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СОЦИОЛОШКИ КОНТЕКСТ ЕКОНОМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак. У раду се указује на потребу промишљања економске делатно-
сти у савременом друштву у контексту његових основних обележја као друштва гло-
балног капитализма са многим противуречностима и њиховим носиоцима у динамич-
ној социјалној структури. У контексту таквог приступа учињен је осврт на основне
фазе у најновијој историји развоја капитализма (од 1960. год) и указано на утицај гло-
бализације, у промовисању новца као покретачке снаге фазног развоја капитализма и
последица виртуализације капитала. У склопу тих разматрања посебно је указано на
повезаност глобализације и виртуализације капитала у обликовању друштвеног
миљеа остваривања економске делатности, његове социјалне слојевитости, друштве-
не стратификације социјалне неједнакости и истицања захтева за остваривање правде
и правичности у тим условима, и ограничавајуће факторе тог остваривања.

Кључне речи: глобализација, виртуализација, глобални капитализам, про-
тивуречности. 

Наша планета процесом глобализације постаје јединствен дру-
штвени простор. Уједињење тог простора врши се стално расту-
ћом брзином и променама система економских и политичких
односа и структура друштва. 

Н. Н. Моисеев 
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1. Економска делатност човека стара је колико и сам човек као ствара-
лачко и вредносно биће. У дугој историји човека, она се развијала у оквиру
одређених система који су имали своје специфичности. И како се човек разви-
јао и у све већој мери попримао обележја не само свесног и стваралачког већ
и вредносног бића, развијали су се и економски системи сагласно природним
и друштвеним могућностима у датим историјским околностима.1 У следу та-
квог историјског развоја у преласку од натуралне на тржишну привреду настао
је и капитализам – систем заснован на приватној својини, робном карактеру
радне снаге и тржишној утакмици (тржишту)2, са одговарајућим економским,
политичким и вредносним системом и тиме условљеном социјалном, посебно
државном организацијом. Капитализам као економски и друштвени систем у
еволутивном развоју у новијој историји пролази кроз три фазе и доводи до по-
везивања националних привреда у светску привреду, преко светског тржишта
и својеврсне универзализације света. У првој фази развоја капитализма
(1947–1960), производња је, углавном, намењена домаћем тржишту, а међуна-
родни економски односи састоје се из увоза и извоза роба. У другој фази
(1960–1970), производња почиње да се интернационализује на иницијативу
националних корпорација и њиховом експанзијом на тржишта земаља Tрећег
света, под управом компаније оснивача. У трећој фази која отпочиње 70-их
година успоставља се транснационализам, а потом се назив трансформише
у нови појам „глобализација”. Корпорације у пласману капитала настоје да
„прескоче” националне владе и не поштују њихове правне прописе.3 Наиме, у
овој трећој фази еволуције капитализма родила се идеја о глобализацији –
као израз тенденције образовања глобалног друштва на основама западња-
штва, и на челу са Западом.4 Глобализација представља смислен начин да
се створи простор мирним путем за опло)авање новца. То је први пут у
историји човечанства да је новац одлучио да се шири „али не уз помоћ рата,
већ уз своју моћ” мирним путем.5 Новац постаје главни регулатор целокуп-
не животне делатности, основни покретачки мотив, а велике територи-
јалне јединице и целе земље преобраћају се у социјалне скупине које функ-
ционишу по законима огромних новчаних система и огромних капитала.6 У

1 Опширније о овоме видети: Общая экономическая теория (палитэономия), Москва,
„Промо-Медия”, 1995, стр. 5–20. 

2 То није окоштан већ врло динамичан систем са развијеном економском мисли о њему
и њен утицај на његов развој, сагласно циљевима чијем се остваривању тежило у датим природ-
ним и друштвеним условима. У следу таквог историјског развоја и прерастањем (претварањем)
натуралне у робну производњу настао је капитализам са одговарајућим економским политич-
ким и вредносним системом и социјалном (државном) организацијом.

3 Е. Мацнер, Монополарни светски поредак, Београд, Досије, 2003, стр. 150. 
4 А. Зиновјев, Запад – феномен западњаштва, Београд, „Наш дом”, 2002, стр. 25. 
5 А. Борико, NEXT мала књига о глобализацији и свету будућности, Београд, „Народ-

на књига – Алфа, 2002, стр. 23. 
6 А. Зиновјев, цит. дело, стр. 94. 
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ствари, успостављање глобалног светског друштва, представља животну по-
требу, западних (капиталистичких) земаља, тј. стварање услова да преживе у
сложеним историјским околностима.7 

Глобализација постаје предмет све већег интересовања и научног про-
учавања. Њој се придају разна значења и предмет је врло супротстављених
оцена.8 Те различите оцене изражене су и кроз указивање на елементе које де-
финиција глобализације треба да садржи. Тако се у Руској социолошкој ен-
циклопедији као елементи глобализације наводе стално (развијајући) процес
међусобног повезивања различитих фактора међународног значаја (нпр. те-
сних економских и политичких веза, културних и информационих промена) у
друштвеној делатности различитих држава. Процес економске глобализације
који се испољава кроз транснационалне корпорације дејствујући истовреме-
но у многим државама, стварајући нове историјске услове за остваривање сво-
јих интереса.9 И код нас је указивано на четири суштинска обележја глобали-
зације, која би њена социолошка дефиниција морала да садржи. Та су обеле-
жја: све шира и дубља повезаност и ме)узависност све већег броја
друштава; надмоћ транснационалних сила и институција – све већи утицај
збивања са дистанце на живот индивидуа и земаља; експанзија модерних фор-
ми технологије, економског и политичког живота на готово целокупном про-
стору света и поларизација, подела света – више светова у једном глобалном
свету, у „светском друштву”. У контексту оваквог приступа глобализација се
дефинише као друштвени процес повезивања, на основу технолошке и еко-
номске повезаности, конкретних друштава, са многим противуречности-
ма, у односе ме)узависности и културне повезаности, на основу нових ин-
форматичких технологија и средстава комуникације, тако да настаје је-
динствено светско друштво на планети Земљи, и свест о припадности
том друштву како појединих друштава тако и њихових чланова (припадни-
ка).10 Ова дефиниција глобализације настоји да изрази њену вишеслојност као
друштвеног процеса у његовим компонентама које су уочљиве као посебне иа-
ко се међусобно прожимају.11 У ствари проучавањем глобализације као дру-

7 Њима су потребни „природни ресурси, тржишта роба, сфера за улагање капитала, јеф-
тина радна снага, извори енергије и то све у већем степену, а могућности за ово нису безгранич-
не. За ово је потребна цела планета” (Ибид, стр. 312).

8 За једне глобализација је објективан и спонтан планетарни процес, за друге она је ис-
кључиво пројект доминације Запада, американизација света. (Опширније видети: У. Бек, Моћ
против моћи у доба глобализације, Загреб, Школска књига, 2004, стр. 9; Мирослав Печујлић,
Глобализација – два лика света, Београд, „Гутенбергова галаксија”, 2002, стр. 7. и А. Н. Чу-
маков, Глобалистика, Москва, Проспект, 2002, стр. 158–166. 

9 Руская социологическая энциклопедия, Москва, Норма, 1998, стр. 95.
10 Опширније о овоме видети: Др Данило Ж. Марковић: Изабрана дела, књига VI Со-

циологија и глобализација, Београд, Савремена администрација, Ниш, Просвета, 2000. 
11 Те су компоненте: технолошка, економска, политичка и културна, па се чак и дефини-

шу као посебне глобализације: технолошка, економска, политичка и културна глобализација.
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штвеног процеса све више се долазило до сазнања да је то многоаспектни про-
цес установљавања универзалних веза, укључујући и ново поимање односа
природе и друштва који обухвата практично све основне аспекте друштвеног
живота од економске до духовне сфере, укључујући културу, образовање, је-
зик, идеологију и вредности који у својој свеукупности представљају основне
атрибуте глобалне цивилизације па се свет показује као глобално „светско”
друштво.12 Наиме, процеси уједињавања човечанства добијају такав интензи-
тет и размере да се као законитост нашег времена може означити повезивање,
прожимање па и обједињавање света упркос „целокупној његовој материјал-
ној, духовној, егзистенцијалној разноврсности и разноликости”.13 Оваква нај-
чешће противуречна уједињеност света омогућена је економском глобализа-
цијом. У овом смислу се указује на чињеницу да глобализација у основи из-
ражава чвршћу интеграцију земаља и народа света, до које долази смањењем
трошкова транспорта и комуникација, као и рушењем вештачких баријера за
проток робе, услуга, капитала, знања (у мањој мери) и људи преко граница.14

У том смислу указује се на то да она представља и развој глобалних финан-
сијских тржишта, раст транснационалних корпорација и њихову све већу до-
минацију над националним економијама.15 У ствари, суштина глобализације
је у томе да омогући слободно кретање финансијског капитала уз ограни-
чено кретање људи. А пошто је капитал суштински састојак производње,
поједине земље се надмећу да га привуку, што их ограничава да пласман ка-
питала регулишу и опорезују. Међутим, кад се говори о глобализацији као за-
конитости у развоју друштва, она није, како можда то изгледа, догађај природ-
ног порекла, већ процес који је створио човек, они који доносе правила су нај-
чешће играчи или институције наклоњени САД или спонзорисани од стране
ове земље а подржани и од различитих савезника.16 У овом погледу најилуст-
ративније је доношење Вашингтонског консензуса. 

2. Почетком осамдесетих година прошлог века, водећи чланови владе
САД, ММФ-а, Светске банке и неких других утицајних институција усвојили
су Вашингтонски консензус. Од тада се овај неформални консензус, нефор-
мални споразум, дефинише кроз неколико пакета принципа којима се надгле-
дају и контролишу владе држава као и међународне и међудржавне организа-
ције као што су ОЕЦД, СТО или ЕУ. Тај консензус утиче на доделу кредита
земљама које већ имају дугове. Консензус поставља услове и њихово испуње-
ње, одре)ује да ли ће се кредит одобрити или неће. Најважнија су три услова:

12 А. Н. Чумаков, Глобалистика, Москва, Проспект, 1005, стр. 158–166. 
13 Ч. Попов, Нови светски поредак, претходница историјске епохе, Београд, „Сми-

сао”, 1/1999, стр. 58. 
14 И. И. Мазур, А. Н. Чумаков: Глобалистика энциклопедия, цит. издање, стр. 613. 
15 Џ. Сорош, О глобализацији, Београд, Самиздат 92, стр. 13. 
16 Е. Маснер, цит. дело стр. 8. 
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стабилизација валуте према монетаристичком узору, тј. строга контрола из-
вора новца, смањење националног буџетског дефицита, избалансирана разме-
на роба и услуга; дерегулација и ослобођење од свих тржишних ограничења,
посебно цена и смањење финансијске помоћи и хитна приватизација преду-
зећа као и јавних установа и фирми које обезбеђују производњу и услуге.17 Ва-
шингтонски консензус представља реализацију неолибералне идеје која се
заснива на схватању да ће приватне фирме које се такмиче на тржишту
донети највише могуће добробити и далекосежну друштвену хармонију.18

Неолиберални програм је покушај институционалног учвршћивања тре-
нутних историјских добитака светскополитичког мобилног капитала.
Неолиберални програм је до краја промишљена перспектива тог капитала,
који се поставља апсолутно и аутономно, развијајући стратешки простор моћи
и могућности класичне економије као субполитичког, светскополитичког де-
ловања којим управља моћ. „Према томе оно што је добро за капитал јесте
добробит за све. Обећање гласи: Сви ће постати богатији, па ће коначно про-
фитирати и сиромашни.”19 

Међутим, ово је утопистичка визија глобализације, која не само да није
праћена повећањем добробити већ је у многим земљама, нарочито мање раз-
вијеним, оштетила многе људе који нису били покривени мрежом социјалне
заштите, а трка за профитом угрожавала је, и угрожава, и услове еколо-
шког опстанка људског живота на индивидуалном и родном плану. Уз то
глобализација је праћена и кризама на глобалном плану.20 Управо зато се и
могло закључити да „назив глобализација означава савремени рат капитали-
зма” који шири уништење и заборав. Тај неолиберализам на место хуманости
ставља индексе тржишта акције, а место достојанства, ставља глобализацију
беде, на место наде празнину, а на место живота интернационални терори-
зам.21 Овакав неолиберализам не доприноси стварању хармоничних и пра-
вичних односа у „светском друштву” које настаје глобализацијом. Међу-
тим, у интересу је свих земаља и народа да учествују у развоју да му доприносе
и користе резултате тог развоја у условима правде и правичности. „Јер неправ-
да рађа фрустрацију и побуну и на крају их окреће против оних који су преко
мере користили предности развоја на туђ рачун.”22

17 Овај програм примењен је у време владавине Регана и Тачерове, прво у САД, а потом
у Великој Британији. Његов основни аспект касније је преузет од стране ЕУ и других земаља
западне Европе, Аустралије и Новог Зеланда. Програм је примењиван и у неким постсоцијали-
стичким земљама. 

18 Е. Маснер, цит. дело стр. 109.
19 У. Бек, Моћ против моћи у доба глобализације, Загреб, Школска књига, 2004. стр. 25. 
20 Џ. Сорош, цит. дело стр. 15. 
21 У. Бек, цит. дело, стр. 360. 
22 Ф. Мајор, УНЕСКО: идеал и акција, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства,

1997, стр. 60. 
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3. Крајем прошлог (XX) и почетком овог (XXI) века глобализација је
означила значајну интеграцију човечанства. Свет није постао једна кућа, али
се све више интегрише и постаје интегралан. Интеграција постаје тренд овог
периода.23 Остварена интеграција и њен даљи развој остварује се кроз три ме-
ђусобно условљена, и на неки начин повезана процеса (глобализације, глобал-
не економије и виртуализације вредности) који образују глобални систем у
планетарним размерама. Појам глобални систем настаје у другој половини ХХ
века, са ширењем глобализације као друштвеног процеса – појаве која има на
одређен начин своју самосталност, изражавајући се кроз три основна процеса:
процеса привредно-економске повезаности (економске глобализације); про-
цеса глобализације културе и процеса образовања ме)ународне менаџерске
буржоазије – транснационалне капиталистичке класе.24 У овом смислу се
указује и на настанак светске олигархије под којом се подразумева веома сло-
жена и разнородна свеукупност крупних транснационалних (и њима потчиње-
них) категорија и банака, научних, консултантских и правних институција
које их опслужују, међународних финансијских организација које раде у њи-
ховом интересу, те разних формалних и неформалних организација које утичу
на формирање јавног мњења.25 Са глобализацијом неолиберални капитализам
добија глобалне размере, постаје глобални капитализам.26 У њему доминира-
ју транснационалне корпорације, смањена је улога државе, распрострањена
масовна култура и остварена информацијска реалност. У њему постоји тр-
жишна конкуренција са доминантним обликом кретања капитала новац –
новац који доноси профит, што је омогућено оформљавањем опште-
човечанске финансијско-информационе технологије. Глобални капитализам
се заснива на дерегулацији, приватизацији и либерализацији, тј. слободном
тржишту.27 И уз то стално понавља и обнавља да ће сви који се подвргавају за-
хтевима светског тржишта бити благословени земаљским богатством.28

Међутим „благослов земаљским богатством” треба да се оствари у условима

23 С. П. Хантингтон, Трећи талас – демократија на крају двадесетог века, Београд,
Стубови културе, стр. 36. 

24 С.Н. Григорьев (ред.), Словорь виталисткой социологии, Москва, Гордарики, 2005,
стр. 60–61. 

25 „Без обзира на сву њену аморфност, светска олигархија у пракси делује веома коор-
динирано због јединствене чињенице да је повезује исти економски интереси – слободно кре-
тање транснационалног капитала и потчињавање својим интересима привреда што већег броја
земаља, у циљу стварања максималног профита” (Јован Б. Душанић: Деструкција економије,
Београд, Нова српска политичка мисао, 2010, стр. 42). 

26 Глобализација (посебно економска) доводи до стварања глобалне економије која
представља освајање планете од стране транснационалних корпорација развијених капитали-
стичких држава, у интересу тих корпорација које доминирају над националним економијама. 

27 Ф.Л. Бабаков, и др. Свременый глобалньный капитализм, Москва, Алма-Пресс, 203,
стр. 63–139. 

28 У. Бек, цит. дело, стр. 117. 
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глобалног капитализма у коме се стандардни односи конкуренције постепено
замењују системом поделе (расподеле) светског дохотка картелним сагласно-
стима, великих корпорација.29 У ствари, на светску сцену ступа „ново трој-
ство”: тржиште – конкуренција – новац, с намером да се уздигне у врховну
власт „која ће владати пословима планете, намећући своја правила државама
и своје уједначавајуће норме упркос културним вредностима и идентитету”.30 

Савремени свет саздан глобализацијом као планетарним процесом у
суштини је противуречан. Крупни капитал, односно моћне и агресивне
транснационалне компаније настоје да омогуће несметани проток робе и ка-
питала у циљу стварања максималног профита. У исто време на све могуће на-
чине настоје да спрече „мешање националних држава у економску сферу како
оне не би биле у стању да, ограничавајући слободно деловање транснационал-
них компанија, заштите своју привреду и подстакну развој, водећи рачуна о
сопственим националним интересима”.31 Из овог и многих других узрока
свет је сложен у неједнак простор што чини и економску делатност у ње-
му сложеном и специфичном у односу на остале фазе у развоју капитали-
зма. Мултинационалне корпорације (МНК) учврстиле су своје позиције и ус-
поставиле контролу над читавим светом. У економској сфери дошло је до
померања средишта моћи. Моћ је прешла из руку националних држава и демо-
кратских влада у руке МНК-а и банака.32 

Настаје ново миље за одвијање економске делатности. Основни еле-
менти тог миљеа јесу: смањена улога и значај националне државе; ширење
виртуалног капитала и промене у социјално-економском положају запо-
слених. Учесници у економској делатности, посебно ако имају усмеравајуће и
руководеће улоге у њој, морају да располажу одређеним објективним сазна-
њима о узроцима, суштини и последицама које производе ови елементи сло-
жености друштвеног амбијента економске делатности, што ће им помоћи да
„изађу на крај са тешким економским проблемима” посебно ако су кризног
карактера.33 Објективно научно сазнање о друштвеном амбијенту у коме се
одвија економска делатност представља и одбрану од његове идеолошке
интерпретације, која није тако ретка. Она потискује разумевање из свести
људи и утиче на осећања људи потискујући објективна истинита сазнања о
глобализацији и глобалном друштву које постоји на основама глобалног не-
олибералног капитализма, утичући на друштвено понашање и усмеравање

29 Н. Н. Моисеев, Россия в системе государсть ХХ века, збор. трудов „Россия в систе-
ме государсть в ХХI века”, Москва, 2007, стр. 5. 

30 Ф. Мајор, УНЕСКО: идеал и акција, цитирано издање, стр. 53. 
31 Јован Б. Душанић, цит. дело, стр. 137–138.
32 Џ. Мендер, Е. Голсмит (приређивачи), Глобализација (аргументи против), Београд,

КЛИО, 2003, стр. 119. 
33  Џ. Акерлоф, Р. Шилер: Животни дух, Београд, ЈП „Службени гласник”, 2010, стр. 14. 
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друштвеног развоја, које може бити у знаку подршке токовима глобализације
или њиховом оспоравању или и отвореном супротстављању. 

5. Смањење улоге и значаја националне државе у сфери економског
живота са глобализацијом (или у глобализацији) треба схватити и разматра-
ти као израз настојања капитализма, посебно са економском неолибералном
глобализацијом за дерегулативом економске активности, тј за укидање свих
ограничења слободном кретању капитала. Наиме, капитал је увек настојао
да избегне опорезивање и регулативу те се савремени тренд дерегулације у
условима глобализације може схватити као испољавање општих и вечних еко-
номских закона, како то сматрају присталице тржишног фундаментализма.
Представници и присталице овог фундаментализма сматрају да је најбоље да
се алокација средстава регулише механизмом тржишних законитости, јер сва-
ко уплитање државе у те механизме и законитости тржишта смањује ефика-
сност као такву.34 У ствари, способност неолибералног капитала да пређе у
друге земље поткопава способност државе да обавља надзор над економијом,
тј. захтева од ње да стварањем услова за слободан пласман капитала, само на
основу изгледа за остваривањем профита, не води рачуна и о социјалним по-
требама појединих категорија становништва. 

Глобализација финансијског тржишта обесмислила је државу бла-
гостања35 која се појавила после Другог светског рата. У тој држави су
државним прописима заштићени интереси радника, незапослених, сиро-
машних. „Тврдокорним бизнисменима ови прописи су представљали само по-
већање трошкова а смањење конкурентности и способности. Свуда је нара-
стао притисак да се ови прописи укину што је брже могуће. Термин који се
користи да би се постигао овај кратковиди циљ јесте дерегулација, која је од-
недавно постала дневна заповест.”36 Међутим, иако се са глобализацијом
смањује регулативна улога националних држава у сфери економских односа,
како би се остварили скоро планетарни услови за слободно кретање финан-
сијског капитала, глобализација је ипак „играње глобалне игре” по америчким
правилима. Наиме, све оно што у тој игри карактерише глобалне оквире или
глобалне намере указује на своје порекло из САД. Већина глобално активних
предузећа, тј. МНК потиче из САД-а. Сједињене Америчке Државе контроли-
шу тела УН и остављају их без подршке ако не узимају довољно у обзир ин-
тересе САД. Исто тако САД доминира у НАТО-у и Европској унији или њиме

34 Сорош, цит. дело, стр. 14. 
35 Основни циљ „државе благостања” био је слабљење социјалне неједнакости, изба-

лансирања интереса и постизање друштвеног консензуса, с једне стране, и стимулисање актив-
ности различитих слојева и група, како би се постигла динамична равнотежа између економске
ефикасности и социјалне правичности, с друге стране (В. Вукмирица, Економски и државни
менаџмент, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1996).

36 Џ. Менцер, Е. Голсмит, цит. дело, стр. 119. 
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манипулише. Европска унија која је формирана да обликује и представља
европске интересе, прихватила је, мање или више добровољно, америчка пра-
вила игре, чак их је и кодификовала. „Начело „најбоље праксе” тако популар-
но у Бриселу, често се своди на имитирање оног што [се] сматра добрим у Се-
верној Америци.”37 У ствари, у глобализационом светском друштву САД
доминирају у три значајне области: монетарно-индустријској, војно-техноло-
шкој и идеолошко-медијској. И док у том друштву националне државе већине
(или чак свих) земаља губе моћ утицаја на привредни живот, национална вла-
да САД делује глобално.38

Овакво стање услова и значаја државе у савременом „глобалном”,
„светском друштву” у коме само једна држава (САД) има могућност утицаја на
глобалну економску политику и односе у светској заједници, која се схвата као
глобални систем који се формира у току глобализације39, праћено је више-
значним државно-правним и културолошким секвенцама, тачније, то зади-
ре у основе цивилизацијских промена. Те промене настају као последица
основних противуречности савременог (глобализационог) друштва: противу-
речности између тенденција ка светској и регионалној интеграцији и тенден-
цији ка рационалном егализму; противуречности између опште (планетарне)
судбине човечанства и корпоративно-националне ограничености.40 Ова друга
противуречност постаје све присутнија са супротстављеним интересима ње-
них субјеката.41 Ти различити интереси се решавају у различитим облицима
организовања домицилних земаља транснационалних компанија у интересу
тих компанија. Зато се указује на чињеницу да се „западни свет већ деценијама
бесрамно назива међународна заједница, а у ствари њу чине Вашингтон и они
који се слажу са њим”.42

6. Поред потискивања, скоро нестанка регулативне функције национал-
не државе из економске сфере делатности, са глобализацијом и са облицима
организовања глобалног неолибералног капитализма настаје виртуални
облик финансијског капитала. И једно и друго битно утиче на обликовање
друштвеног миљеа економске активности у условима глобализације. Вирту-

37 Е. Мацнер, цит. дело, стр. 145. 
38 „То међутим, не значи да САД увек постижу своје (јавно) објављивање циљева. Као

примери за ово могу да послуже промашаји у политици према неким државама, тзв. ’државама
отпадницима’ (rogue states) које се сада називају новим именом ’проблематичним државама’
(states of concern)”. Ибид, стр. 153. 

39 И.И. Мазур, А.Н. Чумаков, Глобалистика энциклопедия, цит. издање, стр. 613. 
40 Л. Бофе, Каква нас будућност чека, Београд, НИН, 62/2008, стр. 62. 
41 „У овом смислу се указује да између представника транснационалног и националног

капитала, светске олигархије и националне елите, постоје разни (најчешће оштро супротстав-
љени) интереси различитих вредности, разни инструменти деловања.” Ј. Душанић, цит. дело,
стр. 42.

42 Н. Чомски, Жртве империјалног менталитета Запада, Београд, НИН, 30-42/2009,
(16. 4 .09). 
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ални облик капитала настаје као последица специфичности интеграција у
процесу глобализације. Те интеграције се разликују од интеграција које су
остварене у ранијим периодима развоја капиталистичког система.43 

Са глобализацијом феномен интегрисања испољава се у нешто друга-

чијем облику. Интеграционим процесима не настају корпорације, већ систе-

ми у којима се не шири поље рада, већ се уједињују капиталисти. То има за по-

следицу увећање књиговодственог обрачуна и подручја управљања – менаџ-

мента – чије се деловање не исцрпљује више у изналажењу ефикасних облика

организације рада и повећање профита, већ у манипулисању новцем и сагле-

давању вишка запослених. Другим речима, моћни штабови финансијских екс-

перата своју стручност и напор деловања усмеравају на манипулисање новцем и

на планирање отпуштања вишка запослених. Значи, ове интеграције не само да

не доводе до пораста запослености, већ су праћене њеним смањењем. 

Манипулисање новцем постаје облик трговине у глобализацији у ко-
јој се тргује и оним што не постоји. „Ту се размењују не стварне активе, већ
се купују и продају, на пример, ризици уговора које треба тек закључити или
су тек у фази пројеката; уступају се дугови око којих се опет преговара, пре-
продају се и поново купују дугови у недоглед; закључују се, најчешће спора-
зумно, уговори који се односе на виртуелне али већ зајамчене вредности;
ови ће неминовно изазвати друге уговоре, који ће се односити на преговоре
око тих уговора! Та пијаца ризика и дугова дозвољава упуштање, уз сву сло-
жену сигурност, у сопствене мале лудости. Шпекулише се на шпекулацији.
То је непостојеће тржиште засновано на привидима. У ствари, укидањем
чврстих односа валута и контроле подстицања капитала у међународној равни,
финансијска делатност је успела да се осамостали од привредне делатно-
сти.44 Тако осамостаљена усмерена је на тражење максималне новчане до-
бити, путем чисто финансијских операција, ничим повезаним с производ-
њом добара и услуга. „Стотине милиона долара могу прећи тако из једног фи-
нансијског центра у други за врло кратко време. Према неким подацима, из-
носи који пређу из руке у руку у току једног дана достижу око 1000 милијарди
долара.”45

43 Наиме, интеграције су својствене капиталистичком систему и снажније почеле да се
остварују у последњој деценији XIX века. Ову фазу у развоју капитализма В. И. Лењин озна-
чио је као империјализам, и сматрао да она означава крај капитализма (што се није десило).
Мотив интеграције било је увећање профита који настаје из процеса рада, који се остварује
производњом повећаног броја запослених, тј. порастом стопе запослености интеграцијом ком-
панија.

44 В. Форестер, Доживљавамо преображај друштва, па чак и цивилизације, Београд,
Унеско гласник, 1/1997, стр. 48. 

45 Појава носи у себи опасност од озбиљних финансијских поремећаја с озбиљним по-
следицама за националне економије и непредвидивим друштвеним појавама, посебно у обла-
стима запослености, где је стање већ забрињавајуће. (Ф. Мајор, УНЕСКО: идеал и акција, цит.
издање, стр. 53).
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7. Виртуализацијом се долази и до аутономизације тржишта капита-
ла, а спекулације на берзи представљају трговину са имиџом која добија ги-
гантске размере. У оквиру симулације рада, као продуктивне делатности орга-
низоване у одређено време у одређеном простору, настаје организована форма
која је стекла назив корпорација. Она представља привремену алијансу неза-
висних компанија у циљу решавања стратешког, али и појединачног задат-
ка. Она нема вертикалну интеграцију, службену хијерархију и друге атрибуте
„стварне” корпорације. Она може лако нестати или променити конфигураци-
ју. Међутим, у савременој привреди, постаје виртуална не само производња,
тј. понуда већ и потрошња. Виртуализација се проширила и на новац. Новац
није више толико материјална замена за робу колико је право позајмице. На-
име, систем платних картица доводи до тога да се у савременом, све више гло-
бализационом друштву, новац све чешће и више замењује могућношћу нов-
ца. Виртуални производ, виртуална производња, виртуална корпорација и
виртуални новац омогућавају и провоцирају претварање рачунарских мре-
жа не само у главно средство већ и амбијент привредне делатности. Зато
се и може закључити да су глобална економија и виртуализација две прожи-
мајуће компоненте савременог глобализационог друштва.46 А са виртуали-
зацијом капитала повезани су и ови термини у науци (посебно економској) као
што су: казино економија, новац бескућник и електронски новац. Све ове тер-
мине, појмове и појаве које обухватају потребно је научно истражити у кри-
тичном промишљању процеса глобализације и економској делатности у том
процесу.47

8. Са глобализацијом настају значајне промене у свету рада, које имају
глобални карактер и које се тичу како могућности запошљавања (остварива-
ња права на рад као цивилизацијско-хуманистичког императива) тако и дру-
штвено-економског положаја запослених. „Свет рада преживљава радикалан
преображај. Он се испољава у глобализацији преузимања и фузије, заједнич-
ким улагањима, релокацији, дерегулацији, приватизацији, компјутеризацији,
ширењу нових технологија, структурном прилагођавању, смањивању капаци-
тета, смањивању резерви и преокрету са командне ка тржишној економији.
Ове промене и свеобухватни инжењеринг измениле су габарите природе,
географски положај, средства и процес производње и комуникације, како у
организацији рада тако и у друштвеним односима на местима рада.” Први
пут у историји може се говорити не само о глобалној производњи већ и о
глобалном радном месту. Мултинационалне корпорације, преко телекому-
никацијске мреже повезују радна места у читавом свету без обзира на гео-

46 Др Данило Ж. Марковић, Глобалистика и криза глобалне економије, Београд, Гра-
фипроф, 2010, стр. 22–24. 

47 Џ. Молнер – Е. Годсмит, цит. дело, стр. 364–382. 
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графске или политичке границе. Ноћне смене у Северној Америци комуници-
рају на лицу места са јутарњим сменама у Европи и подневним у Азији. У ства-
ри, у савременом глобализованом друштву, много милиона људи живе као део
огромне интегрисане светске економије. „Радници у једном делу света произ-
воде робу коју конзумирају радници из других делова света. А пошто су про-
изводни погони покретљиви, ти радници, такође, могу бити у конкуренцији за
исте послове.”48 Оваква међузависност са ширењем глобализације стално ра-
сте. Пажња за што већим профитом и нижим трошковима производње, пре
свега снижавањем најамнине доводи до сељења капитала, тј. технологије из
развијених у мање развијене земље.49 

Тежња за потчињавањем економије само законима тржишта „тражи по
сваку цену комерцијалну конкурентност, која се сматра условом колективног
преживљавања, циљем по себи. Технолошки напредак и иновација су тако
потчињени превасходно циљу смањења производних трошкова – дакле раз-
воју технологије које све више смањује потребу за радном снагом. У тим
условима привредни раст све мање постаје стваралац запослења, а незапосле-
ност све више структурална, с тежњом да се устали као хронична и да се ши-
ри”.50 Незапосленост, иако у појединим земљама има специфичне узроке, гло-
бално посматрано, има три основна, најчешће међусобно повезана узрока.
Прво, карактер интеграције привредних субјеката (корпорација) у условима
глобализације. Интеграцијама настају системи у којима се не шири поље рада,
већ се уједињују капиталисти у циљу повећања профита путем манипулисања
новцем и сагледавања вишка запослених и смањења њиховог броја. Друго,
развој производних снага омогућио је (и учинио рентабилним, у смислу јефти-
нијих) да се рад човека замени радом машине на већини послова који не захте-
вају способности које само човек има. Због тога се више мисли „на машину
него на човека, на економску корист уместо на социјалне последице, оно што
је било добро и неизбежно, преобразило се у узрок незапослености и дру-
штвених невоља”.51 Треће, сељење производних предузећа и (или) производ-
них програма из индустријски развијених земаља, са високим трошковима
производње услед скупих сировина и високих најамнина, у земље јефтиних
сировина и нижих најамнина, са изгледом остваривања већег профита, такође,
доводи до незапослености.52 Повезаношћу деловања ових фактора на почетку
двадесет првог века незапосленост добија глобални карактер са више негатив-

48 Hadson, R. Sillivan, T. A.: The Social organization of Work, California, 1990. 
49 В. Вукмирица, Светска трговинска политика и тржишта, Београд, „Грмеч”,

„Привредни преглед”, 2000, стр. 45–54. 
50 Ф. Мајор, цит. дело, стр. 52. 
51 Ф. Мајор, Сутра је увек касно, Београд, „Југословенска ревија”, 1991, стр. 302. 
52 Д. Ж. Марковић, Актуальные проблемы мира труда в условиях глобалного экономи-

ческого кризиса, „Труд и социальные отношения”, Москва, № 4/(94)/2012, стр. 62–72, стр. 68. 
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них последица, од којих су две наглашеније. Наиме, незапосленост лишава
човека не само могућности да својом радном делатношћу обезбеди услове
материјалне егзистенције већ га онемогућава и да се искаже као слободно
и стваралачко биће. А лишавање човека ових могућности има антицивилиза-
цијски карактер и баца сенку и на позитивне последице глобализације. Међу-
тим, и кад успе да оствари право на рад и укључи се у радни процес са новим
„високим” „авангардним” технологијама, настају значајне промене у садржају
и карактеру рада које се негативно одражавају на положај човека у радној сре-
дини.53 Наиме, ове „авангардне” технологије довеле су до превођења радног,
пре свега производног процеса рада на природно-технички процес. У том про-
цесу многе операције, укључујући и мисаоне, уместо човека обављају машине,
а рад човека се своди на рутинске радње надгледања рада машине.54

Техницизам заједнице подређује индивидуалност функционалној савр-
шености која све више омамљује, апсорбује и дехуманизује.55 Промене у садр-
жају и карактеру рада повезане су и са променама у положају човека изван
радне средине, у широј друштвеној заједници. Тако нпр. савремено друштво
врло често игнорише место појединца, негирајући чињеницу да без слободног
и задовољног појединца нема слободног друштва.56 У овом смислу треба схва-
тити и указивање на чињеницу да је живот престао да буде привлачан, да у ње-
му нема више ничег необичног, нема тајни, и у свету је завладао суштински за-
мор, а у свету који је постао „масован”, који се креће у заједницама, будућим
нараштајима као да се не отварају светли хоризонти.57 Поред тога у савреме-
ном друштву постоји висока зависност од неодређеног броја људи што код љу-
ди доводи до потиштености „необјашњивог и нејасног незадовољства живо-
том”.58 Човек, притиснут нуждом и спољашњом сврсисходношћу, само
донекле познаје своје могућности и наслућује своја ограничења. Збуњује га
морална конфузија друштвене средине, лицемерство и цинизам у ме)уљуд-
ским односима, неправда и дискриминација у друштвеним односима и ата-

53 Ж.Т. Тощенко, Авангардные технологии: социальные проблемы качества рабачей
сила, Москва, „Социальная инжинерия”, МГСУ, 1996, стр. 109. 

54 У том смислу указује се на опасност од механизације човека, тј. од опасности да се чо-
век претвори у део огромног механизма. Наиме, технички напредак, поред осталог, „обезлича-
ва” појединца и своди га на резултат колективног рада. Уколико се ова тенденција не промени,
човек ће све више попримати карактеристике делића машинерије, чије димензије онемогућа-
вају било какву могућност да се стекне глобална визија положаја у коме човек живи, ради и
одлучује, и то према упутствима и потребама које му намеће унутрашња природа заједништва.
У таквом положају човек не може да мисли својом главом, да се издваја, него је сапет и пот-
чињен функционализму.

55 Ф. Мајор, Сутра је увек касно, цит. издање стр. 52.
56 Љ. Ракић, Наука и будућност, Београд, „Ревија рада”, 269/1994, стр. 11. 
57 Ф. Мајор, Сутра је увек касно, цит. издање, стр. 54. 
58 Р. Лукић, Хоће ли разум победити, Београд, „Човек и животна средина”, 1/1976, стр.

34–36. 
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ковање на достојанство људи и насиље над слободом и правом човека. „За-
то се човек понаша по логици унутрашње и спољашње нужде, постаје играчка
сила које није у стању да контролише, ситуационо се понаша, неадекватно ре-
агује, долази у сукоб са околином и самим собом.”59 

Уз виртуални капитал, незапосленост (која има глобални карактер) и
промену положаја човека у радној средини и широј друштвеној заједници,
спектру појава које се међусобно прожимају и образују друштвени миље, у
оквиру ког се одвија економска делатност у условима глобализације, треба
(при)додати и проблеме који настају у вези са ограничавањем суверените-
та држава појединих народа и њиховог културног идентитета.60 Проблем
очувања културног идентитета у савременом глобализационом друштву доби-
ја на значају не само зато што се култура на различите начине шири, већ зато
што упоредо са глобализацијом, са стварањем јединственог економског и по-
литичког пространства, настаје и процес нивелације култура, у коме једна кул-
тура потискује скоро све националне културе.61 Нивелирајуће клатно све че-
шће прелази преко особености, карактеристика, обичаја националних култура
и националне свести и, колико је могуће, усклађује све индивидуалне особине
са светским (америчким, англосаксонским) стандардима. „Деловање тог клат-
на прети да погаси све бројне разноврсности човечанства, сву његову духовну
сложеност и изразитост. То је процес духовне стандардизације и, у суштини,
представља ентропију. Но, на срећу, још увек у многим народима шикљају
различити импулси да се преживи и у тим новим условима сачува дубина соп-
ствене духовне и културне традиције, своје лице које не личи ни на кога дру-
гог.”62 У ствари, супротстављање нивелацији култура и тежњи за очува-
њем свог културног идентитета има упориште у колективном памћењу
припадника једног народа о припадности својој култури, као изразу ства-
ралаштва народа коме се припада, на основу субјективног веровања у за-
једничке претке, односно заједничком пореклу. Наиме, „као и у случају поје-
динца, тако и кад је реч о етничкој групи, памћење представља неодвојиви део
њеног идентитета”. У контексту оваквог приступа треба разматрати и схвати-
ти разлику између „Ми” и „Они”. „Ми” је сазнање о својој етничкој заједници
(друштву) којој свако од нас припада. „Они” су људи који припадају другој ет-
ничкој заједници, којој не припадају „Ми”. Дистанца између „Ми” и „Они” је
дистанца између култура.63 Разликовање „Ми” и „Они” остаје и у условима

59 П. Д. Мандић, Човјек сведочење о величини и паду, Београд, „Научна књига”, 1995,
стр. 86. 

60 Д. Ж. Марковић, Глобализација и проблем очувања националног културног иден-
титета, Ниш, „Теме”, 2000, Универзитет у Нишу. 

61 Ф. Мајор, Сутра је увек касно, цит. издање стр. 70. 
62 А. Солжењицин, Русија у провалији, Београд, „Паидеа”, 1999, стр. 94. 
63 В.А. Садовничий, Знание и мудрост в глобалзарющеися мире, фундаментальная

взамиосвязь наука и философии, Москва, „Высщее образование сегодня”, Москва, 2005, стр. 20.
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глобализације, има своје корене у посебним културама, и треба имати у виду
у разматрању и развијању економске делатности, ма колико се чинило да је тр-
жишно понашање у условима глобализације одређено само разлозима еко-
номске ефикасности, тј. тежњом за остваривањем што већег профита. Напро-
тив, и у остваривању економске делатности и у глобализацији треба узети
у обзир и мотивацију за рад која има и културолошку детерминанту. Јер,
разни људи у истој ситуацији, у истом времену и окружењу различито про-
цењују своју делатност у том времену, различито се односе. Међутим, то не
значи да љубав према националном наслеђу и осећај припадности посебним
културама и културе самосвојности, представљају сметњу да се буде отворен
према тековинама (и вредностима) савремене цивилизације, у које свакако
спада информациона технологија – техничко-технолошка основа глобализа-
ције.64 У ствари, усаглашавање услова рада у радној средини информатичке
технологије са особеностима човека и заштитом његовог интегритета, у усло-
вима њеног коришћења у јединственом економском и политичком про-
странству и планетарне културе која настаје у том пространству са уни-
калним културама, представља цивилизацијски императив. Остваривање
тог императива треба да омогући потребну хомогенизацију савременог глоба-
лизационог друштва, како би се избегли конфликти који могу довести и до
уништења савремене планетарне цивилизације. За ово усаглашавање потреб-
на је мудрост оних који одлучују о усмеравању друштвеног развоја и успо-
стављању друштвено-економских односа и о институционализованим обли-
цима организовања економског живота на глобалном и националном нивоу.

10. Захтев за хомогенизацијом савременог глобализационог друштва,
чије остварење треба да допринесе стварању повољног друштвеног амбијента
за остваривање економске делатности глобалног неолибералог капитализма,
може се остварити само у мери у којој се налазе решења за проблеме у теку-
ћој савремености оптерећеној низом сложености, произашле из заборавно-
сти капиталистичког друштва, на неке врло важне људске потребе. У
ствари, уједињавање човечанства које се глобализацијом, на одређен начин,
успоставља као „светско”, „глобално друштво”, постаје у основи идеологијом
неолибералног капитализма, чију срж чини тројство: рентабилност, живот
ограничен чврстим економским диктатом, сведен искључиво на радну снагу,
што значи да он (живот) вреди само онолико колико може донети профита, а
кад се претварају у робу, људи постају предметом.65 Наша планета процесом
глобализације постаје јединствен друштвени простор. Уједињавање тог про-
стора врши се стално растућом брзином и променама система економских и

64 Д. Ж. Марковић, Информациона технологија и цивилизацијске промене, Београд,
„Образовна технологија” 2004, стр. 1–16. 

65 А. Радовић, Сумрак либерализма, Београд, НИН, 2992, 1008, стр. 40. 
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политичких односа и структуром друштва,66 идеологијом глобалног неолибе-
ралног капитализма. То се рефлектује и на односе у том простору кога промо-
тери и идеолози нетачно називају међународном заједницом. „Западни свет”
се већ деценијама срамно назива међународном заједницом. Такву заједницу,
у ствари чини Вашингтон, и они који се са њим слажу.67 Они сматрају да не
постоји разлика изме)у глобалног неолибералног капитализма, глобалног
друштва (тачније глобализационог друштва, процес глобализације још тече)
и ме)ународне заједнице, и настоји да у том и таквом друштву, за које се ко-
ристе три термина, успоставе, „нови светски поредак”. То треба да буде поре-
дак у коме би доминантну улогу имале најразвијеније државе (и њихове кор-
порације), а водећу улогу САД као најмоћнија војно-политичка и економска
сила. 

Протагонисти овако схваћеног глобалног друштва полазе од теорије
краја историје и настанка „светског друштва” на принципима идеологије нео-
либералног капитализма, као светске заједнице, која се заснива на слободи и
равноправности појединаца, у којој су људи, истовремено, грађани државе у
којој живе, али и грађани глобалне светске заједнице која има свој идентитет
као што га имају и посебне државе. А то треба да значи да у том глобалном
друштву, светској заједници не постоје, у класичном смислу непомирљиве
противуречности које воде сукобима који се решавају и употребом насиља,
већ конфликти који се могу решити дијалогом и толеранцијом. Не чинећи
шири критички осврт на ове, и сличне теорије, које не само да нису општепри-
хваћене, указујемо на то да не постоји ни минимална могућност да буду при-
хваћене. Оне нису настале као резултат емпиријског сазнања и теоријског про-
мишљања. Јер, свако становиште о глобализацији и њеним последицама, по-
себно о друштвеним променама, треба да се заснива на посматрању
стварности, а не на стандардној теорији која узима случајно изабране
претпоставке у настојању да у њих натера стварност и да им се прилаго-
ди.68 Промишљање текуће стварности глобализационог друштва показује
да у њему постоје многе противуречности, које траже, или очекују разре-
шење. Једна од основних, на коју се указује, јесте противуречност између пла-
нетарне судбине човечанства и национално-корпоративне ограничености.69

Промишљање разрешавања, и разрешења ове и осталих противуречно-
сти савременог друштва треба вршити, имајући у виду да изме)у светске и
ме)ународне заједнице постоји повезаност са многим противуречностима.

66 Н.Н. Моисеев, Россия в системе государсть ХХ века, збор. трудов „Россия в системе
государсть в ХХI века”, Москва, 2007, стр. 5.

67 Н. Чомски, Жртве империјалног менталитета Запада, НИН, 3042/2009, стр. 19. 
68 Е. С. Реирнет, Глобална економија, Београд, Чигоја штампа, 2006, стр. 16. 
69 Л. Н. Гринин, Нежеленое димя, заметски о кризисе, Москва, „Век глобалзации”,

2/2008, стр. 48. 
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Те противуречности произилазе и из чињенице да међународна заједница, на
неки начин, остварује функцију управног система у односу на светску заједни-
цу70. Наиме, држава је најстарији облик организованог друштва. Оне настају у
старом веку, постоје у средњем и новом веку али тенденције ка њиховом орга-
низовању у јединствен глобални систем настају тек у капитализму са интерна-
ционализацијом производње и тежњом за стварањем светског поретка. У том
настојању тежи се за успостављањем униполарног поретка. Међутим, унипо-
ларни поредак никада није постојао. Тежња ка биполарном свету била је на-
глашено изражена после Првог светског рата. Опет пак таква поларизација у
свету није остварена. Његова подела на два блока земаља извршена је тек по-
сле тог Другог светског рата. Подела света на два „блока”, конгломерација др-
жава: капиталистичке и социјалистичке, извршена је на основу политичко-
-идеолошких разлика. Свет је постао биполаран71. Стање односа између гру-
пација ових држава дефинише се као хладни рат. По окончању хладног рата
јавила се тенденција стварања униполарног света. „Идеолошка компонен-
та међународних односа престала је да буде одлучујућа. Формацијски, свет је
био униполаран, пошто је тржишни систем постао универзални светски модел
развоја.”72 Тенденцију ка униполарном светском поретку израдила је полити-
ка САД-а после распада СССР-а сматрајући се најновијом светском силом. 

Структура и динамика савременог глобализационог друштва је врло
сложена и динамична. Наша планета се постепено претвара у „јединствен еко-
номски систем”73 са многим противуречностима, од којих се као основна
јавља и противуречност између „планетарне судбине човечанства и корпора-
тивно-националне ограничености”.74 Тиме неолиберални капитализам добија
глобални карактер, постаје глобални капитализам у коме доминирају трансна-
ционалне корпорације, смањује се улога државе, распростире масовна култура
и остварује информацијска реалност.75 У оваквом глобализационом (глобал-
ном) друштву постоје разлике између појединих његових делова, које прово-
цирају, и доводе до глобалне економске кризе.76 Али не постоје услови и

70 И.И. Мазур, К.Н. Чумаков, Глобалистика-энциклопедия, Москва, ЦНПП „Диалог”
ОАО издательство „Радуга”, 2003, стр. 60. 

71 Блокови се разликују не само по економским системима већ и по војној организацији
која је уобличена у два, међусобно супротстављена војна савеза (пакта) чији сукоб је могао да
доведе у питање опстанак цивилизације.

72 Јевгениј Примаков, Свет без Русије, Београд, ЈП „Службени гласник”, 2010,
стр. 11–12. 

73 Н.Н. Маисеев, Росия в системе государсть XXI века, Москва, збор. трудов „Росия в
системе государсть XXI века”, 2007, стр. 5. 

74 Д.Н. Гринин, Нежеленое димя: заметки о кризисе, „Век глобалзации”, Москва,
2/2008, стр. 49. 

75 Д. Ж. Марковић, Глобална економија, Ниш, Економски факултет, 2008. 
76 Д. Ж. Марковић, Криза глобалне економије, у књизи аутора: Глобалистика и криза

глобалне економије, Београд, „Графипроф”, 2010, стр. 25–44. 
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претпоставке за успостављање униполарног светског поретка, иако неки дело-
ви друштва не само желе, већ на томе и раде.77

Међутим, друштвени контекст услова економске делатности облика ор-
ганизовања неолибералног глобалног капитализма (пре свега транснационал-
них компанија – ТНК) није потпун без сагледавања социјално-класне структу-
ре савременог друштва. У њему, како смо већ указали, са процесом
глобализације настаје, у одређеном смислу, „глобално радно место” и „гло-
бални радник”. Поставља се питање потребе критичког промишљања, речено
речником класичне терминологије, да ли постоји „глобална радничка класа” и
њој супротстављена класа, социјални слој, нпр. менаџерско-предузетничка
класа, каква је структура тих „класа”, шта је основ идентификације њихових
посебних интереса; да ли су то интереси супротних класа, који доводе до клас-
них сукоба, и која је њихова алтернатива (ако је имају) глобалном неолибе-
ралном капитализму. У глобалном, тачније глобализационом неолиберал-
ном капитализму постоје класе са многим специфичним обележјима,
слажу се многи теоретичари, али и додају, постоје класе али не и класна
борба, са јасно формулисаном алтернативом том капитализму.78 Форми-
рање те алтернативе изостало је у сложеним друштвеним условима настанка
савременог капитализма и напуштања социјалистичког модела изградње со-
цијалистичког друштва. Социјализам је био и алтернатива капитализму у
европским земљама, уморним од разних облика реалног социјализма и повра-
тка на приватну својину и тржишну привреду,79 и брзом изморализовању тр-
жишта и либералне државе. У том процесу преко ноћи нестала је огромна мо-
рална снага заснована на једнакости и солидарности а створен је презир према
социјалдемократским компромисима. Формулисању алтернативе капитализ-
му нису доприносиле и резолуције разних европских савета, које су потом ус-
ледиле, и које су олако стављале знак једнакости између фашизма, тоталита-
ризма и социјализма. Непостојање алтернативе капитализму сужавало је
остваривање демократије, јер нема ни демократије без алтернативе.80

77 Тежња ка успостављању монополарног светског поретка заснивала се, и заснива се на
погрешном закључку да је сукоб у хладном рату између Истока и Запада у биполарној подели
завршен поразом (и нестанком СССР-а и конкурентне моћи Истока, и победом Запада и
САД-а као економски и војнополитички најмоћније државе. Међутим, основано се указује на
нетачност тог закључка. Истина, из тог сукоба САД су изашле као моћна велесила, али не и је-
дина. Потенцијал, природни, технички и људски тим сукобом није уништен, он је сачуван (по-
себно у Руској Федерацији) и може се увек активирати.

78 Опширније о овоме видети и рад аутора: Социјалне групе и њихово сукобљавање у
глобализирајућем друштву, Београд, „Директор школе”, 2/2012, стр. 89–96. 

79 Опширније о овоме аутор је писао у својој Општој социологији, Изабрана дела, књи-
га 1, Ниш, Београд, 2001.

80  Тодор Куљић, Класно друштво без класне борбе, Београд, „Данас”, 27–28. 10. 2012.
II и III.
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Сва ова сложена и вишезначна питања социјалне структуре, и посебно
класних односа, када постоји како глобални радник тако и глобални власник
и менаџер, траже, и очекују, озбиљно научно проучавање, посебно о томе да
ли се елементи те структуре (слојеви, класе) сукобљавају на национал-
но-државном, међународно-државном и глобалном нивоу. Да ли постоји мо-
гућност антиглобалистичке побуне („револуције”) у глобалним размерама; да
ли она може допринети решавању основних супротности савременог друштва
и шта би она представљала са становишта развоја људског друштва у његовом
цивилизацијском развоју. Све су ово питања на која треба да пружи одговор
наука са својим универзалним карактером и као основни ресурс развоја. Исти-
на „не мислећи да наука може да пружи потпун одговор на сваки од кључних
проблема с којима се суочава модерно друштво, она је ипак у стању да у мно-
гим случајевима да задовољавајућа решења и побољшања”81, пре свега
сазнањима о њиховој суштини. 
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Danilo Ž. Marković

SOCIOLOGICAL CONTEXT OF ECONOMIC 
ACTIVITY IN MODERN SOCIETY82

Summary

The paper points to the need of thinking about economic activity in modern society
in terms of its basic features as a society of global capitalism with many contradictions and
their stakeholders in dynamic social structure. In the context of such an approach, an over-
view to the main phases has been made in the recent history of capitalism (since the
1960th). It has also been pointed to the impact of globalization in promoting money as a
driving force of the phase development of capitalism and the consequences of capital vir-
tualization

Within those considerations, it is specifically pointed to the connection of globali-
zation and virtualization of capital in shaping the social background, to the creation of eco-
nomic activity, its social stratification, social inequality and demands for the pursuit of
justice and fairness in these conditions, as well as the limiting factors of that realization.

Key words: globalization, virtualization, global capitalism, contradictions.

82 Рад је примљен 2. новембра 2012, а прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 21. новембра 2012.


