске идруге повластице. У исто време, наши радници раде код тих иностраних инвеститора замесечну плату од 150 до 200 евра, без елементарних синдикалних права.  Раније су колонизатори, као и сваки окупатор (што лепо илуструје случај мога,теслићког, родног краја из времена аустроугарске окупације, о чему  пишем у новојкњизи која је у штампи) експлоатисали богатства колоније, али су и градилиинфраструктуру, фабрике и градове и иза себе (када би били отерани) изграђеноостављали, а нови колонизатори углавном само узимају и иза себе (када одлазе ууноснија подручја) остављају пустош.  Све ове године Србија је без сопствене дугорочне стратегије економског развоја, која бибила стручно верификована и политички усвојена у Скупштини. Улогу стратегије имајумеморандуми о буџету и економској политици који се пишу у сарадњи (тачније, подиктату) са ММФ-ом, а усвајање и спровођење неолибералне економске политике ММФје наметнуо као услов Србији за приступ међународном тржишту капитала  и доделукредита.  Ипак, основни проблем није у ММФ-у, који је експонент светске олигархије и крупногкапитала и натура решења која су у њиховом интересу. Један од наших најбољихекономиста, колега Небојша Катић, лепо је написао [13]  како је ММФ дискретни ицивилизовани утеривач дугова чији је превасходни задатак да од држава, које су под његовим старатељством,обезбеди враћање иностраних дугова. То се лакше постиже уколико се наметненеолиберална економска политика, где је распродаја државне имовине важна мера.ММФ не интересује на ком нивоу плата, или пензија, односно на ком нивоу беде ћеСрбија враћати дугове. Пошто је то лакше учинити на ниском нивоу плата и пензија,логично је да ММФ инсистира на њиховом смањењу.  Због погрешно одабране економске политике, дакле, не треба да кривимо ММФ (којиодлично извршава задатак који има) него нашу економску и политичку номенклатуру навласти која то ревносно спроводи, али и академске делатнике – који то са одушевљењемпропагирају) и још тврди да је то у интересу Србије и њених грађана. [14]   *    *    *  Економија Србије налази се данас у рушевинама: суочени смо са деиндустријализованомпривредом, изузетно ниским нивоом привредне активности, алармантним бројемнезапослених (нарочито младих) погоршаном и ниском међународном конкурентношћу инизом структурних неравнотежа, међу којима се нарочито истичу висок ниво јавног иукупног спољног дуга. У исто време, желимо Србију по мери већине њених грађана,економски просперитетну, повезану са кључним актерима међународних економскиходноса и интегрисану у међународну поделу рада, са чврстим економским (али и свимдругим) везама српског народа из матице и оних који живе ван ње, те сталним растомживотног стандарда и квалитета живота.  Како прећи пут од привреде  која се сада налази у рушевинама до просперитетнепривреде којој тежимо? То није лако и једноставно али је оствариво и претпоставља дасмо свесни дубине наших проблема и њихових узрока, да знамо како свет данасфункционише и у ком правцу се мења, те да смо спремни, као народ, да бранимовластите интересе и као активни и одговорни грађани доприносимо општем добру. [15]  Основна претпоставка за заустављање даљег урушавања и назадовање привреде, али идржаве, те за истинску модернизацију јесте постојање политичке воље владајућеноменклатуре у Србији. Поред тога, искуства и других земаља које су успешнореформисале своје привреде показују да је неопходно разрадити и спроводитисопствени програм економских реформи који ће бити резултат домаће памети, те даносиоци реформи морају имати широку подршку сопственог народа. Никакве истинскереформе не могу успети уколико за њих не може да се придобије велики део сопственихграђана који ће бити убеђени да се реформе спроведе у њиховом интересу.  Програм економске модернизације требало би да чини саставни део свеобухватног иконзистентног националног програма (пошто узроци наших проблема не леже само – чакни превасходно – у сфери економије), који мора прво да заустави озбиљно урушавањепривреде и друштва, а затим земљу усмери ка обнови и просперитету. Због тога, доброразрађен и спровођен програм економске модернизације неће моћи да обезбедижељене резултате уколико не буде праћен конзистентним и координираним реформамаи у другим сферама друштвеног живота.  Као илустрацију тога, наведимо само једну од тих сфера – спољнополитичку,која има изначајне економске импликације. Тако би за заустављање даљег урушавања државе ипривреде било неопходно темељно преиспитати и нашу садашњу спољнополитичкуоријентацију. Непосредно после петооктобарског преврата ослонац је био, скороискључиво, на САД и земље ЕУ, а према Русији и Кини нове власти су имале (благоречено) резервисан став. [16]  Сада се у спољној политици декларативно ослањамо на четири спољнополитичка стуба(Вашингтон, Брисел, Москва и Пекинг), а у исто време тврдимо да ЕУ нема алтернативу[17]и кључне државна питања решавамо уз сагласност Брисела и Вашингтона.[18] Уз претпоставку да се у Србији створе услови за израду и реализацију програмаекономске модернизације, оно што се мора одмах учинити јесте реафирмација ефикаснедржаве и њених институција у реформисању привреде, те одустајање од погубненеолибералне економске политике, односно напуштање наметнутог атипичног моделапривређивања, чији су резултати више него поражавајући.  Могло би се рећи да реформе треба отпочети реафирмацијом државе. Без ефикаснедржаве, није могућ ни дугорочно одрживи економски раст ни социјални развој. И увисоко развијеним привредама слободно тржиште и влада се међусобно допуњују, аулога државе мора бити још наглашенија у транзиторним и економски недовољноразвијеним земљама (каква је Србија), где држава треба да се јавља и у улози покретачапривредног развоја (подстицање предузетништва повољним кредитирањем, порескимолакшицама и слично, подстицањем јавних радова који имају значајне мултипликативнеефекте, поспешивањем спољнотрговинске размене коришћењем пореских, кредитних,царинских и других мера итд.)  

  Досадашњи атипичан модел привређивања, који се заснива на (рас)продаји имовине,задуживању и потрошњи (углавном, робе из увоза) и у коме се не исплати производити,извозити и штедети, хитно мора да буде замењен типичним моделом привређивања којисве то афирмише. Сликовито речено, потребно је да бећарску економију (продај, позајмии потроши )заменимо домаћинском економијом (произведи, акумулирај и инвестирај). За разлику од атипичног, типични модел привређивања има другачије постављенециљеве и у складу с тим другачију економску политику, те мере и инструменте за њеноостварење. Државна администрација мора бити организована (и што је још важније,мора радити) у складу с дефинисаним циљевима, политиком, мерама и инструментима  Главни (основни) циљ економске политике мора да буде побољшање благостања,односно квалитета живота већине њених грађана, а дугорочно одрживи динамичанпривредни раст уз пуну запосленост и равномерна и праведна расподела националногдохотка су потциљеви и претпоставка остваривања главног циља. Упоредо са питањемекономске ефикасности мора се истрајавати и на питању праведности, пошто безправедности није могуће на дуги рок обезбедити ни економску ефикасност.  У складу с правилно постављеним циљевима потребно је, затим, дефинисати економскуполитику, те мере и инструменте за њено остварење. При том је потребно полазити одвластитог искуства погрешне политике, те потврђених успешних искустава другихземаља. Наше искуство из последње деценије показује да смо следећи добре услугемеђународне заједнице водили економску политику која је била у интересу светскеолигархије и крупног капитала, а не сопствених грађана. Са друге стране, искуствоземаља које су успешно модернизовале своје привреде показује да су реформеконципиране и спровођене од стране аутентичне националне елите, уз првенственоослањање на домаће изворе финансирања и у интересу својих грађана.  Све успешне земље модернизацију својих привреда засновале су на индустријализацијеи предузимале су активне мере да она буде извозно орјентисана. То се реализовало узпомоћ коришћења протекционистичких баријера и постепене, веома дозиранелиберализације спољноекономске и девизне сфере. Упоредо са царинским и другиммерама заштите домаћих произвођача (ограничавање увоза помоћу квота, увознихдозвола) држава је разним инструментима подстицала извоз (пореским олакшицама,кредитним субвенцијама) где се као изузетно ефикасан показао вештачки одржаваннизак (потцењен) девизни курс домаће валуте. Поред тога, успешне државе активнораде на каналисању индивидуалне предузетничке енергије у колективнопредузетништво, свесне да у савременом свету предузетништво све више постајеколективни подухват, где држава има и те како важну улогу.  Србија је мала земља, на коју отпада само један хиљадити део укупног светскогпроизвода и, као таква, не може битније да утиче на постојећи (неправедан) светскиекономски поредак, али то не значи да и у тако задатом амбијенту не може даоптимизира своју позицију. Србија, као и друге земље, има на располагању различитеинструменте који јoј омогућавају да на унутрашњем тржишту коригује правила глобалнеконкуренције у сопственом националном интересу – заштитом унутрашњег тржишта идомаћих произвођача; активном политиком стимулисања развоја, извоза и стварањемуслова за повећање конкурентности домаће привреде и економског раста;задржавањем националне контроле над природним ресурсима и кључним гранамаекономије итд.  Поред тога, свака земља располаже одређеним компаративним предностима, а оне биза Србију могле да буду: природни услови за развој пољопривредне производње и набази ње прерађивачке индустрије, која би могла да обезбеђују значајне тржишневишкове за извоз; географски положај погодан за развој инфраструктурног сектора(саобраћај, телекомуникације, енергетика), високостручни кадар у неким доменима којијош обезбеђују неки делови прилично урушеног образовног система. Међутим, не требазаборавити да се у савременом свету компаративне предности, пре свега, стварају истичу добрим образовањем, модерним технологијама и иновационим индустријама,ефикасно организованом државом и слично, а на томе се сада у Србији скоро ништа неради.  Имајући све раније наведено у виду покушаћемо, на крају, да дамо одговор и на двакључна питања: (а) шта треба да буде основ економског развоја и модернизације где бисе усмерили ресурси и (б) како обезбедити финансијска средства потребне за то ?   *   *    * Србија би могла економски развој и модернизацију да темељи, пре свега, на индустрији,пољопривреди, енергетици, саобраћају, информатици и телекомуникацијама. Искуствадругих земаља показује да је у свим успешним причама индустрија одиграла улогу локомотиве развоја(без обзира да ли за то у земљи постоје повољне претпоставке или не), те да суприоритет добили они сектори где постоје компаративне предности. Светска економскакриза јасно је показала да су кризом најмање погођене земље са јаком индустријом, аоне које су се деиндустријализовале суочиле су се са огромним проблемима.  Наша земља је мала и са оскудним финансијским средствима и због тога тешко може даиде на стратегију опште индустријализације и више јој одговара стратегија ниша где би сеопределила за неколико грана индустрије које би форсирала. Пре свега, то би билапрерађивачка индустрија базирана на пољопривредни, како због компаративнихпредности које имамо у пољопривреди али и због потребних релативно мањих улагања упрерађивачку него у друге гране индустрије. Неопходна је и обнова класичнихиндустрија, пре свега, оних које успешније решавају питања запослености. Развијенеземље не напуштају ни једну класичну индустрију него само прљавеи застареле технологије. Поред тога, Србија мора да користи предности закашњењаи реиндустријаизацију заснива на савременим технологијама које су ефикасније, а уз тоштеде енергију и чувају животну средину. И на крају, али можда и најважније,индустрија мора бити извозно орјентисана јер само тако можемо као земља избећи дужничко ропство.  Пољопривреда је једна од наших највећих компаративних предности  чији развој је мањеинтензиван капиталом, а више радном снагом. Поред тога, пољопривредна производњаје мало увозно зависна и њено оживљавање позитивно би утицало на проширењеунутрашњег тржишта  пољопривредних производа, развој прерађивачке индустрије,индустрије пољопривредне механизације, хемијске и других. Србија би могла да буде ивелики извозник пољопривредних производа и њених прерађевина што добија натежини имајући у виду да цене хране у свету бележе велики раст. Стручњаци процењуједа ће цене хране до 2050. године бити реално удвостручене због значајно повећанетражње, пре свега, брзоразвијајућих многољудних земаља, као што су Кине и Индије,али и смањења пољопривредног земљишта до кога долази због глобалног загревања,ширења градова и коришћења основних пољопривредних култура за производњубиогорива.  Искуства успешних земаља показује да је управо за пољопривреду нарочито важно дадржава активно ради како би каналисала индивидуалну предузетничку енергију уколективно предузетништво. Тако је у Холандији државе помогла произвођаче млека дасе организују у задруге, да инвестирају у прерађивачку инфраструктуру млечнихпроизвода и да организовано наступе на иностраним тржиштима. На крају, подсетимо седа је пољопривреда и стратешки важна због прехрамбене сигурности земље која биванарочито угрожено у време криза, међународних блокада и ратних догађања. Међутим,предности које може да има од пољопривреде Србија ће изгубити уколико дозволи даземљиште пређе у руке моћних странаца. Исто то важи и за наше богате водне ресурсе,а нарочито воду за пиће за коју се тврди да је нафта XXI века.  Енергетика је област која је у Србији раније била развијенија и у којој је сачуванвисокостручни кадар. Нажалост, ниским ценама енергената (раније у Југославији и садау Србији) ублажавали су се социјални проблеми и енергетика није била способна засамофинансирање развоја, тако да већ деценијама није изграђена ни једна новаелектрана. Уколико би дошло до оживљавања индустрије брзо би се суочили и санесташицама електричне енергије. Србија има значајне неискоришћене могућности заизградњу хидро и термоелектрана, а са изградњом гасовода могуће је градити иелектране на гас. Нове електране би биле у стању да обезбеде енергију не само задомаће потребе, него и значајан део за извоз, а што добија додатно на значају збогчињенице да цена енергената као и хране у свету бележи највећи раст.  Једна од компаративних предности Србије, због географског положаја који има, је исаобраћај пошто преко њене територије природно треба да пролазе сви саобраћајникоридори који спајају Европу са Блиским и Средњим Истоком. Ови саобраћајнемагистрале подстакла би развој низа пратећих делатности и отворило много раднихместа.   Користећи предности закашњења Србија се у стратегији економског развоја мораопределити и за најсавременије делатности које имају велики потенцијал раста имодернизаторски утичу на све области привреде и сфере живота али могу обезбедити иекспанзију на инострана тржишта. За развој информатике и телекомуникација Србијаможе користити високостручни кадар који још обезбеђују неки делови приличноурушеног образовног система (Математичка гимназија, Електротехнички факултет). Утом циљу неопходно је омогућити да наше високошколске институције буду у стању даподижу ниво стручног образовања и повећавају број студената који се оспособљава запослове неопходне за динамичан развој информатике и телекомуникација.  Спроводећи политику економског развоја и модернизације потребно је да Србијамаксимално развија што чвршћу економску сарадњу и повезивање са суседнимдржавама у којима живи српски народ. Као један од ретких позитивних примера можеда служи Телеком Србија који поред Србије покрива (у целини) Републику Српску и(делимично) Црну Гору. Интензивнија економски сарадња могли би да буде и у многимдругим областима:  кориш-тење хидроенергентских потенцијала на рекама Дрини, Тари,Лиму и Ћехотини изградњом заједничких хидроцентрала;  градња саобраћајнихкоридора на овим подручјима који би боље  саобраћајно повезао српски народ али иповољно утицао на интензивнију привредну сарадњу; производна кооперација међупривредним субјектима из више земаља; заједнички наступ на трећим тржиштима итд.  *    *    *  Када нам је привреда разорена, држава презадужена, а грађани осиромашени,поставља се логично питање: из којих извора може да се финансира нова политикаекономског развоја и модернизације ?  Они исти (из земље и иностранства) који су „најзаслужнији“ за досадашњукатастрофалну економску политику сада нам нуде нову неолибералну мантру по којојнас једино могу спасити стране инвестиције. Врши се глорификација странихинвестиција и убеђују нас да све мора да се чини (и на све да се пристаје) како би свакегодине привукли по неколико милијарди евра страног капитала.  
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Због чега смо осуђени на економско назадовање?

Пише: Јован Б. Душанић
недеља, 28 јануар 2018 17:54

  Међутим, веома обимна и озбиљна емпиријско истраживање која су вршена у свету(нобеловац Мајкл Спенс, [19]  Р. Раџан [20]  на Универзитету у Чикагу и други) али и напростору европских привреда у транзицији (на пример, Јоже Менцигер)[21], су показала да високе стопе раста бележе само оне земље у развоју које нису ималезначајније стране инвестиције, односно да ове инвестиције не подстичу привредни раст,него да међу њима постоји чак негативна веза (веће стране инвестиције – мањи раст иобратно).  Србија се у будућем економском развоју и модернизацију мора, пре свега, ослонити надомаће изворе финансирања без обзира што је њена привреда у рушевинама, а народна ивици беде. Да је то могуће остварити показује искуство успешних источноазијскиземаља, почевши са Јапаном од 50-их година, нешто касније Јужном Корејом (60-ихгодина) и другим мањим источноазијским земљама, те Кином (крајем 70-их година ХХвека).  Заједничко за ове земље јесте да су оне отпочеле са динамичним привредним растом уусловима који нису то обећавали. Јапан је из рата изашао као поражена држава, уКореји је 50-их година избио грађански  рат и потом уследио распад земље, а Кина јепосле Великог скока напред имала и Културну револуцију 60-их и 70-их година ХХ века.Биле су то неразвијене земље које су оскудевале у капиталу, са веома сиромашнимстановништвом чији стандард се поредио са афричким (када је Ј. Кореја 60-их година XXвека кренула путем модернизације имала је доходак по глави становника двострукомањи него Гана).[22]Поред свега тога, ове земље су се у модернизацији својих привреда ослањала намарљивост грађана, малу личну и заједничку потрошњу и високу стопу штедње  Треба да знамо како се грађани ових држава не рађају са таквим урођеним склоностима.Примера ради, учешће штедње у БДП Јапана у  времену 1885-1939. го-дине износило јеоко 3%, а од средине 1950-их година креће се између 30 и 35%. Грађани су показаливисоку спремност да поднесу жртве за обнову земље јер су имали поверење у својувласт пошто је позив на жртвовање био праћен и обавезом државе да обезбедиправедно учешће свих у плодовима обнове. Праведност у расподели била је чак већанего у Шведској. Постојала је колективна свест о одговорности за друштво и државу,односно одговорно понашање свих социјалних партнера –  радника, послодаваца идржаве.  Управо овакви примери морају бити путоказ како се Србија може успешномодернизовати и доказ да се и ова тешка времена мора ослонити на сопствене снаге –већу домаћу штедњу и инвестиције. Данас у Србији владајуће елите имају мали интересда подстичу штедњу, пошто се то не може извести без јачања националног духа, безкрупне државне визије, без снажења националног самопоуздања. Дакле, без некогоблика национализма. [23]  Потребан је радикалан заокрет и у вођењу монетарне политике. Сада Народна банкаСрбије прецењеним курсом динара жели постићи стабилност цена, а о развоју и неразмишља. Из искуства других земаља знамо како се адекватном монетарном политикомможе подстицати привредни раст и ново запошљавање без додатног ино-задуживањадржаве и привреде код банака. Споменимо само пример Немачке почетком 30-их годинапрошлог века када је држава, под канцеларем Куртом фон Шлајхером, кредитиралавелике инвестиционе пројекте издавањем сопствених меница којима су исплаћиванидомаћи извођачи радова и добављачи. Не улазећи у техничке детаље, рецимо да се овеменице на крају редисконтују од стране централне банке и на тај начин врши примарнаемисија новца.  Одмах после њега ће и немачки министар финансија и гувернер централне банке дрХјалмар Шахт емитовати државне хартије од вредности (Arbeitbeschaffungwechsein)којима се подстицала производња и које су служиле и као средство плаћања. Изпокренутог циклуса и повећане производње, те правичне и подстицајне фискалнеполитике држава је обезбеђивала потребна средства за откуп емитованих државнихпапира. У оба ова случаја сви су се морали строго придржавати прописаних правилакако би се искључиле злоупотребе. Синхроно са повећањем обима производњеповећавала се и количина новца у оптицају, те је елиминисана опасност од инфлаторнихпотреса.  Уместо тога, ми скоро све веће инвестиционе радове финансирамо средствима странихкредитора, који нам одобравају кредите и диктирају такве услове да ( за дивно чудо)посао добијају само стране компаније по знатно надуванимценама. Услови за добијање посла су постављени тако да их домаћи извођачи радова неиспуњавају, али их касније стране компаније ангажују да раде као подизвођаче по мизернимценама и на тај начин домаће фирме, пре или касније, одводе у стечај. Да би се економски развој и модернизација, ослањањем првенствено на домаће изворефинансирања, могли успешно да реализују неопходно је постојање државне развојнебанке (значајна почетна средства могла би се обезбедити укидањем великог бројафондова и агенција којима држава сада одобрава значајна средства која се, по правили,нерационално расипају) и неколико пословних банака са већинским државним учешћемкако би се разбио  постојећи олигопол страних банака које су незаинтересоване зафинансирање развоја и модернизацију Србије.  Када кажемо да се Србија у будућем економском развоју и модернизацију мора, пресвега, ослањати на домаће изворе финансирања, то не искључује и иностране изворефинансирања, као што су концесије у велике инфраструктурне објекте, па чак изадуживање у иностранству. Иностраних кредита треба узимати само у случајевимакада нема додатног условљавања (пристајања на разна економска и политичкауцењивања) уз стриктно поштовање „ златних правила“ задуживања: када се добијенасредства могу уложити у домаћу привреду уз стопу приноса већу од каматне стопе на текредите, те када увећају извозну моћ земље и омогућују отплату узетих кредита. И на крају, закључимо да искуство великог броја земаља показује да основни проблемиса модернизацијом и реформисањем привреде произлазе не из недостатка економскихзнања, него првенствено из недовољне одлучности (па и жеље и интереса) политике дасе неопходне реформе изврше у интересу сопственог народа. Због тога је неопходнопостојање високе патриотске свести и националног јединства како би се добилакомпетентна, ефикасна и одговорна власт, која ће обезбедити да се економске реформереализују у интересу огромне већине сопственог народа, а не у интересу светскеолигархије и крупног капитала и компрадорске касте која се формира у земљи.        [1]  Јован Б. Душанић, редовни професор универзитета у пензији      [2]  Рад (под називом: Без сопствене дугорочне стратегије развоја осуђени смо наекономско назадовање ) је изложен на научном скупу „Стратегијаразвоја и економске сарадње малих земаља у условима глобализације и регионалнихинтеграција “, који је у организацији Академије наука и уметности Републике Српскеи Српске академије наука и уметности, одржан у Бањалуци, 16-17. новембра 2017. године.  Време до одласка у пензију (2015) искористио сам да заокружим своја истраживања изекономске проблематике како бих се могао посветити другим пословима. У међувременусам, завршио и за штампу припремио нову књигу „Срби Босне и Херцеговине у ХIХ веку –борба за слободу и уједињење“. Због тога, ставови које у овом раду излажем, углавном, нису нови – раније сам их већизносио у својим књигама и наступима на научним скуповима.       [3] https://goo.gl/oMQaMg   [4]  У овој (2017) години која је на измаку очекује се да раст БДП у Србији износи 1,9%,Македонији 2,2%, Босни и Херцеговини 2,8%, Хрватској 2,9%, Мађарској 3,6%  иАлбанији 3,8%. Ако посматрамо раст БДП у последњих 15 година (од 2002. године)Србија се, по висини стопе раста БДП, налази тек на 162 месту од 193 земље у свету.      [5] Ова прича требало би да илуструје огромну и скоро ничим ограничену моћ коју је уједном историјском тренутку имао ДОС, односно двадесетак људи који су гаперсонификовали, као и безброј начина на које је могао да је употреби и злоупотреби,добро искористи или упропасти... Сећам се како је и сам Ђинђић, као алфа и омегаДОС-а, у тренутку када смо му потврдили раније договорени мандат премијера, и када сеспремао да пише програм будуће Владе, питао да ли неко при руци има онај програм којије у наше име направио Г17, отворено признајући да га није ни прочитао... После свега што се догодило, и још више што се није догодило, изгледа  да ни свој програм нијечитао.  Ово пишеинсајдер,један од лидера ДОС-а и потпредседник у (Ђинђићевој) Влади Србије – Миодраг Миле Исаков у својој књизи: Парадос, 2005.      [6]  У Србији је такав програм (Програм радикалних економских реформи у СРЈ)потписала група од 17 такозваних економских експерата, а ДОС га је прихватио као својекономски програм. Непосредно после српске октобарске револуцијенаступио је тријумфализам ДОС-а, када на јавној сцени није било места било каквимдисонантним тоновима који би могли да пореметеопшту слављеничку атмосферу. Ипак, успео сам да убедим (неколико дана после петооктобарског преврата) уредника дневног листа Данасда објави моје ауторске текстове (Рецептза колонијалне земље, 30.10.2000, те Да ли су нам потребнерадикалне економске реформе?08.11.2000) критички интониране према економском програму ДОС-а. Уредник ми је тадарекао да текстове објављује пошто зна да сам на првим вишестраначким изборима уСрбији 1990. године био (као нестраначка личност) кандидат за републичкепарламентарне изборе на листи Демократске странке, али да и даље сматра претеривањем моју тврдњу да ћемо се (уколико буде  реализованекономски програм ДОС-а) кроз десет година питати да ли је за Србију била погубнија последња деценија XXили прва деценија XXIвека.      [7]  Португалска империја на Истоку почивала је на домаћим посредницима званим comprados .Кад су 1842. године Британци добили опијумски рат против Кинеза, исто су такопронашли домаће стручњакеза варварска питања, који су говорили пиџин-енглески, да им воде послове на локалном нивоу. Оно по чему су се ови људи издвајали јестепрезир које су гајили према своме народу, његовој култури и историји. Постајали сукосмополите и некритички су прихватали све што је долазило од стране колонизатора.Упорно понављајући да се у земљи ништа добро не може да уради без спољних притисака(у савременој варијанти су то ММФ, Европска унија...) ширили су дефетизам усопственом народу и афирмисали поданички менталитет, те заговарали старатељствонад сопственим народом, а себе нудили за посреднике – стручњаке за варварска питања.      [8]  Развијене земље (у првом реду, САД) су земљама у развоју натурале неспутаноделовање тржишта и повлачење државе из привредне сфере, а код себе су радилидругачије. Амерички принцип dowhatwesay, notwhatwedo– ради то што ми говоримо, а не онако како ми радимо– САД спроводи се невероватном упорношћу и лицемерјем. Изненађује како је много земаља које то прихвата, те домаћих опортунистичких академскихекономиста који то пропагирају.      [9]  Оно чиме су се наши економски „реформатори“ и њихови неолибералниистомишљеници од 2000. године посебно поносили јесте стабилан курс динара издравбанкарски систем. Први гувернер (Млађан Динкић, које је од светске олигархијепроглашен за најбољег гувернера централне банке у свету) се тиме, не само поносио,него и јавно истицао да за то очекује Нобелову награду из економије. У исто време,стално сам истицао да је монетарна политика најкатастрофалнији део иначе погрешнеекономске политике која се доследно спроводи (без обзира на честе промене влада) од петооктобарског преврата2000.  године.      [10]  На скупу Научног друштва економиста  (НДЕ) 2003. године, на констатацијутадашњег гувернера (Кори Удовички) да је народ  у Србији  незадовољан, упркосуспешним реформама које нове власти спроводе, рекао сам и ово: Интересантно је да се данашње стање стално приказујена фону изузетно неуспешне, више него десетогодишње, политике претходног режима  укоме је дошло до распада  земље, огромних издатака везане за ратове вођене уокружењу, доласка стотине хиљада избеглица, уништене привреде хиперинфлацијом,економским санкцијама и НАТО агресијом итд. Иако смо 2000. године стартовали одниске основице, а уз то је дошло до скидања економских санкција, бесплатних донација идодатног задуживања у иностранству од неколико милијарди долара, те (рас)продајеимовине кроз приватизацију и, по тој основи, прихода од преко милијарде долара, заистаје било потребно имати у власти „експерте“ да бисмо после три  године имали привреднустагнацију, велику и растућу незапосленост, раст спољне задужености, огроманспољнотрговински дефицит  итд.  Мислим да се проблем не налази у нереалним очекивањима народа, те да је он свестанда се и не живи тако лоше када види да у земљи све стоји. Незадовољство је изазвано,пре свега, тиме што народ виде да се власт понаша као сеоски бећар који ништа озбиљноне ради и живи од тога  што(рас)продаје своју очевину и задужује се код комшија и  јасно му је чему то води.   Да за тренутак оставимо по страни неекономске факторе незадовољства:дискредитација нај виших државних институција(парламента , председника,судства), корупција ишпијунирање у самом врху власти, повезаностивласти и криминала, унижавању националног достојанства (генерале који су подзаклетвом бранили земљу испоручују Хагу, а самоинцијативно предлажу слање нашихвојника у Авганистан и Ирак како би тамо гинули бранећи америчке националнеинтересе), бахат однос према народу (продајте станове и платите струју – речи сусадашњег гувернера, а у то време министра за енергетику), итд.  Видети:  „Године пропуштених шанси“  у Зборнику радова са саветовања у НДЕ „Привредна кретања у 2003. и економска политика за 2004. годину“ – часопис Економског факултета у Београду, Економски анали, 2003,      [11]  Видети детаљније у књизи: Јован Б. Душанић: Washington consensus – кодификовани програм економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.      [12]  И после окупације локално становништво диже спорадичне устанке противокупатора. Најпознатији од њих је такозвани Улошки устанак (подигнут у месту Улогкод Калиновика који се (1882) проширио на добар део Босне, а нарочито Херцеговине)кога је Аустроугарска сломила после четири месеца борби.Знаменити српски научник,Јован Цвијић пише ( Анексија Босне и Херцеговине и српско питање) да му је један енглески политичар који је почетком ХХ века пропутовао Босном иХерцеговином саопштио да је Аустроугарска употребила више војничких средстава дадржи у покорности народ Босне и Херцеговине (око један милион становника), негоЕнглеска у Индији (око 300 милиона становника).      [13]  Видети детаљније у књизи: Небојша Катић: Из другог угла, Catena Mundi, Београд,2015.      [14]  Тако премијер, а сада председник Србије јавно изјављује: ја сам већи ММФ одММФ, те да ће Србијаурадити све што тражи ММФ, јер је то добро за земљу, а један од најпознатијих наших академских економиста (председник Научног друштва економистаи Академије економских наука) сматра да ММФ у Србији има позитивну улогу, те да би без њега ситуација била јошлошија или како он усхићено пише: тешко је наћи довољно јаке и тачне речи да би се изразило све оно позитивно које је успеваода оствари ММФ.      [15] Видети детаљније у моме тексту: „Ка  економском опоравку“ – економском прилогукоји сам написао за документ о могућим правцима развоја српског народа – Ка српском становишту, а остале прилоге (из других области) написали су: академик проф. др Алекса Буха,проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Слободан Антонић, проф. др Бојан Димитријевић,проф. др Милош Јовановић, проф. др Милош Ковић, проф. др Мило Ломпар, проф. дрСлободан Рељић, као и проф. др Дарко Танасковић). Књигу Ка српском становиштуобјавила је крајем 2014. године београдска издавачка кућа Evro-Đunti.      [16] После „српске октобарске револуције“ (2000) нове власти су нас уверавале какоћемо сада у новом партнерском односу саЗападом брзо остварити стабилност и развој и да то не би било могуће постићи безпомоћи с њихове стране и без наше демократске власти. Данас јасно видимо како тоново партнерствоније битно изменило однос Запада према Србији и да за њега није од пресудневажности да ли у Србији има посла с режимом Слободана Милошевића, ЗоранаЂинђића, Војислава Коштунице, Бориса Тадића или Александра Вучића. Многима данассве уверљивије звучи тврдња да они не нападају Србију због Милошевића, него нападају Милошевића због Србије.  У тим новим односима (како је лепо 2010. године говорила Радмила Накарада заокруглим столом „Да ли Србија има своју стратегију”, у организацији Удружењакњижевника Србије, Центра за националну стратегијуи Нове српске политичке мисли),  и суверенитет се морао делити „партнерски“ између спољних и унутрашњих актера.Ново партнерстводовело је до све већег урушавања суверенитета Србије, спољне регулације и новихоблика доминације и уцењивања. Сада се држава  гради на новим правилимапотчињавања, а механизмима спољне регулације репродукује се све слабија српскадржава, која поприма карактеристике класичног протектората. Тако су спољни актери(западни „партнери“) постали саставни део унутрашње конфигурације власти, аунутрашњи актери(домаће политичке „елите“) долазе и силазе с власти, у великој мери на темељу спољног легитимитета.  Очигледно је како се Србија, која је формално суверена држава, понаша каопротекторат а у исто време Република Српска, ентитет у Босни и Херцеговини, која јеистински протекторат, у пракси демонстрира већи степен суверености, а њен политичкилидер понаша се, у већој мери, као државник.      [17] Оставимо сада по страни чињеницу да је безалтернативна позиција, по дефиницији,веома ризична и да би државна мудрост налагала да се не ставља све на једнукарту , односно да се увекимају спремна алтернативна решења. Озбиљне процене говоре да (уколико би сеситуација чак и повољно развијала), није реално рачунати на наше пуноправно чланствоу ЕУ у наредних десетак година. То је доста дуг период у коме се (како у Србији, тако и уЕУ) много што може битније променити. Земље ЕУ последњих година суочиле су се саозбиљном кризом и данас се оне значајно разликују од оних од пре само неколикогодина, те се поставља логично питање: да ли ће ЕУ уопште постојати кроз једнудеценију (када би ми, по оптимистичким проценама, требало да постанемо њенпуноправан члан), а ако и опстане, колико ће се она разликовати од ЕУ којој смо тежилии којој смо се безалтернативноупутили? (детаљније: Србија и Европска унија, у књизи Економија постмодерне, Економски факултет, Бањалука, 2016, или наhttp://www.nspm.rs/ekonomska-politika/srbija-i-evropska-unija.html)      [18]  И без довођења у питање четири прокламована спољнополитичка стуба, може сепоставити још једно здраворазумско питање: зашто су нам важнија два  западна оддва источнастуба, када ЕУ и САД у последње три деценије (да се не враћамо дубље у историју и неспомињемо светске ратове и фашистичка, али и савезничка  бомбардовања наше земље– тако је српске градове на највећи православни празник Васкрс 1941. године зверскибомбардовала Немачка, а на Васкрс 1944. године нашиАнгло-Амерички савезници) отворено раде против интереса Србије и њених грађана? Деведесетих година ХХ века два западнастуба нашу земљу држале су под економском блокадом, а потом извршиле и агресијубомбардујући нас и осиромашеним уранијумом, да би на крају,  и данас, игралеодлучујућу улогу у дезинтеграцији државе Србије и покушајима гушења РепубликеСрпске.  Зар не би било логичније да су нам ближе Русија и Кина које нам бар не одмажу узаштити наших виталних интереса, док у исто време, САД и ЕУ отворено раде надробљењу и слабљењу наше земље сталним претњама, уценама и казнама? Таквомполитиком и оне су, у великој мери, допринеле да већина наших грађана живи све горе игоре. То постаје још невероватније данас, у новој конфигурацији геополитичке моћи,када се баланс сила померио, а и даље ће се померати, од  два западна у корист два источнастуба.      [19] Комисија за раст и развој (на челу које је био нобеловац Мајкл Спенс, а у њеномраду је поред 21 сталног члана из 18 земаља, учествовало  још  око  300  угледних стручњака) формирана је  2006. године.  Комисија је проучила искуство и развојнемоделе 13 економски  најуспешнијих држава у периоду од 1950. до 2005. године (које суу континуираном периоду од најмање 25 година оствариле просечну стопу раста изнад 7одсто), с циљем да земаља у развоју понуди препоруке за оптималну – дугорочноодрживу – стратегију развоја.  Закључак Комисија је да нема јединственог рецепта заразвој, али оно што је заједничко за анализираних 13 економски најуспешнијих државајесте да су на челу ових држава биле веома способне, активне и прагматичне владе којесу имале кључну улогу у развоју економије и биле посвећене економском расту. Мада недаје готове рецепте, Извештај се дистанцира од владајуће неолибералне економскедогме, и у њему се констатује да анализиране земље, у спровођењу развојне политике,нису биле превише наклоњене слободном тржишту. Често су прибегавале потцењивањувредности домаће валуте и заштити домаће привреде од спољне конкуренције. Поредтога, из Извештаја је видљиво да су се сви успешни модели базирали на високој стопиштедње и инвестиција, те да стране инвестиције не могу да буду адекватна замена задомаћу штедњу.      [20]  Професор Р. Раџан (у књизи: R. G. Rajan, Fault Lines, 2011) пише како је његоводоста опсежно истраживање, на примеру великог броја земаља у развоју, показало даекономије ових земаља бележе високе стопе раста када своје инвестиције финансирајусопственом акумулацијом. И обратно, што се инвестиције више финансирају из странихизвора све је спорији њихов економски раст. Професор Р. Раџан закључује да су брзи иодрживи раст имале само оне земље у развоју које нису имале значајније странеинвестиције. Подсећам да је професор Р. Раџан један од ретких који је велику кризу (сакојом се свет суочио пре једне деценије) јасно наговестио још 27.08.2005. године насимпозијуму у Џексон холу пред водећим експертима из области економије      [21] Једно веома студиозно емпиријско истраживање извршено је и на нашимпросторима, којим је обухваћено искуство већине постсоцијалистичких земаља у дужемвременском периоду. Ово истраживање је јасно показало, како пише проф. др ЈожеМенцингер (часопису Kyklos, 2003), не само да стране инвестиције не подстичупривредни раст, него да међу њима постоји чак негативна веза (веће стране инвестиције– мањи привредни раст, односно  мање стране инвестиције – већи привредни раст).      [22]  Професор Универзитета у Кембриџу, Ха Џун Чанг (у књизи: BadSamaritans: TheMythofFreeTradeandtheSecretHistoryofCapitalism, 2010) пише: Године 1961, осам година по завршетку братоубилачког рата са Северном Корејом,годишњи приход Јужне Кореје био је 82 долара по становнику. ПросечниКорејацзарађиваојеуполамањеодпросечногстановникаГане(179 долара)... Кореја, једнооднајсиромашнијихместанасвету, билајежалосназемљаукојојсамсеродио7. октобра1963. године. ТокоммогживотаpercapitaприходуКорејипорастаојеоко14 пута, меренокуповноммоћистановника. ВеликојБританијитребалојевишеоддвавека(измеђукасногXVIIIвекаиданас) аСједињенимДржавамаоковекипо(између1860-ихиданас) дапостигнуистирезултат.      [23]  Слободан Антонић: Елита, грађанство и слаба држава, Службени гласник, Београд,2006. Међутим, о каквој државној визији и снажењу националног самопоуздањаможе да се говори када Драгољуб Мићуновић (перјаница  обновљене српскедемократије, истакнути европејац и први на изборној листи „За европску Србију – БорисТадић“,  Политика, 23.03.2008) каже:  Никакав завет предака, никаква обавеза за потомство не могу да оправдају то што ћечовек протрачити свој живот онако како траже преци или онако како он мисли да ће тражити потомци. Ми немамо право ни због чега, понављам, ни због чега, да људима угрожавамо нормалан, сигуран, бољи живот...Цела историја је саздана на неправдама, увек су јачи тлачили слабије... Ми смо суочениса тим прагматизмом великих сила или прагматизмом моћи који је у стању да наметнемеђународне односе.    
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