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ПРЕДГОВОР
Економија Србије, уосталом као и других држава, развија се у вртлогу мно-гих околности и
друштвених процеса, њених али и светских реалности и токова.
Истражити и изучити савремени „ход у будућност" Србије, у складу са реалним
могућностима укључивања у целину капитала и модерности демокра-тије, јесте заиста
сложен и научно изазован задатак. Он има карактеристике релевантне научне условљености:
истражити - адекватним научним методама - опредељујуће чињенице, нужне развојне
процесе, тенденције и обиље неви-дљивог готово имагинарног. Понудити валидну оцену
економске „истине", материјалних могућности и реалних путева изграђивања наше
економско-социјалне стварности ка модерном друштву и преовлађујућим односима у њему.
У овом сазнајном процесу опредељујући су и поступци са којима се до њих долази и њихова
научна верификација. У нашим истраживачким активностима показало се да искуства и
економске чињенице прошлости Србије нису „прошле" научну критику и упоредну анализу.
Важан мотив овога рада је и релевантан одговор на научни изазов: на којим принципима
„изградити" један модеран приступ истраживању економских процеса капитала у Србији, у
свом историјском току, савремености и будућности?
У овом веома сложеном задатку ослонили смо се на два пресудна изво-ра: а) маше
вишедеценијске рсзултате научно-истраживачних активно-сти, обиље других чињеница
и научних истина, и б) сазнајне садржаје стварности и будућности Србије у светскнм
токовима капитала и еконо-мије. Отуда је и дугогодишњи радни назив ових
активности био „Капи-тал и економски процеси".
Пред читаоцем је дело које садржи синтезу резултата научне обраде онога што је круцијално
- суштинско када је у питању Србија у процесима капитала. Ту је и образложење система
хипотеза и суштине истраживачког посла који обележава нашу цивилизацијску,
демократску, економску епоху. Пошто се ради о еволуцији савременог света проучавали смо
најважније целине, међу-собне повезаности, условљености и бројне противуречности.
Трудили се да будемо „концизни, убедљиви и луцидни".
Уважили смо прогресивне интенције наше епохе које се у разноврсним формама и облицима,
„неизбежностима" и „намерностима" распростиру, како би ми Срби рекли, као ниска бисера.
У различито доба на свим континен-тима, на свим меридијанима.
Србија, југоисточна Европа, „постсоцијализам", Европа, међународни економски процеси и
токови капитала су у овој књизи аналитички приказани да помогну читаоцу, истраживачу,
свима који назиру неке глобалне тајне, да разумеју време и токове иза нас и спознају
чињенице које не може „обићи" нико у будућности. Покушали смо да „најоштријим"
изразима избегнемо сваки идеализам захукталих виртуелности (како наше тако и светске)
данашњице.
Србија у процесима капитала, у прошлом и на почетку овога века, била је остала велика
непознаница. Економска историја Србије, а посебно са аспекта њеног капитала, никако није
била благородна. Управо обрнуто. И до данас је остала крцата одсуством релевантних оцена.
Поједине фазе анализиране еко-номске стварности посебно. Обиље је научних и
аналитичких радова који су бриљантно и „дубински научно" приказивали поједине периоде.
Изостала је суштинска веза кључних сегмената, својих потенцијала, свих светских тадашњих токова капитала. Оцена (не)успеха у појединим фазама развоја прошлог и у годинама
овога века.
Књига коју нудим читаоцу не говори о прошлости. Она је чак и против ми-стификације што
конзервативац и реакционар „из историје" призива. Отуда ће се у садржају распознати
силина неминовности, снага будућности ... па и оно-га што је развојно, економско, законито
... што су запажене чињенице прогре-са. Доказали смо, надам се, да оно што је формално
ново или конституише свет реалности није, по себи, и смисао будућег света.
У свету крцатом нагомиланим противречностима и реалним проблемима стварна економска
ситуација Србије је полазни момент, услов за процене, за рашчлањавање могућности, та
малена спона са реалностима најсавременијих економских процеса. Нема унапред одређених
представа или могућности које су зависне од квалитативне варијације наших потенција.

Разматрајући преовлађујуће економске процесе уочили смо да су саопштене чињенице и
квантитативни показатељи о Србији (као и владајућем политичком полигону за мерење
свега), у обиљу научних радова, занемарили зави-сности свих врста (историјску, актуелно
садржајну, међународну и др) са то-ковима савремености капитала. Нису овде само у питању
грешке засноване на научним правилима, истраживања и анализе, већ и оне које су сфера
актуелне политике према (и у) Србији.
У овим томовима је заиста најлакше било доказати владајуће силе српског понирања не само
са аспекта нашег капитала, не само уважавајући сложене токове капитала у прошлости у
Србији, не само у „датом окриљу" економске политике која актуелну стварност подређује
општим принципима светског владања. Већ и са реалностима „услова живота и капитала"
који, независно од упорне снаге супротстављања, целокупном акцијом владајућих снага, као
и у другим примерима грамзиве тежње за личним прибављањем, воде докидању ресурса
земље. Непојмљивим у светској цивилизацији.
Тешко је разочарати све оне који владајуће стање наше стварности прика-зују као једини
спас или га користе у „своју одбрану" као галаксијске животне назоре. Критичка оцена те и
такве реалности и интерпретираних могућности су ипак присутне у овој књизи. Не
доминирају са садржајем али су биле незаобилазне. Као призив разуму и самоосвешћење.
Обећана земља постаје дискрециона својина, без мерења учинака, оних који су располагали и
господаре сада њеном судбином. Са овога аспекта будућност Србије је крајње неизвесна.
Субјективни утисци подстичу могућности „неизмерено прогресивних размера" а у исто
време нас упућују на ревносне и економске (не само са аспекта капитала) могућности краха
Србије.
Објашњење ових процеса било би непотпуно без општих карактеристика вековног стања,
садашњости и (можда) будућности. Ово су најбитније мањкавости сазнања о стварности у
токовима капитала и његових интенција. Ове тенденције су биле крцате (а и сада су) и
неекономским процесима као термитима који „сами праве своју историју".
Од значајаје, са тог становишта, било да се у првом тому размотри карактер савремених
промена са аспекта модерности капитала а које подразумевају низ теоријских осврта везаних
за актуелне економске процесе у Србији.
Други и трећи том су конципирани као емпиријска основа и нормативни и идеолошки
процеси наших заблуда. Као „скупо плаћено искуство" и у пршлости али и наше
неспособности да сагледамо токове будућности капитала и Србије у њима.
Овај својеврсни писани триптихон представља економско развојну слику Србије.
Из садржаја књиге се види сва драматичност економије капитала Србије. Али и како да
управо капитал постане сила напретка ка савремености. Наши грађани су то разумели. Наука
није. Зашто?
Суштину ових и друтих бројних одговора је могуће сагледати из ове књиге. Али пре свега
ова књига нуди научну оцену стварности и нових шанси Србије у процесима капитала,
прогреса, развоја, будућности.
Економски процеси капитала су историјска тековина Србије и њена веков-на и будућа
шанса.
Томе је посвећена ова књига.
Проф. др СРЕТЕН СОКИЋ
Београд,
14. новембра 2007. године

