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* Цен тар за стра те шке ал тер на ти ве, Бе о град.

ДушанПророковић*

ГЕОПОЛИТИЧКАДИМЕНЗИЈА
МАКРОРЕГИОНАЛНИХ

СТРАТЕГИЈАЕУ

Сажетак

ПроцесрегионализацијеспровођенодстранеЕУимао
јетриразличитефазе.Упрвојфази јеподстицанапреко
граничнасарадњауЕвропиистварањерегионалнихсамо
управаудржавамачланицама.Удругојфазисуформира
ни„еврорегиони“идефинисанипрограмињиховогразвојау
оквируКохезионеполитикеЕУ.Утрећојфазисепојављују
макрорегионалне стратегије ЕУ: Балтичка, Дунавска, Ја
дранскојонскаиАлпска.Уодређенојмери,овемакрореги
оналнестратегијесепојављујукаосредствагеополитичког
заокруживањацентралноисточноевропскогпростораиње
говогчвршћегвезивањазасредњоевропскуматицу.
Кључне речи: макрорегионалне стратегије ЕУ, Балтичка

стратегија, Дунавска стратегија, Јадранско
јонскастратегија,Алпскастратегија,геополи
тика,средњоевропскиконтинентализам.

РЕГИОНАЛИЗАцИЈАЕвРОПЕ

У последњe две де це ни је, ба рем ка да је реч о ак тив но-
сти ма Европ ске уни је (ЕУ), под пој мо ви ма „ре ги о нал но“, „ре-
ги о нал на по ли ти ка“ и „ре ги о нал на са рад ња“ под ра зу ме ва ло 
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се не ко ли ко раз ли чи тих про це са.  Циљ ин сти ту ци ја ЕУ био 
је да се под стак ну три про це са: 1) пре ко гра нич не са рад ње - 
из ме ђу су сед них ре ги о на раз ли чи тих др жа ва; 2) тран сна ци о-
нал не са рад ње-ства ра њем „европ ских ре ги о на“ ко ји об у хва-
та ју те ри то ри је не ко ли ко др жа ва чла ни ца; 3) ме ђу ре ги о нал-
не са рад ње - ова ко фор ми ра ни ре ги о ни тре ба да што ви ше 
са ра ђу ју и ши ре ме ђу соб не од но се.1 Ис пу ња ва ње тре ћег ци-
ља би под ра зу ме ва ло да то ком вре ме на „европ ски ре ги о ни“ 
за о кру же соп стве ни ин сти ту ци о нал ни апа рат, пре у зму део 
из вр шних и за ко но дав них над ле жно сти и по ста ну су бјек ти 
ме ђу на род них од но са. По сма тра но из да на шње пер спек ти ве, 
мо же се за кљу чи ти и ка ко иза ова ко уре ђе ног, сте пе на стог 
раз во ја про це са ре ги о на ли за ци је, сто ји од лич но осми шље-
на стра те ги ја. Пре ко гра нич ни ре ги о ни су има ли сво ју уло-
гу у пра вље њу „евро ре ги о на“ (по ли тич ко-ин сти ту ци о нал но 
„пре ко ра чи ва ње“ др жав не гра ни це, ства ра ње је дин стве них 
пре ко гра нич них стра те ги ја и про гра ма не ве за них за од лу ке 
цен трал них ин сти ту ци ја, ства ра ње ре ги о нал ног би ро крат-
ског апа ра та ко ји је имао ди рект ну ве зу са ор га ни ма ЕУ што 
је отва ра ло мо гућ ност „за о би ла же ња“ цен трал них др жав них 
ин сти ту ци ја итд.), а ови су, опет, има ли уло гу у де фи ни са њу 
ма кро ре ги о нал них стра те ги ја за од ре ђе на под руч ја.

На нај ни жем ни воу, ре ги о на ли за ци ја се по ја вљу је у два 
об ли ка: 1) као па ра ди пло мат ска кон фи гу ра ци ја-про је кат ко ји 
има за циљ по спе ши ва ње пре ко гра нич не са рад ње ре ги о нал-
них це ли на из две или ви ше др жа ва; 2) као ре зул тат де цен-
тра ли за ци је, што ре зул ти ра ства ра њем ре ги о нал них ад ми-
ни стра тив них це ли на у окви ру ме ђу на род но при зна тих др-
жа ва. Пре ко гра нич ни ре ги о ни се раз ли ку ју и по ве ли чи ни, 
и по бро ју чла ни ца, над ле жно сти ма, ци ље ви ма ко ји се же ле 
ис пу ни ти, раз ло зи ма због ко јих се кон сти ту и шу. 

1 Ste fa nie Dühr, Baltic Sea,Danube andmacroregional strategies: amodel for
transnationalcooperationintheEU(StudyNo.86), No tre Euro pe-Jac qu es De lo-
res In sti tu te, Pa ris, str. 5-47. 
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Ма па бр . 1 :  Регио н „Југоисто чна Ев роп а“  
у окв иру „К охе зионе по литике Е У“2

Иако је им пулс инстит уц ионализацији  транс граничне 
са р адњ е несумњи во  дала ЕУ (а не што касн ије се  томе 
придруж ио и Са ве т  Ев ропе) у  ов ај пр оц е с с у укљ уч ене  све 
 ев ропске  з ем ље, без из уз ет ка, и чла нице Е У  и оне које то 
 ни су.  Та ко су,  н а  пример , р ег ионалне и л ок ал не са моупра ве 
Реп ублике  Србије  формирале са  п артнерима  из дру гих д рж-
ав а чак  пе т преког ра ничних  ре гиона. Н ај ст арији  је „Еврор ег-
иј а Дун ав-Кара ш-Мор иш-Тиса“ , настао 199 7.  године,  а у  к оји  
улазе  п оједине  оп штине из  Срб ије,  Ма ђарске  и  Румуниј е; 
 потом „Еврорегион  Дунав- Др ава -Сава“  ос нован  19 98. го-
дине, а ко ји о бухва та  градо ве  и општ ине на пр ос тор у Србиј е,  
Х рва тске, Ма ђа рске и Би Х;  п а „српс ко- македонско -б угарск и 

2 Ма па пре у зе та са: http://ec.euro pa.eu/re gi o nal_po licy/atlas2007/tran sna ti o nal/so-
uth_east_euro pe_sk.htm, 11/01/2014.
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регион “ наст ао  уз ди ректну под ршку  С аве та Ев ро пе  са 
ориги налним  ( неверо ва тн им?) на зив ом „Еврорегио н ЕвроБ-
алк ан-Ниш -С офи ја- Скопљ е“ ; затим ре гион  „Дуна в  21 “ који 
о бухвата п оду навске о бласти  Србије , Руму није и  Буга рске; 
и  на  к рају, најмла ђи прек огр анични регион  је „Др ин а-Сава- 
Мај евица“ , који с е  пр о стир е уз р еку Дрину у  њеном  д оњ ем 
делу  то ка, укључ уј ући у с вој с аст ав  општ ин е с а обе с тр ане 
границе  у  запад ној Ср би ји  и  север ои ст очном де лу  Б иХ.3 

Поре д  наведених, постоји и удр уж ење „ Ра дна заје дница п од-
у навских  зе маља“, с а  зн ачајно  ш иром те ри торијом дело ва ња 
и друга чиј ом стру ктур ом, јер  у  свој  р ад  укључуј е  д ржа ве, 
об ла ст и, рег ио не и гра до ве из  п оједин их  земаљ а.4 Циљев и 
 овог удруже ња су:  подстицај  привредн ог  развоја,  с ао бр аћај, 
 регио на л но  планир ањ е,  тур иза м, кул ту ра, нау ка ,  заштит а 
 жи вотне  средине .5 

Са дру ге стране,  до  правог  „проц ва та“ и повећа вања 
броја  ре гионал ни х админист ра тивних целин а  у  по једини м 
 д ржа вама  ко је  се налаз е  у  не кој од  пр иступних ф аза (в ећ ин а 
њих су  данас в ећ  постале чл ан иц е ЕУ) , д олази  ус лед пром ов-
и сањ а „рег ионалне по литик е“ и „рег ио на лног  ра з вој а“. Е вр-
оп ска  ко мисија (European Commission) обез бе ђ уј е  по се бне 
фондов е за региона лни  р азв ој,  за ко је могу да конку ри шу 
рег ион ал не  админис тр ац ије,  шт о је  узр оковало „ пр оц ват 
р ег ио на лизације“  у  Е вропи. 6

3 O на ве де ним пре ко гра нич ним ре ги о ни ма ви ше у: Ср ђан Пе тро вић, „Евро ре-
ги о ни у функ ци ји тран сгра нич не са рад ње зе ма ља за пад ног Бал ка на“, Глобус, 
Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, бр. 34, го ди на ХХХIV, стр. 77-81.

4 Град Беч, Бур ген ланд, Гор ња Аустри ја (Аустри ја); Ло веч, Мон та на и Ру се 
(Бу гар ска); Че шка; Хр ват ска; Ба ден-Вир тен берг, Ба вар ска (Не мач ка); Бач-Ки-
шкун, Ба ра ња, Бу дим пе шта, Пе шта, Фе хер, Ђер-Мо шон-Шо прон, Ко мо ран-
Ештер гон, Тол на (Ма ђар ска); Мол да ви ја; Удру же ње по ду нав ских обла сти (Ру-
му ни ја); Сло вач ка; Ср би ја; Оде са (Укра ји на).

5 Du ško Lo pan dić, RegionalneinicijativeujugoistočnojEvropi, In sti tut za me dju na-
rod nu pri vre du i po li ti ku: Evrop ski po kret u Sr bi ji, Be o grad, 2001, str. 159.

6 У по је ди ним др жа ва ма, по пут Не мач ке, Ита ли је или Шпа ни је, ре ги о нал не са-
мо у пра ве (у не мач ком слу ча ју то су Са ве зне ре пу бли ке) су по сто ја ле и ра ни је, 
а њи хов на ста нак је ре зул тат од ре ђе них исто риј ских про це са. У по је ди ним 
слу ча је ви ма су, ме ђу тим, уз обра зло же ње да ће се та ко лак ше до би ти фи нан-
сиј ска сред ства из фон до ва ЕУ, ре ги о на ли за ци је спро во ђе не „ве штач ки“ и на 
осно ву ди ску та бил них кри те ри ју ма (Грч ка, Пор ту га ли ја, а по сле про ши ре ња 
из 2004. го ди не нај у пе ча тљи ви ји је при мер Сло вач ке). Ови ре ги о ни, у раз ли-
чи тим др жа ва ма, има ју раз ли чи те над ле жно сти, струк ту ре и од го вор но сти. 
Пре „ве ли ког про ши ре ња“ ЕУ из 2004. го ди не у та ко зва ној „ста рој Евро пи“ је 
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 На субкон ти ненталн ом  н и воу,  од  2 000. го дине,  институ-
ц ије  Е У пок аз ују велику активнос т у п ок ушају дефинисања  
и  спров ође ња прогр ама по д називом  „ Кохези она по лит ик-
а“ . Прва фаза је о бухва тал а перио д 2 000-2 00 6 ,  а  др уг а пе-
риод 2 00 7- 2 013.  го ди на. По се бно у д ругој фа зи је приме-
тан н апор ин ституц ија  ЕУ да се  утврде  ј асн ији  стан дар ди 
регионализације . Циљ К охезионе  п о литике  (CohesionPolicy) 
је сте д а  се са  једне  стране по дс такне јо ш  в ећ а п рекогр анична 
сарадња,  а  да   се са друге  стране за реги он е „проглас е“ гео гр-
аф ск и в еће ц ели не, кој е  им ају и  ст ра т ешк и и ге опо литички 
з начај :  то  су „евро ре ги о ни“. Због  тог а се  кр оз  п ројекат „Е вро-
пске  териториј ал не  с ара дње“ пр омовишу надна ционалн и 
програми  у оквиру једанаес т „е врореги она“: 1)  Се ве рна  
перифе рија; 2)  Ба лт ичко море;  3 )  Сев ерозапа дна Европа ; 4 ) 
Атл антска обал а; 5)  А лпска  об ласт; 6)  Централна Евр оп а ; 7) 
 Ј уго за падна  Ев роп а; 8)  Ме ди те ран; 9 )  Југоисточна Европа; 
1 0)  Северно  мо ре; 11) А зор и-Мадер а-Канарска остр ва.  Још 
дв а рег ион а  об ухватају  пр екоморске  т ери тор ије чла ни ца ЕУ,  
и  то  с у : 1 ) Карип ск о  подручје; 2) Инди јс ки оке ан .7

У овом  к о нт ек ст у  треба са гледавати и  п ројекте  од  
к онтине нталног  зна чаја, макрор егион алн е  страте гиј е ЕУ. 
 Он е с у с ледећ и с тепеник  у „ региона лиз ацији“ Ев ропе,  а  з а  
њихо во  о ствари вањ е  тр е ба  да посл уж е  сви до сада  по кренут и 
 про је кти прекограни чн е сарадње  и програм и  осмиш љен и  у 
 о кри љу Кохе зи он е политик е.

МАКРОРЕГИОНАЛНЕСТРАТЕГИЈЕЕУ

У званичним  д ок ументима Е У,  као разлози  з бог којих  
с е  доносе  ма крорегионалне стратегије, у гл ав ном с е  на в оде 
и ст е  оне ст вар и  ко ј е с е већ д ец ен ију и по н аво де  и као разл-
ози  за разл ичи те  пројект е „ ре ги онализацијā“  и утврђ ив-
ање Ко хез ионе по литике. Мак рорегиона лне ст ра тегије  се  
 предс тављају  као п роје кти са  син ергетс ким  потенц ија лом , 
оне  тре ба  да донес у  „додат ну  вр ед н ост “ и утич у  на  разво ј 

по сто ја ло чак 168 ре ги о на. О ре ги о нал ној по ли ти ци (RegionalPolicy), ре ги о-
нал ном раз во ју (RegionalDevelopment) и про гра ми ма ЕУ ви ше се мо же про-
на ћи на ин тер нет стра ни ци: http://ec.euro pa.eu/re gi o nal_po licy/in dex_en.cfm, 
24/12/2013.

7 О ово ме се ви ше мо же про на ћи на: http://ec.euro pa.eu/re gi o nal_po licy/atlas2007/
tran sna ti o nal/in dex_sk.htm, 12/01/2014.
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 држава и ре гиона  кој и у њ има уч ествују.8 Резулта т  по сти гнут 
з аје дн ичком  ак тивношћ у  и  п ри ме но м  макрор еги оналних 
 ст ра тегија  т ребало б и  да  буде  знача јно  в ећи,  нег о  шт о  је  збир 
 по јединачн их резулта та  н асталих  о перационализа ци јо м 
државн их  страт еги ја. Циљ еви се деф ин иш у према пот ре бама 
ма кр ор егионалних цел ина за које се  с трате гије  сп ре мај у, а 
 не  пр едвиђ ају  се ник ак ва  д од атна с ред ст ва у ф он довим а ЕУ 
за  њихов о с прово ђе ње. Ци љ  је, да кл е,  што је мог уће  б оље 
иско ристити  п остојеће  рес ур се   и к оордина ци јо м актив но сти 
изме ђу ве ћег бро ја уч есн ика по ди ћи с тепене  еф икаснос ти  и 
ефект ив но сти.9 П ор ед  чланица  ЕУ, ма кр ореги он алне страт-
егије  укљ учују  и   тре ће земљ е,  које постају ра вн оп ра вни 
п арт не ри   у њ иховом с пр ов ођењу .  

К ори стећи  д о  сада ст ечена иску ст ва  н а пољу  п рип реме 
ре ги он алних прогр ам а,  ЕУ је з а  дефиниса ње  макр ореги-
онални х  стратегија и с кор ис тила  неколи ко  с тв ари : 1) п ро-
мовиса ње наддр жа вн их пројекат а;  2 ) укључивање у прој-
ек ат и  др жа ва  које  нису члан ице  ЕУ;  3)   об ух ва тање  већих 
тер ито ријалн их  ц елина  једном  страте гиј ом.10 ЕУ  п ок азује  да  
је  по  овом  пи тању  искорачи л а  да ље  и да  н ас туп а с амоувер-
ен иј е  не го у претх од но ј дец ени ји. Прво ,  ум есто поче тн-
их пројек ата п ре ко г ранич не  с арадње  који су  р еа лизовал е 
парад ип ло матске ко нф игу рац ије и у ск лађив ањ а држ авни х 
страте гија ЕУ-чла ница у  оквир у К охези оне пол итике, сада 
 се  дефи ни ш у о бимне  ст ратегиј е  од  конти не нта лног  значаја  
к о јима  суштинс ки  управља  ЕУ.  Друго ,  после  поче тне ф азе 
у  ко јој су у п роце се реги он алне сар ад ње  „ ус ис аване “ р ел-
ат и вно  мале  с ре дњоевр опс ке, бал тичке и  бал ка нс к е д ржаве 
ко је  н ис у бил е  чл анице  ЕУ (о чиглед но , т ра жени су за до-

8 У зва нич ним до ку мен ти ма ЕУ че сто се ко ри сте из ра зи по пут „in cre a se pro spe-
rity“ или „in cre a se de ve lop ment“ што би се мо гло пре ве сти и као „убр за ва ње 
раз во ја“.

9 О ма кро ре ги о нал ним стра те ги ја ма ви ше на: http://www.in ter act-eu.net/mac-
ro_re gi o nal_stra te gi es/mac ro_re gi o nal_stra te gi es/283/3921, 11/01/2014.

10 ЕУ у де фи ни са њу и спро во ђе њу ма кро ре ги о нал них стра те ги ја ком би ну је по-
сто је ће по ли ти ке и ин стру мен те: по ли ти ку Европ ске те ри то ри јал не са рад ње 
(European Territorial Cooperation-ETC-ко ри шће на за спро во ђе ње Ко хе зи о не 
по ли ти ке), ме ха ни зме прет при ступ не по мо ћи (InstrumentforPreaccessionAs
sistance-IPA), и ме ха ни зме за са рад њу у „европ ском су сед ству“ (EuropeanNe
ighbourhoodandPartnershipInstrument-EN PI), ко ји су део „Европ ске по ли ти ке 
за су сед ство“ (EuropeanNeighbourhoodPolicy). Пре ма: Ste fa nie Dühr. „Bal tic 
Sea, Da nu be and mac ro re gi o nal stra te gi es: a mo del for tran sna ti o nal co o pe ra tion in 
the EU“. No tre Euro pe, 26.09.2011, Jac qu es De lo res In sti tu te.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.927

15

вољавају ћи  институц иона лни ме хан из ми сара дњ е), сада 
се мак ро регионалним  стратегијам а покуша ва такав  од нос  
у споставити са У кр ај ином и  Ру си јом. У до гле дној буд ућн-
ости,  могу ће је д а  се  проши ри  и на  Ту рс к у. Зб ог  т ога се може  
и  п ретпоставити  да су св е  до садаш ње  ал ти в нос ти, а по се-
бн о од  почетка п рв е фазе  сп ровођењ а прогр ам а  Кохез ио не  
политике  ЕУ ,  усмера ва н е  ка овом циљу: ут врђ ивању макр ор-
ег ионал них  с та р тег ија које  ћ е  време но м постати о сн ова сп-
ровођ ењ а полит ике ЕУ  у п ој единим  регионима. 

Иак о  је прип рем а за ут вр ђи вање ма крорегионал-
ни х стр ате гија поч ел а  2000. године,  пр ви доку мент  таквог  
каракте ра  у својен је 2009 .  године: Б алтичк а  ст ратеги ја. 11 
Зати м с у уследи ле Дунав ск а  страте гија из 2 01 1. годин е и Јад-
ра нско- јонска страт ег ија из 2 012 . годин е.  Е вропск а комисија 
т ре нутно при према и А лпску ст ратегиј у,  која би  требал о д а 
 буде у св ој ена током  2 015. године. 12

Бал тич ка страте гиј а окуп ља  осам ч ланица  ЕУ-Фи нс ку , 
 Шведск у,  Данс ку ,  Немачку , Пољ ску, Л ит ван ију, Летони ју и 
Е стониј у.  Т ри  г лавна з ад ат ка су: заш ти та  Б алтичк ог  мора, 
 ближ е повезив ање чла ниц а регио на  (трансп ор тн о, трго ви нс ко 
и у бо рби  против  ор ганизованог  к рим инала) и обезбеђ ива ње 
 развоја и на пр ет ка у о блас ти привре де,  културе ,  образ ов ањ а,  
ин овациј а,  зд равствен ог си стема  ит д. 13  Паралелно са о во-
м, предс та вљена  је   и  Страте ги ја  д руш твеног  и  еконо мс ког 
р азв ој а Сев ер оз ап ад ног фед ералног  ок руга Руске фе дерације 
до  202 0. го ди не (Стратегия социальноэкономического
развитияСевероЗападногоФедеральногоокруганапериод
до2020года).14 Н а  састан ку  С ав ет а бал тич ки х земаља (Cou
nciloftheBalticSeaStates)  ју ла 2012.  го дине већ  ј е  покренут о 

11 Зва нич ни на зив је Стра те ги ја ЕУ за ре ги он Бал тич ког мо ра (EUStrategyfor
theBalticSeaRegion-EUSB SR). Ипак, по што је у струч ној и ши рој јав но сти у 
Ср би ји већ одо ма ћен на зив Ду нав ска стра те ги ја за до ку мент чи ји је зва нич ни 
на зив Стра те ги ја ЕУ за ре ги он Ду на ва (EUStrategy for theDanubeRegion-
EUS DR), у члан ку ће би ти ко ри шће ни и већ по ме ну ти на зив Бал тич ка стра те-
ги ја и на зив Ја дран ско-јон ска стра те ги ја за Стра те ги ју ЕУ за ја дран ско-јон ски 
ре ги он (EUStrategyfortheAdriaticIonianRegion-EUSA IR).

12 Европ ска стра те ги ја за ре ги он Ал па (EuropeanStrategyfortheAlpineRegion-
EUSAR).

13 О ово ме ци ше на: http://eu.bal tic.net/Bal tic_Sea_Re gion_Stra tegy.7428.html, 
25/12/2013.

14 До ступ но на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства еко ном ског раз во ја Мур ман-
ске обла сти (МинистерствоэкономическогоразвитияМурманскойобласти): 
http://mi nec.gov-mur man.ru/con tent/strat_plan/sub01, 24/12/2013.
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 питање сарадњ е ЕУ и  Р уси је,  коор дин ације  акт ивност и и  
усклађи ва ња циље ва п оменуте  дв е стр ате гије. 15 

Дунав ска  стра тег ија се  б азира на  т ри ст уб а: 
 успост ављ ање си сте ма  безбедн е п ловидбе  и разво ја  тран сп-
о рта  и пр ате ће инфрас тру ктуре; за шт и та животне средин е 
 и  одржи во к оришћ ењ е пр иродних   бог атс тава;  ек он омски 
развој  и јача ње  ре гиона лн е  сарадње и пар тне рства у р ег-
ио ну.16 У з то , у п ла но вима и зг радње пан европ ских са об-
раћајних к ори дора, ЕУ ј е Дуна в п рогласи ла Корид оро м 
VII.  У  Ду навско ј с тратеги ји  учест вује  четрнаест д рж ав а 
(од  тог а-девет  чл ан ица ЕУ):  Не мачка, А устр ија, Мађарск а,  
Чешка , С ло ва ч ка,  Словен иј а,  Хрва тска, Ср бија , Црна  Гора, 
Б иХ,  Р ум у нија, Бугарск а, М олдави ја  и Украји на .17 

Пос ледња,  ве ћ усвојен а,  м акрорегионал на  стратегија 
 ти че  с е јадранско -јонс ког мак ро ре гиона. У  њ ој учест вују 
 чланице ЕУ-И та лиј а, Грчк а,  Х рватск а  и  Словен иј а, и још-
Срби ја,  ( БЈ Р ) Макед он ија,  БиХ, Ц рна  Гора и  Албани ј а,  а 
ч етири  ос но вна циља  су : 1 ) м еђусобн о з бли жавање раз лич-
итих  држ ава из  о вог макр ор егиона ,  разрада н ови х поморск их 
р ута и  са обраћај них  коридо ра  ка ко нт ин енталној унутраш-
њости;  2)  з аштита живо тн е  ср едине  и  ув ођ е ње еколош ки х 
станд ар да ;  3) из гр адња одр жив ог  економс ког си ст ема б аз-
ираног на  тзв. „п ла во ј екон омији“; 4)  про мовиса њ е м ак-
рорег ион а као це ли не и пове ћав ање њего ве  атрактивн ости 
у  ци љу  развој а т уризма.18 А лп ска стр а те ги ја , која  је у пр ип-
ре ми, об ухватаће Немачк у, Ф ранцус ку, Швај царску, И талију, 
Аустрију, С лов енију , Л ихтеншт ај н  и Монако .19  Изузимају ћи 
Алпск у  страт ег ију ,  која је ј ош  у  прип ре мној фази,  а која  ће 
им ат и за ц иљ  да се уна пр еди с арадња у  поједин им  областим а 
с а једне,  и  поделе  одговорности  за одр еђе не ризике ,  са  друге 
 стр ане , између  чл аница Е У и  з емаља које  т о нису (Ш ва јцарска , 

15 Пре ма: http://www.bdfo rum.org/rus sia-and-the-stra tegy-for-the-bal tic-sea-re gion/, 
25/12/2013. О нео п ход но сти са рад ње го во рио је и ми ни стар ино стра них по-
сло ва Ру си је Сер геј Ла вров по чет ком 2013. го ди не. О ово ме ви ше на стра ни ци 
рук ског Ми ни стар ства ини стра них де ла: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B51555
2530A07B6944257B190054B05F, 25/12/2013.

16 Пре ма: http://www.du nav ska stra te gi ja.rs/srp/stra te gi ja/, 02/09/2013
17 Пре ма: http://euob ser ver.com/re gi ons/32175, 11/10/2013.
18 О ово ме ви ше на: http://www.ai-mac ro re gion.eu/abo ut-the-ini ti a ti ve/di scus sion-

pa per, 22/12/2013.
19 Ви ше на: http://www.al pconv.org/en/or ga ni za tion/gro ups/wgmac ro re gi o nal stra-

tegy/pa ges/de fa ult.aspx?AspxA u to De tec tCo o ki e Sup port=1
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 Ли хтенш тај н, Монако-иначе ,  све тр и з емље  поз на те по  спец-
ифичним  фи нансијск им  и поре ски м  сис темим а), у  случа-
ју три д оне те  стратегије в идљиво је да се највише  пр остор а 
 посвећује  т ем и  бр жег ек он ом ског раз во ја и  акт ивнос тим а које  
т оме треб а да  допринес у  (уз ов е  те ме , још с е  у сва  т ри  сл уч-
аја говори и  о координ ираним  ак ци јама по  пи тањ у  заштите  
ж иво тне с ре ди не).  

Закљу чц и из студије  „Разила жење т ре нд ова 
н езапосленос ти  у  Евро  зон и“  е в роп ског ком ес ар а  за за по-
шљавање  и соција лну по лит ику Ла сла  Андора  (LászlóAndor) 
 јасно по ка зуј у зашт о Е У у наведени м м акрор егиона лним 
стр ат егија ма  акце нат с тавља  на бржи економски напредак. 
 Пр оценат незапос лен их  у пери фе рним  зем ља ма ЕУ  је  значај-
но већ и,  н его  у случају др жа ва  к оје ч ине „је зг ро ЕУ“. 20 Уз 
то,  с ве  су прили ке  да  ће се  п остој ећ и трен дови на ста вит и, 
одн осно, да  ћ е незапослено ст  на  ЕУ-п ерифер иј и раст и.  Т ако-
ђе , треба  и у позорити  д а  статис тич ки подац и п он екад д ај у 
 и искрив љену слику  ствар нос ти , па ј е  ре лативн о нижи  пр-
оценат  нез ап ослености  у  Бугар ској, Румунији, Хрватској, 
Литванији, Летонији и Пољској у ствари последица исеља-
вања радно способног становништва у државе „језгра ЕУ“.

Гра фич ки при каз бр. 1: Про це нат не за по сле но сти  
у Евро зо ни 2000-2012.

20 László An dor, „La bo ur Mo bi lity in the Euro pean Union-The In con ve ni ent Truth”. 
Lec tu re at Uni ver sity of Bri stol, Bri stol, 10 Fe bru ary 2014. До сту но на: http://
euro pa.eu/ra pid/press-re le a se_SPE ECH-14-115_en.htm, 27/12/2013.
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На осно ву по сто је ћих по ка за те ља, мо же се са мо за кљу-
чи ти ка ко ће раз ли ка из ме ђу еко ном ских па ра ме та ра др жа ва 
„је згра“ и др жа ва пе ри фе ри је у бу дућ но сти би ти све ве ћа. 
Ма кро ре ги о нал ним стра те ги ја ма ЕУ по ку ша ва да про ме ни 
не по вољ не трен до ве у пе ри фер ним зо на ма на ис то ку и ју-
го и сто ку, кроз раз вој ин фра струк ту ре и но ве при вред не ак-
тив но сти сма њи не за по сле ност, што би он да ути ца ло и на 
за у ста вља ње да љих ми гра ци о них кре та ња ка „је згру“. Пе тер 
Шмит (PeterSchmitt) и Алек сан дар Ди боа (AlexanderDubois), 
раз ма тра ју ћи Бал тич ку стра те ги ју, на во де ка ко је ва жно да 
ма кро ре ги о нал на стра те ги ја бу де „мул ти сек тор ска“, са ве-
ћим бро јем ин стру ме на та и ак те ра из вла ди ног и не вла ди ног 
сек то ра, али и пи шу о нео п ход но сти „ја ча ња те ри то ри јал-
не ко хе зи је“.21 Те ри то ри јал на ко хе зи ја је је дан од пред у сло ва 
ис пу ња ва ња по ста вље них ци ље ва, па је и про стор на ди мен-
зи ја од ве ли ког зна ча ја. По сма тра но из овог угла, ма кро ре-
ги о ни не пред ста вља ју са мо окви ре за раз вој пре ко гра нич не 
са рад ње и ре ша ва ње еви ден ти ра них про бле ма-сма њи ва ња 
не за по сле но сти и ефи ка сни је за шти те жи вот не сре ди не-већ 
и по тен ци јал не по ли тич ко-ге о граф ске це ли не. То отва ра и 
пи та ње ге о по ли тич ке ди мен зи је ма кро ре ги о нал них стра те-
ги ја ЕУ.

ГЕОПОЛИТИЧКАДИМЕНЗИЈА
МАКРОРЕГИОНАЛНИХ

СТРАТЕГИЈАЕУ

Ар гу мен ти о то ме, ка ко се ма кро ре ги о нал не стра те ги је 
утвр ђу ју за рад бо љег и бр жег ре ша ва ња еко ном ских, со ци-
јал них и еко ло шких про бле ма на пе ри фе ри ји ЕУ де лу ју убе-
дљи во. Ме ђу тим, са тим у ве зи се отва ра и не ко ли ко ва жних 
пи та ња. На и ме, у тре нут ку ка да су ови до ку мен ти об ли ко ва-
ни до шло је до ве ли ке фи нан сиј ске кри зе у че ти ри чла ни це 
ЕУ-Пор ту га лу, Ир ској, Грч кој и Шпа ни ји (у за пад ним ме ди-
ји ма по пу лар но на зва не „PIGS“). Ма кро ре ги о нал ним стра-
те ги ја ма је об у хва ће на са мо Грч ка, и то по след њом усво је-
ном-Ја дран ско-јон ском. Уко ли ко је про ри тет ЕУ био ве зан за 
по ље еко ном ског раз во ја, он да је би ло осно ва да се нај пре 

21 Pe ter Schmitt; Ale xan der Du bo is, ExploringtheBalticSeaRegionOnterritorial
capitalandspatialintegration,Nor de gio, Stoc kholm, 2008, str. 39-85.
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раз ми шља о не ка квој „Пи ри неј ској стра те ги ји“. За тим, при-
мет но је да су све три до не те стра те ги је „усме ре не ка ис то-
ку“: Бал тич ка-се ве ро и сточ но, Ду нав ска-цен трал но и сточ но и 
Ја дран ско-јон ска-ју го и сточ но. За јед но, ова три ма кро ре ги о-
на, уз фак тор „те ри то ри јал не ко хе зи је“, пред ста вља ју мост 
или бра ну ЕУ ка гра ни ца ма Ру си је и Тур ске. За што су ма-
кро ре ги о нал не стра те ги је ори јен ти са не ис точ но? Че твр та-
Алп ска стра те ги ја, ко ја се тре нут но де фи ни ше, об у хва та ће 
ге о граф ски про стор ко ји са за пад не стра не по ве зу је три већ 
оиви че на ма кро ре ги о на и пру жи ти им стра те шку ду би ну.

М апа  бр.  2:  МакрорегионалнисистемиЕУ22

П осматрано  са  г еополи ти ч ког  станови шт а , н есумњ ив о 
 је да се  ма к рор егион алн им страте гиј ама с пров оде  и одређ-
ен и гео п ол ит ичк и циље в и.  Пе ри ферне  о бл асти ЕУ  и  државе 
 кој е јој  политичк и,  економ ски  и култу рно грав итирај у,  
с тварањ ем м акрореги она се д одатно ве зују за ЕУ . Све  ш то  
с е  подразу ме в а под  п ојмовима „р егиона лно“, „ ре гионална 
п ол ити ка“ и „ региона лна сар адњ а“ су зап рав о инс трументи  
у  процес у  ге ополитичк ог заок ру живања одре ђеног  пр остор а. 

22 Ма па пре у зе та са ин тер нет стра ни це: http://www.re gi ons.eu.org/?cat=34, 
22/12/2013.
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Прос тор а који су амер ичко-бр и тан ски аутори углавном нази-
вали  це нтралном  Е вропо м  (CentralEurope), а по љски теорет-
ичари у периоду из међ у два  с ветска  ра та  означ ил и  као „Међ-
ум орје“ (Międzymorze), мисл ећ и  на Бал ти чко  м оре на  се вер у 
и  Медитеран н а ј угу.23  Т адашњ и ше ф пољск е  државе  Јо зеф 
Пил су дс ки  (JоzefKlemensPiłsudski,18 67-1935) ј е ч ак и предл-
ага о  ств арањ е федера ције под  окри љем  Пољске, а у  кој у би 
још  ушле ба лт ичке држ аве  ( Литван ија, Ле то н ија,  Естони ја), 
Финска, М ађарск а,  Ру мун ија,  Југосл ави ја  и  Чехо словачк а, као  
и  за пад ни д елови С овјетског са ве за- Украјина  и  Белорусиј а.24  

У добр ој  мери,  ов ај простор се  покл ап а  и с а источ ноц ен-
тралн ом  Европом  Оскара Ха ле цког  (OskarHalecki). Пољск и 
и сторичар  и  п у бл ициста дел и средњ оевроп ски  п рос тор  на 
два  дела: з апа дноцен т ралн у и ис точноцен тралну  Ев ропу.  
Зап адноцен тр ална Евр оп а је п од  по лит ички м, култ урним 
и  ек ономским  утицајем  Н ем ач ке  и то је  зо на импе ри ј алн их 
прете нз иј а  немачког  ( пр ус ког!) ца ри стичк ог режима  у  дугом 
ист оријском  ко нтинуитет у. Са др уге стра не, ист очноцентр-
ал на  Европа пр едс тавља г еографс ки  по јас  укљ ештен и змеђу 
 Со вјетског  савез а  н а  ист оку,  за па дноцентра лне Е вропе на 
 зап аду, Шв ед ске  н а сев ер озапа ду  и Апенинског  по лу острва 
на  ј угозапа ду , а сачињавају га држ аве ко је се  прос т ир у  од 
 Финске на се веру  до  Гр чке на  ју гу.25  Ин ач е, А лпском ст ра те-
гијо м се „по кр ива“ п ростор западн оцен тралне Евр оп е. 

Пита ње је:  чији  г еопо лит ички и нт ере си се овак о  ши ре  
и учвршћуј у?  Најлог и чн иј и м огући  о дгов ор би би о: интереси 
Е У.  Ме ђутим,  пи тање  је  и: д а л и  ЕУ   уоп ште мо же  б ити геоп-
олити чк и  игр ач? Супротс та вљенос т  из међу талас ок ратских 
 и  телу рокра тских  вектора  ун ут ар ЕУ  је о чиглед на  и  по инт-
ере се  са ме У ни ј е ка тастроф ал на. Дугорочн о, то он емо гу-

23 Aviel Roschvald, EthnicNationalismandtheFallofEmpires:CentralEurope,the
MiddleEastandRussia,1914–1923,Ro u tled ge , Lon don, 2001, str. 37

24 Раз вој иде је Ме ђу мор ја мо же се пра ти ти у ра ду: Ja nusz Ci sek, „Kil ka uwag 
o myśli fe de racyjnej Józefa Pi ł sud ski e go, Mi ędzymor ze – Pol ska i kra je Europy 
środ ko wo-wschod ni ej XIX-XX wi ek“,  Międzymorze:PolskaikrajeEuropyŚrod
kowoWschodniejXIXXXwiek:studiaofiarowanePiotrowiŁossowskiemuwsie
demdziesiątąrocznicęurodzin (pri re dio: An dr zej Aj nen kiel), Instytut Hi sto rii PAN, 
War saw, 1995, str. 95-111.

25 О ово ме ви ше у По гла вљу VII ра да: Oskar Ha lec ki, TheLimitsandDivisions
ofEuropeanHistory, Sheed & Ward, Lon don:New York, 1950. Та ко ђе и у:  Ma-
rek Jan Cho da ki e wicz, Intermarium:TheLandbetweentheBlackandBalticSeas, 
Tran sac tion Pu blis hers, New Brun swick (NJ), 2012.
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ћава ЕУ да  п ос тане „ге оп олитич ки сам ос та лн а“. 26 Мог ло  би  
се ра зма тр ат и  и питање кол ико ма крорег ионал не  стате гије 
 ЕУ  могу иск ор истит и САД и В елика  Британи ја , као водеће 
 атлант истичке  силе,  за ра д утврђ ивања со пс твених позици-
ја у источ но центра лно ев ропском  п ој ас у.  Ипак, м оже се з ак-
ључити  д а у интер есу атла нтизма  ниј е „територијал на кохе-
нзија“  м акрор ег ио на, ј е р  се  ти ме сла б и у ло га  држав а,  м еђу 
којима  су  ч ла н ице  НАТО и  к љу чни војни  партнери САД у 
 Ев ро пи  (поп ут Пољск е, Руму ни је, Дан ск е,  Италиј е). 

Због  тога би „највећег добитника“  у  геоп оли тичком 
смисл у,  требал о тражити  на  т рећ ој стран и. Приметно  је да, у  
доброј  мери, те ку ћи покуш аји геоп ол ит ичког з ао кр уживања, 
 иск азани к роз мак рорегионалне  стра тегије ,  се тич у  истих 
он их  т ер ито рија кој е  су  биле у  фокусу  с тр атегија  „Про до р  на 
исток“  (DrangnachOsten) и  „Велики источ ни пл ан“  ( General
Ostplan). Дис ку та билно  је  када се  по  први пу т јавља  идеја о 
„Продор у на и ст ок“. По је дини и сторичари  је ставља ју у рани  
Средњи ве к и вре ме  првих ве лик их сук оба  с а  В елик оморав ск-
ом кнеже вин ом и пот ом Мађарима; др уг и  повезују  о ву  и деју 
 са  Бизмарк ово м  Пруском, д ок трећи на гл ашавају период  
посл е уједињењ а Н емачке и п рип ре ма за Прв и  светс ки  рат 
ка о  кљу чно  раздо бљ е  ра звоја  иде је.27 Уг лав но м, „Продо р  на 
ис ток “ је постао сино ним  за нема чке ек сп ан зиони ст ичке пл-
ан ове н а почет ку ХХ ве ка, што  је укљу чивало и пр есељав-
ање нем ач ко г станов ни шт ва  на ис ток . За раз лик у  од овог 
п лан а који  ј е  у  су штини  би о  о рије нтисан н а ш ир ење немач ко г 
 етн опросто ра  п ресељавањем  нема чко г станов ни штва, „Вели-
ки  источн и  пл ан“ је пр едс та вљ а о в ојну оп ер ац ију широ к их 
 ра зм ера токо м Д ругог с ве тс ког рата, а ко ја је  у другој фаз-
и у кључи ва ла и пр от ер ив ање словенс ко г ста новни штв а и 
на си лн о  г ерман из ов ањ е  ис точноевро пс к ог с тановниш тв а 
у  н ев ероватним р а зм ер ама .28 Не  тре ба  погрешно  сх ва тит и 

26 Ду шан Про ро ко вић, „За што је ЕУ (гео)по ли тич ки не са мо стал на?“, Национал
ниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 63-68.

27 Пр ва те о ри ја, ко ја сме шта по че так „Про до ра на ис ток“ у сред њо ве ков ни пе ри-
од, за пра во по ку ша ва да на пра ви ве зу са про це сом та ко зва ног Ostsiedlungа, 
на се ља ва ња ис точ них те ри то ри ја не мач ким на ро дом још од Х ве ка. О окол-
но сти ма ко је су до ве ле до на стан ка и раз во ја кон цеп ци је „Drang nach Osten“ 
у: Voj ta Be neš, TheVanguardof theDrangnachOsten, Czec ho slo vak Na ti o nal 
Co nu cil of Ame ri ca, Chi ca go, 1943.

28 Ко нач на вер зи ја пла на са сто ја ла се из два де ла: ма лог и ве ли ког пла на. „Ма ли 
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ов е истор ијске паралел е, па ма кро регионал не  страте ги је  ЕУ 
поисто ве т ити  са нема чк им  пл ан овима из дв а  св етск а рата .  
Ц иљ  пр етходн о и зн етог у поређивањ а  је да п ока же како  по ст-
ој и  ко нтинуир ан а  заинтересован ос т средњ оевропског ко нти-
нентализ ма,  као г ео по литичке  концепц иј е, за и ст очноцентр-
алну Евр опу . То с у,  д а кле , под ру чј а  од  в италног инт ерес а 
за ср едњоевро пс ки  континент ализам,  к ао тел ур ократск у 
г еополитич ку конц епцију , ч иј и  ј е „ носилац “  Не мачка.29 
Макрорег ионалн е стр атег ије  ЕУ су усме рен е у право  на  ова 
по дручја од  в ит ал ног  инте ре са ,  а  п осле  Бал тика и  Ду нава,  за 
које  је Не ма чк а традици он ално за инт ересов ана ,  кр о з Јадран-
ск о-јонск у  стратег иј у  се  о твара  и  п итање „и зл ас ка“ Нема-
чк е  на „т оп ла “ м ора. М ак ро ре гиона лне с тр ат ег ије Е У,  као и 
м ноги други  инст ру менти ЕУ,  пре дставља ју  о дличн о сред ст-
во  за геоп олитичко п озиционира ње  Немачк е и  ј ачање њ ен ог  
укупног по ло жаја.  

 Ст варањем  Ба лтичког макроре гио на са  ве ли ки м сте-
пеном  „територ ија не кох езије“  ам ор тиз ује се  и зр азито 
 антинемачк о  распол ожење кој е и с по ља вају П оља ци и Д анц и, 
као  први суседи ,  што Нема чк ој ом огу ћава  шир ок ман ев арски 
про ст ор за  насту п к а Русиј и  и активније  укључив ање у  све 
бу ду ће  догов ор е о Ар ктику  (што  ће у на ре дни м деценијама  
бити јед на  од в ажнији х тема у  м еђунаро дно ј поли тици, ка-
ко  због  пит ања пр ава  н а  експлоат аци ју природни х  рес урс а, 

план“ (KleinePlanung) је под ра зу ме вао пред у зи ма ње од ре ђе них ак тив но сти 
још то ком ра та и из во ђе ња рат них опе ра ци ја, док се „Ве ли ки план“ (Gros
sePlanung) од но сио на ак ци је ко је су тре ба ло да се спро во де по за вр шет ку 
ра та у пе ри о ду од три де сет го ди на. Да би по сто ја ла не мач ка ет нич ка ве ћи на 
на од ре ђе ним те ри то ри ја ма, пред ла га но је да се „ге ра ма ни зу је“ по ло ви на Че-
ха, тре ћи на укра јин ских Ма ло ру са и че твр ти на Бе ло ру са, као и да се ве ћи на 
сло вен ског ста нов ни штва про те ра да ле ко на ис ток, иза Ура ла. У „Ве ли ком 
пла ну“ се кон ста ту је да од 45 ми ли о на ста нов ни ка сред ње и ис точ не Евро пе 
ко ји ни су Нем ци, чак 31 ми ли он је „ра сно не по до бан“ (сви Је вре ји, че ти ри 
пе ти не По ља ка, три че твр ти не укра јин ских Ма ло ру са, две тре ћи не Бе ло ру са), 
док пре о ста лих 14 ми ли о на мо гу да оста ну у окви ру Не мач ке, али да слу же 
као јеф ти на рад на сна га. На но во у спо ста вље ни „жи вот ни про стор“ би за јед-
но са Нем ци ма би ли пре се ља ва ни и Че си и Ле тон ци, на при мер, што би у 
но вом окру же њу убр за ло њи хо ву гер ма ни за ци ју. Пре ма: Cze sł aw Ma dajczyk, 
GeneralnyPlanWschodni:Zbiórdokumentów.Glówna Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni 
Hi tle row skich w Pol sce, War sza wa, 1990.

29 О ге о по ли тич кој кон цеп ци ји сре до ње вроп ског кон ти нен та ли зма и ње ном 
раз во ју ви ше се мо же про на ћи у: Ду шан Про ро ко вић, ГеополитикаСрбије:
положајиперспективенапочеткуХХIвека, Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли-
ти ка, Бе о град, 2012. 
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та к о  и  збо г пит ањ а и з  домен а заштите  животн е среди не и 
о твара ња нових  помо рских п уте ва) . 

Са   д ру ге  стране,  посл е  за вршетка  канала  Ра јна-Ма јн-
а-Дунав,  успост ављен је  пл овни п ут  између Ц рног мо ра  на  
и стоку  и  Се ве рно г мора на з ап а ду.  Дунавски  ма крорегион  је  ис-
точни  крак  ко нт иненталн е  геополитич ке   хор изонтале к оја   се 
п ружа п ра в цем Ра јн а-Мајн а- Ду на в и  која м ож е представ љат и 
 г еоек ономску „жил у  к уцав ицу“ Европе. Д у на вс ки  рагио н 
је ва жна  к о пча,  транзи тно подручје  за  даље  тр ан сфер исање 
з ап адноер воп ских и  ср едњоевр оп ских ек он омских, култу-
рн их   и во јни инт ере са и утиц аја ка  ср ед њоаз ијском  и 
 блиско и ст очн ом  регион у.  Подела  „ц ивилиза ци јског За-
пада“  н а  „з апа дноев ро пск и“  и „с ред њо европс ки “ д ео  је гео-
политички важна.  Запа дно европск и  „rim la nd“ ј е  п од руч је та-
ласо кратс ких  з емаља, помо рских н арода  и њихови х  ку лтур а, 
док ј е  с редњ оевроп ска унут ра шњост  простор  т ел урокр атс-
ких  држава ,  континен та лни х народа  и  ку лтур а.30 Јачање ев-
ро пске г еоп ол и тичк е хориз он тал е гарантуј е конти ненталном 
д ел у  ЕУ,  а пре  свега Нема чк ој, с амостал нији г еопо ли тички 
на ст уп у будућ ности .  Са једне стра не , тим е се т е луро кр-
атске сре д њ ое вро пске земљ е у  ве ликој м ер и ослоба ђа ју не-
при јатног  при ти ск а  и за ви сно сти од таласокр атских САД  и 
њихових  западн оев ропск их  савезника.  Са др уг е стран е,  за 
средњоев ро пск е земље  се отварају  са свим нове  перспектив е 
 на  ис току, што може довес ти  и до ств ар ањ а нови х гео ст-
ратешки х  и гео еко но мских п ар тнерста ва. 

 По кушај ствара ња  Дунав ског мак ро регион а в ероватн о 
 има и ј ош  један ц иљ . Пошт о ј е режим п ловидб е  Дунаво м  
 био разлог великих спо рова  и ( ге о)политички х  борби  јо ш од  

30 По де ла на та ла со крат ске и те лу ро крат ске зе мље је узе та пре ма по-
став ци Кар ла Шми та (KarlSchmitt). За ње га је ова бор ба „искон ски 
ан та го ни зам“, опи са на још у јед ном од ту ма че ња ста ро за вет не при че 
о бор би из ме ђу Ле ви ја та на (огром не мит ске ри бе, пред ста вље не као 
моћ ног ки та) и Бе хе мо та (сна жне су во зем не жи во ти ње пред ста вље не 
или као бик са огром ним ро го ви ма или као слон са ве ли ким кљо ва-
ма). О ово ме се ви ше мо же про на ћи у ра ду:  Karl Schmitt, Landand
Sea, Plu tarch Press, Ann Ar bor (Mi), 1997. Или у кра ћој вер зи ји: Карл 
Шмит, „Зе мља и мо ре“, Основи геополитике, књига 2, Просторно
мислити, (Алек сан дар Ду гин), Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 302-
303. О зна ча ју Ду на ва за цео сред њо е вроп ски по јас ви ше у: Oskar  
Krejčí, Geopolitikastředoevropskéhoprostoru, Pro fes si o nal Pu blis hing, 
Pra ha, 2009.
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почетк а ХIХ  ве ка , за прет поставити ј е да се  и иза Ду на вске 
стра те ги је кр ије п окушај  пром ене п ос то јећих пр ав ил а,  према  
којима  је  ово пита ње  чврст о у рука ма  п рибрежних земаља.  
Пројекто м  развој а  ун ут рашњих  пловни х путева (NAIADES)  
ЕУ ј е већ п ре д с еб е поставила  ци љ ст варања  „де лотвор них  
речних  к ом исија“.31  Према ов ом пла ну ,  а  који се  базир а на 
фор ми рањ у тела  по пут Цент ралне к оми сије  за  навига цију 
Рајн ом ( Commission Centrale pour la Navigation du R hin ), 
биле  б и уведе не обавезујуће правне норме за све прибреже-
не земље, успоставили би се јединствени стандарди пловид-
бе, претовара и утврдио образац тарифирања услуга, чиме 
се успоставља јединствен режим пловидбе Дунавом. Тиме 
би, суштински, „управљање Дунавом“ прешло из руку при-
брежних земаља у руке ЕУ.32

Maпа бр. 3: РајнаДунав:континеталнагеополитичкахоризонтала

На кра ју, Ја дран ско-јон ском стра те ги јом и ства ра њем 
исто и ме ног ре ги о на се обе зе бе ђу је осно ва за не спу тан на-
ступ сред њо е вроп ског кон ти нен та ли зма ка Бли ском ис то ку 
и се вер ној Афри ци. Зна чај ове стра те ги је се огле да и у мо гућ-
но сти ства ра ња стра те шких ал тер на ти ва, пре све га ка да се 
го во ри о по мор ској тр го ви ни и при сту па сред њо е вроп ских 
про из во ђа ча уда ље ним тр жи шти ма. Су коб ин те ре са из ме ђу 

31 Ви ше о ово ме на: http://www.na i a des.in fo/, 01/09/2013.
32 Чла ни це Цен трал не ко ми си је за на ви га ци ју Рај ном су при бре жне зе мље: 

Не мач ка, Фран цу ска, Швај цар ска, Хо лан ди ја и Бел ги ја. По сма тра чи су: 
Аустри ја, Бу гар ска, Лук сем бург, Ма ђар ска, Сло вач ка, Че шка, Ру му ни ја, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Ср би ја и Пољ ска. По се бан вид са рад ње по сто ји са ин сти-
ту ци ја ма ЕУ. О све му ви ше на зва нич ној стра ни ци: http://www.ccr-zkr.org, 
01/09/2013.
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атлан ти зма и сред њо е вроп ског кон ти нен та ли зма мо же до не-
ти и по гор ша ва ње од но са из ме ђу атлан ти стич ких и сред њо-
е вроп ских цен та ра мо ћи. По тен ци ја ли ја дран ских лу ка, пре 
све га Тр ста, сло ве нач ких и хр ват ских лу ка (Ко пер, Ри је ка) у 
се вер ном де лу Ја дра на, као и цр но мор ске лу ке Кон стан ца су 
ве ли ки. Њи хов раз вој мо же ди рект но ути ца ти на по ве ћа ва ње 
кон ку рент но сти сред њо е вроп ске при вре де, а у слу ча ју су ко-
ба са атлан ти змом то је и стра те шки пра вац за из воз ро ба.

Ка ква ће функ ци ја и суд би на ма кро ре ги о нал них стра-
те ги ја ЕУ би ти за ви си од пу но фак то ра. У бу дућ но сти, оне 
мо гу би ти ко ри шће не као ин стру мен ти ге о по ли тич ког за о-
кру жи ва ња сред њо е вроп ског кон ти не тал ног про сто ра или 
па не вроп ске кон ти нен тал не ма се, али, исто та ко, услед свих 
про бле ма са ко ји ма се сре ће ЕУ, оне мо гу би ти и пре пу ште не 
за бо ра ву. Оста ти за пам ће не као са мо је дан од по ку ша ја да се 
не што зна чај ни је ура ди. У овом тре нут ку, ме ђу тим, ва жно је 
упо зо ри ти да оне има ју и ге о по ли тич ку ди мен зи ју и да је у 
свим бу ду ћим пре го во ри ма (Ср би ја уче ству је у две ма кро-
ре ги о нал не стра те ги је. Ду нав ској и Ја дран ско-јон ској) и ана-
ли за ма и ову стра ну нео п ход но узи ма ти у об зир и са њом 
ра чу на ти. 

ЛИТЕРАТУРА

An dor, László: „La bo ur Mo bi lity in the Euro pean Union-The In-
con ve ni ent Truth”. LectureatUniversityofBristol, Bri stol, 10 
Fe bru ary 2014. До ступ но на: http://euro pa.eu/ra pid/press-re le a-
se_SPE ECH-14-115_en.htm 

Be neš, Voj ta: TheVanguardoftheDrangnachOsten, Czec ho slo-
vak Na ti o nal Co nu cil of Ame ri ca, Chi ca go, 1943.

Ду гин, Алек сан дар: Основигеополитике,књига2:Просторно
мислити, Еко прес, Зре ња нин, 2004.

Dühr, Ste fa nie: BalticSea,Danubeandmacroregionalstrategies:
amodelfortransnationalcooperationintheEU(StudyNo.86), 
No tre Euro pe-Jac qu es De lo res In sti tu te, Pa ris, 2011.

Ha lec ki, Oskar: The Limits and Divisions of European History, 
Sheed & Ward, Lon don:New York, 1950.

Krej či, Oskar: Geopolitikastředoevropskéhoprostoru, Pro fess. Pu-
blis hing, Pra ha, 2009.



ДушанПророковић ГЕОПОЛИТИЧКАДИМЕНЗИЈА...

26

Lo pan dić, Du ško: RegionalneinicijativeujugoistočnojEvropi, In-
sti tut za me dju na rod nu pri vre du i po li ti ku: Evrop ski po kret u 
Sr bi ji. Be o grad, 2001. 

Ma dajczyk, Cze sł aw: Generalny Plan Wschodni: Zbiór doku
mentów, Glówna Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w 
Pol sce, War sza wa, 1990.

Пе тро вић, Ср ђан, (2009): „Евро ре ги о ни у функ ци ји тран сгра-
нич не са рад ње зе ма ља за пад ног Бал ка на“.  Глобус, Срп ско 
ге о граф ско дру штво, Бе о град, бр. 34, год. ХХХIV.

Про ро ко вић, Ду шан: ГеополитикаСрбије:положајиперспек
тивенапочеткуХХIвека, Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли ти ка, 
Бе о град, 2012. 

Про ро ко вић, Ду шан. (2013): „За што је ЕУ (гео)по ли тич ки не-
са мо стал на?“, Националниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013.

Roschvald, Aviel: EthnicNationalismandtheFallofEmpires:Cen
tralEurope,theMiddleEastandRussia,1914–1923, Ro u tled ge, 
Lon don, 2001.

Schmitt, Karl: LandandSea, Plu tarch Press, Ann Ar bor (Mi), 1997.
Schmitt, Pe ter; Du bo is, Ale xan der: Exploring the Baltic Sea Re
gionOn territorial capital and spatial in te gra tion, Nor de gio, 
Stoc kholm, 2008.

Ci sek, Ja nusz: „Kil ka uwag o myśli fe de racyjnej Józefa Pi ł sud ski e-
go, Mi ędzymor ze – Pol ska i kra je Europy środ ko wo-wschod ni ej 
XIX-XX wi ek“,u zbor ni ku: Międzymorze:Polska i krajeEu
ropyŚrodkowoWschodniejXIXXXwiek:studiaofiarowanePi
otrowiŁossowskiemuwsiedemdziesiątąrocznicęurodzin (pri-
re dio: An dr zej Aj nen kiel), Instytut Hi sto rii PAN, War saw, 1995.

Adria-Ionian Mac ro re gion: www.ai-mac ro re gion.eu
Al pi ne Con ven tion: http://www.al pconv.org 
Bal tic Sea De ve lop ment Fo rum: www.bdfo rum.org 
Du nav ska stra te gi ja: www.du nav ska stra te gi ja.rs/srp/stra te gi ja 
Euro pean Com mis sion: http://ec.euro pa.eu 
EU Bal tic Sea Re gion stra tegy: http://eu.bal tic.net 
EU In ter Act: www.in ter act-eu.net 
EU Ob ser ver: http://euob ser ver.com 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.927

27

DusanProrokovic

THEGEOPOLITICALDIMENSION
OFEU’SMACRO-REGIONAL

STRATEGIES

Resume

Usually it is said that the aimof theEUmacroregional
strategiesistoprovidebetterandfastersolvingoftheeconomic,
socialandecologicproblemsattheEUperiphery.Butundoub
tedlytheseprojectshavetheirgeopoliticaldimensionaswell.It
isobviousthatallthreemacroregionalstrategiesthathavebeen
adopteduptillnowaredirectedtowardstheEast:theBalticstra
tegy towards northeast, theDanube strategy towards central
east and the AdriaticIonian strategy towards southeast. The
strategy for theAlpineRegionwhich at thismoment is still in
theprocessofcreationisdirectedtowardsthegeographicregion
thatfromthewestconnectsall threealreadyformedmacrore
gionsandgivesthemthestrategicdepth.ThiswaytheEUeast
periphery,whichalsoincludesnonEUmemberstates,isgeopoli
ticallyconnectedtothemiddleEuropeanspace.Thisismostlyin
theGermaninterest.
Keywords:macroregionalstrategies,EUStrategyfortheBaltic

SeaRegion, EU Strategy for theDanubeRegion,
EUStrategyfortheAdriaticIonianRegion,Euro
pean Strategy for the Alpine Region, geopolitics,
middleeuropeancontinentalism.

 Овај рад је примљен 20. марта 2014. године а прихваћен за штампу на са-
станку редакције 23. априла 2014. године.
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* Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је

МирјанаБ.Миленковић*

НАТОКОНЦЕПТПАМЕТНЕОДБРАНЕ
ИЕУКОНЦЕПТОБЈЕДИЊАВАЊА

ИДЕЉЕЊА
-једанконцептсадвалица-

Сажетак

Сложеностглобалногполитичкогокружењаиприро
дасавременихасиметричнихпретњизахтевалисуредефи
нисањеконцептабезбедностиикреирањедугорочнихреше
ња.НАТОконцептпаметнеодбране(SmartDefenseInitiati
ve)иЕУконцептобједињавањаидељења(Pooling&Sharing)
представљајумеханизмекојисуприлагођениусловимаизах
тевимасавременогдобаичијије„задатак“даудруженим
националним ресурсима обезбеде повећање способности и
ефикасностикаосигурногоквиразаизградњуиочувањере
гионалногиглобалногмираистабилности.

Суоченостсаозбиљнимекономскимпроблемимаузро
ковала је настанак пакета мултинационалних пројеката
чији је циљ обезбеђивање боље оперативне ефикасности,
сразмернеекономичностииповезаностинационалнихкапа
цитета.Идентификовањеобластисарадњекаоштосуобу
ка,логистика,медицина,транспорт,комуникацијеисл.дају
могућностдржавамадаразвијајуспособностииинтеропе
рабилностзазаједничкоангажовањеумеђународномокру
жењу.Обаконцептасуосмишљенакаопројектизапрева
зилажењепостојећихалииидентификованихпроблема.Са
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једнестранесенамећепитањедалићедодатноредефини
сањезадатакаиконкретизацијаспецијализованихпројека
тадопринетидугорочним,квалитетнимитрајнијимреше
њима,асадругестране,далипостојањедваготовоиден
тичнаконцептадодатнораслојаваистрошенеодбрамбене
капацитетедржавачланица.Исвакакопитањедалису,у
великомбројубезбедноснихиницијативаипројекатакојису
мањеиливишеуспешни,будућимултинационалнипројекти
паметнеодбранеиобједињавањаидељењаалтернативаре
гионалнимбезбедносниминицијативама.Далитипројекти
објективномогубитиуспешниусвимилисамонекимобла
стимасарадње?Илијемождабудућностуadhocкоалици
јамакојебиделовалеподмандатомУН?
Кључнеречи:безбедност,стратегијскиконцепти,паметна

одбрана,обједињавањеидељење,евроатлант
скеинтеграције.

1.НАТОКОНЦЕПТПАМЕТНЕОДБРАНЕ
(smartdefenseinitiative)

По чет ком 2011. го ди не ге не рал ни се кре тар НА ТО, Ан-
дерс Фог Ра сму сен, то ком тра ди ци о нал не Мин хен ске кон фе-
рен ци је о без бед но сти, по кре ну то је ини ци ја ти ву „па мет не 
од бра не“ (Smart Defense Initiative). Ини ци ја ти ви је прет хо-
ди ла оштра кри ти ка та да шњег ми ни стра од бра не САД, Ро-
бер та Геј тса, упу ће на европ ским са ве зни ци ма због зна чај них 
сма ње ња бу џе та за од бра ну што је сва ка ко ути ца ло на њи хо-
во ан га жо ва ње у за јед нич ким опе ра ци ја ма. По је ди не зе мље 
сма њи ле су ни во ан га жо ва ња у опе ра ци ја ма, док има и оних 
зе ма ља ко је су по ву кле сво је на ци о нал не ка па ци те те из ак ту-
ел них ми си ја. Сма ње ње на ци о нал них бу џе та за од бра ну зна-
чај но се од ра зи ло на бор бе не ка па ци те те сва ке по је ди нач не 
др жа ве, на ком па ти бил но ан га жо ва ње у за јед нич ким ми си ја-
ма и за да ци ма, а сва ка ко и на сма ње ње одва ја ња у бу џет Али-
јан се. По сле ди це еко ном ске кри зе и зна чај них фи нан сиј ских 
ре стрик ци ја узро ко ва ли су да је са мо у 2010. го ди ни ула га ње 
чла ни ца Али јан се у њен бу џет за од бра ну би ло ма ње за 56 
ми ли јар ди до ла ра. У пе ри о ду од 1991. до 2012. го ди не сред-
ства ко ја у Али јан су до ла зе из ван про сто ра САД сма ње на су 
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са 35% на 23% што је у вре ме ан га жо ва ња НА ТО у раз ли чи-
тим и сло же ним ми си ја ма, ите ка ко би ло од ути ца ја.

Ова кав тренд је иза звао по тре бу про на ла же ња ме ха-
ни за ма ко ји би бар при вре ме но, на до ме сти ли не до стат ке и 
ума њи ли по сле ди це иза зва не еко ном ском кри зом. Кон цепт 
па мет не од бра не је дан је од мо гу ћих и ре кло би се ре ал них 
ме ха ни за ма ко ји мо же, на ду ге ста зе, да ти ре зул та те. По тре-
ба за прак тич ном при ме ном овог кон цеп та сна жно се осе ти-
ла већ у ин тер вен ци ји НА ТО то ком кри зе у Ли би ји ка да је 
за се дам ме се ци оба вље но ви ше од 26.000 ле то ва, а у та мо-
шњим во да ма би ло ста ци о ни ра но 296 рат них бро до ва што је 
сва ку др жа ву ан га жо ва ну у овој опе ра ци ји мно го ко шта ло. 

Кон цепт па мет не од бра не ни је „про из вод и иде ја“ но-
ви јег да ту ма. Ини ци ја ти ве и тен ден ци је ко је об у хва та овај 
кон цепт ви ђе не су још на са ми ту НА ТО у Ва шинг то ну 1999. 
го ди не и пре то че не у Ини ци ја ти ву за уна пре ђе ње од брам-
бе них ка па ци те та. На НА ТО са ми ту у Пра гу 2002. го ди не је 
до не та „Пра шка оба ве за о спо соб но сти ма“ ко ја је раз ви је на 
ра ди по бољ ша ња вој них ка па ци те та и до сти за ња ин тер пе-
ра бил но сти у обла сти ма: по кре тљи вост и раз вој ност сна га; 
одр жи вост сна га; де ло твор но ан га жо ва ње; са мо за шти та и 
ком па ти бил не ко му ни ка ци је.1 Све на ве де не обла сти се мо гу 
да нас ви де ти у мул ти на ци о нал ним про јек ти ма па мет не од-
бра не. Да кле, та по тре ба за спе ци ја ли за ци јом и за јед нич ким 
уна пре ђе њем од ре ђе них спо соб но сти је ве чи та те ма, али се 
сти че ути сак да је, услед не до стат ка кон цен зу са али и ком-
про ми са, у нај ве ћој ме ри оста ла у до ме ну ап стракт но сти.

Ли де ри зе ма ља чла ни ца НА ТО, на са ми ту у Чи ка гу 
2012. го ди не, су по сти гли са гла сност о при хва та њу кон цеп та 
па мет не од бра не ка ко би раз ви ли нео п ход не спо соб но сти за 
до сти за ње ци ље ва де фи ни са них као „НА ТО сна ге 2020“, те 
с тим у ве зи одо бри ли и кон кре тан па кет мул ти на ци о нал них 
про је ка та чи ји је циљ „обез бе ђи ва ње бо ље опе ра тив не ефи-
ка сно сти, сра змер не еко но мич но сти и по ве за но сти из ме ђу 
на ци о нал них сна га. Тре нут но по сто је 24 мул ти на ци о нал на 
про јек та ко ји су усме ре ни на ва зду хо плов не, ме ди цин ске, ло-

1 http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/of fi cial_texts_19552.htm?se lec te dLo ca-
le=en,17.12.2013.
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ги стич ке ка па ци те те, као и ка па ци те те обу ке, ин фор ма тич-
ких услу га и сај бер од бра ну“.2

Кон цепт па мет не од бра не пред ста вља ко ор ди на ци ју 
ак тив но сти на по ве ћа њу без бед но сти за ма ње нов ца. Он пру-
жа ре ше ња у слу ча ју огра ни че них ре сур са, а пре све га у слу-
ча ју „кри тич них“ ка па ци те та. Овај кон цепт под ра зу ме ва па-
мет ни ја ула га ња и уна пре ђе ње ме ђу соб не са рад ње, од но сно 
за јед нич ко ко ри шће ње рас по ло жи вих ка па ци те та и ре сур са. 
Ова кав кон цепт не под ра зу ме ва до дат ну штед њу већ ко ор ди-
ни са но тро ше ње. Ге не рал ни се кре тар НА ТО је на по ме ну тој 
Мин хен ској кон фе рен ци ји о без бед но сти ре као „да у вре ме-
ни ма оску ди це не мо же мо тро ши ти ви ше. Али не би тре ба ло 
ни да тро ши мо ма ње. Да кле, од го вор је тро ши ти бо ље“.3                            

Кон цепт па мет не од бра не омо гу ћа ва за ин те ре со ва ним 
др жа ва ма да иден ти фи ку ју за јед нич ке ин те ре се, у скла ду са 
тим по де ле тро шко ве на бав ке, упо тре бе и одр жа ва ња не ког 
си сте ма или опре ме ко ја је ску па. На тај на чин се омо гу ћа ва 
на бав ка сред ста ва ко је би др жа ва мо ра ла са мо стал но да на-
ба ви уз ве ли ке фи нан сиј ске из дат ке. Кроз овај кон цепт др жа-
ве де ле те рет на бав ке док је упо тре ба за јед нич ка а ре зул та ти 
си нер гиј ски. Кон кре тан при мер ова квог ан га жо ва ња је ини-
ци ја ти ва „Стра те гиј ска ва зду хо плов на спо соб ност“ (Strategic
AirliftCapability) ко ја је оку пи ла де сет чла ни ца Али јан се и 
две др жа ве чла ни це Про гра ма парт нер ство за мир (Швед ска 
и Фин ска) у за јед нич кој на бав ци и упо тре би три тран спорт-
на ави о на C-17. Је дан од при ме ра је и ми си ја „Ва зду хо пло ва 
кон тро ла“ (AirPolicing) у Бал тич ким др жа ва ма (за јед нич ко 
чу ва ње ва зду шног про сто ра из над Есто ни је, Ли тва ни је и Ле-
то ни је) ко ја је од при вре ме не пре ра сла у трај ну ми си ју Али-
јан се и ко ја иде не ко ли ко ко ра ка да ље у за јед нич кој на бав ци 
бор бе ног ави о на Ф-35. Осим то га, у овом про јек ту зе мље НА-
ТО се ре дов но ро ти ра ју у чу ва њу ва зду шног про сто ра бал-
тич ких др жа ва. 

Про јек ти кон цеп та па мет не од бра не зна чај ни су не са мо 
са аспек та сма ње ња тро шко ва ула га ња у по је ди не опе ра тив-
не спо соб но сти и бор бе не ка па ци те те већ и за „за по шља ва ње 
до ма ће јав но сти.“ При ме ра ра ди, НА ТО је на са ми ту у Чи-

2 http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/78125.htm, 22.12.2013.
3 http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/opi ni ons_70400.htm, 22.12.2013.
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ка гу тре ба ло да до но се од лу ку о из бо ру ва зду хо плов не ба-
зе у ко јој ће би ти сме ште не из ви ђач ке бес пи лот не ле те ли це. 
Шпа ни ја је би ла ве о ма за ин те ре со ва на и по ну ди ла је сво ју 
ба зу на се ве ро за па ду зе мље. Њен ин те рес се пре све га огле-
дао у чи ње ни ци да би на тај на чин за по сли ли око 1.500 љу ди. 
Иако је иза бра на ба за на Си ци ли ји, Шпа ни ја ни је од у ста ла 
од на ме ре да пар ти ци пи ра у не ким слич ним про јек ти ма.

Као при мер про јек та прак тич не са рад ње у окви ру НА-
ТО кон цеп та па мет не од бра не на во ди се и ра кет ни штит као 
си стем од бра не од ба ли стич ких про јек ти ла, ко ји об у хва та 
ра да ре и ра кет не ба зе са ста ци о ни ра ним ра ке та ма-пре сре та-
чи ма. Из град ња ра кет ног шти та у Евро пи и рас по ре ђи ва ње 
пре сре та ча пла ни ра но је да се ре а ли зу је у три фа зе: по ста-
вља ње јед ног ра да ра на ра за ра чу у Сре до зем ном мо ру, за тим 
до 2015. го ди не у коп не ној ба зи у Ру му ни ји и до 2018. го ди не 
у коп не ној ба зи у Пољ ској. Ру си ја се оштро про ти ви овом 
про јек ту, сма тра га прет њом по соп стве ну опе ра тив ну спо-
соб ност и без бед ност, и тра жи га ран ци је да ње ни ка па ци те-
ти за од вра ћа ње не ће би ти ме та та квом си сте му. Еви дент но 
је да ни НА ТО ни ти Ру си ја не ма ју на ме ру да ме ња ју за у зе те 
ста во ве, али је исто та ко еви дент но да се во де ин тен зив ни 
раз го во ри на ре ла ци ји НА ТО-Ру си ја ко ји би тре ба ло да бу ду 
усме ре ни на из на ла же ње ме ђу соб но при хва тљи вог ре ше ња. 
Осим „кон струк тив них раз го во ра“ обе стра не ко ри сте при-
ли ку да по твр де сво ју над моћ или да по ша љу ја сне по ру ке 
са ве зни ци ма, парт не ри ма, су се ди ма и јав но сти уоп ште.

НА ТО кон цепт па мет не од бра не у овом тре нут ку се 
нај ви ше при ме њу је у до ме ну обу ке и обра зо ва ња уз ефи ка-
сно ко ри шће ње на ци о нал них ка па ци те та за обу ку, на ре ги-
о нал ном ни воу и за ре ги о нал не по тре бе, али и ши ре. Је дан 
од но ви јих при ме ра је за јед нич ка обу ка хр ват ских и че шких 
хе ли коп тер ских ти мо ва ко ја се спро во ди у скло пу при пре ма 
за ан га жо ва ње у ми ров ној ми си ји ИСАФ у Ав га ни ста ну. По-
себ но ме сто има и област ис тра жи ва ња и раз во ја пре све га са 
ста но ви шта раз ви ја ња на о ру жа ња и вој не опре ме ко ји ће би-
ти ком па ти бил ни са де фи ни са ним стан дар ди ма. У зе мља ма 
ре ги о на по сто је на уч но-ис тра жи вач ки цен три, ис тра жи вач-
ки ин сти ту ти ко ји мо гу да пру же ре ше ња у скла ду са зах те-
ви ма ин тер о пе ра бил но сти те је њи хо ва ме ђу соб на са рад ња 
би тан те мељ за бу ду ће за јед нич ке про јек те.
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У на ја ви је про је кат „па мет не енер ги је“ (SmartEnergy), 
од но сно про је кат енер гет ске ефи ка сно сти и без бед но сти ко ји 
се ба ви кључ ним стра те шким ра њи во сти ма обез бе ђе ња наф-
те. Стра те шка енер гет ска за ви сност, као и не ста бил ност це на 
наф те ука зу ју на по тре бу сма ње ња по тро шње фо сил них го-
ри ва чи ме би се ума њи ли тро шко ви, олак ша ло пла ни ра ње и 
по ве ћа ла до ступ ност огра ни че ним фи нан сиј ским сред стви-
ма. Циљ овог про јек та је и по бољ ша ње енер гет ске ефи ка-
сно сти вој них сна га, раз ви ја ње ком пе тент но сти у по др шци и 
за шти ти енер гет ске ин фра струк ту ре и при ме на ал тер на тив-
них го ри ва и тех но ло ги је за так тич ко на о ру жа ње. 

У вре ме све сло же ни јих без бед но сних иза зо ва, ри зи-
ка и прет њи, у вре ме ка да не вој не прет ње као што су сај бер 
те ро ри зам, еко ло шки про бле ми, енер гет ска без бед ност и сл. 
по ста ју при мат, ра ци о на лан при ступ из град њи са вре ме них, 
че сто ску пих, си сте ма за пре вен тив но де ло ва ње и од го вор, 
је иза зов за сва ку др жа ву. Исто вре ме но, ра ди се о сло же ним 
про це си ма ко ји зах те ва ју по др шку свих дру штве них су бје ка-
та, као и по ли тич ки и еко ном ски кон цен зус на на ци о нал ном 
и ме ђу на род ном ни воу. У сва ком слу ча ју, при ступ из град њи 
за јед нич ких ка па ци те та ко ји мо гу да за до во ље на ци о нал не 
и ре ги о нал не без бед но сне по тре бе, али и ши ре објек тив но 
мо же би ти по сма тран као ра ци о на лан и ре ал на кон цепт про-
ми шља ња без бед но сти у са вре ме ним усло ви ма. 

1.1.НАТОконцептпаметнеодбране
иЗападниБалкан

По сто ји ши рок спек тар мо гућ но сти са рад ње зе ма ља 
тзв. За пад ног Бал ка на (ЗБ), тер ми на ко ји су у по ли тич ки дис-
курс уве ли пред став ни ци др жа ва и ор га ни за ци ја евро а тлант-
ске за јед ни це на кон Ку ма нов ског спо ра зу ма 1999. го ди не, а 
ко ји под ра зу ме ва„про стор но од ре ђе ње за др жа ве на ста ле из 
бив ше Ју го сла ви је, ми нус Сло ве ни ја плус Ал ба ни ја и ко је су 
пред ста вља ле нај про бле ма тич ни је др жа ве.“4 Њи хо ва са рад-
ња је усме ре на ка до сти за њу же ље них стан дар да, ин тер о пе-
ра бил но сти и ду го роч них ре ше ња на нај е фи ка сни ји на чин. 
С об зи ром да зе мље ЗБ ни су у мо гућ но сти да, осла ња ју ћи се 

4 Ba rry Bu zan and Ole Wa e ver, RegionsandPowers–TheStructureofInaternatio
nalSecurity, Cam brid ge stu di es in In ter na ti o nal Re la ti ons, 2003, p. 379.
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са мо на на ци о нал не ка па ци те те, раз ви ја ју све по треб не спо-
соб но сти, пре по ру ка је да се кон цен три шу на раз вој од ре ђе-
них обла сти и спе ци јал но сти чи ме би се по сти гле зна чај не 
фи нан сиј ске уште де. Иако су за овај ре ги он ова кви про јек-
ти још увек но ви на, за по чи ње се са кон крет ним про јек ти ма. 
Сва ка ко тре ба по ме ну ти на ја вље ни про је кат ин те гри са ног 
си сте ма кон тро ле и над зо ра ва зду шног про сто ра из ме ђу Цр-
не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не и Ма ке до ни је. Ра ди се о про-
јек ту фи нан си ра ном де лом из НА ТО-а, ко ји је на стао у окви-
ру ини ци ја ти ве Аме рич ко-ја дран ске по ве ље. Хр ват ска, као 
чла ни ца НА ТО а од не дав но и чла ни ца ЕУ, пре по зна је се бе 
као ре ги о нал ног ли де ра у ус по ста вља њу ре ги о нал ног при-
сту па ва зду шној од бра ни до 2019. го ди не, ко ји би се, у окви-
ру “Бал кан ског при сту па ва зду шној од бра ни“ (BalkanRegio
nalApproachtoAirDefenceBRAAD), ре а ли зо вао у три фа зе: 
спро во ђе ње при ступ не сту ди је, на бав ка нео п ход не опре ме за 
ва зду шну од бра ну и ус по ста вља ње за јед нич ке ва зду шне од-
бра не. На тај на чин же ли да се по ка же да је ре ги о нал ни при-
ступ кон тро ли ва зду шног про сто ра нај ра ци о нал ни је и нај-
при хва тљи ви је ре ше ње за зе мље За пад ног Бал ка на. Та ко ђе 
се твр ди да се на тај на чин зна чај но сма њу ју ин ди ви ду ал на 
ула га ња у про тив ва зду шну од бра ну, те да би уште да из но си-
ла чак и до 90%. При ме ра ра ди, Сло ве ни ја за за шти ту ва зду-
шног про сто ра Ита ли ји из два ја го ди шње 40 ми ли о на евра. 
По не ким про це на ма зе мље ЗБ би има ле го ди шње тро шко ве 
из ме ђу 20 и 60 ми ли о на евра, што пред ста вља сва ка ко ви со ке 
тро шко ве за њи хо ве још нео б но вље не еко но ми је, али и објек-
тив но ма ње од оних ко ји би би ли усме ре ни на об на вља ње и 
мо дер ни за ци ју на ци о нал них ва зду хо плов них ка па ци те та.

При ме на кон цеп та па мет не од бра не у зе мља ма ЗБ нај-
о чи глед ни ја је у обла сти обу ке. Ове зе мље има ју раз ви је не 
на ци о нал не ка па ци те те за обу ку за од ре ђе не спе ци јал но сти 
и опре де ље не су да по сто је ће ка па ци те те да ље мо дер ни зу-
ју и по ну де их на упо тре бу за ин те ре со ва ним зе мља ма. Ма-
ке до ни ја има раз ви јен Ме ди ја цен тар, Цр на Го ра Цен тар за 
обу ку пи ло та хе ли коп те ра, Бо сна и Хер це го ви на Цен тар за 
раз ми ни ра ње, Ср би ја Цен тар за обу ку АБ ХО ка дро ва и сл. 
Пред ност раз ме не ка па ци те та за обу ку је и у то ме што се 
кроз раз ме ну при пад ни ка раз ли чи тих вој ски на раз ли чи тим 
об ли ци ма обу ке и уса вр ша ва ња ства ра ју нео п ход ни пред у-
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сло ви за ефи ка сни је за јед нич ко ан га жо ва ње у ме ђу на род ном 
окру же њу.

Кон цепт па мет не од бра не зна чај ну при ме ну на ла зи и 
у ре а го ва њу у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја иза зва них при-
род ним не по го да ма. Члан ство др жа ва ЗБ у ре ги о нал ним без-
бед но сним ини ци ја ти ва ма, омо гу ћа ва раз ме ну ин фор ма ци ја 
о мо гућ но сти ма ан га жо ва ња у нај ра зли чи ти јим си ту а ци ја ма, 
о рас по ло жи вим ка па ци те ти ма нео п ход ним за ре а го ва ње од-
но сно о не до стат ку истих, о нор ма тив но-прав ним огра ни че-
њи ма и о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за ре а го ва ње у си ту а-
ци ја ма ка да је вре ме кључ ни фак тор. Од ре ђе ни про јек ти овог 
кон цеп та упра во пру жа ју мо гућ ност да се сви ови нео п ход ни 
еле мен ти „ефи ка сни је удру же и по ве жу“.

С об зи ром да су се др жа ве ЗБ опре де ли ле за укљу че ње 
у европ ске и евро а тлант ске без бед но сне струк ту ре, ова кве 
ини ци ја ти ве и за јед нич ки про јек ти до при но се њи хо вом бр-
жем ин те гри са њу у опре де ље не ин сти ту ци је. За оче ки ва ти је 
да ће ова квих и слич них про је ка та у бу дућ но сти да бу де још 
ви ше. Вре ме ће да по ка же да ли кон цепт ко ји је пред ста вљен 
као праг ма ти чан, ра ци о на лан и ефи ка сан пред ста вља по моћ 
и „ру ку спа са“ др жа ва ма у тран зи ци ји и њи хо вим еко но ми-
ја ма, да ли је сло бо дан и до бро во љан из бор или је ипак ну-
жна а суп тил но на мет ну та по тре ба без ал тер на ти ве. Др жа ве 
у тран зи ци ји не рет ко при хва та ју ре ше ња ко ја, у ре фор ми са-
ним и еко ном ски ста бил ним дру штве ним па ра ме три ма не би 
би ла на ли сти при о ри те та. То не зна чи да оне не ма ју ал тер-
на ти ву, али, као и ин те гра тив ни про це си ко ји под ра зу ме ва ју 
од ре ђе не усло ве ко је тре ба ис пу ни ти, оне их спро во де, а вре-
ме ном и при хва та ју и спо зна ју чи ње ни цу да су ти про це си, 
у до ме ну њи хо ве нор ма тив не уте ме ље но сти и ефи ка сне ра-
ци о нал но сти, по треб ни пре све га због са мих др жа ва ко је их 
спро во де, а не због про це са као та квих.

2.ЕУКОНЦЕПТОБЈЕДИЊАВАЊА
ИДЕЉЕЊА(pooling&sharing)

Европ ски без бед но сни од брам бе ни иден ти тет или 
„европ ски стуб НА ТО“ на стао је као ре зул тат по тре бе за из-
град њом европ ске стал не по ли тич ке и вој не струк ту ре ко-
ја би вр ши ла по ли тич ку кон тро лу и стра те шко упра вља ње 
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кри за ма та мо где НА ТО ни је ан га жо ван или је за вр шио са 
ан га жо ва њем. „За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли-
ти ка су штин ски за ви си од са рад ње на ци о нал них вој ски што 
је по твр ђе но и Уго во ром из Ли са бо на ко ји упу ћу је др жа ве 
на бли жу са рад њу ка ко би лак ше до сти за ле ци ље ве ко ји пре 
све га тре ба да им омо гу ће пу ну европ ску ин те гра ци ју“.5 По-
ја ча на са рад ња у обла сти ма као што је обу ка, ло ги сти ка, ме-
ди ци на, тран спорт, ко му ни ка ци је до при но си ефи ка сно сти, 
од но сно олак ша ва др жа ва ма да се на на ци о нал ном ни воу 
ефи ка сни је спре ме и ан га жу ју у ме ђу на род ном окру же њу. 

Услед све из ра же ни јег су о ча ва ња са еко ном ским про-
бле ми ма, а са на ме ром да се на нај бо љи на чин ис ко ри сте 
по тен ци ја ли на ци о нал них еко но ми ја и на тај на чин по ве ћа 
вој на ефи ка сност, по кре нут је кон цепт „об је ди ња ва ње и де-
ље ње“ (Pooling&Sharing). Овај кон цепт је пре све га усме рен 
на област на бав ке, раз во ја, обу ке и упо тре бе но вих бор бе них 
си сте ма. Европ ска уни ја је овај кон цепт раз ви ла пре ко Европ-
ске од брам бе не аген ци је (EuropeanDefenseAgencyЕDА) ко ја 
де лу је на уна пре ђе њу на ци о нал них ору жа них сна га у свим 
обла стим, од са рад ње у на о ру жа ва њу, ис тра жи ва ња и раз во-
ја но вих тех но ло ги ја, до ре гу ли са ња тр жи шта на о ру жа ња, а 
све у ци љу раз во ја од брам бе них спо соб но сти. „У ду ху фран-
цу ске фра зе “при пре ма бу дућ но сти” ова Аген ци ја има ла је 
за циљ да раз ви је ини ци јал ну ду го роч ну ви зи ју европ ских 
од брам бе них спо соб но сти и ка па ци те та за на ред не две де це-
ни је“.6 

Је дан од кључ них за да та ка уче шћа у ЕDА је при пре-
ма на ци о нал них од брам бе них ин ду стри ја за кор по ра ци ју са 
ино-парт не ри ма. Иако за ми шљен као оства рив кон цепт у ко-
ме сви до би ја ју, у при ме ни се на и ла зи и на од ре ђе не пре пре-
ке ко је се пре све га огле да ју ка ко у кон цеп ту ал ним та ко и у 
раз ли ка ма на ни воу до стиг ну тог тех но ло шког раз во ја. На и-
ме, на мен ске или од брам бе не ин ду стри је има ју пр вен стве но 

5 Gi o van ni Fa leg, Ales san dro Gi o van ni ni , „The EU Bet we en Po o ling and Sha ring 
and Smart De fen ce: Ma king a vir tue of ne ces sity“, Cen tre for Euro pean Po licy Stu-
di es, No 61, May 2012, p. 2 fi le:///C:/Users/In spi rion/Dow nlo ads/P&S%20and%20
Smart%20De fen ce%20(1).pdf, 11.01.2014.

6 An ini tial Long-Term Vi sion for Euro pean De fen ce Ca pa bi lity and Ca pa city Ne-
eds, EDA, 2006, p. 4, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Da ta/docs/pres sda ta/EN/re-
ports/91135.pdf, 11.01.2014.
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на ци о нал ни пред знак и при мар ни циљ им је да бу ду кон ку-
рент не све при сут ни јем при ват ном сек то ру, а не да се стан-
дар ди зу ју са ком па ни ја ма но вих парт нер ских др жа ва ко је су 
у нај ве ћој ме ри тек у по во ју. Са дру ге стра не, у обла сти за-
јед нич ке обу ке нај ви ше је мо гућ но сти за са рад њу, пре све га 
кроз ко ри шће ње по сто је ћих ка па ци те та од но сно цен та ра за 
обу ку, што је већ пре по зна то у Кон цеп ту па мет не од бра не.

На не ми нов ност да Кон цепт об је ди ња ва ња и де ље ња 
по ста не и ре ал ност ути чу пре све га кри за у зе мља ма евро зо-
не и њен ути цај на њи хо ве бу џе те за од бра ну, на у че не вој не 
лек ци је из Ли би је, по зив НА ТО (САД) на мул ти ла те рал ну 
са рад њу и из град њу од брам бе них ка па ци те та, као и бу дућ-
ност гло бал не од брам бе не ин ду стри је и тран зи ци ја ка мул-
ти по лар ном све ту.7 Ли биј ска кри за је упра во по твр ди ла при-
су ство на ве де них про бле ма на те ре ну и ука за ла на ма не и 
не до стат ке eвропске од брам бе не по ли ти ке. Са дру ге стра не, 
упра во је Ли биј ска кри за би ла при ли ка за ЕУ да се по твр ди 
као ва жан без бед но сни ак тер на ме ђу на род ној сце ни. На жа-
лост, и у овом слу ча ју су по твр ђе не све те шко ће по сти за ња 
кон цен зу са и за јед нич ког ста ва. Док су по је ди не чла ни це ЕУ, 
пре све га Фран цу ска и В. Бри та ни ја, отво ре но по др жа ва ле 
вој ну ин тер вен ци ју у Ли би ји, Не мач ка је оста ла не у трал на, а 
зе мље Цен трал не и Ис точ не Евро пе ни су по ка зи ва ле ве ли ку 
за ин те ре со ва ност за ову кри зу оку пи ра не „сво јим про бле ми-
ма“. Чак је и Ви со ка пред став ни ца ЕУ за спољ ну по ли ти ку и 
без бед ност Ке трин Ештон оста ла при лич но уз др жа на и не-
до ре че на у слу ча ју кри зе и ин тер вен ци је у Ли би ји. „Успех 
европ ског ан га жо ва ња“ у овој ми си ји сва ка ко је до дат но по-
љу ља ла и по ја ва прак тич них про бле ма као што је по вла че ње 
ита ли јан ских ави о на из бор бе них деј ста ва услед не до стат ка 
го ри ва.

Је дан од нај о чи ти јих при ме ра кон цеп та об је ди ња ва ња и 
де ље ња су бор бе не гру пе ЕУ (БГ ЕУ). Пре те ча бор бе ним гру-
па ма ЕУ би ле су европ ске сна ге за бр зу ин тер вен ци ју (Euro
peanRapidReactionForceERRF) ко је су би ле на ме ње не за 
бр зо ре а го ва ње и из вр ше ње за да та ка де фи ни са них Пе терс-
бур шком де кла ра ци јом. Зна чај ма лих сна га ко је мо гу бр зо и 
успе шно да ре а гу ју у уда ље ним под руч ји ма се по твр дио на 

7 Gi o van ni Fa leg, Ales san dro Gi o van ni ni , op.cit., стр. 5
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слу ча ју опе ра ци је „AR TE MIS“ у Кон гу 2003. го ди не.8 Др жа-
ве чла ни це ЕУ су пре у зе ле од го вор ност и оба ве зу да ство ре 
сна ге ко је су у ста њу да од го во ре бр зом и од луч ном ак ци-
јом при ме њу ју ћи ко хе рен тан при ступ у це ло куп ном спек тру 
опе ра ци ја упра вља ња кри за ма ко је по кри ва Уго вор о Европ-
ској уни ји. Ако се има у ви ду да бор бе не гру пе ЕУ до са да 
ни су би ле упо тре бље не, по ста вља се пи та ње ко ли ко је ова-
кав ме ха ни зам за др жа ве чла ни це ра ци о на лан а исто вре ме но 
и ефи ка сан. Др жа ве ко је апли ци ра ју у кон крет ним бор бе ним 
гру па ма ЕУ из во де вој не ве жбе у ци љу про ве ре до стиг ну тих 
стан дар да и бла го вре ме ног от кла ња ња евен ту ал них про бле-
ма, али и са ци љем одр жа ва ња ко ор ди на ци је и ко о пе ра тив-
но сти уче сни ка. С об зи ром да ЕУ у сва ком тре нут ку има на 
рас по ла га њу по две бор бе не гру пе, алар мант на је чи ње ни ца 
да је по чет ком 2012. го ди не има ла по пр ви пут са мо јед ну БГ 
на рас по ла га њу. Да ли се ра ди о не спрем но сти др жа ва чла ни-
ца да и на овај на чин да ју до при нос За јед нич кој без бед но сној 
и од брам бе ној по ли ти ци ЕУ (ЗБОП ЕУ) или о при ти ску на 
др жа ве због из два ја ња и за НА ТО и за ЕУ, је пи та ње ко јим ће 
се за си гур но екс пер ти обе ове ин сти ту ци је ба ви ти у на ред-
ном пе ри о ду.

За кључ ци са не дав но одр жа ног са ми та ли де ра ЕУ по-
све ће ног пи та њи ма европ ске од бра не и без бед но сти по твр-
ђу ју опре де ље ност ЕУ да од ини ци ра них кон це па та и за по че-
тих про је ка та не ма на ме ру да од у ста је и мак си мал ну по све-
ће ност из на ла же њу нај е фи ка сни јих ме ха ни за ма за њи хо во 
да ље спро во ђе ње. До го во ре но је и уна пре ђе ње ви дљи во сти 
ЗБОП ЕУ ко ја је еви дент но из о ста ло па се сте као ути сак да се 
на том по љу и не ра ди мно го. По твр ђе но је да обу ка и обра зо-
ва ње пред ста вља ју ду го роч ну ин ве сти ци ју за сва ку по је ди-
нач ну др жа ву чла ни цу, али и ЗБОП ЕУ у це ли ни. Вој не опе-
ра ци је у ко ји ма је ЕУ не дав но би ла ан га жо ва на, а пре све га 
опе ра ци ја у Ли би ји, „по ка за ле су да Евро пља ни ма не до ста ју 
не ке нео п ход не спо соб но сти, по го то во у сми слу стра те гиј-
ских омо гу ћа ва ју ћих фак то ра, као што је до пу на го ри ва у ва-
зду ху, стра те гиј ски авио-тран спорт, оба ве штај ни рад и осма-
тра ње“.9 Та ко ђе је нео п ход но раз мо три ти пи та ње бу дућ но сти 

8 Гру па ауто ра,  КаборбенојгрупиЗападниБалкан,  Цен тар за ци вил но-вој не 
од но се,  Бе о град 2010, стр. 14.

9 Euro pean Co un cil 19/20, De cem ber 2013 Con clu si ons, ava i la ble at: http://re gi-
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бу џе та за од бра ну, не рав но те же у по тро шњи на од бра ну ме ђу 
зе мља ма чла ни ца ма, не рав но те жу у ула га њи ма у за јед нич ке 
ми си је, као и ду пли ра ња из град ње од ре ђе них спо соб но сти и 
спе ци јал но сти.

У Из ве шта ју Ви со ке пред став ни це ЕУ за спољ ну по-
ли ти ку и без бед ност се на гла ша ва да је са рад ња у обла сти 
раз во ја вој них спо соб но сти по ста ла ве о ма ва жна за одр жа ва-
ње спо соб но сти и успех ЗБОП ЕУ. Кон цепт об је ди ња ва ња и 
де ље ња тре ба ло би да бу де са став ни део пла ни ра ња од бра не 
и до но ше ња од лу ка зе ма ља чла ни ца ка ко би се обез бе ди ле 
кључ не спо соб но сти кроз глав не ко о пе ра тив не про јек те. Та-
ква ре ше ња тре ба ло би да бу ду са став ни део, и у не ким слу-
ча је ви ма већ је су, на ци о нал них стра те гиј ско-док три нар них 
до ку ме на та. „По де ла“ пла но ва о бу ду ћим спо соб но сти ма до-
при не ла би ве ћој тран спа рент но сти из ме ђу зе ма ља чла ни ца, 
што би сва ка ко олак ша ло иден ти фи ко ва ње не до ста та ка и/
или ду пли ра ња спо соб но сти.

Ка ко би кон цепт об је ди ња ва ња и де ље ња био и прак-
тич но у функ ци ји ду го роч ног пла ни ра ња, ЕDА је раз ви ла 
ме ха ни зам „План раз во ја спо соб но сти“ (CapabilityDevelop
mentPlanCDP) – ин стру мент усво јен од стра не Управ ног од-
бо ра ЕDА за про це ну бу ду ћих прет њи, иден ти фи ко ва ње по-
треб них спо соб но сти, од ре ђи ва ње при о ри те та и за по др шку 
иден ти фи ко ва ња за јед нич ких мо гућ но сти“.10 Овај План зах-
те ва по све ће ност зе ма ља чла ни ца ње го вој им пле мен та ци ји 
у ци љу по сти за ња су штин ског на прет ка. Уз ре дов но ажу ри-
ра ње Пла на и ка та ло га сна га, по треб но је раз мо три ти и ме-
ре под сти ца ја од брам бе не са рад ње у Евро пи на за јед нич ким 
про јек ти ма, ино ва тив не фи нан сиј ске аран жма не и сл. Опе ра-
ци о на ли за ци ја те мељ ног европ ског кон цеп та об је ди ња ва ња 
и де ље ња за сни ва се пре све га на „ефек тив ној ли бе ра ли за-
ци ји европ ског од брам бе ног тр жи шта и кон ку рент но сти од-
брам бе них ком па ни ја, евро пе и за ци ји де ла бу џе та за од бра ну 

ster.con si li um.euro pa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=fal se&f=ST%20
217%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fre gi ster.con si li um.euro pa.eu%2Fpd
%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00217.en13.pdf, 20.01.2014.

10 Euro pean Co un cil 19/20, De cem ber 2013 Con clu si ons, ava i la ble at: http://re gi-
ster.con si li um.euro pa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=fal se&f=ST%20
217%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fre gi ster.con si li um.euro pa.eu%2Fpd
%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00217.en13.pdf, 20.01.2014.
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и ја ча ња од брам бе не са рад ње ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ 
с ци љем раз во ја ра зно вр сне вој не тех ни ке и тех но ло ги је“.11 

2.1.ЕУконцептобједињавања
идељењаиЗападниБалкан

Ка ко су све др жа ве ЗБ опре де ље не за пу но прав но члан-
ство у ЕУ, европ ске ин те гра ци је су по кре тач на ци о нал них 
ре форм ских про це са али исто вре ме но, ре форм ски про це си 
у ду ху де мо крат ских вред но сти убр за ва ју европ ске ин те гра-
ци је. Ре ги он ЗБ има низ спе ци фич но сти, не ре ше на отво ре на 
пи та ња, раз ли чит је ни во европ ског и евро а тлант ског ин те-
гри са ња по је ди них др жа ва што сва ка ко ути че на укуп не ре-
ги о нал не од но се, па и оне у обла сти без бед но сти. Све ви ше 
и све че шће се пред ла жу ре ше ња, ме ха ни зми и про јек ти ко је 
зе мље ЗБ упу ћу ју јед не на дру ге.

Јед на од мо гу ћих обла сти са рад ње др жа ва За пад ног 
Бал ка на у окви ру кон цеп та об је ди ња ва ња и де ље ња је све о-
бу хват ни при ступ у ре гу ли са њу обла сти де ми ли та ри за ци је, 
ко ри шће ње по сто је ћих ка па ци те та од но сно Цен та ра за де-
ла бо ра ци ју му ни ци је и убој них сред ста ва, уни ште ње ви шка 
му ни ци је и обез бе ђе ње скла ди ште ња ви шка му ни ци је до де-
ла бо ра ци је ка ко би се из бе гле не сре ће у скла ди шти ма му ни-
ци је ко је су се де си ле у Ал ба ни ји, БиХ, и Ср би ји.

Сво је вре ме но се по ја ви ла иде ја о фор ми ра њу Бал кан-
ске бор бе не гру пе ука зу ју ћи на не ке зна чај не, за јед нич ке 
ка рак те ри сти ке, као што су кул тур не и је зич ке слич но сти, 
по сто је ће за јед нич ко ан га жо ва ње у ре ги о нал ним без бед но-
сним ини ци ја ти ва ма, те би се на тај на чин и да ље сна жи-
ло ме ђу соб но по ве ре ње и са рад ња. Зна чај но је по ме ну ти и 
евен ту ал но ан га жо ва ње др жа ва ЗБ у Ви ше град ској бор бе ној 
гру пи ко ја об је ди ња ва вој не сна ге Ма ђар ске, Пољ ске, Че шке 
и Сло вач ке и ко ја би пу ну опе ра тив ну спо соб ност тре ба ло да 
до стиг не до 2016. го ди не. Ова бор бе на гру па пред ста вља од-
брам бе ну ини ци ја ти ву ЕУ, од го вор на стра те шке про ме не у 
Евро пи, а ти ме и од го вор на по тре бу за са мо стал но де фи ни-
са ном од брам бе ном по ли ти ком. Иако су зе мље/вој ске Ви ше-
град ске бор бе не гру пе и чла ни це НА ТО, ова бор бе на гру па, 

11 Gi o van ni Fa leg,  Ales san dro Gi o van ni ni , op.cit., стр. 3
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бар де кла ра тив но, ће де ло ва ти ван окви ра НА ТО, осим што 
ће из во ди ти вој не ве жбе под НА ТО ки шо бра ном. 

Ре пу бли ка Ср би ја има ре спек та бил не ка па ци те те за 
при сту па ње кон цеп ту об је ди ња ва ња и де ле ња пре ко Вој но-
ме ди цин ске ака де ми је и АБ ХО цен тра у Кру шев цу. Ка па-
ци те ти Вој но ме ди цин ске ака де ми је, и на жа лост ис ку ства из 
рат ног пе ри о да, Ср би ји у од но су на дру ге др жа ве ре ги о на да-
је пред ност по себ но ако се има у ви ду све ве ћа по тре ба ан-
га жо ва ња ме ди цин ског осо бља и ме ди цин ских ка па ци те та у 
ре ги о нал ном про јек ту „Бал кан ских ме ди цин ских сна га“. Са 
дру ге стра не, све из ра же ни је прет ње упо тре бом хе миј ског и 
би о ло шког оруж ја ука зу ју на зна чај обу ке по је ди на ца и је ди-
ни ца за про тив би о ло шку, про тив ну кле ар ну и про тив хе миј-
ску за шти ту, за ко је Цен тар у Кру шев цу има мо гућ но сти. 

До са да је из о ста ла „ве ћа при сут ност“ зе ма ља ЗБ у ЕУ 
кон цеп ту об је ди ња ва ња и де ље ња из раз ло га што су ове др-
жа ве (осим Ср би је) при о ри те но опре де ље ње за члан ство у 
НА ТО и ти ме пр вен стве но апли ци ра ју у ме ха ни зми ма и про-
јек ти ма ко је ну ди НА ТО. Ка ко пу но прав но члан ство у НА ТО 
под ра зу ме ва низ ко ра ка и усло ва ко је би тре ба ло ис пу ни ти, а 
ан га жо ва ње у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма НА ТО пред-
ста вља до бар „по зи ти ван сиг нал“ ко ји ове др жа ве ша љу, њи-
хо во ан га жо ва ње и у не ким дру гим про јек ти ма пред ста вља 
зна чај но оп те ре ће ње за иона ко скром не на ци о нал не ре сур се.

3.УКАКВОМСУОДНОСУНАТО
КОНЦЕПТПАМЕТНЕОДБРАНЕ

ИЕУКОНЦЕПТОБЈЕДИЊАВАЊАИ
ДЕЉЕЊА

Ка да го во ри мо о кон цеп ти ма НА ТО и ЕУ од кључ ног 
је зна ча ја од нос и ни во са рад ње из ме ђу ове две ор га ни за ци-
је. Ве ћи на др жа ва чла ни ца НА ТО ујед но су и чла ни це ЕУ 
што је и раз лог због че га не рет ко до ла зи до про бле ма „ду-
пли ра ња“ ка па ци те та за ан га жо ва ње. НА ТО и ЕУ су штин ски 
има ју го то во иден тич не ци ље ве и за дат ке, јед на ке стан дар де 
за ан га жо ва ње, го то во иден ти чан си стем обу ке. Раз ли ке се 
пре све га огле да ју у на чи ни ма пред ви ђе ним за упра вља ње 
но вим без бед но сним прет ња ма. Иако по сто ји гру ба по де ла 
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да се НА ТО ан га жу је у ве ли ким вој ним опе ра ци ја ма, а ЕУ у 
ци вил ним опе ра ци ја ма ма лог и сред њег до ме та, у по след ње 
вре ме се та ли ни ја раз два ја ња зна чај но гу би. 

Ко ли ко год да су и НА ТО и ЕУ окре ну ти истим вред но-
сти ма у кон крет ним ми си ја ма не рет ко на по вр ши ну ис пли-
ва ва ју објек тив ни про бле ми. При мер је ан га жо ва ње и НА-
ТО и ЕУ у по др шци ми си је Африч ке уни је по во дом кри зе у 
Су да ну 2005. го ди не. Пр ви про блем је што су обе ор га ни за-
ци је та мо во ди ле сво је опе ра ци је. Сле де ћи про блем је пред-
ста вљао, не са мо у овој опе ра ци ји, од нос Тур ске и Ки пра. 
Тур ска као чла ни ца НА ТО (али не и ЕУ), се про ти ви да ова 
али јан са де ли осе тљи ве ин фор ма ци је са Ки пром ко ји је чла-
ни ца ЕУ (али не и НА ТО), чи ме се, из ме ђу оста лог, бло ки ра ју 
фор мал ни а нео п ход ни кон так ти из ме ђу ове две ор га ни за-
ци је. Про блем пред ста вља и чи ње ни ца да Тур ска ни је члан 
Европ ске од брам бе не аген ци је што је ите ка ко зна чај но ако 
се има у ви ду да је упра во ова зе мља је дан од нај ва жни јих 
од брам бе них ак те ра у Евро пи и да има сна жну од брам бе ну 
ин ду стри ју. Тур ска је из ра зи ла спрем ност да уче ству је у ми-
си ја ма ЕУ али то ни ка да ни је и учи ни ла. Да кле, Тур ска са 
ве ли ком стра те шком и вој ном мо ћи, и као је дан од глав них 
ре ги о нал них ак те ра, ве ро ват но ће би ти пра ви тест за обе ор-
га ни за ци је у бу дућ но сти.

Под се ти мо се да се још Спо ра зум из Па ри за из дав не 
1954. го ди не ба вио пи та њем са рад ње НА ТО и Европ ске за-
јед ни це за угаљ и че лик и ука зи вао да је нео п ход но из бе ћи 
ду пли ра ње ка па ци те та. Спо ра зум из Ли са бо на из 2010. го ди-
не и по след њи НА ТО са мит у Чи ка гу и да ље су сна жно по-
тен ци ра ли на ра ци о нал ни јем ко ри шће њу сред ста ва и из бе га-
ва њу ду пли ра ња ка па ци те та. Где су ре ше ња? Иако све ви ше 
го во ри мо о ком пле мен тар ној без бед но сној по ли ти ци НА ТО 
и ЕУ чи ње ни ца је да не по сто ји за јед нич ко те ло ко је би до-
но си ло од лу ке ко је би би ле оба ве зу ју ће и за НА ТО и за ЕУ. 
Је дан од про је ка та па мет не од бра не но си на зив „Мул ти на ци-
о нал ни за јед нич ки штаб Улм“ и циљ му је да се на ци о нал-
на здру же на ко ман да у Ул му, у Не мач кој, тран сфор ми ше у 
Мул ти на ци о нал ну здру же ну ко ман ду за ан га жо ва ње ко ја ће 
до при не ти опе ра ци ја ма НА ТО и ЕУ. Иако про је кат по др жа ва 
тре нут ну ко манд ну струк ту ру НА ТО, ова ко ман да мо же бар 
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у не кој ме ри да на док на ди не до стат ке „ду плог ко ман до ва-
ња“.12

По ста вља се пи та ње шта је у од но си ма НА ТО и ЕУ нај-
по треб ни је? То су бо ља ко ор ди на ци ја раз во ја вој них ка па ци-
те та, сма ње ње ко манд не струк ту ре и би ро крат ског апа ра та, 
пре све га ве о ма сло же ног и ком плек сног у ЕУ, а уз ко ор ди-
на ци ју НА ТО. Нео п ход но је и по сти ћи до го вор на ре ла ци ји 
НА ТО-ЕУ о за јед нич ком раз во ју слич них бор бе них си сте ма 
ко је раз ви ја ју обе ор га ни за ци је. Нео п ход на је и кон со ли да ци-
ја и ра ци о на ли за ци ја по сто је ћих НА ТО и ЕУ аген ци ја ко је се 
ба ве по сло ви ма у обла сти на бав ке, по др шке, ко му ни ка ци је и 
ин фор ма ти ке. Кључ је у ком пле мен тар но сти НА ТО кон цеп-
та па мет не од бра не и ЕУ кон цеп та об је ди ња ва ња и де ље ња, 
прин ци пи јел ној са рад њи и са рад њи у кон крет ним си ту а ци-
ја ма ка да се за то ука же по тре ба. У том сми слу, мо гу ће је 
оче ки ва ти ус по ста вља ње но вих за јед нич ких ини ци ја ти ва и 
про је ка та по пут оних у обла сти бор бе про тив им про ви зо ва-
них екс пло зив них на пра ва или про тив хе миј ског, би о ло шког 
и ну кле ар ног оруж ја (ко је је си ту а ци ја у Си ри ји ите ка ко ак-
ту е ли зо ва ла). 

По је ди не др жа ве не ће би ти у мо гућ но сти да на ста ве са 
раз во јем или одр жа ва њем по сто је ћих ка па ци те та од ре ђе них 
спе ци јал но сти, од но сно би ће при ну ђе не да на пу сте раз ви ја-
ње од ре ђе них опе ра тив них спо соб но сти и да услу ге те вр-
сте „из најм љу ју од дру гих“. То исто вре ме но зна чи да ће не ке 
дру ге др жа ве мо ра ти да уло же до дат не на по ре на раз ви ја њу 
и тих спо соб но сти. Ре ше ње мо же да бу де у екви ва лент ној по-
де ли по сла, у за јед нич ком до го во ру о кон кре ти за ци ји и ре-
дук ци ји ак тив но сти. 

Са рад ња ЕУ и НА ТО, пре све га у ко ор ди на ци ји ова два 
кон цеп та, зна чај на је и да би се из бе гла не по треб на а ску па 
пре кла па ња. „Фи нан сиј ска кри за пред ста вља још је дан раз-
лог за што тре ба да се те жи ве ћој са рад њи из ме ђу Европ ске 
уни је и НА ТО-а. Ко ри сти су очи глед не. „Ако са ра ђу је мо обе 
ин сти ту ци је мо гу да иза ђу ја че из ових вре ме на еко ном ских 
по те шко ћа“, ре чи су ге не рал ног се кре та ра НА ТО Ра сму се на 
пред се да ва ју ћи ма скуп штин ских од бо ра за спољ не по сло ве 

12 http://www.na to.int/cps/en/na to li ve/78125.htm , 22.12.2013.
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зе ма ља ЕУ на са стан ку мар та ме се ца 2012. го ди не.13 Са дру ге 
стра не, Ви со ка пред став ни ца ЕУ за спољ ну по ли ти ку и без-
бед ност Ке трин Ештон је на го ди шњој кон фе рен ци ји Европ-
ске од брам бе не аген ци је ја ну а ра 2012. го ди не на гла си ла да 
је за пре ва зи ла же ње по сле ди ца еко ном ске кри зе и из град њу 
и очу ва ње ми ра и ста бил но сти у све ту од нос ЕУ и НА ТО од 
су штин ске ва жно сти. Спек тар раз ли чи тих ин стру ме на та ЕУ 
мо же се ис ком би но ва ти са ду би ном уло ге НА ТО у до ме ну 
од бра не. За то ове две ор га ни за ци је мо ра ју да на ста ве да се 
ме ђу соб но до пу њу ју и са ра ђу ју у сва ко днев ном ра ду. Ка да 
се ра ди о ка па ци те ти ма, би ло да се ко ри сте на зи ви па мет на 
од бра на или об је ди ња ва ње и де ље ње по стиг нут је ни во са-
рад ње ко ји ни ка да ра ни је ни је ви ђен“.14

Сва ка ко да са рад ња из ме ђу НА ТО и ЕУ не мо же да се 
оспо ри, али је мно го зна чај ни је пи та ње ка кви су ре зул та ти те 
са рад ње. Европ ски ли де ри све гла сни је по ста вља ју пи та ње 
ка ко да се обез бе ди европ ски иден ти тет и ауто но ми ја у до-
ме ну од бра не и без бед но сти, а да се не на ру ше прин ци пи и 
ин те гри тет НА ТО-а. Ка ко би се из бе гла не по треб на а ску па 
пре кла па ња ан га жо ва них сна га и ре сур са, ка ко би се учи-
нак и ефи ка сност по ди гли на же ље ни ни во, и НА ТО и ЕУ 
мо ра ју да бу ду по све ће ни ве ћој тран спа рент но сти и раз ме-
ни ин фор ма ци ја; уна пре ђе њу са рад ње у ак тив но сти ма по др-
шке, као што је ло ги сти ка и обу ка; про мо ви са њу стра те шке 
од брам бе не ма пе пу та за си сте мат ску и ду го роч ну са рад њу, 
од ре ђи ва њу по себ них ци ље ва и вре мен ских окви ра; уна пре-
ђе њу си нер ги ја из ме ђу ЕDА и Ор га ни за ци је за са рад њу по 
пи та њу за јед нич ког на о ру жа ња (OrganisationforJointArma
mentCooperationOCCAR) и уна пре ђе њу стал не струк тур не 
са рад ње.15 То нас на во ди на за кљу чак да ће и убу ду ће НА ТО 
и ЕУ оста ти га ран ти евро а тлант ске без бед но сти пред ко ји ма 
је за јед нич ки иза зов, а то је спо соб ност да ко ор ди ни ра ју све 
по сто је ће ме ха ни зме, и у Бри се лу и на те ре ну. 

13 https://www.mzv.cz/fi le/869179/NA TO_CPE__New slet ter_August12.pdf, 
12.01.2013.

14 https://www.mzv.cz/fi le/869179/NA TO_CPE__New slet ter_August12.pdf, 
12.01.2013.

15 Euro pean Co un cil 19/20, De cem ber 2013 Con clu si ons, ava i la ble at: http://re gi-
ster.con si li um.euro pa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=fal se&f=ST%20
217%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fre gi ster.con si li um.euro pa.eu%2Fpd
%2Fen%2F13%2Fst00%2Fst00217.en13.pdf, 20.01.2014.
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ЗАКЉУчАК

При ро да са вре ме них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и 
прет њи зах те ва си нер ги ју за јед нич ких ефи ка сних од го во ра, 
те се сто га ис тра жу ју ме ха ни зми са рад ње ко ји би да ли оп ти-
мал не од го во ре на по сто је ће зах те ве. Ме ха ни зми са рад ње у 
окви ру НА ТО и ЕУ по ма жу у пре по зна ва њу по треб них спо-
соб но сти ко је се мо гу гра ди ти кроз опре де ље не парт нер ске 
ци ље ве, уз по моћ ме ђу на род них ин сти ту ци ја и парт нер ских 
др жа ва. Уче шће у кон цеп ти ма па мет не од бра не и об је ди ња-
ва ња и де ље ња да је мо гућ ност да се у са рад њи са парт нер-
ским др жа ва, на нај рен та бил ни ји на чин, од го во ри на ствар не 
по тре бе без бед но сти ре ги о на и ши ре. Успе шност ре фор ми 
сек то ра без бед но сти и при ме не кон цеп та па мет не од бра не и 
об је ди ња ва ња и де ље ња је у те сној ве зи са ком па ти бил но-
шћу уну тра шњих и спољ них ак те ра, у ко ре ла ци ји пла ни ра-
ња нео п ход них ре сур са али и рас хо да. 

Еви дент но је да НА ТО кон цепт па мет не од бра не и ЕУ 
кон цепт об је ди ња ва ња и де ље ња има ју низ слич но сти, ука-
за но је и на про бле ме ко ји су до са да уоче ни, пред ло же на су 
и ре ше ња за њи хо во пре ва зи ла же ње. Ре кло би се да се ра ди 
о јед ном кон цеп ту ко ји има два ли ца: јед но је НА ТО и ње го-
ва вој на ди мен зи ја и тен ден ци ја за до ми на ци јом. НА ТО ко ји 
оче ку је да и да ље има кључ ну уло гу у од лу чи ва њу, ко ји не ма 
на ме ру да пре пу сти уло гу ре ги о нал ног без бед но сног ли де ра 
ма у ком прав цу усме ра вао сво ја ге о стра те гиј ска ин те ре со ва-
ња. Дру го ли це је ли це ЕУ ко ја, су о че на са ни зом про бле ма 
и оп струк ци ја „из ну тра“ не ма на ме ру да на кон та ко ду гог и 
те шког пу та очу ва ње и ја ча ње европ ског без бед но сног иден-
ти те та пре пу сти не ком дру гом. ЕУ ко ја ће на ста ви ти да уна-
пре ђу је ци вил не спо соб но сти ЗБОП и ко ја ће бу ду ће на по ре 
усме ри ти ка под сти ца ју европ ске на мен ске ин ду стри је да по-
ста не кон ку рент ни ја на гло бал ном ни воу.

Ре де фи ни са ње ра да по сто је ћих ре ги о нал них и гло бал-
них без бед но сних ин сти ту ци ја и њи хо ва су штин ска ре фор-
ма у скла ду са но во на ста лим без бед но сним кон цеп ти ма ну-
жност је и ре ал ност. НА ТО Про грам парт нер ство за мир је за 
др жа ве парт не ре из у зет но зна ча јан, али се сти че ути сак да са 
по ме ра њем ге о по ли тич ког те жи шта и ин те ре са овај фор мат 
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по ла ко гу би при мат. Услед не дав них де ша ва ња на Бли ском 
ис то ку НА ТО фор ма ти као што су Ме ди те ран ски ди ја лог, 
Истам бул ска ини ци ја ти ва, али и фор мат „28+н“ ко ји је већ 
био при ме њен у опе ра ци ји у Ли би ји, до би ја ју све ви ше на 
зна ча ју. Да ли су бу ду ћи мул ти на ци о нал ни про јек ти па мет не 
од бра не ал тер на ти ва ре ги о нал ним без бед но сним ини ци ја ти-
ва ма, по себ но оним ко је де лу ју у про сто ру ЈИ Евро пе? Да ли 
је бу дућ ност у ad hoc ко а ли ци ја ма др жа ва ко је су “спо соб не 
и спрем не” и ко је ће де ло ва ти под ман да том УН? 

Шта то зна чи за зе мље За пад ног Бал ка на, шта зна чи за 
Р. Ср би ју? Зе мље ЗБ су сво је опре де ље ње, па и по др шку овим 
и слич ним евро-атлан ским про јек ти ма по твр ди ле кроз евро-
а тлант ске ин те гра ци је и опре де ље но пу но прав но члан ство у 
ЕУ и НА ТО. Ре пу бли ка Ср би ја је до не ла од лу ку о про гла-
ше њу вој не не у трал но сти у од но су на по сто је ће вој не са ве зе 
исто вре ме но по твр ђу ју ћи спрем ност да бу де по у здан парт нер 
у ко о пе ра тив ној без бед но сти, да уче ству је у ак тив но сти ма 
НА ТО Про гра ма ПзМ и да члан ством у Европ ској од брам бе-
ној аген ци ји уче ству је, из ме ђу оста лог, у раз во ју ин ду стриј-
ских стан дар да и за јед нич ким ула га њи ма у од брам бе не ка па-
ци те те. Са дру ге стра не, у стра те гиј ско-док три нар ним до ку-
мен ти ма Р. Ср би је се не по ми ње ста тус вој не не у трал но сти. 
У бли ском су сед ству Р. Ср би је је Аустри ја ко ја се дав не 1955. 
го ди не опре де ли ла за не у трал ност и дан да нас има флек си-
бил ну др жав ну по зи ци ју ко ја јој омо гу ћа ва да уче ству је у ра-
зним ор га ни за ци ја ма, да уче ству је у без бед но сној по ли ти ци 
ЕУ, да се ан га жу је у бор бе ним гру па ма ЕУ, да бу де ак ти ван 
члан Про гра ма ПзМ и да уче ству је у ми си ја ма НА ТО под 
ман да том УН као што је био слу чај у Бо сни и на КиМ. 

 На ме на НА ТО кон цеп та па мет не од бра не и ЕУ кон-
цеп та об је ди ња ва ња и де ље ња је хар мо ни за ци ја по тре ба др-
жа ва чла ни ца и до сти за ње ин тер о пе ра бил но сти са др жа ва-
ма парт не ри ма. Циљ др жа ва чла ни ца и парт не ра је да хар-
мо ни зу ју сво је од брам бе не по тре бе, раз ви ја ју, уна пре ђу ју и 
мо дер ни зу ју од брам бе не ка па ци те те, да до стиг ну и одр же 
ин тер о пе ра бил ност са парт не ри ма и да као та кви до при но-
се очу ва њу на ци о нал них  ин те ре са и из град њи и одр жа ва њу 
ми ра, без бед но сти и ста бил но сти у ре ги о ну и ши ре. Вој на 
не у трал ност ни је огра ни че ње ни ти услов за оства ре ње ових 
ци ље ва, па ти ме ни за уче шће у овим про јек ти ма. За зе мље 
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у тран зи ци ји, у „ду бо ким ре форм ским про це си ма“ и на пу ту 
европ ских и евро а тлант ских ин те гра ци ја уче шће у ре ги о нал-
ним ини ци ја ти ва ма и за јед нич ким про јек ти ма, по пут ових 
про је ка та ЕУ и НА ТО мо же да пред ста вља на чин ка ко те ци-
ље ве и оства ри ти.

Чи ње ни ца је да НА ТО кон цепт па мет не од бра не и ЕУ 
кон цепт об је ди ња ва ња и де ље ња ну де кон крет не, спе ци ја ли-
зо ва не про јек те кроз ко је др жа ве чла ни це мо гу да на док на де 
на ци о нал не по тре бе и ка па ци те те и ефи ка сни је да бу ду део 
за јед нич ког про јек та. Сва ка ко да ти про јек ти има ју це ну. На 
др жа ва ма је, по себ но др жа ва ма парт не ри ма, да про це не ба-
ланс из ме ђу „це не ко ја би тре ба ло да се пла ти“ и ин те ре са 
ко ји уче шћем мо же да се по стиг не, пре све га по сма тра ју ћи 
их ду го роч но. 
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natosmartdefenCeConCeptand
eUpooling&sharingConCept
-oneConCeptwithtwofaCes-

resume

Thecomplexityoftheglobalpoliticalenvironmentandthe
natureofasymmetricthreatsrequirearedefinitionoftheconcept
of security, a change in perception of security considerations,
transformationof security institutionsanda redefinitionof the
missionandthetasksperformedbythoseinstitutions.Theterro
ristattacksaroundtheworldindicatethelethallinkbetweentec
hnologyandterror,risksrelatedtoenergysupplies,lackofnatu
ralresources,environmentaldegradationandgeneralneglectof
theenvironmentcanalsoleadtoinstability;contemporaryway
of collecting, storing and exchanging information has brought
about new security risks to citizens;  the security implications
ofpiracy;theglobaleconomiccrisisandproblemsofnational
budgetsallofthesearenewasymmetricthreatsthatpointtoan
increasedinterdependencebetweennationsaswellastheneces
sityofmakingcollectivesolutions.

Limiteddefensebudgetsreducedefensecapabilitiesofthe
statesaswellastheirreadinesstorespondtocontemporarysecu
ritychallenges,risksandthreats.ThenewNATOStrategicCon
ceptaswellastheSmartDefenseandtheEUPooling&Sharing
conceptsarefocusedonalongtermcontributiontothestabiliza
tionofrelationsbetweenthememberstates,aswellasbuilding
theirefficiencytorespondtoemergingsecuritychallenges,risks
andthreats.Withinthesetwoconcepts,mechanismsofcoopera
tionareexploredtohelpbuildtherequiredandinsufficientskills
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thatwould increasenationaldefensecapabilitiesnecessary for
jointdeploymentsintheinternationalenvironment.

CooperationbetweentheEUandNATO,especiallyincoor
dinatingthesetwoconcepts,isimportantinordertoavoidunne
cessaryandcostlyoverlaps.Coordinationofthedevelopmentof
militarycapabilities,reducingthecommandstructureandburea
ucracy,agreementsbetweenNATOandEUonjointdevelopment
of similarcombat systems,consolidationandrationalizationof
theexistingNATOandEUagenciesdealingwithprocurement,
support,communicationandITisthewaytomakeNATOSmart
DefenceconceptofandtheEUPooling&Sharingconceptfully
complementary.

A number of similarities, especially the commitment to
commongoalsandvalues indicate that it isaconcept thathas
two faces: one isNATO and itsmilitary dimension and a ten
dency todominate.NATO,whichexpects tocontinueplayinga
keyroleindecisionmaking,withnointentionofcedingtherole
ofregionalsecurityleader,regardlessofthedirectionsofitsge
ostrategicinterests.AndtheotherfaceisEU,which,facedwith
manyproblemsandobstructions“ fromwithin”,hasnointention
ofgivinguppreservationandstrengtheningoftheEuropeanse
curityidentitytosomeoneelse,aftersuchalongway.EU,which
willcontinuetoimprovecivilianCSDPcapabilitiesandfocusits
futureeffortsonmakingtheEuropeandefenseindustrymoreglo
ballycompetitive.

Today,theprojectsandmechanismsoftheseconceptsare
usuallyinitiatedanddevelopedwithinsomeoftheexistingregio
nalsecurityinitiativesandinstitutions.Therealityandnecessity
isthatpreciselythoseinstitutionschangetheirmodesofopera
tionandgothroughfundamentalreformsinaccordancewiththe
newsecurityconcepts.Willthefuturemultinationalprojects,pri
marilythosewithintheNATOconceptofsmartdefense,actasan
alternativetoregionalsecurityinitiatives,particularlythosethat
operateintheareaofSEEurope?Orthefutureliesinadhocco
alitionsofstatesthatare“capableandready“,thatwilloperate
underUNmandate? It is realistic to expect that the initiatives
thatarenotefficientenough,withaquite limitedscope,whose
activitieslargelyboildownto“supportandencouragement”to
projectsandmechanismsthatcometorealizationrarelyorwith
difficulties,willbereplacedbyconcreteandspecializedprojects.
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Meanwhile,NATOandtheEUwillremaintheguarantorsofthe
EuroAtlantic security, facing the common challenge, and that
is theability tocoordinateall theexistingmechanisms,bothin
Brusselsandinthefield.
Key words: security, strategic concept, Smart Defense, Poo

ling&Sharing,EuroAtlanticintegration.

 Овај рад је примљен  18. aприла 2014. године а прихваћен за штампу на са-
станку редакције 23. априла 2014. године.
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БЕЛАКЊИГАОДБРАНЕ
ФРАНЦУСКЕРЕПУБЛИКЕ

2013.ГОДИНЕ
- ФранцускауНАТОиЕУ -

Сажетак

РепубликаФранцуска,колевкамодернеидејеоуједиње
њуЕвропе,заснованенапотребизамеђусобнимекономским
повезивањем, заједничким вредностима и трајном миру,
данаспредстављаактивногчланаидржавуносиоцаполи
тичкемоћииутицајаЕвропскеУнијеиНАТОа.Поредтога
штосеевропскоуједињењепонекадсматракаоопштану
жностзападног света,Француска јеипактражиланачи
незауспостављањесамосталнеЕвропечијебисемишљење
равноправноуважавалонамеђународнојсцени.Крозпризму
хладногратаибиполарнихмеђународниходносатражиосе
начин,моделуједињења,којибиспречиодаљасукобљавања
на европском континенту, уз упоредно јачање евроатлан
скогсавезништаиекономскиходноса.

Примарнициљсвихевропскихсавезникајебиоокупља
њерадистабилизацијеекономскихиполитичкихприликау
ратомпорушенојЕвропи.Спорастомутицаја,економскеи
политичкемоћиНемачке,којајепрошлакрозгодинеослоба
ђањабаластакривицеиукупногнаслеђаизДругогсветског
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рата, дошло је и до померањатежиштамоћи у уједиње
нојЕвропиказваничномБерлину,наосовиниПариз–Берлин
(Бон).Ипак,удухунекадавеликеколонијалнеисветскеси
ле,Францускаактивнопратиимерибезбедноснепроменеи
активнотражисвојеместоумеђународнимодносима.Да
насјефранцускадржаваидаљеокосницамодернеЕвропеи
ЕвропскеУније.

Усвајањем кровног доктринарног документа „Беле
књигеодбране,2013.године“,Францускајејавноизнеласво
јевиђењемеђународнихполитичкихивојнихприлика,каои
разумевањесопственеулогеурегионалним,европскимиме
ђународнимодносима.

Првенственициљовогистраживањајестеприказпо
гледаФранцуске (политичке елите) на сопствене позиције
уоквиримаЕвропскеУнијеиНАТОкрозпоследњиусвојени
доктринарнидокумент,„Белукњигеодбране,2013.године“
упериодуод20132018.године.
Кључнеречи:„Белакњигаодбране“,РепубликаФранцуска,

доктрина, одбрана, уједињење, стратегија,
ЕвропскаУнија,НАТО,изазови, претње, ризи
ци.

УвОДНАРАзмАТРАЊА

Под ути ца јем укуп них ме ђу на род них без бед но сних 
иза зо ва, са вре ме на Фран цу ска тра жи на чи не за до сти за ње 
соп стве них на ци о нал них ин те ре са, пар ти ци пи ра њем у без-
бед но сним струк ту ра ма Европ ске Уни је и НА ТО. Та ко да се 
да нас, „фран цу ска на ци о нал на, од брам бе на стра те ги ја не мо-
же ни за ми сли ти из ван окви ра Се вер но а тлан ске Али јан се и 
ан га жо ва ња у Европ ској Уни ји“.1 У окви ру са гле да ва ња стра-
те шког окру же ња Фран цу ска сма тра да је оно исто вре ме но 
и „не ста бил но и не си гур но“,2 и пред ви ђа по ли тич ке и вој не 
окол но сти ко је су не за ми сли ве за фран цу ску др жа ву и на-
род. Да је се пре глед без бед но сних мо гућ но сти, без бед но сних 
иза зо ва, ко је тре ба из бе ћи по сва ку це ну. 

1 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013., p. 59, In ter net, 
26/01/2014, http://www.de fen se.go uv.fr/en glish/por tail-de fen se.

2 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013., p. 59.
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Фран цу ска без бед но сна ели та на ме ра ва да из бег не мо-
гућ ност са мо стал ног де ло ва ња и си ту а ци ју ка да би вој но и 
по ли тич ки фран цу ска „би ла са ма“. Дру гим ре чи ма, од бра-
на соп стве них ин те ре са уз од ри ца ње би ло ка кве ре ги о нал-
не или гло бал не од го вор но сти, за не ма ри ва ње свог ста ту са у 
Ује ди ње ним На ци ја ма, НА ТО и ЕУ, од ри ца ње од по ли тич-
ких и вој них ин те ре са ши ром све та, ни је ре ал на оп ци ја.

Фран цу ска је од луч на да за др жи без бед но сну са мо стал-
ност и не же ли да под ре ди сво ју бу дућ ност ис кљу чи во во љи 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и НА ТО. У „Бе лој књи зи“ 
се ка же да је Се вер но а тлант ска Али јан са и да ље основ ни  
стуб фран цу ске од брам бе не по ли ти ке, али да се мо ра ју узе-
ти у раз ма тра ње све  раз ли ке у при о ри те ти ма ко је од сва ког 
чла на ове али јан се зах те ва ју да пре у зме део сво је, соп стве не 
од го вор но сти. 

Ка ко би мо гла да за др жи соп стве не без бед но сне по зи-
ци је Фран цу ска мо ра да за др жи соп стве не ка па ци те те од бра-
не, а пре све га од брам бе не ин ду стри је. Оп ци ја ин те гри са не 
европ ске од бра не је сце на рио оси гу ра ња без бед но сти ко ји 
Фран цу ска же ли да из бег не. У „Бе лој књи зи“ се ка же:„Фран-
цу ска ре а фир ми ше сво ју ам би ци ју за ве ро до стој ном и ефи-
ка сном Европ ском од брам бе ном стра те ги јом, али не мо же да 
за не ма ри ка ме не спо ти ца ња у раз во ју европ ског од брам бе ног 
окви ра“.3

Сва ова на сто ја ња на ла зи мо са же то:„На ци о нал на од-
брам бе на стра те ги ја има за циљ да спо ји нај по зи тив ни је 
аспек те сва ке од ове три оп ци је: не за ви сност на ших од лу ка, 
пу но ан га жо ва ње у ди на ми ци Атлант ске Али јан се, про ак-
ти ван и ам би ци о зан став у од но су пре ма Европ ској Уни ји“.4 
НА ТО и ЕУ су сва ка ко за Фран цу ску у без бед но сном сми слу 
раз ли чи те али до пу њу ју ће вр сте ор га ни за ци ја. НА ТО је вој-
но-по ли тич ки са вез, док је Европ ска Уни ја, за сво је чла но ве, 
гло бал ни про је кат са по ли тич ком, еко ном ском, ко мер ци јал-
ном, ди пло мат ском и вој ном ди мен зи јом.

3 Ibid., p. 59.
4 Ibid., p. 59.
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ИСТОРИјАОДНОСАФРАНЦУСКЕ
ИЕвРОПСКЕУНИјЕ

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та све зе мље 
европ ског кон ти нен та су при о ну ле на ре кон струк ци ју на ци о-
нал них еко но ми ја. Пр во ује ди ња ва ње на том пла ну, на осно-
ву Мо не о вог не у спе лог по ку ша ја ус по ста вља ња Бри тан ско-
Фран цу ске уни је 1940. го ди не, из ве ле су Хо лан ди ја, Бел ги ја 
и Лук сем бург 1948. го ди не фор ми ра ју ћи Бе не лукс, за јед нич-
ко ца рин ско под руч је три ју др жа ва.5

Фран цу ска је ак тив но уче ство ва ла у европ ским ин те-
гра ци ја ма ка да је, 5. ма ја 1949. го ди не, пот пи сан ста тут Ве ћа 
Евро пе, ко ји је, по ред Фран цу ске, пот пи са ло још де вет вла да: 
Ве ли ке Бри та ни је, Хо лан ди је, Бел ги је, Лук сем бур га, Ир ске, 
Ита ли је, Дан ске, Нор ве шке и Швед ске. Ово је пр ви по ку шај 
ус по ста вља ња сво је вр сне вла де Евро пе. На пр вом са стан ку се 
по кре ну ла ве ли ка ини ци ја ти ва за ства ра ње над на ци о нал них 
вла сти у кључ ним ре со ри ма по пут од бра не, људ ских пра ва, 
енер ге ти ке и про из вод ње угља и че ли ка. Бел гиј ски пре ми јер 
Спак (PaulHenriSpaak) је по чео на ме та ти иде ју Ма ле Евро-
пе, ко ја би би ла у са ста ву: Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја и 
зе мље Бе не лук са. 

Аме ри ка, на кон по чет ка су ко ба у Ко ре ји и ула ска Ки-
не у рат, све гла сни је зах те ва вој но оку пља ње за пад но е вроп-
ских са ве зни ка. Фран цу ска у овој си ту а ци ји ви ди шан су и 
пре у зи ма ини ци ја ти ву за еко ном ску и по ли тич ку са рад њу, 
ко ја се огле да у не ко ли ко ини ци ја ти ва у крат ком вре мен ском 
пе ри о ду. Мо не (JeanMonet) је сма трао да ује ди ње ње мо ра 
по чи ва ти на не че му мно го кон крет ни јем и прак тич ни јем од 
пу ке еко но ми је. Осно ва за ује ди ње ње мо ра би ти та ква да све 
уче сни це има ју же љу да бу ду део ин те гра ци ја. По сто ји ли ве-
ћа прет ња од без бед но сне? Без об зи ра на по де ље ну Не мач ку, 
на кон три ра та с њи ма, Фран цу ска је и да ље па ти ла од не мач-
ког син дро ма. Не мач ка је, с дру ге стра не, по де ље на, с не ре-
ше ним гра ни ца ма, има ла же љу да што пре бу де рав но пра ван 
члан на ме ђу на род ној сце ни и да евен ту ал но омо гу ћи ује ди-

5 Ли ди ја Че ху лић, Еуропскаобрана, По ли тич ка кул ту ра на клад но-из да вач ки за-
вод, За греб, 2006., стр. 34.
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ње ње сво је те ри то ри је. При ли ка се ука за ла на кон фран цу-
ског зах те ва за ус по ста вља ње Ме ђу на род не Рур ске упра ве, 
1948. го ди не и не мач ког про ти вље ња, за то што је би ла све сна 
да ће ве ћи део угља и че ли ка за вр ши ти баш у Фран цу ској. 
Ме ђу на род но ар би три ра ње је би ло је ди но ре ше ње. Ре ше ње 
овог спо ра се огле да ло у спа ја њу ин ду стри ја угља и че ли ка 
и ус по ста вља њу над на ци о нал не вла сти. На тај на чин ус по-
ста ви ла би се кон тро ла над основ ним си ро ви на ма по треб ним 
вој ној ин ду стри ји и оне мо гу ћи ло би се по сто ја ње  без бед но-
сне ди ле ме. Зе мља ма Евро пе би се дао за јед нич ки те мељ за 
еко ном ски раз вој и био би то пр ви ко рак ка фе де ра ли за ци-
ји Евро пе. Фран цу ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ро берт 
Шу ман (JeanBaptiste Nicolas Robert Schuman) је из нео ову 
иде ју, ина че из вор но Мо не о ву, ко ја је ка сни је по ста ла по зна та 
као Шу ма нов план. Фран цу ска је би ла основ ни ини ци ја тор 
европ ске ин те гра ци је упо зна ва њем ши ре јав но сти са Шу ма-
но вим пла ном и ње го вим пот пи си ва њем 9. ма ја 1950. го ди не, 
да нас сла вље ним као Дан Евро пе. Фран цу ска је те жи ла да 
све др жа ве има ју јед нак трет ман, што је де ли мич но на ру ше-
но, али је Па ри ски спо ра зум ипак пот пи сан 18. апри ла 1951. 
го ди не. Та да је ство ре на Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик, 
пр ва за пад но е вроп ска ор га ни за ци ја на ста ла као ре зул тат ин-
тен зив них на сто ја ња фран цу ских по ли ти ча ра.6 

Дру га фран цу ска ини ци ја ти ва по зна та је као Пле ве нов 
(RenéPleven) план. Фран цу зи су же ле ли да ство ре Европ ску 
од брам бе ну за јед ни цу ко ја је, та ко ђе по Мо не о вом пла ну, 
пред ви ђа ла европ ску вој ску. Да на 24. ок то бра 1950. го ди не, 
фран цу ски пре ми јер Ре не Пле вен пред ста вио је пред лог и ре-
као да за ње го во спро во ђе ње тре ба са че ка ти ус по ста вља ње 
Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, што је пар ла мент одо-
брио. На жа лост, на кон не ко ли ко го ди на, 1954. го ди не, пар ла-
мент др жа ве ко ја је ини ци ра ла ову иде ју је, на кон што су је 
пот пи са ле оста ле чла ни це За јед ни це за угаљ и че лик, обо рио 
на гла са њу и оне мо гу ћио ње но спро во ђе ње. Фран цу ски ин те-
лек ту ал ци и вој ска су би ли про тив одва ја ња од бра не Фран-
цу ске од од бра не Фран цу ске уни је, по што се Фран цу ска уни-
ја про сти ра ла ван гра ни ца Евро пе, а Европ ска од брам бе на 
за јед ни ца је ста вља ла под је дин стве ну ко ман ду све вој ске 

6 Ibid., стр. 35-37.
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зе ма ља у Евро пи.7 Сле де ћи ко рак ко ји су учи ни ле чла ни це 
Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик је пот пи си ва ње Рим ских 
уго во ра 25. мар та 1957. го ди не и осни ва ње Европ ске еко ном-
ске за јед ни це (ЕЕЗ) и Европ ске за јед ни це за атом ску енер-
ги ју (Euro pean Ato mic Energy Com mu nity) - Еура том (EAEC 
или Eura tom). ЕЕЗ-ом је уста но вље на ца рин ска уни ја из ме-
ђу шест др жа ва пот пи сни ца и по ста вље ни су кри те ри ју ми 
и те мељ ни ци ље ви ства ра ња за јед нич ког тр жи шта ко је би 
оси гу ра ло сло бод но кре та ње љу ди, ро ба, услу га и ка пи та ла.8 
Ства ра ње ЕЕЗ је био ком про мис Не мач ке и Фран цу ске, где 
се пр вој омо гу ћа вао при јем у ме ђу на род ну за јед ни цу и ве ћи 
по ли тич ки ути цај, а дру гој пре вен тив но су зби ја ње не мач ке 
опа сно сти и осло ба ђа ње од вој не и без бед но сне за ви сно сти 
од Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.9

То ком ше зде се тих го ди на Фран цу ска је по ку ша ла до 
огра ни чи над на ци о нал на овла шће ња ор га ни за ци је и оне мо-
гу ћи ла је члан ство Ве ли ке Бри та ни је. Све три за јед ни це (ЕЕЗ, 
Еуро а том и Европ ска за јед ни ца за угаљ и че лик) су се спо ји-
ле Бри сел ским уго во ром из 1967. го ди не, Уго во ром о спа ја њу 
и кре и ра њу Европ ске За јед ни це (ЕЗ). Пе ри од од кре и ра ња ЕЗ 
до еко ном ске ре це си је, ко ја је по го ди ла свет по чет ком осам-
де се тих и уве ла од ре ђе ну до зу евро скеп ти ци зма, про те као је 
у ши ре њу члан ства ЕЕЗ. Евро скеп ти ци зам је по ти снут пла-
ном Европ ске Ко ми си је, из не тим у „Бе лој књи зи“ 1985. го-
ди не10, у ком се пред ви ђа 1. ја ну ар 1993. го ди не као крај њи 
рок за фор ми ра ње је дин стве ног тр жи шта.11 Да ље ши ре ње и 
пре го во ри САД и СССР о по вла че њу аме рич ког ну кле ар ног 
на о ру жа ња из Евро пе, су ини ци ра ли фор ми ра ње за јед нич-
ке фран цу ско-не мач ке бри га де 1988. го ди не, ко ја је има ла 
сим бо лич ну вред ност. Бит но je на гла си ти да не мач ке сна ге 
у са ста ву бри га де ни су би ле под ин те гра ци јом НА ТО са ве за, 
док су фран цу ске би ле ван са ве за још од 1966. го ди не. Ово 

7 Ibid., стр. 38-41.
8 Pa scal Fon ta i ne, Europe in 12 lessons, Lu xem bo urg: Pu bli ca ti ons Of fi ce of the 

Euro pean Union, 2010., p. 11.
9 Chri stop her Don nelly, NATO i novimeđunarodni odnosi/ Chri stop her Don nelly, 

Chri stop her Ben net, F. Step hen Lar ra bee, Ra do van Vu ka di no vić i dr.; ured ni ca Li-
di ja Če hu lić, Za greb: Po li tič ka kul tu ra, 2004. стр. 136.

10 Com ple ting the In ter nal Mar ket: Whi te Pa per from the Com mis sion to the Euro-
pean Co un cil (Mi lan, 28-29 Ju ne 1985) COM(85) 310, Ju ne 1985.

11 Pa scal Fon ta i ne, op.cit., p. 12.
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је пр ви зна чај ни ји ко рак у фор ми ра њу фран цу ско-не мач ке 
са рад ње и но вог европ ског си сте ма без бед но сти не за ви сног 
од НА ТО. Зaврш ет ком Хлад ног ра та Фран цу зи су по ку ша ли 
да пред во де из град њу но ве европ ске без бед но сне струк ту ре. 
Ма стрихтски спо ра зум, ко ји је сту пио на сна гу 1. но вем бра 
1993. го ди не, ство рио је Европ ску Уни ју и кре и рао за јед нич-
ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку (Com mon Fo re ign and Se-
cu rity Po licy - CFSP), ко ја би тре ба ла да раз ма тра сва пи та ња 
ве за на за од бра ну Европ ске Уни је као и „ства ра ње за јед нич ке 
од брам бе не по ли ти ке, ко ја би у бу дућ но сти мо гла про у зро ко-
ва ти ства ра ње за јед нич ких од брам бе них сна га“.12 Фран цу ска 
је увек за го ва ра ла по тре бу да ЕУ, по пи та њу од бра не, бу де 
не за ви сна од НА ТО, да се сна ге оку пе око Еуро коп са и да 
Евро пља ни ја ча ју цео спек тар сво јих сна га, по ла зе ћи од кла-
сич них вој них и сна га за не рат не опе ра ци је до оба ве штај не 
слу жбе, у свим обла сти ма у ко јим је зна чај но за о ста ја ње за 
САД. „Уго вор из Ма стрих та пред ста вља сво је вр стан ком про-
мис Евро пља на и НА ТО са ве за“13 ко јим је пред ви ђе но да За-
пад но е вроп ска Уни ја (We stern Euro pean Union - WEU) бу де 
за ду же на за пи та ња ко ја се ти чу од брам бе не по ли ти ке ЕУ. 
Фран цу ска је, за раз ли ку од Ве ли ке Бри та ни је, ус по ста вља-
ње европ ске за јед нич ке и од брам бе не по ли ти ке и ком би но ва-
них здру же них удар них сна га ви де ла као европ ски про је кат, 
а Бри та ни ја као сред ство за ја ча ње атлан ти зма.

Де ве де се тих го ди на се по ка за ло да чла ни це ЕУ не ма-
ју за јед нич ки став по пи та њу узро ка и по сле ди ца су ко ба у 
Ју го сла ви ји. Сна ге ЕУ ни су би ле до вољ не да ре а гу ју на тлу 
Евро пе и би ла је по треб на ин тер вен ци ја НА ТО сна га, пре-
вас ход но САД, као гло бал ног без бед но сног игра ча. Ус по ста-
вља ње европ ских сна га за бр зо ре а го ва ње има ло је за по сле-
ди цу ви ше са ста на ка, пре вас ход но фран цу ско-бри тан ских, 
по пи та њу без бед но сне струк ту ре. Је дан од пр вих је са ста нак 
у Сент Ма лоу (SaintMalo) где је усво је но да „ЕУ мо ра има ти 
спо соб но сти за ауто ном ну ак ци ју, под у пр ту ве ро до стој ним 
вој ним сна га ма, сред стви ма за од лу чи ва ње о њи хо вом ко ри-
шће њу и спрем но сти да се то учи ни у скло пу ре ак ци је на 

12 TreatyofEuropeanUnion, Ma a stricht, Fe bru ary 7, 1992.
13 Ли ди ја Че ху лић, op.cit., стр. 115.



ГоранВукадиновић,СрђанСтарчевић БЕЛАКЊИГАОДБРАНЕ...

60

ме ђу на род не кри зе“14, али ни је до нео ни шта ра ди кал но но во 
у по гле ду раз во ја европ ске од бра не. На са стан ку је по кре нут 
про цес усва ја ња про јек та кон крет них европ ских сна га за бр-
зо ре а го ва ње. На са стан ку у Кел ну, одр жа ном у ју ну 1999. 
го ди не, све чла ни це ЕУ су се са гла си ле са ста во ви ма са стан-
ка из Сент Ма лоа и сло жи ле се да је за пи та ње ко лек тив не 
од бра не за пад но е вроп ских са ве зни ка још увек над ле жан НА-
ТО. Са стан ком у Хел син ки ју су фор ми ра не европ ске сна ге 
за бр зо ре а го ва ње (EuropeanRapidReactionForce ERRF), 
ко је се фор ми ра ју на до бро вољ ној ба зи чла ни ца и слу же за 
из вр ше ње Пе терс бер шких за да та ка, за ко је је прет ход но би-
ла за ду же на За пад но е вроп ска Уни ја. Пе терс бер шки за да ци 
под ра зу ме ва ју опе ра ци је ус по ста вља ња ми ра, очу ва ња ми-
ра и ху ма ни тар не опе ра ци је. Та ко ђе се ис ти че да би опе ра-
ци је у ко ји ма би уче ство ва ле европ ске сна ге би ле опе ра ци је 
сред њег ни воа, ко је би во ди ла ЕУ, али уз ко ри шће ње НА ТО 
сред ста ва, или пак ма ле опе ра ци је ко је би ЕУ пред во ди ла са-
мо стал но без НА ТО сред ста ва. Фран цу ска је за „чвр сту кон-
тро лу и спре гу др жа ве и вој не ин ду стри је“15 и раз вој са мо-
стал них европ ских ка па ци те та. Ове сна ге би тре ба ле бро ја ти 
50-60 хи ља да вој ни ка, али су чла ни це ЕУ на гла ша ва ле да 
ове сна ге не пред ста вља ју ус по ста вља ње европ ске вој ске. Са-
ста нак у Сан та Ма риа де Фе и ри (SantaMariadaFeira) је по-
кре нуо пи та ње ко ри ште ња НА ТО вој ног по тен ци ја ла, укљу-
чу ју ћи и ко манд ни ка дар од стра не ЕУ, и прав но ре гу ли сао 
по ли циј ску са рад њу из ме ђу зе ма ља чла ни ца. Ко нач ни до го-
вор из 2002. го ди не, о ко ри шће њу НА ТО вој ног по тен ци ја ла, 
је по знат као Бер лин плус. Иако се Фран цу ска све вре ме тру-
ди ла да пре не се европ ску од бра ну на чла ни це ЕУ, у че му је 
има ла успе ха, ипак се у тим про це си ма све ви ше при бли жа-
ва ла НА ТО са ве зу. Ка па ци те ти зе ма ља ЕУ прак тич но ни су 
по сто ја ли ван НА ТО са ве за, ни је би ло је дин стве не ко ман де, 
а ни до дат них сна га ко је би се ан га жо ва ле. 

На са стан ку у Ни ци, чла ни це су се сло жи ле да су тре-
нут не Европ ске сна ге за бр зо ре а го ва ње не а де кват но опре-
мље не и оспо со бље не за од го во ре на но ве без бед но сне прет-

14 Чла нак 2. де кла ра ци је, Jo int Sta te ment by the Bri tish and French Go vern ments, 
Fran co-Bri tish Sum mit, Sa int-Ma lo, Fran ce, 4. De cem ber, 1998.

15 Ли ди ја Че ху лић, op.cit., стр. 131.
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ње. Зна чај но је ре ћи да су чел ни ци ЕУ усво ји ли прин цип 
про ши ре не са рад ње (enchancedcooperation) ко ји пред ви ђа да 
нај ма ње осам др жа ва уче ству је у спро во ђе њу ци ље ва за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ.16

Оче ки ва ло се да ће се на тај на чин оне мо гу ћи ти трај но 
па ра ли са ње ЕУ ка да је реч о од лу чи ва њу о спољ но по ли тич-
ким пи та њи ма, та ко што би оно што осам зе ма ља при хва ти, 
ауто мат ски тре ба ло да при хва те и све оста ле чла ни це. До са-
да, до ово га још увек ни је до шло.

Европ ске бор бе не гру пе (EU Bat tle gro up - EUBG) су вој-
не је ди ни це фор ми ра не 1. ја ну а ра 2007. го ди не. По ла го ди не 
је јед на бор бе на гру па у при прав но сти, а пр ва бор бе на гру па 
је би ла под вођ ством Фран цу ске. У „Бе лој књи зи“ из 2008. 
го ди не Фран цу зи ис ка зу ју да је њи хо во глав но на че ло да ЕУ 
по ста не „зна ча јан играч у упра вља њу кри за ма и ме ђу на род-
ној без бед но сти“ и да же ли да „Евро па бу де опре мље на са 
од го ва ра ју ћим вој ним и ци вил ним спо соб но сти ма“.17

Са мо стал не сна ге ЕУ, у пот пу но сти не за ви сне од НА-
ТО, ни су фор ми ра не, а и Фран цу ска се, као глав ни за го вор-
ник оса мо ста ља ва ња европ ске без бед но сти, по но во, на кон 43 
го ди не, вра ти ла у струк ту ре НА ТО 2009. го ди не.

ИСТОРИјАОДНОСАФРАНЦУСКЕ
ИНАТО

Се вер но а тлант ска али јан са ство ре на је 4. апри ла 1949. 
го ди не, пот пи си ва њем „Се вер но а тлант ског спо ра зу ма“. Пот-
пи си ва ње уго во ра је усле ди ло на кон што је Тру ма но ва ад ми-
ни стра ци ја ус пе ла да убе ди аме рич ки Се нат, ко ји ни је био 
во љан да при хва ти оба ве зу ко ја ни је ли чи ла ни на јед ну у до-
та да шњој аме рич кој исто ри ји. То је би ла оба ве за са др жа на у 
чла ну 5 Спо ра зу ма: „Стра не се сла жу да ће се ору жа ни на пад 
про тив јед не (др жа ве) или ви ше њих у Евро пи или Се вер ној 
Аме ри ци сма тра ти на па дом на све њих и са мим тим се сла жу 
да, уко ли ко се та кав ору жа ни на пад до го ди, сва ка од њих, у 
оства ри ва њу пра ва на ин ди ви ду ал ну или ко лек тив ну са мо-

16 Ibid., стр. 145.
17 TheFrenchWhitePaperondefenceandnationalsecurity, 2008., p. 7., In ter net, 

26/01/2014, http://www.am ba fran ce-ca.org/IMG/pdf/Li vre_blanc_Press_kit_en-
glish_ver sion.pdf.
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од бра ну пре ма чла ну 51. По ве ље Ује ди ње них на ци ја, по мо ћи 
на пад ну ту стра ну или стра не та ко што ће без од ла га ња, са-
мо стал но или у до го во ру с дру гим стра на ма, пред у зе ти нео-
п ход не ме ре, укљу чу ју ћи упо тре бу си ле, за рад об но ве и очу-
ва ња без бед но сти у се вер но а тлант ском под руч ју.“18

У по сле рат ном пе ри о ду, Фран цу ска се тру ди ла да по ве-
же САД и За пад ну Евро пу у ста лан са вез, ка ко би се из бе гло 
по на вља ње ис ку ста ва из хи ља ду де вет сто два де се тих, да би 
за шти ти ла За пад ну Евро пу од Со вјет ске прет ње и, пре ћут но, 
да се ба ви не мач ким пи та њем. На рав но, Фран цу ска је би ла 
јед на од два на ест осни ва ча Са ве за и, ре кло би се, је дан од 
нај ак тив ни јих за го ва ра ча са мог са ве за и од но са у ње му. Пакт 
(Уго вор на ор га ни за ци ја - TheTreatyOrganisation) сам по се-
би, се ни је фор ми рао још две го ди не, све до апри ла 1951. го-
ди не, као од го вор на из не над ни ки не ски и со вјет ски на пад 
на Ко ре ју, ју на 1950. го ди не. Ње гов циљ је био да ор га ни зу је 
вој не сна ге са ве зни ка у за пад ној Евро пи у вре ме ми ра та ко 
да би мо гли ре а го ва ти без од ла га ња на би ло ка кав со вјет ски 
на пад, на на чин као да су већ у ра ту. Ово је до ве ло до ин-
те гра ци је и пре да ва ња кон тро ле пла ни ра ња и лан ца ко ман-
до ва ња у ру ке „аме рич ког Ге не рал шта ба“, Пен та го на. САД 
су на мет ну ле ове про ме не без про ти вље ња, а Вр хов ни ко-
ман дант са ве знич ких сна га за Евро пу (SupremeAlliedCom
mander Europe  SACEUR) је увек до са да био, ис кљу чи во, 
Аме ри ка нац. Ге не рал Ај зен ха у ер је, пре но што је био иза-
бран за пред сед ни ка САД 1952. го ди не, крат ко био пр ви „SA
CEUR“. Вр хов ни штаб са ве знич ких си ла у Евро пи (Supreme
HeadquartersoftheAlliedPowersinEuropeSHAPE) осно ван 
је у Ро кен ку ру (Rocquencourt). На кон што је  по сле гла са ња 
у фран цу ском Пар ла мен ту, 30. ав гу ста 1954. го ди не, од ба че-
на Европ ска Од брам бе на За јед ни ца, ко ја је би ла не у спе шан 
Евро-аме рич ки по ку шај да фран цу ски по ли ти ча ри при хва те 
по нов но на о ру жа ва ње Не мач ке, За пад на Не мач ка је при мље-
на у НА ТО у ма ју 1955. го ди не. Чла но ви су та да, по ред САД, 
би ли: Бел ги ја, Ка на да, Дан ска, Фран цу ска, Ита ли ја, Исланд, 
Лук сем бург, Нор ве шка, Хо лан ди ја, Пор ту гал, Ве ли ка Бри та-
ни ја, Грч ка и Тур ска (од 1952. го ди не), а од та да и Не мач ка.

18 TheNorthAtlanticTreaty,Article5, In ter net, 26/01/2014, http://www.na to.int/cps/
en/na to li ve/of fi cial_texts_17120.htm.
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Од лу ка ге не ра ла де Го ла да на пу сти Здру же ну вој ну ко-
ман ду:Шарл де Гол (CharlesAndréJosephMariedeGaulle) је 
17. сеп тем бра 1958. го ди не, док је био пре ми јер Фран цу ске, 
по слао ме мо ран дум пред сед ни ку Ај зен ха у е ру (DwightDavid
Eisenhower) и пре ми је ру Мак Ми ла ну (MauriceHaroldMac
millan) у ком по зи ва на три пар тит но уре ђе ње упра ве Са ве-
зом, ко ју би чи ни ле САД, Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска, 
са гло бал ном, а не атлант ском ви зи јом њи хо ве без бед но сти. 
Упр кос то ме што су ди ску си је три ју зе ма ља тра ја ле три го ди-
не на кон овог по те за, ни Ке не ди (JohnFitzgeraldKennedy), ко-
ји је го во рио о „европ ском сту бу“ Али јан се, а још ма ње Џон-
сон (LyndonBainesJohnson), ни су ура ди ли ни шта да про ме не 
про це ду ре до но ше ња од лу ка и ко манд не ве зе у Али јан си. 
Вр хов ном Ко ман дан ту НА ТО сна га би ло је за бра ње но да на-
ци о нал ним вла сти ма, чак и пред сед ни ку Фран цу ске, от кри-
је у ко јим је ба за ма у њи хо вим зе мља ма сме ште но Али јан-
си но ну кле ар но оруж је. По ред то га, ге не рал де Гол је же лео 
да Фран цу ска има стро го од вра ћа ју ћу ну кле ар ну стра те ги ју. 
Због то га, он је био про тив стра те ги је „флек си бил ног од го-
во ра“, пред ло же не од стра не ми ни стра од бра не Мак На ма ре 
(RobertStrangeMcNamara) ко ји је ка сни је био у ста њу да на-
мет не Али јан си ову стра те ги ју, уме сто „Дул со ве“19 док три не 
ма сов не од ма зде. Ова из ме на је за шти ти ла САД од опа сно-
сти и ри зи ка огра ни че ног ну кле ар ног ра та у Евро пи, пре ак-
ти ви ра ња аме рич ког стра те шког од вра ћа ња. Де Гол је, та ко-
ђе, био за бри нут због по тен ци јал не еска ла ци је су ко ба у Ви-
јет на му, што га је на ве ло да да упо зо ре ње са др жа но у чу ве ној 
из ја ви из Пном Пе на (PhnomPenh) 1. сеп тем бра 1966. го ди-
не. Ко нач но, по сле осам го ди на уза луд них на по ра и не ко ли-
ко од лу ка са огра ни че ним ути ца јем (по вла че ње фран цу ске 
ме ди те ран ске и атлант ске фло те из Здру же не вој не ко ман де 
1959. и 1962. го ди не), ге не рал де Гол је, 7. мар та 1966. го ди не, 
по слао пред сед ни ку Џон со ну ру ком пи са но пи смо с об ја вом 
да је „Фран цу ска од лу чи ла да по вра ти су ве ре ни тет на сво јој 
це ло куп ној те ри то ри ји“, „да пре ки да уче шће у здру же ним 
ко ман да ма“ и „да ви ше не ће ста вља ти сво је сна ге на рас по-
ла га ње НА ТО-у“.20 У то вре ме је опо зи ци ја цен трал не и ле ве 

19 Џон Фо стер Дулс (John FosterDulles)  је био Др жав ни се кре тар САД под 
пред сед ни ком Ај зен ха у е ром у пе ри о ду од 1953. до 1959. го ди не.

20 Let ter from Pre si dent Char les de Ga ul le to Pre si dent Lyndon Johnson on Fran-
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ори јен та ци је сна жно на па ла ову од лу ку. Ме ђу тим, Фран цу-
ска је и да ље би ла чла ни ца Али јан се и „спрем на да по стиг не 
спо ра зум са сво јим са ве зни ци ма у по гле ду ме ђу соб ног при-
ла го ђа ва ња вој них обје ка та у слу ча ју су ко ба“.21 Штаб НА ТО 
пре ме штен је из Фран цу ске у Бел ги ју.

Ову од лу ку ни ка да ни су по но во раз ма тра ли пред сед ни-
ци Фран цу ске Пом пи ду (Georges JeanRaymond Pompidou), 
Д’Естен (Valéry Marie René Giscard d’Estaing) и Ми те ран 
(FrançoisMauriceAdrienMarieMitterrand). Вре ме ном, ни во 
са гла сно сти о по ли тич ким и ди пло мат ским пред но сти ма ко-
је је Фран цу ска до би ла из ове си ту а ци је уте ме љио се у тој зе-
мљи и био по твр ђен не ким прак тич ним аран жма ни ма. По сле 
1990. го ди не, ка да се СССР рас па дао, пред сед ник Ми те ран се 
са гла сио да Фран цу ска уче ству је у че тво ро стра ној ди ску си ји 
уну тар НА ТО о бу дућ но сти ор га ни за ци је и уче шћу Фран цу-
ске, од слу ча ја до слу ча ја, у од ре ђе ним вој ним те ли ма Али-
јан се (нпр. Вој ном Ко ми те ту за ми ров не опе ра ци је у Бо сни). 
Кра јем 1991. го ди не, аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш (George
HerbertWalkerBush) и ње гов др жав ни се кре тар, Џејмс Беј кер 
(JamesAddisonBakerIII), ла ко су ус пе ли да са чу ва ју НА ТО 
по сле не стан ка со вјет ске прет ње, ко ја је би ла раз лог ње го вог 
осни ва ња. То су ура ди ли за то што су их зе мље цен трал не и 
ис точ не Евро пе, ко је су не дав но осло бо ђе не со вјет ског јар ма, 
за мо ли ле за то под но се ћи зах те ве за члан ство. За вре ме дру ге 
ко ха би та ци је пред сед ни ка Ми те ра на са де сни чар ским пре-
ми је ром, Еду а ром Ба ла ду ром (ÉdouardBalladur), 1993. го ди-
не је ше фу фран цу ске де ле га ци је до зво ље но да се ди у Вој-
ном Ко ми те ту и да пра ти кри зу у Ју го сла ви ји. Ја ну а ра 1994. 
го ди не, на НА ТО са ми ту, Фран цу ска је по др жа ла аме рич ку 
ини ци ја ти ву „Парт нер ство за мир“ са зе мља ма бив шег СССР 
и сло жи ла се са прин ци пом про ши ре ња са ве за, ко је су пред-
ло жи ле Сје ди ње не Др жа ве. 

„Бе ла књи га“ фран цу ске од бра не је 1994. го ди не про пи-
си ва ла фран цу ском Ми ни стру од бра не да бу де члан Атлант-
ског Са ве та, а на чел ни ку Ге не рал шта ба да уче ству је у Вој-
ном ко ми те ту. Ка да је Жак Ши рак иза бран за пред сед ни ка, 
ма ја 1995. го ди не, на фран цу ској те ри то ри ји је одр жа на НА-

ce’s wit hdra wal from the NA TO com mand struc tu re (March 7 1966) , In ter net, 
26/01/2014, http://www.rp fran ce-otan.org/Let tre-from-Pre si dent-Char les-de.

21 Ibid.
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ТО ве жба, пр ва од 1965. го ди не. По сле са ве знич ке ин тер вен-
ци је у Бо сни и Хер це го ви ни, де цем бра 1995. го ди не, пред-
сед ник Ши рак је од лу чио да на ста ви са пот пу ном ин те гра-
ци јом у НА ТО. Ми ни стар спољ них по сло ва је из ја вио да је: 
„Фран цу ска спрем на да у пот пу но сти од и гра сво ју уло гу у 
про це су об но ве НА ТО“.22 На ја вио је да ће фран цу ски ми ни-
стар од бра не би ти члан Са ве та, да ће Фран цу ска би ти члан 
Вој ног ко ми те та, уче ство ва ти у НА ТО Од брам бе ном ко ле-
џу и уна пре ђи ва ти свој рад ни од нос са „SHAPE“. Ме ђу тим, 
овај по ку шај по врат ка у за јед нич ку ко ман ду је про пао из два 
раз ло га: не у спе ле им пле мен та ци је си сте ма дво стру ког лан-
ца ко ман до ва ња уну тар НА ТО, ко ји би, те о рет ски, до зво лио 
„SACEUR“ да ак ти ви ра европ ски ла нац ко ман до ва ња уко ли-
ко САД не би же ле ле да уче ству ју. Дру ги раз лог је аме рич ко 
од би ја ње да до де ли Фран цу ској НА ТО Ју жну ко ман ду у На-
пу љу, ко ја је ба за аме рич кој Ше стој фло ти. 

По из бо ру за пред сед ни ка Фран цу ске, ма ја 2007. го ди-
не, Ни ко ла Сар ко зи (NicolasSarkozy) је био ре шен да рас ки не 
са „де Гол - Ми те ран“ за о став шти ном, а по себ но с Ши ра ко-
вом, ми сле ћи на спољ ну и од брам бе ну по ли ти ку, без об зи ра 
на то што је Ши рак по ку шао да вра ти Фран цу ску у НА ТО 
здру же ну вој ну ко ман ду. Но во и за бра ни пред сед ник се жа лио 
да би, по што је Фран цу ска је дан од во де ћих са рад ни ка, тре-
ба ло да ње на реч има ве ћу те жи ну у пла ни ра њу и спро во ђе-
њу опе ра ци ја, и да би, та ко ђе, сма њи ла не по ве ре ње сво јих 
са ве зни ка у по гле ду Европ ске од брам бе не ини ци ја ти ве. Ме-
ђу тим, ова од лу ка је про из вод од луч но сти да се по ђе пу тем 
збли жа ва ња са ад ми ни стра ци јом пред сед ни ка Бу ша, по сле 
оправ да ног Ши ра ко вог про ти вље ња аме рич ком ра ту у Ира-
ку 2003. го ди не, и же ље да Фран цу ска по но во бу де део „за-
пад не фа ми ли је“. Сар ко зи је по твр дио сво је на ме ре у свом 
го во ру у УН 7. но вем бра 2007. го ди не, ка да је из ја вио: „Што 
смо успе шни ји у ус по ста вља њу Европ ске од бра не, Фран цу-
ска ће би ти од луч ни ја да пре у зме сво ју пу ну уло гу у НА ТО. 

22 Hu bert Védri ne, REPORTFORTHEPRESIDENTOFTHEFRENCHREPUBLIC
ON THE CONSEQUENCES OF FRANCE’S RETURN TO NATO’S INTEGRA
TEDMILITARYCOMMAND,ONTHEFUTUREOFTRANSATLANTICRELA
TIONS,ANDTHEOUTLOOKFORTHEEUROPEOFDEFENCE, p. 4, In ter-
net, 26/01/2014, http://www.di plo ma tie.go uv.fr/en/glo bal-is su es/de fen ce-se cu rity/
french-de fen ce/in ter na ti o nal-or ga ni za tion-in/na to/fran ce-and-na to/ar tic le/hu bert-
ve dri ne-re port-sub mit ted-to.



ГоранВукадиновић,СрђанСтарчевић БЕЛАКЊИГАОДБРАНЕ...

66

Же лео бих да Фран цу ска, као зе мља осни вач на шег Са ве за и 
је дан од нај ве ћих са рад ни ка до са да, пре у зме пу ну од го вор-
ност у те жња ма да се за но ве НА ТО сред ства и на чи ни ак ци-
је и да, у том сми слу, до зво ли да се раз ви ја ју ње ни од но си 
са чла но ви ма са ве за, баш као што би тре ба ло да ра сте и да 
се раз ви ја Европ ска од бра на“.23 Овај фран цу ски пред сед ник, 
17. ју на 2008. го ди не, ка же да је „Ко ми си ја за Бе лу књи гу 
ре ши ла да не по сто је пре пре ке за на ше уче шће у НА ТО вој-
ним струк ту ра ма, по што, по мом ми шље њу, не мо же би ти 
на прет ка у фран цу ској ин те гра ци ји у НА ТО уко ли ко се пр во 
не по ја ви на пре дак на пла ну Европ ске од бра не“.24 

Он је по слао пи смо ше фо ви ма др жа ва и Вла да Атлант-
ског Са ве за да по твр де ње го ве на ме ре, 19. мар та 2009.  го ди-
не. Фран цу ски по вра так у Здру же ну ко ман ду НА ТО је на ја-
вљен на са ми ту НА ТО 3. и 4. апри ла 2009. го ди не. Пред сед-
ник Сар ко зи је на гла сио да се зна да он не тра жи ни шта за 
уз врат, по што је, по ње го вом ви ђе њу, по вра так био у фран цу-
ском крај њем ин те ре су, ни је под ри вао њен су ве ре ни тет и ни-
је жр тва ком пен за ци је. Али, тра жио је да се Фран цу ска вра ти 
на „ме сто ко је јој при па да“ – јед но од во де ћих ме ста у НА ТО. 
Но ве мо гућ но сти, ко ји ма се на дао за Европ ску од бра ну, пре 
се мо гу ви де ти у вој ним, ин ду стриј ским и тех но ло шким спо-
соб но сти ма, не го у ин сти ту ци о нал ним. Сар ко зи је ми слио да 
је Фран цу ска из деј ство ва ла не ке га ран ци је под Чла ном 20. 
Де кла ра ци је НА ТО Са ми та из 2009. го ди не „НА ТО при зна је 
ва жност ја чој и спо соб ни јој Европ ској од бра ни, и по здра вља 
на по ре ЕУ да оја ча сво је спо соб но сти и сво је ка па ци те те да 
се но си са за јед нич ким без бед но сним иза зо ви ма са ко ји се 
да нас су о ча ва ју и ЕУ и НА ТО“.25 Фран цу ска „Бе ла књи га о 
од бра ни и на ци о нал ној без бед но сти“, об ја вље на у ју ну 2008. 
го ди не, је по ста ви ла три усло ва за пу но уче шће Фран цу ске 
у НА ТО струк ту ра ма: пот пу на сло бо да да се про це ни фран-
цу ски до при нос НА ТО опе ра ци ја ма, на ста вак ну кле ар не не-
за ви сно сти (2009. го ди не Фран цу ска је, та ко ђе, по твр ди ла 
да не же ли да се при дру жи Гру пи за ну кле ар но пла ни ра ње 
(NuclearPlanningGroup NPG) и ово се не би тре ба ло ме-

23 Ibid. p. 5.
24 Ibid. p. 5.
25 Stras bo urg / Kehl Sum mit Dec la ra tion, Ar tic le 20, In ter net, 26/01/2014, http://

www.na to.int/cps/en/na to li ve/news_52837.htm.
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ња ти); у вре ме ми ра Фран цу ске сна ге се не мо гу по ста ви ти 
под стал ну НА ТО ко ман ду.26 Ова од лу ка је оно што је вој ска 
же ле ла и би ла је одо бре на од стра не вла да ју ће ве ћи не, али и 
кри ти ко ва на од стра не опо зи ци је, као и од не ких из вла да ју-
ће ве ћи не, ко ји су би ли скеп тич ни по во дом бе не фи та ко је ће 
до не ти та кви по те зи.

ФРАНЦУСКАИЕвРОПСКАУНИјА
2013-2018.

Про ме не у са вре ме ном све ту још јед ном по твр ђу ју ис-
прав ност Мон те скје о вог (CharlesLouisdeSecondat,baronde
LaBrèdeetdeMontesquieu) ви ђе ња све та као ису ви ше сло же-
ног, про стра ног, ди на мич ног и про тив реч ног да би мо гао би-
ти осво јив и Ру со о ве (JeanJacquesRousseau) опо ме не да ни 
нај ја чи ни ка да ни је до вољ но јак да увек бу де го спо дар, ако не 
пре тво ри сво ју сна гу у пра во. Мул ти по лар ност се, по сле ре-
ла тив но крат ке до ми на ци је јед не су пер си ле, по но во по ма ља 
на исто риј ском хо ри зон ту као суд би на све та.27

Ни огром ни ре сур си ко ји ма рас по ла жу САД у на ред-
ном пе ри о ду не ће би ти до вољ ни за одр жа ва ње ста ту са је ди не 
су пер си ле или ко нач ног до се за ња по зи ци је свет ског хе ге мо-
на, по себ но ка да се има ју у ви ду ефек ти свет ске еко ном ске 
кри зе, због ко јих је на де лу сма ње ње вој них тро шко ва и ве ћа 
се лек тив ност при ли ком ан га жо ва ња по сто је ћих вој них ка па-
ци те та. У све ту за хук та ле гло ба ли за ци је и све при сут не опа-
сно сти те ро ри зма, САД не ће мо ћи да бу ду све при сут не и мо-
ра ће да по ста вља ју при о ри те те свог де ло ва ња. 

У жи жи аме рич ке па жње, пре ма про це ни Фран цу ске, 
би ће Азиј ско-па ци фич ки ре ги он.28 То зна чи да ће пи та ња без-
бед но сти ко ја се нај ви ше ти чу Евро пља на, убу ду ће све ви ше 
би ти на пле ћи ма Евро пе, ко ја мо ра да раз ви ја сво ју спо соб-
ност за од бра ну. Ова про ме на де ша ва се у тре нут ку ка да се у 

26 Hu bert Védri ne, Op.Cit. p. 6.
27 Жак Ата ли твр ди да ће пр ви та лас бу дућ но сти би ти крај аме рич ке им пе ри је; 

Ерик Хоб сба ум су пер и ор ност Аме ри ка на ца тре ти ра као, исто риј ски гле да но, 
при вре ме ни фе но мен. Жак Ата ли, оp.cit., стр. 102-135. Ерик Хоб сба ум, Op.cit., 
стр. 156.

28 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 9.
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арап ском све ту од и гра ва ју по ли тич ке и со ци јал не ре во лу ци-
је, са не из ве сним ис хо дом и не увек пред ви ди вим ри зи ци ма.

Да нас је све уоч љи ви ја но ва сна га Ру си је и на ра ста-
ју ћа моћ Ки не. Оно што по ве зу је све зе мље чи ја еко ном ска 
моћ и ути цај у све ту ра сту (нпр. Ин ди ју, Бра зил, Ки ну, Ру-
си ју...) је сте чи ње ни ца да је реч о ве ли ким др жа ва ма ко је су 
овла да ле ви со ком тех но ло ги јом. Пи та ње ве ли чи не др жа ве, 
ире ле вант но у вре ме ка да су европ ске зе мље ус по ста вља ле 
свет ске (ко ло ни јал не) им пе ри је, да нас је зна чај но. „У про-
шло сти, пи та ње ве ли чи не ни је би ло бит но: Бри та ни ја, ко ја 
је упра вља ла нај ве ћом им пе ри јом сво га вре ме на, би ла је, чак 
и по стан дар ди ма тог до ба, др жа ва осред ње ве ли чи не. А у 
се дам на е стом ве ку, Хо лан ди ја, др жа ва истог ре да ве ли чи не 
као Швај цар ска, мо гла је да по ста не гло бал ни играч. Да нас 
је не за ми сли во да ијед на др жа ва мо же по ста ти гло бал на си-
ла уко ли ко ни је ре ла тив но огром на, без об зи ра на то ко ли ко 
је бо га та и тех но ло шки на пред на“.29 Европ ска уни ја не са мо 
што је от кло ни ла опа сност рат них су ко ба уну тар сво јих гра-
ни ца, ко ји су ка рак те ри са ли исто ри ју Евро пе по след њих пет 
ве ко ва, не го је и отво ри ла мо гућ ност Евро пи да оста не гло-
бал ни играч на „ве ли кој ша хов ској та бли“ (из раз Збиг ње ва 
Бже жин ског).

Да би се оства ри ла као та кав играч, ЕУ не мо же се би 
да при у шти да бу де по сма трач и да иг но ри ше кри зе и не-
ста бил ност у ње ном окру же њу. За то је, по зва нич ном ми-
шље њу Фран цу ске, из град ња европ ског при сту па од бра ни 
и без бед но сти – при о ри тет.30 Фран цу ска сма тра да европ ске 
зе мље мо ра ју да бу ду спо соб не да де фи ни шу за јед нич ке без-
бед но сне ин те ре се, кључ не за ЕУ, и пред ла же из ра ду „Бе ле 
књи ге“ ЕУ, као при ли ку за из ра жа ва ње гло бал не по ли тич ке 
ам би ци је, ка кву де ле зе мље чла ни це.31 За то Фран цу ска ви ди 
за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку не као циљ 
за се бе, већ као (ци вил ни и вој ни) ин стру мент у слу жби ви-
тал них ин те ре са ЕУ. Исто вре ме но, ја ча ње за јед нич ког европ-
ског при сту па без бед но сти и од бра ни не зна чи од у ста ја ње од 

29 Ерик Хоб сба ум, op.cit., стр. 75. и 156-147-148.
30 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 62.
31 Whi te Pa per, De fen ce and Na ti o nal Se cu rity 2013, Twel ve key po ints, Mi ni ste re de 

la De fen se, Re pu bli que Fran ca i se, p. 4., In ter net, 26/01/2014, http://www.de fen se.
go uv.fr/en glish/por tail-de fen se.
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са ве зни штва са САД. На про тив, пре у зи ма њем од го вор но сти 
за без бед ност у не ким ре ги о ни ма, исто вре ме но ће ја ча ти са-
ве зни штво са САД. 

У по сло ви ма без бед но сти и од бра не, Фран цу ска ће, с 
об зи ром на ње не мо гућ но сти, би ти је дан од ли де ра и има ће 
уло гу по кре та ча раз во ја европ ских од брам бе них ка па ци те та.

За хва љу ју ћи уче шћу у 28 ци вил них и вој них опе ра-
ци ја ши ром све та, од 2003. го ди не до да нас, ЕУ је већ сте-
кла не по сред но ис ку ство ка да је реч о упра вља њу кри за ма 
и из град њи ми ра и по ка за ла да је спо соб на да се ан га жу је 
ван сво је те ри то ри је. Ове опе ра ци је омо гу ћи ле су про ве ру 
ефи ка сно сти опе ра тив них кон це па та, би ло да се ра ди о бор-
би про тив пи ра та, по мо ћи у из град њи вла да ви не пра ва, ре-
фор ми без бед но сног си сте ма или ста би ли за ци ји на кон кри за. 
По ред то га, Фран цу ска сма тра да су ове опе ра ци је по ка за ле 
и огра ни че ња ЕУ, по себ но ка да је реч о по ли тич кој во љи. За-
то Фран цу ска пред ла же бо љу ин те гра ци ју ци вил ног и вој ног 
ме наџ мен та у кри за ма и ис ти че зна чај би ла те рал не са рад ње 
ко ја по ма же уна пре ђе њу за јед нич ких спо соб но сти, по пут са-
рад ње ко ју има ју Фран цу ска и Не мач ка, Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја или оне ко ја по ве зу је зе мље Бе не лук са.32

По ми шље њу Фран цу ске, да на шњи цу, тј. пе ри од дра-
стич ног сма ње ња бу џе та у свим европ ским др жа ва ма, тре-
ба згра би ти као при ли ку за ме ђу соб но по ве зи ва ње у по гле-
ду спо соб но сти, па из ра жа ва чвр сту на ме ру да се укљу чи 
ини ци ја ти ву „poolingandsharing“, ко ју су ми ни стри од бра не 
зе ма ља ЕУ при хва ти ли 2010. го ди не. Она же ли и ја ча ње ин-
сти ту ци ја ЕУ, ис ти чу ћи, на при мер, да Европ ска од брам бе на 
аген ци ја (EuropeanDefenceAgency) мо ра да пре у зме од го вор-
ност у од ре ђи ва њу про гра ма ко ји би мо гли би ти раз ви је ни за-
јед нич ки. Та ко ђе, ин си сти ра се на то ме да Евро па мо ра да за-
шти ти сво ју ви тал ну ин фра струк ту ру и сво је ин ду стриј ске, 
на уч не и тех нич ке по тен ци ја ле од на па да или сај бер-на па да 
ко је би пред у зе ле др жа ве или ор га ни за ци је ра ди шпи ју на же 
или са бо та же.33

32 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 64.
33 Ibid., p. 52.
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Фран цу ска се бе де фи ни ше као европ ску си лу са гло-
бал ним до ме том.34 За и ста, она је, за хва љу ју ћи пре ко мор-
ским те ри то ри ја ма, при сут на на ско ро свим кон ти нен ти ма и 
на свим оке а ни ма, што има ве ли ки стра те гиј ски, еко ном ски 
и по ли тич ки зна чај. Са ста нов ни штвом ко је чи ни ма ње од 
1% свет ске по пу ла ци је, она про из во ди ви ше од 3% свет ског 
БДП. У не дав ним де ша ва њи ма у Ли би ји и Ма ли ју по ка за ла 
је сво ју спо соб ност да ин тер ве ни ше и за шти ти сво је ин те ре-
се. Она је, та ко ђе, ну кле ар на си ла и стал на чла ни ца Са ве та 
без бед но сти УН. За хва љу ју ћи ну кле ар ној енер ги ји, по се ду је 
енер гет ску ауто но ми ју. Фран цу ски је зик је ма тер њи или дру-
ги је зик за 250 ми ли о на љу ди, зва ни чан је зик у 29 др жа ва, 
а је зик ад ми ни стра ци је, обра зо ва ња, пра во су ђа, ар ми је или 
би зни са у 52 зе мље. Али, по је ди ни ауто ри ис ти чу и да се ње-
но опа да ње бли жи и да га мо же осе ти ти „ко год бу де хтео да 
упо ре ди фран цу ске по дат ке са дру гим раз ви је ним зе мља ма и 
с ди на ми ком бу дућ но сти.“35 Фран цу ска је све сна да мо ра да 
бри не о на ци о нал ним ин те ре си ма, раз ви ја вла сти те спо соб-
но сти и бри жљи во не гу је сво ју стра те гиј ску ауто ном ност, јер 
ће ње на по зи ци ја у све ту и ЕУ за ви си ти од ње не сна ге и ње-
них мо гућ но сти. Вре ме на ци о нал них др жа ва ни је про шло. 
За то је ја ча ње соп стве них спо соб но сти и очу ва ње ка па ци те-
та за са мо стал ну ини ци ја ти ву у са мом вр ху фран цу ских при-
о ри те та. Са 179,2 ми ли јар де евра ко је ће Фран цу ска уло жи ти 
у од бра ну из ме ђу 2014. и 2019. го ди не и 364 ми ли јар де евра, 
ко ли ко ће из дво ји ти у ову свр ху у пе ри о ду од 2014. до 2025. 
го ди не, фран цу ски бу џет за од бра ну би ће дру ги нај ве ћи бу-
џет за од бра ну у ЕУ.36 Ну кле ар но оруж је и да ље ће би ти као 
фак тор од вра ћа ња, а спо соб ност за ин тер вен ци је би ће по ве-
ћа на.

Фран цу ска твр ди да ће ја ча њем вла сти тих ка па ци те-
та за од бра ну, спо соб но сти да пре у зме ини ци ја ти ву и пре-
ду зме ак ци ју, до при не ти за јед нич ким спо соб но сти ма37 и ин-
те ре си ма без бед но сти.38 Ме ђу за ви сност Фран цу ске и ње них 

34 Ibid., p. 13.
35 Жак Ата ли, op.cit., стр. 247.
36 Whi te Pa per, De fen ce and Na ti o nal Se cu rity 2013, Twel ve key po ints, op.cit., p. 3.
37 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 127.
38 По во дом ин тер вен ци је у Ма ли ју, ам ба са дор Фран цу ске у Бе о гра ду Фран соа 

Гза ви је Де нио на пи сао је: „...ин тер ве ни шу ћи у Ма ли ју, Фран цу ска бра ни 
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са ве зни ка огле да се и у стра те гиј ским при о ри те ти ма ко је 
је Фран цу ска про кла мо ва ла. Од пет при о ри те та, три ис пу-
ња ва са парт не ри ма и са ве зни ци ма (га ран то ва ње без бед но-
сти Евро пе и про сто ра Се вер ног Атлан ти ка, ста би ли за ци ја 
европ ског бли жег окру же ња и до при нос ста бил но сти Бли-
ског ис то ка и Пер сиј ског за ли ва), а још је дан (до при нос ми ру 
у све ту) ве ро ват но ће че шће би ти оства ри ван уз са ве зни ке 
не го са мо стал но. Та ко ђе, у слу ча ју ако Фран цу ска бу де мо-
ра ла да шти ти сво ју те ри то ри ју и др жа вља не, што је пр ви од 
пет при о ри те та, за оче ки ва ти је да ће ње ни са ве зни ци ис пу-
ни ти оба ве зе пре у зе те Чла ном 5. Се вер но а тлант ског уго во ра 
и чла ном 42. Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ.

О ме ђу за ви сно сти и по ве за но сти, та ко ђе, го во ри чи ње-
ни ца да се про стор ко ји Фран цу ска има у ви ду као под руч је 
без бед но сних иза зо ва, на ко ме Европ ска уни ја тре ба да де лу-
је као фак тор ста бил но сти, при лич но по ду да ра са под руч јем 
на ко је се про те жу и фран цу ски ин те ре си – то су Ме ди те ран, 
Бал кан, Афри ка од Са хе ла до Еква то ра, Бли ски ис ток, Пер-
сиј ски за лив и Кав каз. Фран цу ска, та ко ђе, ука зу је на чи ње-
ни цу да се још не ки ње ни на ци о нал ни ин те ре си по ду да ра ју 
са ин те ре си ма ЕУ. На при мер, у Фран цу ској Ги ја ни се на ла зи 
све мир ски цен тар „Ку ру“ (Kourou), па су без бед но сни иза зо-
ви с ко ји ма се у овом де лу све та су о ча ва Фран цу ска исто вре-
ме но иза зо ви и за Евро пу.39

На пу ту ка чвр шћој ин те гра ци ји ЕУ, ефи ка сни јим 
европ ским ин сти ту ци ја ма и ја сно ис ка за ној по ли тич кој во-
љи, и Фран цу ска и ЕУ на и ла зи ће на про бле ме. У ко јој ме ри 
ће ус пе ти да их ре ше, за ви си ће од мно го фак то ра, од ко јих су 
два нај зна чај ни ја – еко но ми ја и ви зи ја.

ис кљу чи во ин те ре се без бед но сти: без бед но сти се вер не Афри ке и Ма гре ба, 
без бед но сти Фран цу ске, без бед но сти Евро пе. Сле де ћи исту ло ги ку, у стал ној 
бри зи за људ ска пра ва, Фран цу ска ће буд но пра ти ти да ли се де мо крат ски 
про цес од ви ја хар мо нич но ка ко би Ма ли по вра тио свој ин те гри тет и ин сти ту-
ци је ко је функ ци о ни шу.“ Фран со Гза ви је Де нио, Фран цу ска у Ма ли ју: ми си ја 
оства ре на, Политика, 14.02.2013.

39 French Whi te Pa per on De fen ce and Na ti o nal Se cu rity – 2013, op.cit., p. 49-50.
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ФРАНЦУСКАИНАТО2013-2018.

У „Бе лој књи зи“ од бра не по себ но се ис ти че схва та ње 
без бед но сне ме ђу за ви сно сти из ме ђу Фран цу ске и НА ТО као 
и из ме ђу Фран цу ске и Европ ске Уни је. По нов ним ула ском у 
здру же не НА ТО ко манд не струк ту ре, Фран цу ска на ме ра ва 
да се вра ти на ме сто ко је јој и при па да у функ ци о ни са њу ор-
га ни за ци је чи ји је је дан од осни ва ча. За Фран цу ску, са да пот-
пу но укљу че ну у Се вер но а тлант ску Али јан су, пар ти ци па ци-
ја у овом вој ном са ве зу ис пу ња ва три основ не без бед но сне 
функ ци је. 

„Пр во, га ран ту је ко лек тив ну од бра ну свих ње них чла-
но ва. Дру го, Али јан са је ва жан ин стру мент стра те шког парт-
нер ства из ме ђу две стра не Атлан ти ка. И тре ће, по на ша се као 
за јед нич ки оквир за вој ну ак ци ју ка да год се са ве зни ци сло-
же да ин тер ве ни шу за јед но да би од го во ри ли на за јед нич ке 
ри зи ке и прет ње“.40

Ре пу бли ка Фран цу ска де лу је у прав цу ис ка за не же ље 
да по ве ћа сна гу вој не али јан се, ко ја оку пља 28 на ци ја, ре ше-
них да обез бе де за јед нич ку од бра ну од би ло ка кве ору жа не 
агре си је. На осно ву без бед но сне про це не, Фран цу ска на сто-
ји да бу де „по себ но опре зна у по гле ду очу ва ња од го ва ра ју-
ће ком би на ци је ну кле ар них, кон вен ци о нал них и про ти вра-
кет них спо соб но сти, у скла ду са ан га жма ни ма на ве де ним у 
Стра те шком кон цеп ту НА ТО, што по твр ђу је уло гу ну кле ар-
ног оруж ја као вр хов ног га ран та без бед но сти и сту ба Али јан-
си не од брам бе не док три не“.41 У ви ше де це ниј ском на сто ја њу 
очу ва ња са мо стал них ну кле ар них сна га мо же се пре по зна ти 
са ма бит док три нар ног опре де ље ња Фран цу ске за од ре ђе-
ном, мо же се ре ћи кри тич ном, ко ли чи ном вој не и по ли тич-
ке са мо стал но сти. У из ме ње ним без бед но сним окол но сти ма 
ка да је удру жи ва ње, ства ра ње парт нер ста ва и „ми ни“ са ве за, 
по ста ла по тре ба, Фран цу ска те жи ис кљу чи вој са мо стал но-
сти у по гле ду ну кле ар них ка па ци те та и опе ра тив них спо-
соб но сти. У ак ту ел ној „Бе лој књи зи“ од бра не ис ка за но је 
ми шље ње да „не за ви сне стра те шке ну кле ар не сна ге Ве ли-

40 Ibid., p. 60.
41 Ibid., p. 60.
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ке Бри та ни је и Фран цу ске, има ју сво ју уло гу у од вра ћа њу и 
на тај на чин до при но се гло бал ном од вра ћа њу и без бед но сти 
са ве зни ка“.42 Фран цу ска док три нар на ми сао сма тра да сна га 
Али јан се ле жи у чи ње ни ци да је она по ли тич ко-вој на али-
јан са ис кљу чи во из ме ђу зе ма ља ко је де ле за јед нич ке вред-
но сти. Ипак, чи ни нам се, Ре пу бли ка Фран цу ска се не осе ћа 
„ко мот но“ у ова квим без бед но сним и по ли тич ким ин те гра-
ци ја ма. На гла ша ва ње по тре бе за про ме на ма и пре го во ри ма у 
ве зи са по ли тич ким и вој ним по ве зи ва њем, у скла ду са без-
бед но сним иза зо ви ма са ко ји ма се са ве зни ци су сре ћу, на ме ће 
за кљу чак да по гле ди уну тар са ве зни штва ни су увек исти и 
да по сто ји про стор за но ву по де лу од го вор но сти, а с тим и за 
пре ра спо де лу мо ћи уну тар са ве за из ме ђу по је ди них др жа ва 
чла ни ца НА ТО. Овај про стор отва ра се, пре све га, због но ве 
уло ге САД у до бу ко је Ерик Хоб сба ум (EricJohnErnestHob
sbawm) на зи ва „на кра ју им пе ри ја“43 и гло бал ним кре та њем 
ка мул ти цен трич ном све ту.

За то Фран цу ска „на ме ра ва да пот пу но ис ко ри сти по-
ли тич ке окви ре да би ди ску то ва ла са свим са ве зни ци ма о за-
јед нич ким без бед но сним иза зо ви ма са ко ји ма се су сре ћу“44 и 
сма тра да „НА ТО у вре ме ми ра тре ба да раз ви ја про це ду ре и 
за јед нич ке стан дар де нео п ход не за ин тер о пе ра бил ност соп-
стве них вој них сна га“.45

У скла ду са „Бе лом књи гом“ сма тра се да Али јан са 
тре ба да бу де „ор га ни зо ва на да пре ду зме од го ва ра ју ће ак ци-
је као од го вор на раз ли чи те вр сте су ко ба, у ди ја па зо ну од 
ко лек тив не од бра не до спро во ђе ња опе ра ци ја ста би ли за ци је. 
За јед нич ка од бра на мо ра да оста не ка мен те ме љац Али јан се, 
али она та ко ђе мо ра би ти у мо гућ но сти да уче ству је у опе ра-
ци ја ма упра вља ња кри за ма, про тив све про жи ма ју ћих прет-
њи, и у опе ра ци ји ма ко лек тив не без бед но сти“.46 Ин тер вен ци-
је ко је Али јан са пред у зи ма ну жно мо ра ју да бу ду сме ште не 
у окви ре ме ђу на род них за ко на, што је бит на раз ли ка у од но-
су на ин тер вен ци ју 1999. го ди не у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го-

42 Ibid., p. 60.
43 Ерик Хоб сба ум, Глобализација, демократија итероризам, Ар хи пе лаг, Бе о-

град 2008, стр. 75. и 156-157.
44 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 60.
45 Ibid., p. 60.
46  Ibid., p. 60.
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сла ви ји ко ја се због од су ства ме ђу на род ног одо бре ња сма тра 
агре си јом. Ов де је на де лу те жња за ус по ста вља њем ме ђу на-
род ног прав ног окви ра за из во ђе ње вој них ин тер вен ци ја без 
об зи ра на узро ке и раз ло ге ин тер вен ци је. Из во дљи вост и по-
ли тич ка свр сис ход ност вој них ин тер вен ци ја оце њи ва ће се од 
слу ча ја до слу ча ја и би ће про пра ће на по ли тич ком пост-кри-
зном стра те ги јом. Узро ке ова квог ста ва тре ба тра жи ти у ре-
ал ном по ли тич ком, вој ном и еко ном ском по ло жа ју Фран цу-
ске на по чет ку 21. ве ка. Пре ма оце ни Жа ка Ата ли ја (Jacques
Attali) „у тре нут ку ка да се на ја вљу је не ми нов ност аме рич ког 
опа да ња, опа да ње Фран цу ске је уве ли ко по че ло“.47

Фран цу ска је убе ђе на да ја ка и де ло твор на Али јан са 
слу жи на ци о нал ним, али и укуп ним европ ским ин те ре си ма. 
У том сми слу је и по треб но раз ви ја ти од но се уну тар са ве зни-
штва. Сход но то ме, са ве зни ци су до не ли од лу ку да до де ле по-
ло жај вр хов ног са ве знич ког ко ман дан та за тран сфор ма ци ју48 
фран цу ском ге не ра лу што омо гу ћа ва да Фран цу ска ак тив но 
уче ству је у ре струк ту и ра њу са ве знич ких сред ста ва за ак ци-
ју. У том свој ству, Фран цу ска ће на ста ви ти да да је пред ност 
при ла го ђа ва њу ко ман до ва ња нај ве ро ват ни јим опе ра тив ним 
ан га жма ни ма, ра ци о на ли зу ју ћи сво је аген ци је, и уна пре-
ђу ју ћи пред ви ђа ње и фи нан сиј ски ме наџ мент. Као је дан од 
глав них чи ни ла ца по ли тич ког, вој ног и фи нан сиј ског ути ца ја 
и зна ча ја НА ТО са ве за, Фран цу ска је убе ђе на да ви тал ност 
Али јан се за ви си од то га ко ли ко је сва ки члан уве рен да су 
ње го ви ин те ре си у пот пу но сти при зна ти и при хва ће ни де ло-
ва њем са мог са ве за. Фран цу ска ће и да ље охра бри ва ти са ве-
зни ке да пре у зму део од го вор но сти ра ди успе шног де ло ва ња 
са ве за. „Бе лом књи гом“ се до но си став да „за јед нич ко фи-
нан си ра ње мо ра би ти стро го кон тро ли са но и ре зер ви са но за 
при о ри тет не про јек те и ак тив но сти ко је до но се ко рист свим 
са ве зни ци ма, оја ча ва ја ћи њи хо ву ин тер о пе ра бил ност“.49

По ред ја ча ња опе ра тив них и функ ци о нал них спо соб-
но сти НА ТО са ве за, Фран цу ска на ме ра ва да очу ва сред ства 
сво је су ве ре но сти у свим ме ђу на род ним окол но сти ма и при-
ли ка ма. На ин ду стриј ском ни воу, окви ри са рад ње ко ји про-

47 Жак Ата ли, Краткаисторијабудућности, Ар хи пе лаг, Бе о град 2010, стр. 252.
48 SupremeAlliedCommanderTransformation(SACT).
49 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 61.
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из ла зе из па мет не од бра не50 тре ба да узму у об зир по тре бу да 
се про мо ви шу про јек ти ко је ини ци ра Европ ска од брам бе на 
ин ду стри ја, ра ди очу ва ња соп стве них сна га на осно ва ма нај-
са вре ме ни јих тех но ло ги ја и про из вод ње до ба ра ве ли ке ма те-
ри јал не вред но сти. За Фран цу ску „НА ТО и Европ ска Уни ја 
ни су кон ку рен ти јед ни дру гом“.51 Две ор га ни за ци је се ме ђу-
соб но до пу њу ју, би ло у без бед но сним од но си ма са дру гим 
ак те ри ма или ини ци ја ти ва ма удру жи ва ња и де ље ња52 без-
бед но сних спо соб но сти или у кон цеп ту па мет не од бра не. 

За хва љу ју ћи њи хо вим спе ци фич ним ка рак те ри сти ка-
ма, оне ну де ши рок оп сег од го во ра омо гу ћа ва ју ћи и Фран цу-
ској и ње ним са ве зни ци ма да се су о че са све ши рим спек тром 
ри зи ка и прет њи. Бли ска и праг ма тич на са рад ња из ме ђу ове 
две ор га ни за ци је је ва жан циљ за Фран цу ску. Да кле, Фран-
цу ска на ме ра ва да игра сво ју пу ну уло гу у обе ор га ни за ци је 
да би да ла свој до при нос ко лек тив ној без бед но сти. Оно што 
је кључ но то је да ће уче шће Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 
у без бед но сти Евро пе би ти ве ће „ако Евро па има по тре бе да 
их зо ве да по де ле те рет вој них тро шко ва“.53 

зАКљУчАК

У пе ри о ду до 2018. го ди не Фран цу ска ће на сто ја ти да се 
у окви ру НА ТО и ЕУ по зи ци о ни ра као европ ска си ла са гло-
бал ним до ме том, спо соб на да соп стве ним сна га ма за шти ти 
сво ју те ри то ри ју, др жа вља не и ви тал не на ци о нал не ин те ре се 
и да, за јед но са парт не ри ма и са ве зни ци ма, за шти ти без бед-

50 Ини ци ја ти ва па мет не од бра не је ини ци ра на од стра не Ге не рал ног Се кре та ра 
НА ТО. Циљ јој је да оп ти ми зу је са ве знич ке вој не тро шко ве пу тем удру жи ва-
ња, мул ти на ци о нал них на бав ки и за јед нич ког фи нан си ра ња са ве знич ких спо-
соб но сти. За сни ва се на три прин ци па (мул ти на ци о нал ној са рад њи, спе ци ја-
ли за ци ји та мо где има сми сла и при о ри тет ним спо соб но сти ма), ова ини ци ја-
ти ва је раз ви је на од стра не Вр хов не Са ве знич ке Ко ман де за Тран сфор ма ци ју 
(Su pre me Al lied Com mand for Tran sfor ma tion (SACT)).

51 French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 61.
52 Ини ци ја ти ва па мет не од бра не је ини ци ра на од стра не Ге не рал ног Се кре та-

ра НА ТО. Циљ јој је да оп ти ми зу је са ве знич ке вој не тро шко ве пу тем удру-
жи ва ња, мул ти на ци о нал них на бав ки и за јед нич ког фи нан си ра ња са ве знич-
ких спо соб но сти. За сни ва се на три прин ци па (мул ти на ци о нал ној са рад њи, 
спе ци ја ли за ци ји та мо где има сми сла и при о ри тет ним спо соб но сти ма), ова 
ини ци ја ти ва је раз ви је на од стра не Вр хов не Са ве знич ке Ко ман де за Тран-
сфор ма ци ју (Su pre me Al lied Com mand for Tran sfor ma tion (SACT)).

53  French Whi te Pa per on de fen ce and na ti o nal se cu rity – 2013, op.cit., p. 61.
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ност Евро пе и се вер ног Атлан ти ка, ути че на ста би ли за ци ју 
у не по сред ном европ ском окру же њу, до при не се ста бил но сти 
Бли ског ис то ка и Пер сиј ског за ли ва и уче ству је у опе ра ци ја-
ма по др шке ми ру у све ту. Без бед но сни ри зи ци и прет ње са 
ко јим се Фран цу ска су сре ће ра сту по бро ју и раз ли ку ју се 
све ви ше. Су о че на са мно го број ним прет ња ма и ри зи ци ма, а 
у ду ху не дав них ак ци ја у Ли би ји, Ма ли ју, Оба ли Сло но ва че 
и др., вој на ин тер вен ци ја и да ље оста је ва жан део Фран цу-
ске без бед но сти. По ред да љег сма ње ња број ног ста ња ору-
жа них сна га, у на ред ном пе ри о ду, оба ве штај на де лат ност и 
спе ци јал не сна ге до би ја ју на ро чит при мат и по ста ју те жи ште 
фран цу ских ула га ња, с же љом да и европ ски парт не ри пре-
у зму део тро шко ва и оба ве за у обез бе ђи ва њу и де ље њу ин-
фор ма ци ја. Оче ку ју ћи да ка пи та ли зу је свој пу ни ан га жман 
у НА ТО и све сна да де ли суд би ну сво јих парт не ра у Евро пи, 
она ће де ло ва ти уз кон сул та ци је са са ве зни ци ма, али ће по-
ку ша ти да одр жи спо соб ност за са мо стал но де ло ва ње. Ова 
спо соб ност се нај ви ше огле да у ка па ци те ти ма „од брам бе не 
ин ду стри је“, чи је уна пре ђе ње и очу ва ње кроз ула га ња и ко о-
пе ра ци ју с дру гим европ ским са ве зни ци ма оста је при мар ни 
циљ од брам бе не стра те ги је.

За Фран цу ску НА ТО и Европ ска Уни ја ни су и не мо-
ра ју би ти кон ку рен ти, не го две ор га ни за ци је ко је се ме ђу-
соб но до пу њу ју. У си ту а ци ји ка да се Аме ри ка фо ку си ра на 
Азиј ско-па ци фич ки ре ги он, Фран цу ска ви ди шан су за ЕУ да 
пре у зме од го вор ност за без бед ност у де ло ви ма све та за ко је 
сма тра да су од ви тал ног зна ча ја за Евро пу и да се по зи ци о-
ни ра као гло бал ни играч и рав но прав ни ји са ве зник Аме ри ке. 
За то Фран цу ска ви ди за јед нич ку без бед но сну и од брам бе-
ну по ли ти ку не као циљ за се бе, већ као (ци вил ни и вој ни) 
ин стру мент у слу жби ви тал них ин те ре са ЕУ. Али, европ ске 
зе мље мо ра ју да бу ду спо соб не да де фи ни шу за јед нич ке без-
бед но сне ин те ре се, кључ не за ЕУ. При ли ку за то Фран цу ска 
ви ди у из ра ди Бе ле књи ге ЕУ, у ко јој ће ује ди ње на Евро па 
из ра зи ти сво је гло бал не по ли тич ке ам би ци је. Уни ја, та ко ђе, 
мо ра да из ву че по у ке из опе ра ци ја у ко ји ма је уче ство ва ла. 

Фран цу ска ће по ку ша ти да бу де ли дер и по кре тач раз-
во ја европ ских од брам бе них ка па ци те та. При то ме, не ће за-
не ма ри ти вла сти те спо соб но сти. На про тив, на сто ја ће да их 
оја ча, с уве ре њем да на тај на чин нај бо ље до при но си сна зи 
за јед нич ких спо соб но сти ЕУ.
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FRENCHREPUBLICWHITEPAPER
OFDEFENCE2013

-FRANCEINNATOANDEU-

Resume

RepublicofFrance,thecradleofthemodernideaofuniting
Europe, based on the need formutual economic linkage, com
monvaluesand lastingpeace, today representsactivemember
andthestatewhichisacarrierofpoliticalpowerandinfluence
oftheEuropeanUnionandNATO.Despitetheunderstandingof
theEuropeanunitingasgeneralnecessityoftheWesternworld,
France has sought ways of establishing independent Europe,
whose oppinion would be equally recognized on international
scene.ThroughtheprismoftheColdWarandbipolarinternati
onalrelations,amodelofunitingthatwouldpreventfurthercon
flictontheEuropeancontinent,withparallelstrenghteningofthe
EuroAtlanticallianceandeconomictieswassought.

TheprimarygoalofallEuropeanallieswas togather in
ordertostabilizeeconomicandpoliticalsituationinthewartorn
Europe.Theincreaseofinfluence,economicandpoliticalpower
ofGermany,whichhasgonethroughyearsofliftingtheballast
ofguiltandoverallinheritanceofWorldWarTwohasledtothe
shiftingofthecenterofpowerintheunitedEuropetowardsoffi
cialBerlin,ontheaxisParisBerlin(Bonn).However,inthespirit
ofoncegreatcolonialandworldpower,Franceisactivelymoni
toringandmeasuringsecuritychanges,andactivelyseekingits
spotininternationalrelations.Today,Franceisstillthecenterof
modernEuropeandEuropeanUnion.

Byadoptingtheroofdoctrinarydocument“WhitePaperof
Defence,2013”,Francehaspubliclyexpresseditsviewoninter
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nationalpoliticalandmilitarysituation,aswellasunderstanding
ofitsroleinregional,Europeanandinternationalrelations.

Theprimarygoalofthisresearchisthereviewoftheatti
tudesofFrance(itspoliticalelite)onitspositionwithintheEuro
peanUnionandNATOinthelastadopteddoctrinarydocument
“WhitePaperofDefence,2013”intheperiod20132018.
Keywords:“WhitePaperofDefence,2013”,RepublicofFran

ce, doctrine, defence, uniting, strategy, European
Union,NATO,challenges,threats,risks
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* Фа кул тет без бед но сти, Уни вер зи тет у Бе о гра ду. 

** Фа кул тет без бед но сти, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.

*** Рад је на стао у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та број 47029, под на зи вом 
„Рен та бил ни из бор но вих тех но ло ги ја и кон цеп ци ја од бра не кроз дру штве не 
про ме не и стра те шке ори јен та ци је Ср би је у 21. ве ку“. Про је кат фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је у пе-
ри о ду 2011−2014. Ру ко во ди лац про јек та је проф. др Мом чи ло Ми ли но вић.

ЗоранКилибарда*
ЖељкоИваниш**

ИСКУШЕЊАЕВРОПСКИХ
ИНТЕГРАЦИЈА***

Сажетак

Европскаунијајепримерстварањановеформедржав
ности.Речјеосупранационалнојтворевининарегионалном
нивоукојасекрећеуправцукомплетирањасвоједржаволи
кости.Акобисесудилопонедвосмисленоисказаномраспо
ложењудржавакојепретендујунаЕУчланство,датајпут
пређузаштојемогућекраћевреме,моглобисеустврдити
дајеполитичкојединствоЕвропењенасасвимизвеснапер
спектива.Обитнодругачијемразвојудогађајаомогућно
стида Европскаунијазакаже,дапочнедапосрће,дапо
станенеприхватљивазанекесвојечланице,дапрестанеда
буденеодољивопривлачназанечланице,даизгубиатрибут
решења«којенемаалтернативу»отомесеуглавномвео
мареткоговори.Анализирајућиразличитемогућесценарије
даљегразвојапроцеса„уједињењa“Европе,ауторирадапо
кушавајудаидентификујуизазовесакојимаћесеЕвропска
унијасусретатиуколиконастависапроцесомпроширења.
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Такође,урадусеразматрапитањетзв.„европскебудућно
стиБалкана“,икритичкипропитује„трајно“опредељење
земаљатогпросторазаукључивањеуевропскеинтеграци
оне процесе, кao ифлоскула оњиховој „безалтернативно
сти“.
Кључне речи: Европска унија, Балкан, проширење, могући

сценарио,устав,Русија,Турска,алтернатива
На про сто ру Евро пе оства рен је за са да нај ви ши ни во 

ре ги о нал ног по ве зи ва ња. Европ ска уни ја је при мер ства ра ња 
но ве фор ме др жав но сти. Реч је о су пра на ци о нал ној тво ре ви-
ни на ре ги о нал ном ни воу. Исто вре ме но је дан део Евро пе, тзв. 
За пад ни Бал кан, и да ље је про стор на ко јем се још увек не 
зна де фи ни ти ван број и по ли тич ко-те ри то ри јал на ор га ни за-
ци ја др жа ва; про стор где још увек ни је за вр шен про цес ис цр-
та ва ња др жав них гра ни ца; где се не зна ни то где ће ко нач но 
да по чи ва ју мр тви, а ка мо ли то где ће и с ким ће да оби та ва ју 
жи ви; где по сто ји др жа ва чи ји се те ри то ри јал ни ин те гри тет 
и устав ни по ре дак одр жа ва спо ља на мет ну том упра вом и у 
исто вре ме др жа ва чи ји се те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве-
ре ни тет си лом спо ља на сто је да раз о ре; где по сто ји др жа ва 
из ко је је дан на род же ли по сва ку це ну да оде и од не се те-
ри то ри ју на ко јој жи ви, и др жа ва у ко јој по сто ји те ри то ри ја 
на ко ју не мо же да се вра ти на род ко ји је на њој жи вео и с 
ње про те ран; про стор где сва ка др жа ва по тра жу је не што од 
су сед не или јој не ку за слу гу по ри че, од но сно не ку  кри ви цу 
при пи су је; про стор ко ји не до пу шта да ње го во име – Бал кан 
пре ста не да бу де си но ним за не што скло но не ми ру, су ко бу 
и де ље њу. Као та кав, а ге о граф ски нео ту ђив од Евро пе, он 
оспо ра ва це ло ви тост Евро пе у сми слу мо гућ но сти хар мо ни-
за ци је ме ђу др жав них од но са на чи та вом ње ној те ри то ри ји. 
Да ли то зна чи да је Евро па, упр кос свим на по ри ма, ипак осу-
ђе на да оста не не у је ди ње на? Ко је зе мље, пи та се Гар тон Еш, 
ЕУ мо же да ап сор бу је, а да не пре ста не да функ ци о ни ше као 
по ли тич ка за јед ни ца? Мо же ли Тур ска би ти Евро па, а да то 
ни је Ру си ја.1

1 Еш, Г.Т., Слободансвет, Са ми здат Б-92, Бе о град, 2006, стр. 212.
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ПРОЈЕКЦИЈЕбУдУћНОСТИ
ЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Европ ска уни ја се кре ће у прав цу ком пле ти ра ња сво је 
др жа во ли ко сти. Тај про цес тре ба да се кру ни ше усва ја њем 
Уста ва као оп штег прав ног окви ра за је дин стве но ре гу ли са-
ње функ ци о ни са ња еко ном ског, по ли тич ког и без бед но сног 
си сте ма  Уни је. Ма да устав у свом пр во бит ном об ли ку ни је 
до био по др шку у свим зе мља ма ко је су ор га ни зо ва ле ре фе-
рен дум за из ја шња ва ње гра ђа на о том пи та њу,2 пот пи си ва ње 
Ли са бон ског уго во ра оста вља про стор за оп ти ми зам да ће 
ко на чан ре зул тат би ти по зи ти ван. Не ки у то не ве ру ју, дру-
ги, пак, сма тра ју да то и ни је суд бин ско пи та ње за Уни ју и да 
она и без Уста ва мо же, као и до са да, успе шно да функ ци о-
ни ше, са но вим чла но ви ма или без њих. О бит но дру га чи јем 
раз во ју до га ђа ја у Евро пи – о мо гућ но сти да  Европ ска уни ја 
за ка же, да поч не да по ср ће, да по ста не не при хва тљи ва за не-
ке сво је чла но ве, да пре ста не да бу де нео до љи во при влач на 
за неч ла ни це, да из гу би атри бут ре ше ња „ко је не ма ал тер-
на ти ву“ – о то ме се углав ном ве о ма рет ко го во ри. На осно ву 
то га мо гло би се за кљу чи ти да је у Европ ској уни ји ко нач но 
про на ђен ре цепт за бе смрт ност ре ги о нал не са рад ње и ин те-
гра ци ја. У том слу ча ју оста ло би отво ре но са мо још јед но 
пи та ње: да ли је до стиг нут ли мит ши ре ња или има шан се за 
још не ког да уђе у клуб бе смрт них? На рав но, та кав за кљу чак 
је, гле да но из европ ске пер спек ти ве, су ви ше по во љан да се 
не би сум њи чио. У том сми слу па жњу за слу жу ју раз ма тра ња 
ко ја до пу шта ју раз ли чи те учин ке и раз ли чи те ис хо де европ-
ског за јед ни штва. Ауто ри члан ка „Пет сце на ри ја за Евро пу 
су тра шњи це“3 до де ли ли су им на зи ве ко ји са ми по се би го-
во ре о ши ро ком ра спо ну тих мо гућ но сти. На јед ном кра ју је  
суд би на Титаника, на дру гом, ста тус суперсиле. Из ме ђу тих 
по ло ва ауто ри ви де још три  три мо гућ но сти озна че не као: 
затворено језгро, Монеовметод и отворенигравитациони
простор. 

2 Пр во бит на вер зи ја Европ ског уста ва од ба че на је на ре фе рен ду ми ма у Фран-
цу ској и Хо лан ди ји 2005. го ди не.

3 Ал ди е ри, Ф., Ема но у и ли дис, Ј. и Мо рун, Р., Пет сце на ри ја за Евро пу су тра-
шњи це, Лимесплус,  2004, бр.1, стр.53- 59.
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Првисценарио,„Титаник“, пред ви ђа сле де ћу си ту а ци-
ју: европ ска ин те гра ци ја је до спе ла у кри зу; иде ја ује ди ње ња 
је ис ком про ми то ва на не спо соб но шћу за јед ни це да од го во ри 
на спољ не и уну тра шње иза зо ве; све ви ше из ла зе на ви де ло 
су про ста вље ни ин те ре си и раз ли ке но вих и ста рих чла ни ца; 
струк ту ре про ши ре не ЕУ по ста ле су не е фи ка сне и нео д луч-
не; тр ве ња из ме ђу на ци о нал них ру ко вод ста ва са струк ту ра-
ма Уни је оте жа ва ју од нос гра ђа на са Уни јом; од нос по ли тич-
ких сна га у по је ди ним зе мља ма ме ња се у ко рист оних ко ји 
се про ти ве Евро пи као иде ји; раз ли чи ти по ли тич ки кон цеп-
ти  и си сте ми  вред но сти уве ћа ва ју мо гућ ност су ко ба из ме ђу 
др жа ва чла ни ца; прин цип европ ске со ли дар но сти ви ше не 
да је ре зул та те; по је ди не вла де зах те ва ју да се над ле жно сти 
ко је су пре не те на Уни ју вра те на на ци о нал ни ни во; др жа ве 
чла ни це ви ше не по др жа ва ју ауто ри тет Бри се ла без ре зер-
ве; Евро па гу би моћ и зна чај са ста но ви шта спољ не по ли ти ке 
и без бед но сти; уме сто Уни је на зна ча ју до би ја ју раз ли чи та 
при вре ме на са ве зни штва; је дин стве ну Евро пу за ме њу је 
раз је ди ње на Евро па у окви ру ко је ко а ли ци је ко ри сте раз ли-
чи те стра те ги је у ме ђу соб ном над ме та њу; то се не по вољ но 
од ра жа ва пре све га на  ста бил ност на ис точ ној гра ни ци Уни је; 
у не до стат ку аде кват не по ну де за ин те гра ци ју у Уни ју зе мље 
кан ди да ти гу бе ин те рес за при дру жи ва ње; зна чај Уни је као 
фак то ра ста бил но сти се сма њу је до сте пе на ире ле вант но сти. 

Другисценарио,„затворенојезгро“,по ла зи од прет по-
став ке да ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је не по сто-
ји са гла сност у ве зи са раз во јем бу ду ће по ли ти ке. Раз ли чи те  
кон цеп ци је оне мо гу ћа ва ју до но ше ње од лу ке о ре фор ми за-
јед ни це ко ја би би ла при хва тљи ва за све, што има за по сле-
ди цу  да гру па др жа ва  чла ни ца ме ђу соб но са ра ђу ју ван 
окви ра за јед нич ких спо ра зу ма. Оне на тај на чин ства ра ју 
европ ско „за тво ре но је згро“, ма да на ста вља ју да се ко ри сте 
пред но сти ма за јед нич ке ва лу те и је дин стве ног тр жи шног 
про сто ра. Услов за ула зак у „за тво ре но је згро“ су зна чај ни 
вој ни ка па ци те ти и спрем ност да се пре у зме ме ђу на род-
на од го вор ност. У не мо гућ но сти ус по ста вља ња је дин стве не 
спољ не по ли ти ке и по ли ти ке без бед но сти ко ја би би ла  из-
над на ци о нал ног ни воа, по је ди не чла ни це ус по ста вља ју 
са рад њу ван струк ту ра Уни је. Др жа ве ко је  пр ве пред у-
зи ма ју ко ра ке ка те сној по ли тич кој са рад њи су Не мач ка и 
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Фран цу ска ко ји ма се вре ме ном при дру жу ју још не ке чла-
ни це ЕУ. На спрам њих су зе мље но си о ци евро а тлант ске 
са рад ње Ве ли ка Бри та ни ја и Шпа ни ја ко је те сно са ра ђу ју 
са  Сје ди ње ним Др жа ва ма. У та квој си ту а ци ји об у ста вља 
се про цес про ши ре ња: „ви зи ју по ли тич ког је дин ства Евро-
пе за ме нио је праг ма ти зам“. Евро па „за тво ре ног је згра“ до би ја 
ка рак те ри сти ке екс клу зив ног клу ба. 

Трећисценарио,„Монеовметод“.4Пре ма овом сце на-
ри ју, бу ду ћи раз вој Европ ске уни је од ви ја ће се на на чин сли-
чан оном из прет ход них де це ни ја. Ма да на кон про ши ре ња 
ЕУ ни је у ста њу да од го во ри на све иза зо ве она ко ефи ка сно 
ка ко то мо гу да чи не на ци о нал не др жа ве, ко ри сти од за јед-
нич ког уну тра шњег тр жи шта и шен ген ског ви зног ре жи ма, 
као и свест да су европ ске ин те гра ци је га ран ци ја ми ра и ста-
бил но сти у овом де лу све та, до вољ но су јак раз лог за одр жа-
ва ње је дин ства Евро пе. Кри за у сфе ри еко но ми је и од ла га ње 
ре фор ме со ци јал ног си сте ма при пи су ју се не кон струк тив ном 
по на ша њу на ци о нал них вла да, а не мањ ка во сти Уни је, што 
зна чи да се ре на ци о на ли за ци ја европ ске по ли ти ке не ви ди 
као ал тер на ти ва по сто је ћем кур су ин те гра ци је. Уло га Уни-
је у  ме ђу на род ној за јед ни ци огра ни че на је во де ћом уло гом 
Сје ди ње них Др жа ва. Због не до стат ка по ли тич ке во ље вла-
да, она не уче ству је од луч но и од лу чу ју ће у ме ђу на род ном 
раз во ју и не ма из гле да да по ста не стра те шка свет ска си ла. 
Евро пља ни ни су спрем ни на ве ћа из два ја ња нео п ход на за 
зна чај но по ве ћа ва ње вој них ка па ци те та, та ко да се  де ло ва ње 
Европ ске уни је на пла ну без бед но сти и од бра не огра ни ча ва 
на ре ги о нал ни ни во. При је мом но вих чла ни ца са про сто ра  
ис точ не и ју го и сточ не Евро пе усло жња ва се про цес уну тра-
шње кон со ли да ци је што се од ра жа ва на за у ста вља ње да љег 
ши ре ња. Шан се пре о ста лих пре тен де на та на члан ство у 
Уни ји по ста ју све ма ње. Пре го во ри за при дру жи ва ње Тур ске 
се об у ста вља ју. Уме сто пи та ња про ши ре ња, ак ту ел но по ста је 
пи та ње ус по ста вља ња но вих од но са са окол ним зе мља ма при 
че му њи хов мо тив ре ги о нал не са рад ње ни је ви ше по тре ба 
за члан ством у Уни ји, већ функ ци о нал на по ве за ност са њом.

Четврти сценарио, „отворени гравитациони про
стор“,пред ви ђапро ду бљи ва ње про це са ин те гра ци је за шта 

4 Ибид, стр. 52.



ЗоранКилибарда,ЖељкоИваниш ИСКУШЕЊАЕВРОПСКИХ...

86

су по себ но за слу жне по је ди не „аван гард не др жа ве“ Уни је 
ко је уче ству ју у ве ћи ни про је ка та за ин те гра ци ју и ко је чи-
не цен тар јед ног отво ре ног гра ви та ци о ног про сто ра. Пра вац 
њи хо вог де ло ва ња је пу но по ли тич ко  је дин ство. У то име 
оне на сто је да спре че огра ни ча ва ње ЕУ на област сло бод не 
de luxe раз ме не и мар ги на ли зо ва ње ње них су пра на ци о нал-
них ин сти ту ци ја. Ве ћи на зе ма ља чла ни ца по др жа ва  про ду-
бљи ва ње про це са ин те гра ци је, али њи хо ва број ност озбиљ но 
оте жа ва да ље ко ра ке у том прав цу. Зе мље нај ви ше за ин те ре-
со ва не за ин те гра ци ју, ко ри сте ћи прин цип флек си бил но сти 
Уни је, про ду бљу ју са рад њу у по сто је ћим окви ри ма и ус по-
ста вља ју но ве об ли ке ин те гра ци ја. „Отво ре ни гра ви та ци о ни 
про стор“, омо гу ћу је сва кој др жа ви у сва ком тре нут ку уче-
ство ва ње у раз ли чи тим ини ци ја ти ва ма ко је су у функ ци ји 
ус по ста вља ња по ли тич ког на над на ци о нал ном ни воу. Га рант 
то га је зна чај на из вр шна и за ко но дав на моћ Европ ске ко ми-
си је, од но сно Пар ла мен та у ко ји ма се не пра ве раз ли ке ме ђу 
пред став ни ци ма др жа ва ко је уче ству ју и оних ко је не уче-
ству ју у про це су про ду бљи ва ња ин те гра ци је, али пра во гла-
са у Са ве ту ми ни ста ра при од лу чи ва њу о тим пи та њи ма има-
ју са мо они пред став ни ци зе ма ља уче сни ка. Уме сто кон сен-
зу сом, од лу ке се углав ном до но се ве ћи ном гла со ва. Про цес 
про ши ре ња се на ста вља. Упо ре до са про це сом ин те гра ци је 
око гра ви та ци о ног про сто ра, др жа ве ко је ни су део ЕУ мо гу 
се у крат ком ро ку при дру жи ти и уче ство ва ти у по је ди ним 
обла сти ма по ли ти ке уни је, ма да јој у пот пу но сти не при па-
да ју. Ти ме се отва ра ју вра та  др жа ва ма са пе ри фе ри је Евро пе 
ко је не ма ју шан су да у бли ској бу дућ но сти  по ста ну чла ни це 
Уни је, да уче ству ју у ње ним про јек ти ма. Циљ ове са рад ње је 
ста би ли за ци ја и раз вој ре ги о на и пру жа ње ал тер на ти ве ула-
ску но вих чла ни ца у Европ ску уни ју. 

Петисценарио,„европскасуперила“,по ла зи од прет-
по став ке да јеЕвро па рас по ла же ка па ци те ти ма мо ћи ко ји 
је ре ал но чи не свет ском си лом. Та моћ по чи ва на ви со кој 
про дук тив но сти, бро ју ста нов ни ка, вој ном по тен ци ја лу и 
је дин стве ном европ ском си сте му вред но сти. Европ ска уни-
ја је на пра гу да оства ри свој крај њи циљ, да по ста не Евро па  
др жа ва на ко ју су све чла ни це пре не ле ве ли ки број сво јих 
над ле жно сти из обла сти уну тра шње и спољ не по ли ти ке и 
еко но ми је. Као дру га свет ска су пер си ла Европ ска уни ја је 
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отво ре на за при јем но вих  чла но ва и као та ква она је је ди на 
си ла на све ту ко ја се те ри то ри јал но ши ри. По сле при дру жи-
ва ња Тур ске свим европ ским др жа ва ма отво ре на су вра та за 
при јем у Уни ју. Та  мо гућ ност ни је ус кра ће на ни зе мља ма 
из ван Евро пе, као што су, на при мер, Изра ел или  Ма ро ко. 
Ства ра њем европ ских ору жа них сна га са ну кле ар ним ар се-
на лом ко је јој, за јед но са ме стом у Са ве ту без бед но сти, усту-
па ју  Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја, Европ ска уни ја по ста је 
рав на Сје ди ње ним Др жа ва ма у сфе ри по ли ти ке без бед но сти 
на гло бал ном пла ну.

О ве ро ват но ћи сва ке од ових  пет сце на ри ја не за хвал но 
је су ди ти. Ис ку ство и те о ри ја ве ро ват но ће су ге ри шу да су 
ве ро ват ни ја ста ња ко ја се на ла зе не где из ме ђу на ве де них по-
ло ва – суд би не Титаника и ста ту са суперсиле. На рав но, ни 
гра нич на ре ше ња не мо гу се са свим ис кљу чи ти. Ако ни шта 
дру го, она и ка да ни су пот кре пље на  оче ки ва ном ар гу мен-
та ци јом,  вред на су као под се ћа ње на, чи ни се,  нео спор ну 
исти ну да не по сто ји дру штве но  ста ње ко је не ма ал тер на ти-
ву. Сва ка  и ма ло ве ро ват на ва ри јан та раз во ја не ке си ту а ци је, 
би ло да је крај ње по вољ на или крај ње не по вољ на,  за слу жу је 
да се узме у об зир при ли ком про јек то ва ња ре ше ња за ко је 
је она ре ле вант на. У том сми слу тре ба раз мо три ти и пи та-
ње тзв. „европ ске бу дућ но сти Бал ка на“, под ко јом се обич-
но под ра зу ме ва трај но опре де ље ње зе ма ља тог про сто ра за 
укљу чи ва ње у европ ске ин те гра ци о не про це се. При то ме се 
че сто на гла ша ва да то опре де ље ње немаалтернативу, што 
би, до слов но ту ма че но,  тра ба ло да зна чи да они ко ји оста ну 
из ван Европ ске уни је не мо гу да се на да ју ни че му до бром, да 
су осу ђе ни на на за до ва ње, да им је суд би на не из ве сна, да,  у 
нај бо љем слу ча ју,  мо гу да ра чу на ју на та во ре ње без из гле да 
да ика да до стиг ну оне ко ји су по ста ли део ује ди ње не Евро пе. 

Та кво ре зо но ва ње по ла зи очи глед но од прет по став ке да 
је Европ ска уни ја ап со лут но спо соб на да успе шно од го во ри 
на  иза зо ве с ко ји ма се су о ча ва сва ка «по ро ди ца» са по ве ћа-
ва њем бро ја чла но ва, те да ће, упр кос зам ка ма про ши ре ња, 
оста ти за ин те ре со ва на за уве ћа ње и вољ на да сва ком „но во-
ро ђен че ту“ при зна ста тус од ра слог чла на по ро ди це. Ако би 
та прет по став ка би ла ап со лут но тач на, тј. ако је  ис кљу че на 
мо гућ ност да Европ ску уни ју за де си суд би на опи са на прет-
ход но на ве де ним сце на ри јом „Ти та ник“ или  сце на ри јом „За-
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тво ре но је згро“, он да би бе зал тер на тив но (без ре зер вно) опре-
де ље ње за  „европ ску бу дућ ност“, у сми слу „Европ ска уни ја и 
са мо Европ ска уни ја“ би ло за и ста оп ци ја ко јој не би тре ба ло 
тра жи ти ал тер на ти ву. Ме ђу тим, у не до стат ку без ре зер вне са-
гла сно сти са том прет по став ком, ко ја чак и да по сто ји те шко 
да мо гла би ти пот кре пље на до вољ но чвр стим ар гу мен ти ма, 
ни је су ви шно има ти у ви ду и ре зер вне ва ри јан те бу дућ но сти. 
Оне ве ро ват но ни су та ко при ма мљи ве као бу дућ ност у „по-
ро дич ном кру гу“  зва ном Европ ска уни ја, али мо гу би ти при-
хва тљи ве, ако не дру га чи је он да као ма ње усло вља ван из бор. 
Све док је у игри оп ци ја  „за мр за ва ње про це са ши ре ња“, др-
жа ве ко је   још увек ни су ушле у про це ду ру за при јем у Уни ју 
не ма ју пра во да се од ри чу кре и ра ња сво је бу дућ но сти из ван 
ње них гра ни ца. Об у ста вља ње ши ре ња на нео д ре ђе но вре ме 
или до ис пу ње ња не ког усло ва ко јем се не мо же од ре ди ти 
рок (на при мер, до усва ја ња европ ског уста ва)  зна чи ло би да  
на нео д ре ђе но вре ме на ста вља ју да ег зи сти ра ју „две Евро пе“. 
Пр ва је не дво сми сле но ис ка за ла сво је пред но сти. До каз за то 
чи ње ни ца да је ни ко ни је на пу стио ни ти то на ја вљу је. Дру га 
мо же да се опре де ли да че ка да по ста не Пр ва, да оста не оно 
што је сте или да тра жи ре зер вну оп ци ју. Уко ли ко ува жи мо 
овај дру ги из бор, као ло гич но на ме ће се пи та ње – мо же мо ли 
го во ри ти о по сто ја њу са мо јед не, од но сно две Евро пе?  

ЈЕдНАИлИВИШЕЕВРОПА

При је мом Ру му ни је и Бу гар ске, Европ ска уни ја је учи-
ни ла од лу чу ју ћи ис ко рак на  ју го и сток. На том прав цу не ма 
ви ше др жа ва ко је ге о граф ски пот пу но (чи та вом сво јом те ри-
то ри јом) при па да ју Евро пи. Та кав ис ко рак на ис ток под ра зу-
ме ва при дру жи ва ње Укра ји не, Бе ло ру си је и Мол да ви је. На 
ју гу су, на кон при је ма Хр ват ске у члан ство, на ре ду за при-
јем, од но сно за кан ди да ту ру за при јем, зе мље За пад ног Бал-
ка на (Ал ба ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Ср би ја и Цр на Го ра) 
сва ка са ви ше или ма ње ен ту зи ја зма и пре по ру ка. На се ве ру, 
ван Уни је, али без зах те ва да јој се при дру жи је Нор ве шка. 
Ге о граф ски усред Уни је, али не у ње ном са ста ву, је Швај цар-
ска. Ове  две неч ла ни це ни ко, ме ђу тим, не сма тра због то га 
хен ди ке пи ра ним, ни ти њи хо ву по зи ци ју по ми ње као про бле-
ма тич ну за Европ ску уни ју у би ло ком сми слу (еко ном ском, 
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по ли тич ком, без бед но сном, кул ту ро ло шком). Оне се, да кле, 
не раз два ја ју од оно га што се до жи вља ва као ве ћин ски, ста-
бил ни ји, уре ђе ни ји и про спе ри тет ни ји („евро пе и зо ва ни“) 
део Евро пе. 

Та ко је Европ ска уни ја по ста ла си но ним за Евро пу ко ја 
ге о по ли тич ки при па да За па ду, а  ко ја осим за пад не Евро пе 
укљу чу је и „по за пад ње не“ бал тич ке др жа ве и др жа ве цен-
трал не и ју го и сточ не Евро пе, чла ни це не ка да шњег Вар шав-
ског уго во ра. Би ти у Евро пи, у при год ном по ли тич ком реч-
ни ку зна чи би ти у Европ ској уни ји; би ти на пу ту ка Евро пи, 
зна чи ис пу ња ва ти усло ве за при јем у члан ство. Ако би се су-
ди ло по не дво сми сле но ис ка за ном рас по ло же њу оних ко ји су 
се упу ти ли ка Евро пи да тај пут пре ђу за што је мо гу ће кра ће 
вре ме, мо гло би се ре ћи да је по ли тич ко је дин ство Евро пе 
ње на са свим из ве сна пер спек ти ва. То би тре ба ло да зна чи да 
су ЕУ и пре о ста ли део Евро пе већ по ста ли два де ла јед ног 
ор га ни зма – „два плућ на кри ла“ бу ду ће ује ди ње не  Евро пе, 
ка ко је сво је вре ме но па па Вој ти ла ви део њен ис точ ни за пад-
ни део. 

Ипак, чи ни се да је ра но за та кав оп ти ми стич ки за кљу-
чак. Ова два плућ на кри ла (ЕУ и оста так Евро пе) раз ли ку ју 
се не са мо по ка па ци те ту не го и по рит му ко јим ди шу. Док 
је та ко, док зе мље за ин те ре со ва не за ула зак у Уни ју не ис-
пу не за то пред ви ђе не и у ме ђу вре ме ну ве ро ват но про ши ре-
не усло ве, и док се тај њи хов труд не ве ри фи ку је пу но прав-
ним члан ством, Евро па и да ље (на нео д ре ђе но вре ме) оста је 
рас по лу ће на. За ту по дво је ност мо гло би јед на ко, а мо жда 
и ви ше, би ти од го вор но то ка ко др жа ве неч ла ни це до жи-
вља ва ју сво ју ис кљу че ност из „клу ба при ви ле го ва них“, не-
го објек тив на по зи ци ја у ко јој се оне на ла зе. По зна то је да 
не уз вра ће на љу бав уто ли ко ви ше бо ли уко ли ко је удва ра ње 
би ло упор ни је и ис кре ни је. С тог ста но ви шта, про мо ви са ње 
члан ства у Уни ји у циљ ко ји не ма ал тер на ти ву мо же да бу-
де кон тра про дук тив но. Ни је спор но да оно  под сти че др жа ве 
„озбиљ не кан ди да те“ да, при пре ма ју ћи се за при јем, усво је 
ви ше стан дар де еко ном ског, по ли тич ког и без бед но сног ор-
га ни зо ва ња, што је објек тив но у ин те ре су њи хо вог оп штег 
раз во ја, не за ви сно од ко нач ног ис хо да про це са при дру жи ва-
ња. Ме ђу тим, су о ча ва ње са те шко при хва тљи вим усло ви ма, 
од но сно усло ви ма ко је је не мо гу ће у крат ком ро ку ис пу ни ти 
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или се до жи вља ва ју као уце њи ва ње – из ну ђи ва ње усту па ка 
ко ји има ју за по сле ди цу од ла га ње оства ри ва ња ци ља, мо же 
да пр во бит ну ис кре ну  же љу за при сту па њем Уни ји  ре ду-
ку је до ни воа рав но ду шно сти. Ни је ис кљу че но да се, због 
фру стри ра но сти не у спе шним по ку ша ји ма да се из деј ству је 
члан ство, та  искре на  же ља  пре и на чи у сво ју су прот ност – у 
од бој ност пре ма Уни ји. У том слу ча ју, осе ћај по ни же но сти 
оних ко ји ни су по ло жи ли при јем ни ис пит за Уни ју, уз пре-
по тент но ше пу ре ње но во при мље них, аро ган тан став ста рих 
чла ни ца и па тер на ли стич ки од нос чел ни ка „европ ске по ро-
ди це“ пре ма „по на вља чи ма“, мо гу трај но да уда ље те  две 
Евро пе ви ше не го не го што би то био слу чај да ни је би ло 
ни ка квог по ку ша ја кан ди до ва ња и по ла га ња при јем них ис-
пи та – до ста вља ња по твр да о „зре ло сти“ за ула зак у дру штво 
евро пе и зо ва них на ци ја.5 

Дру ге „две Евро пе“ мо гле би да на ста ну уну тар са ме 
Европ ске уни је. То би се, на при мер, до го ди ло уко ли ко би 
Уни ја, у ин те ре су ефи ка сно сти од лу чи ва ња и у име ува жа-
ва ња  еви дент них раз ли ка из ме ђу др жа ва чла ни ца у по гле ду 
њи хо ве ве ли чи не и  сте пе на раз ви је но сти, па са мим тим и у 
по гле ду  до при но са сна зи за јед ни це, од у ста ла од прин ци па 
„јед на др жа ва је дан глас“.6 На пу шта њем од лу чи ва ња кон-

5 До каз за то је, на при мер, чи ње ни ца да са од ла га њем при је ма Тур ске 
у Европ ску уни ју, све ма ње Ту ра ка ве ру је да ће њи хо ва зе мља  по ста-
ти члан. Исто вре ме но, сма њу је се и број оних ко ји тај про је кат по-
др жа ва ју. По да ци до би је ни ис пи ти ва њем јав ног мне ња у је сен 2006, 
са мо го ди ну да на на кон от по чи ња ња пре го во ра за члан ство Тур ске 
у ЕУ, по ка за ли су да тек јед на тре ћи на Ту ра ка не дво сми сле но же ли 
да њи хо ва зе мља по ста не члан ЕУ. Две го ди не ра ни је ова по др шка је 
би ла за ду пло ве ћа. Turks cool to wards „un fa it ful“ Euro pe, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/euro pe/6121106.stm. (при сту пље но: 20.10.2013.)

6 На го ве шта ји про ме на у том прав цу већ по сто је. О њи ма се го во ри 
по во дом ини ци ја ти ве за рас пра ву о  тзв. по јед но ста вље ном уста ву. 
По је ди не зе мље већ су ре а го ва ле на то прет њом да ће уск тра ти ти по-
др шку сва ком но вом спо ра зу му ко ји ре ду ку је њи хо во пра ва у про це-
су гла са ња у Уни ји. За бра ћу Ка ћин ски, тра гич но пре ми ну лог пред-
сед ни ка Пољ ске и бив шег пре ми је ра ове др жа ве, то је би ло не што „за 
шта вре ди умре ти“  [EU con sti tu tion „can be sim ple“, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/world/europe/6753935.stm. (приступљено: 21.10.2013); Polish 
leader to debate EU treaty, http://www.source.ly/10ccI#.UmQeuRDfWWQ 
(приступљено: 21.10.2013)]. Варшава је изричито тражила да се 
из текста предлога Устава избаци став о тзв. „дуплој већини“ по 
којем би се при доношењу важних одлука узимао у обзир не само 
број држава које гласају «за» или „против“ него и број становника 
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сен зу сом, зе мље чла ни це не би ви ше ни фор мал но би ле рав-
но прав не, а то је ста ње у ко јем би се и дру ги об ли ци (не)рав-
но прав но сти као што је, на при мер, по сто ја ње огра ни ча ва ње 
за при лив рад не сна ге из но во при мље них зе ма ља то ком тзв. 
пре ла зног пе ри о да7, опа жа ли под ути ца јем не га тив ног ха ло 
ефек та. Ма да та вр ста по дво је но сти ни је имиџ ко ји би Уни ја 
же ле ла да гра ди, вр ло је ве ро ват но да ће се она кад-тад од лу-
чи ти за  ди фе рен ци ра но пра во гла са, ка ко би се за шти ти ла 
од че стих бло ки ра ња про це са од лу чи ва ња због не мо гућ но-
сти по сти за ња кон сен зу са. До дат ни раз лог за то мо гао би да 
бу де на го ве ште ни при јем  но вих чла но ва ко јим ће се, ако до 
ње га до ђе, већ са да ве ли ки број уче сни ка до го ва ра ња (27 чла-
но ва са истим пра вом гла са) по ве ћа ти до ци фре ка да по сти-
за ње пра вог до го во ра (без при ти ска и уце на) по ста је ско ро 
не за ми сли во. Во де ће зе мље Уни је те шко мо гу да при ста ну на 
на ста вак про це са ши ре ња, ако он по ве ћа ва ри зик од на стан-
ка та квог ста ња. Због то га се чи ни осно ва ном прет по став ка 
да је пред лог да се од ло жи при јем но вих чла но ва до усва ја-
ња европ ског уста ва мо ти ви сан, из ме ђу оста лог, на сто ја њем 
да се у ме ђу вре ме ну из ме ни на чин од лу чи ва ња, ако не ге-
не рал но, он да бар у ве зи са не ким про бле ми ма чи ја ре ше ња 
не тр пе од ла га ње. Дру ги раз лог за из ве сну ре стрик ци ју рав-
но прав но сти од но си се на еви дент ну по тре бу да се ра ци о-
на ли зу је функ ци о ни са ње ску пог ад ми ни стра тив ног апа ра та 
ко ји са при је мом сва ког но вог чла на по ста је све гло ма зни-
ји. Као очи гле дан при мер за то на во ди се по тре ба пре во ђе-
ња ве ли ког бро ја до ку ме на та и хи ља да стра на ра зног рад ног 
ма те ри ја ла ко ја про ис ти че из рав но прав но сти је зи ка свих 
чла ни ца. Ап сурд ност тро шко ва оства ри ва ња те вр сте рав но-
прав но сти по ста је ви ше не го очи глед на ка да има у ви ду то 
да би, у слу ча ју при је ма зе ма ља за пад ног Бал ка на, не ка да је-

тих држава, тј. специфична тежина њиховог гласа. У тој формули 
препознаје се ризик од доминације најмногољуднијих чланица – у 
преводу,  ризик од доминације Немачке која би, уз сагласност још две 
три бројније нације могла увек да обезбеди усвајање одлуке која њој 
одговара (Страх од „немачке Европе“, Политика, 19. 06.2007.).   

7 Споразуми о приступању прописују прелазни период у трајању 
од седам година током којег старе чланице могу да задрже ранија 
ограничења на пријем радне снаге из новопримљених земаља (Бекер, 
Ј. и Комлози, А., Границе у савременом свету, Филип Вишњић, 
Београд, 2005, стр. 147)
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дин ствен је зик на про сто ру са да шње че ти ри др жа ве (Бо сна 
и Хер це го ви на, Ср би ја, Хр ват ска, Цр на Го ра) тре ба ло да се 
по ја ви у че ти ри за себ не ва ри јан те. У про тив ном, ако би из о-
ста ла би ло ко ја од њих, иг но ри са на  др жа ва има ла би пра во 
да се про гла си „дис кри ми ни са ном“. Те шко је по ве ро ва ти да 
се би ло ко ја до бро вољ но од рек не тог пра ва, као што је те-
шко по ве ро ва ти да ће Уни ја ла ко то ле ри са ти ту вр сту ра сип-
ни штва у име ле че ња ком плек са но во ком по но ва них бал кан-
ских др жа ва. Ве ћа је ве ро ват но ћа да ће, пре не го што  до ђе у 
ту ап сурд ну си ту а ци ју, опре де ли ти за не ку ра ци о нал ни ју и 
еко но мич ни ју ва ри јан ту оства ри ва ња рав но прав но сти, што, 
не ми нов но под ра зу ме ва из ве сну ре стрик ци ју јед на ко сти ко-
ја ће, ве ро ват но, да по го ди ма ње ре спек тив не чла ни це и оне 
зе мље ко је тек тре ба да се при кљу че за јед ни ци. На ли ни ји 
та квих ди фе рен ци ра ња ко ја, у крај њем слу ча ју, не ис кљу чу-
ју ни уста но вља ва ње не ке вр сте пра ва ве та ре зер ви са ног за 
во де ће зе мље, мо гла би се ус по ста ви ти про ви зор на гра ни ца 
из ме ђу раз ли чи тих Евро па уну тар Европ ске уни је. То су оне 
гра ни це ко је би, пре ма пред ви ђа њи ма ауто ра „Пет сце на ри-
ја за Евро пу су тра шњи це“, одва ја ле „затворенојезгро“ или 
„отвореницентаргравитације“ од остат ка Уни је и де ла ко ји 
Уни јом ни је об у хва ћен. 

По сто ја ност и ло ка ци ја тих не ви дљи вих гра ни ца  ти-
чу се још јед ног бит ног пи та ња ка да је реч о ге о по ли тич кој 
пер спек ти ви европ ског кон ти нен та. То је  пи та ње  „ко нач-
них“ ге о по ли тич ких ли ми та Европ ске уни је. Ра зу мљи во је 
да је она,  као и све прет ход не ве ли ке си ле, за ин те ре со ва-
на да бу де што је мо гу ће ве ћа, али та ко да уве ћа ње бу де у 
функ ци ји по ве ћа ња ње не  кон ку рент но сти. Кључ на ди ле ма 
у ве зи с тим је сте пи та ње крај њег до ме та са рад ње и фор ми 
евен ту ал них ин те гра ци ја са  Тур ском и Ру си јом. Ско ро сва  
до са да шња раз ма тра ња на ту те му за вр ша ва ла су се из на ла-
же њем ва ља них раз ло га за за у ста вља ње про це са ши ре ња ис-
пред гра ни ца и јед не и дру ге. При то ме је кључ ну уло гу има-
ло ста но ви ште да осно ва ује ди ње ња мо ра да бу де слич ност у 
вред но сти ма ко је су бит не за  очу ва ње уну тра шње ко хе зи је, 
а са мим тим и чи ни лац уве ћа ња спо соб но сти од бра не од спо-
ља шњих опа сно сти. То ста но ви ште и да нас је при сут но, са-
мо што су кри те ри ју ми иден ти фи ко ва ња кључ них вред но сти 
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до не кле мо ди фи ко ва ни. То ва жи ка ко у слу ча ју од но са пре ма 
Тур ској та ко и пре ма Ру си ји. 

Ма да зна ча јан део те ри то ри је Ру си је ге о граф ски при-
па да Евро пи и ма да одав но по сто је раз ли чи те иде је о евро а-
зиј ским ин те гра ци ја ма у ко ји ма азиј ска ди мен зи ја ди мен зи ја 
не из о став но под ра зу ме ва Ру си ју, њу је ве о ма те шко за ми сли-
ти као чла на Уни је, осим у не ким са свим про ме ње ним ге о по-
ли тич ким окол но сти ма и под дру га чи јим пра ви ли ма ор га ни-
зо ва ња и функ ци о ни са ња за јед ни це. У при лог оправ да но сти 
ње ног ис кљу чи ва ња из пла но ва о ко нач ним  ге о по ли тич ким  
ли ми ти ма ЕУ, у пр ви план се ис ти че ње на ве ли чи на, од но-
сно, ка ко је то сво је вре ме но оце нио не мач ки ми ни стар од бра-
не Фол кер Рие, ње ни „енорм ни по тен ци ја ли и ге о стра те шки 
по ло жај“, ко ји „ви ше стру ко над ма шу ју европ ске ди мен зи је“ 
и чи не је не по доб ном за члан ство у ЕУ и за европ ске  са ве-
зе уоп ште.8 На рав но, по сто је и дру ги јед на ко ва жни раз ло зи. 
То је јед но став но чи ње ни ца да је пре би ло ка квог зна чај ни-
јег ко ра ка ка про мо ци ји иде је евро а зиј ских ин те гра ци ја, већ 
уве ли ко од ма као про цес уко ре њи ва ња евро а тлант ског стра-
те шког парт нер ства. То је оно што не ки ауто ри пре по зна ју 
као „ну кле ус но ве Евро а ме ри ке“ ко ји је ре зул тат по бе де 
Сје ди ње них Др жа ва у хлад ном ра ту за хва љу ју ћи ко јој им 
је при пао ге о стра те шки плен, ко јег оне ни у ком слу ча ју не 
же ле да се од рек ну.9

Уко ре њи ва ње тог евро а ме рич ког ну кле у са, ко је зду шно 
по др жа ва ју  но во при мље не зе мље ис точ не Евро пе и Бал ти-
ка, и за ко је је, од ста рих чла ни ца, по себ но за слу жна Ве ли-
ка Бри та ни ја, има за по сле ди цу до дат но од ли ва ње мо ћи ЕУ 
у ко рист НА ТО. До ка зи ва ње при вр же но сти НА ТО по ста ло 
је са став ни део при јем ног ис пи та за члан ство у Уни ји. Ни је 
слу чај но да су свих 12 но во при мље них чла ни ца прет ход но 
по ста ле чла ни це НА ТО. Да то ни су учи ни ле, и  Бу гар ска и  
Ру му ни ја, а мо жда  и  Бал тич ке зе мље, ве ро ват но би још увек 
че ка ле у ре ду за при јем. Ипак, члан ство у НА ТО, ма ко ли ко 
да је зна ча јан (ско ро нео п хо дан) ни је и до во љан услов за ула-
зак у клуб „бо љег“ де ла Евро пе. До каз за то је слу чај Тур ске. 
Она, као јед на од моћ ни јих чла ни ца НА ТО и нај зна чај ни ји 

8 Према, Туоми, О., Нова геополитика, Београд, Школа националне одбране, 
2000, стр. 69.

9 Карлачо, Л., Ex oriente nox, Лимесплус,  2004, бр.1, стр. 21.
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парт нер Аме ри ке у ре ги о ну, има пу ну ње ну по др шку за при-
јем у Европ ску уни ји, па ипак је још  да ле ко од тог ци ља. У 
ње ном слу ча ју, раз ли чи то сти (ге о граф ске, ре ли гиј ске, исто-
риј ске) ко је је де ле од Евро пе очи глед но су има ле пре ва гу 
над пре по ру ка ма ко је јој до но си парт нер ство са Аме ри ком, 
од но сно уло га у евро а тлант ској али јан си.10 Kaко за кљу чу-
ју Њу мен и Велш чи та ва иде ја Евро пе де фи ни са на по мо ћу 
„дру гог“, тер ми ни ма ко ји го во ре шта Евро па ни је. „Дру го“ је 
од и гра ло од лу чу ју ћу уло гу у фор му ли са њу европ ског иден-
ти те та, а то „дру го“ би ле су углав ном Тур ска и Ото ман ска 
им пе ри ја.11 Исти раз ло зи чи не и  да нас глав ну пре пре ку при-
хва та њу Тур ске за чла на ЕУ.12 При је му Тур ске у ЕУ отво ре-
но се про ти ви Фран цу ска. Тај став екс пли цит но је за сту пао 
бив ши фран цу ски пред сед ник Ни ко ла Сар ко зи ко ји је сма-
трао да Тур ска ни ге о граф ски, ни кул тур но, ни по ли тич ки 
не при па да Евро пи.13 Ми шље ње свог бив шег пред сед ни ка 
де ли ве ли ка ве ћи на (две тре ћи не) ста нов ни ка Фран цу ске. 
Исти про це на та про тив ни ка при је ма Тур ске у ЕУ има и ме ђу 
ста нов ни ци ма Грч ке и Ки пра, док их је у Аустри ји чак око 
80 од сто, што, на рав но, про ду бљу је сум ње Ту ра ка у ис кре не 
на ме ре Евро пе у пре го во ри ма о при дру жи ва њу, па и сум њу 
у свр сис ход ност на сто ја ња да се ис пу не зах те ва ни усло ви.14 
Пре ма ис тра жи ва њи ма јав ног мне ња из 2006. го ди не, три че-
твр ти не ста нов ни ка Тур ске  сма тра да у тој зе мљи ра сте ан-
ти е вроп ско рас по ло же ње. То се до во ди у ве зу са по дат ком да 
је по след њих го ди на ра пид но опа ло уве ре ње Ту ра ка да ће 
њи хо ва зе мља по ста ти члан ЕУ. На и ме, 2004. го ди не у то је 

10 Турска је још 1959. године поднела захтев за пријем у Европску економску 
заједницу (ЕЕЗ). Већ 1963. године потписала је са ЕЕЗ уговор о придруживању; 
1987. године поднела је молбу за пуноправно чланство у ЕЕЗ; 1995. године 
постигнут је договор о царинској унији између ЕУ и Турске; 1999. године 
Турска је званично постала кандидат за ЕУ; а 2005. године започети су 
преговори о придруживању. Brussels sets deadline for Turkey, http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/6126252.stm (приступљено 19.10.2013.)

11 Neuman, I.  and Welsh, J., The Other in European Self Definition,  Review of
InternationalStudies,  1991, No 4, pр. 327-348.

12 За више видети: Ђурић Ж, Ајзенхамер В, „Политички систем Турске на 
размеђу кемализма и исламизма“, Српска политичка мисао, Институт за 
политичке студије, Београд, 2011, No.4, стр. 444-446.

13 Париз против Турске у ЕУ, Политика, 15. 06. 2007. 
14 Turks cool towards «unfaitful» Europe, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6121106.

stm. (приступљено: 20.10.2013.)
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би ло уве ре но чак 67,5 од сто Ту ра ка, го ди ну да на ка сни је,  57, 
4 од сто, а у  2006. го ди ни  све га 32,2 од сто.15 Нај но ви ја ис тра-
жи ва ња јав ног мне ња спро ве де на од стра не Не мач ко-тур ске 
Фон да ци је за обра зо ва ње и на уч на ис тра жи ва ња (ТА ВАК), 
по ка зу ју да ЕУ-оп ти ми зам и да ље у дра стич ном па ду, те да-
нас чак 74%  тур ских гра ђа на сум ња да ће Тур ска ика да по-
ста ти чла ни ца Европ ске Уни је.16 Ма да зва нич ни ци Тур ске 
до след но по на вља ју да је њи хо ва зе мља чвр сто опре де ље на 
за члан ство у ЕУ и да «оста је ре ше на да за до во љи све кри-
те ри ју ме ко је Уни ја по ста вља», из ве шта чи са те ре на оце њу ју 
да су Тур ци већ по ста ли „умор ни од стал них при ти са ка из 
Бри се ла“ и да при дру жи ва ње Уни ји по др жа ва тек око 30 од-
сто ста нов ни ка.17

Очи глед но је да по сто је раз ли чи те пер цеп ци је ге о по ли-
тич ке по зи ци је и уло ге Тур ске у без бед но сној ар хи тек ту ри 
Евро пе. Бу ду ћи да је окру же на Бал ка ном Кав ка зом и Сред-
њим ис то ком, Тур ска је, по свом ге о граф ском по ло жа ју, ка ко 
сли ко ви то до ча ра ва је дан тур ски аутор, „у епи цен тру Бер-
муд ског тро у гла пост хлад но ра тов ске не ста бил но сти“, али 
је, ре зиг ни ра но за кљу чу је он, „из гле да по треб на Евро пи као 
вој но сред ство за кри зни ме наџ мент“.18 Дру гим ре чи ма, она 
је у Евро пи не сум њи во по жељ на као ре спек тив на чла ни ца 
НА ТО, али не и као чла ни ца ЕУ. Из гле да да су у пра ву ана ли-
ти ча ри19 ко ји про це њу ју да је кул ту ра и да ље вр ло ути ца јан, 
ако не и нај у ти цај ни ји чи ни лац при ис цр та ва њу „ко нач них“ 
гра ни ца Европ ске уни је, чак и он да ка да се еко ном ски и по-
ли тич ки аспек ти, као што су мир и де мо кра ти ја, ис ти чу  као 
зва нич ни кри те ри ју ми. Има, на рав но и дру га чи јих схва та ња 
ко ја при да ју од лу чу ју ћи ути цај еко ном ским ин те ре си ма. На 
при мер, пре ма Ан ге лу Гу ри ју, зва нич ни ку Ор га ни за ци је за 
европ ску са рад њу и раз вој (ОЕЦД),  члан ство Тур ске у ЕУ 
са свим из ве сно због то га што је то „у ин те ре су свих“. Он сма-

15 Само трећина Турака за ЕУ, Политика, 27.10.2006.
16 Турци изгубили наду да ће ући у ЕУ, http://www.euractiv.rs/eu-prioriteti/6344-

turci-izgubili-nadu-da-e-ui-u-eu-
17 Brussels sets deadline for Turkey, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6126252.stm 

(приступљено 19.10.2013.)
18 Bilgin, P., A return to «civilisational Geopolitics» in the  Mediterranean, Geopolitics, 

2004, No 2, p. 282.
19 Туоми, О., Новагеополитика, Београд, Школа националне одбране, 2000, стр. 

69.
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тра да, као што је сво је вре ме но пут сви ле чи нио до ступ ним 
ори јен тал на бо гат ства Па ри зу и Лон до ну, та ко би и Тур ска 
као чла ни ца Уни је, због сво је бли зи не  енер гет ским из во ри-
ма на про сто ру Бли ског ис то ка и у кав ка ско-ка спиј ском ре ги-
о ну, мо гла да бу де га рант снаб де ва ња европ ских по тро ша ча, 
а ти ме и фак тор одр жи во сти раз во ја Евро пе.20 У том слу ча-
ју Евро па би се ота ра си ла де ла не ла год но сти ко ју јој при чи-
ња ва за ви сност од ру ских енер ге на та, од но сно енер ге на та из 
Цен трал не Ази је ко ји се до пре ма ју пре ко ру ске те ри то ри је. 
Ме ђу тим, она ти ме по ста је ве ћи за ви сник од ста бил но сти си-
ту а ци је на про сто ру Бли ског ис то ка и  за ро бље ник де ба лан са 
ко ји би био про из ве ден ула ском Тур ске у Уни ју, а што ина че 
је дан од раз ло га за не га ти ван став пре ма иде ји при дру жи ва-
ња  Ру си је. 

ЗАКљУчАК

Да кле, пи та ње ко нач ног про ши ре ња Уни је и ди ле ма 
„јед на или ви ше Евро па“ не из о став но је по ве за но са про це-
ном ис пла ти во сти ри зи ка ко јим се пла ћа оче ки ва на до бит 
од по је ди них ва ри јан ти про ши ре ња или пак за мр за ва ња тог 
про це са у до стиг ну том ста ди ју му. Иде ја  за мр за ва ња обра-
зла же се оце ном је и у са да шњим гра ни ца ма ЕУ су ви ше хе те-
ро ге на и да је то чи ни под ло жном де ло ва њу цен три фу гал них 
си ла. Њи хо во по тен ци јал но из во ри ште је, на при мер, раз ли-
чит став о то ме ко ји од брам бе ни иден ти тет (па и иден ти тет 
уоп ште) има при о ри тет – да ли европ ски или евро а тлант ски; 
за тим пи та ње атлант ске зо не сло бод не тр го ви не (не ке зе мље 
се за ла жу за њу, дру ге су про тив то га); пи та ње рав но прав но-
сти ста рих и но вих чла ни ца21, и низ дру гих. Под ути ском тих 
раз ли чи то сти не ки ауто ри су скло ни да, ана лог но по де ла ма 
на гло бал ном пла ну, и у окви ру ЕУ пре по зна ју из ве сну по-
де лу у на Се вер и Југ.22 Ве ро ват но је да ће та по де ла и дру ге 
мо гу ће по де ле уну тар ЕУ би ти  из ра же ни је  уко ли ко је тем по 

20 Анкара даље од  Брисела, Политика, 27. 10. 2006.
21 Новопримљене земље, иако формално пуноправне чланице, то defacto нису. 

Бар за извесно време  играју улогу периферије Уније. Током прелазног периода 
од 7 година влада режим ограниченог прилива радне снаге из новопримљених 
земаља у земље старе чланице.

22 Туоми, О., Новагеополитика, Београд, Школа националне одбране, 2000, стр. 
70.
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ње ног ши ре ња бр жи, а кри те ри ју ми за то не до след ни. Би ло 
ка ко би ло, то је ри зик ко ји се пре у зи ма у име ко ри сти  ко је се 
мо гу оче ки ва ти од про ши ре ња.  
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CHALLENGESOF
EUROPEANINTEGRATION

Resume

TheEuropeanUnionisanexampleofthecreationofanew
statehoodformonthesupranationalregionallevel.Ifwejudgeby
undoubtedlyexpressedmoodofthestateswhichaspiretobecome
apartofEU,andtheirtendencytocrossthatpathintheshortest
possibletime,itcouldbearguedthatpoliticalunityofEuropeis
quitecertainperspective.Butgeneralandacademicpublicrarely
talksaboutverydifferentcourseofevents–thepossibility that
theEU fails,begin tostumble,becomesunacceptable forsome
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1.ПРОЈЕКцИЈАСРЕДњОРОЧНОг
ТРЕНДАБДП-АСАДИКИНЕ

Про јек ци је InternationalMonetaryFond за на ред не го-
ди не ука зу ју на на ста вак трен да ко ји тра је од кра ја де ве де се-
тих.1 На Гра фи ко ну 1 да те су тен ден ци је (и про це не) вред но-
сти, из ра же не у про цен ти ма гло бал ног БДП, БДП за САД и 
Ки ну, две во де ће ин ду стриј ске, од но сно еко ном ске си ле. Ја-
сно је ви дљив тренд опа да ња уде ла пр ве и раст уче шћа дру ге 
зе мље у гло бал ном БДП (сма њи ва ње уде ла САД у гло бал-
ном БДП, по себ но је из ра же но на кон 2000. и убр за но кри-
зом 2008). Овај тренд је још из ра же ни ји ако се по сма тра ју 
БДП-ови по ку пов ној мо ћи (PPP), где је Ки на већ на 3/4 ни воа 
САД. 

Гра фи кон 1
Уче шће САД и Ки не у гло бал ном БДП 2000, 2014. и 2019.

Извор:IMF,WorldEconomicOutlook:RecoveryStrengthening,butRe
quiresStrongerPolicyEffort.IMFSurvey,April8,2014.http://www.imf.org/
external/pubs/ft/survey/so/2014/res040814a.htm(12/04/2014)

1 IMF, World Economic Outlook: Recovery Strengthening, but Requires Stronger
PolicyEffort, IMF Survey, April 8, 2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/sur-
vey/so/2014/res040814a.htm (12/04/2014).
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И про јек ци је EconomistIintelligenceUnitсу у скла ду са 
прог но за ма IMF. На и ме, EconomistIintelligenceUnit про це њу-
је да ће гло бал ни раст би ти ре ла тив но ста би лан у на ред них 
по ла де це ни је (не што ис под 3% про сеч но по тр жи шним кур-
се ви ма). Аме рич ка еко но ми ја би на кон ове го ди не тре ба ло 
да има раст од око 2,5% про сеч но за кључ но са 2018, док ће 
ки не ски при вред ни раст ла га но успо ра ва ти у на ред них по ла 
де ка де, да би 2018. из но сио још увек им пре сив них 6%.2

По БДП по ку пов ној мо ћи (GDPPPP) по пр ви пут у по-
след њих два и по ве ка, ЗУР су 2013. ства ра ле пре ко по ло ви не 
свет ског БДП.3 Пет го ди на ка сни је, 2018. (пре ма про јек ци ја-
ма ММФ, 2013) БДП по ку пов ној мо ћи за Ки ну ће из но си ти 
20 730 ми ли јар ди до ла ра, за ЕУ 19 417, а за САД 21 556 ми ли-
јар ди до ла ра, што по сред но ука зу је, има ју ћи у ви ду трен до ве 
ра ста, да ће већ 2019. Ки на по овом по ка за те љу по ста ти пр ва 
еко но ми ја све та. 

Ови по да ци, сва ка ко, уз не ми ру ју јав но мње ње на За па-
ду. Кра јем 2013. и по чет ком 2014. ин тен зи ви ра ла се де ба та да 
ли ће се САД су о чи ти са тзв. се ку лар ном (ду го го ди шњом) 
стаг на ци јом, од но сно спо рим ра стом? Ува же ни аме рич ки 
еко но ми ста,  Ло ренс Са мерс (LawrenceSummers), ука зу је да 
је од по чет ка овог ве ка го ди шњи раст БДП-а САД из но сио у 
про се ку 1,8%, знат но ис под ра ста прет ход них де це ни ја, без 
об зи ра на не га тив не ре ал не ка ма те то ком прет ход них пет го-
ди на и из у зет но ла ба ву мо не тар ну по ли ти ку.4 Про це не убр-
за ња ра ста у 2014. су охра бру ју ће, али ће и по ред то га про из-
вод ња и за по сле ност оста ти да ле ко ис под оче ки ва ног трен да 
пре 2007. По сто је зна ци сла бље ња кре дит них стан дар да и на-
ду ва не вред но сти ак ти ва (не крет ни на и ак ци ја), што ука зу је 
да би мо гло до ћи до по врат ка про бле ма ка рак те ри стич них 
за пе ри од 2005-07. Да кле, иза зов ни је са мо да се по стиг не 
со ли дан раст, не го да се то учи ни на фи нан сиј ски одр жив 

2 Economist Iintelligence Unit, Globaloutlooksummary.GlobalForecastingService 
(April 14th, 2014), file:///C:/Users/pc2012/Downloads/GSJXAB00_20140416.pdf, 
p. 5 (19/04/2014).

3 Simeon Djankov & Antoine Van Agtmael, „BRIC Wall“, Foreign Policy
(24.9.2013), http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.
foreignpolicy.com/articles/2013/09/24/bric_wall_emerging_markets_growth.

4 Lawrence Summers, „Washington must not settle for secular stagnation“, Financial
Times (5.1.2013), http://www.ft.com/cms/s/2/ba0f1386-7169-11e3-8f92-00144fe-
abdc0.html#ixzz2pjNp5GZd.
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на чин. До бар део про бле ма при вре де САД је у не а де кват ним 
ква ли фи ка ци ја ма рад не сна ге, не до вољ ним ино ва тив ним 
ка па ци те ти ма кор по ра ци ја, од ла га њу по ре ске ре фор ме, те 
про бле му ду го роч не одр жи во сти пен зи о ног и си сте ма здрав-
стве не за шти те. Ме ђу тим, то су струк тур ни про бле ми, и ма-
ло је ве ро ват но да се ту на пра ве сна жни по ма ци у на ред них 
пет до де сет го ди на (по треб но је вре ме за обра зо ва ње, нпр). 
По ред то га, по ве ћа ње спо соб но сти да се про из ве де ви ше не-
ће се ‘пре то чи ти’ у по ве ћа ну про из вод њу уко ли ко не по сто-
ји ве ћа по тра жња за ро бом и услу га ма. Тре нут на еко ном ска 
по ли ти ка се осла ња на ка мат не сто пе знат но ни же од сто па 
ра ста, што у ду жем вре мен ском пе ри о ду прак тич но га ран-
ту је по ја ву ве ли ких ‘ме ху ра’ и опа сног по ве ћа ња ле ве ри џа, 
од но сно за ду же но сти, ком па ни ја. По Са мер су, по треб но је 
по ди ћи ни во тра жње кроз окон ча ње трен да све ма ње др жав-
не по тро шње и за по сле но сти. На и ме, тре ба ис ко ри сти те ку-
ћи пе ри од да се об нов и из гра ди инфраструкт урa. По ди за ње 
тра жње та ко ђе би мо гло да под стак не при ват ну по тро шњу, 
по себ но у енер гет ском сек то ру. 

За успо ра ва ње ре ла тив ног опа да ња САД од ве ли ке ва-
жно сти је на вод на ‘freaking’ ре во лу ци ја (наф та и гас из уљ них 
шкри ља ца, хи дра у лич но про из ве де на), од но сно по тен ци јал 
да САД у на ред ној де це ни ји по ста не, за јед но са Ка на дом, 
енер гет ски са мо до вољ на (што им пли ци ра сна жно сла бље ње 
по зи ци ја зе ма ља За ли ва и Ру си је). О овој ши ро ко ди ску то ва-
ној те ми по сто је опреч на ми шље ња, иако је чи ње ни ца да су 
у по след њих се дам го ди на, за кључ но са ав гу стом 2013, САД 
за чак 30% сма њи ле увоз си ро ве наф те, укљу чу ју ћи и нафт-
не де ри ва те. Нпр. Дејвис и Легет (Davis&Leggett)показују 
да ће америчка продукција тешке нафте (‘tightoil’) достићи 
мак си мум 2017. и по че ти да опа да.5

Ве ли ки про блем за одр жи вост јав них фи нан си ја САД 
пред ста вља сна жан раст не то јав ног ду га, ко ји се ду пли рао 
од 2007. ка да је из но сио 36% БДП. Обес хра бру ју ћа је тен ден-
ци ја ње го вог да љег уве ћа ња, што је до брим де лом по сле ди-
ца Оба ми них про гра ма, пре све га: SocialSecurity,Medicare,

5 Daniel Davis & Jeremy Leggett, „Underground Truths: Shale Won‘t Save Us“,
TheNationalInterest(October 28, 2013), http://nationalinterest.org/commentary/
underground-truths-shale-wont-save-us-9320?page=1.
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Medicaid.Исти на, оно што де ли мич но олак ша ва си ту а ци ју је 
вр ло ни ска ка ма та на јав ни дуг (2,6% по чет ком мар та 2014). 

По ве за но са ра стом јав не по тро шње је и ра сло ја ва ње 
аме рич ког дру штва ко је пре ти да угро зи ње го ве ба зич не 
те ме ље. Шти глиц (Stiglitz)на во ди да САД све ви ше по ста је 
дру штво ве ли ке не јед на ко сти и све ма ње со ци јал не мо бил но-
сти, што је тренд ко ји тра је од 1983. И пре по чет ка ре це си је, 
ре ал не за ра де ве ћи не аме рич ких по ро ди ца по ста ле су ни же 
не го пре де сет го ди на. По ве ћа на не јед на кост ни је по сле ди ца 
кри зе ‘subprime’ кре ди та (хи по те кар ни кре ди ти не по у зда ним 
ду жни ци ма) и ре це си је, али ју је фи нан сиј ска кри за до дат но 
по гор ша ла. До хо дак ти пич ног му шкар ца за по сле ног на пу но 
рад но вре ме стаг ни ра у по след њих три де сет го ди на.6 

Убр за ва ње ра ста САД под ра зу ме ва пре ва зи ла же ње не-
га тив ног ути ца ја ско ка ду го роч них ка мат них сто па по ве за но 
са на ја вом FED-a ју на про шле го ди не да ће до кра ја 2014. зна-
чај но ума њи ти обим ку по ви не др жав них об ве зни ца, од но сно 
кре и ра ње нов ца. Оно што иде на ру ку САД је и рас ко рак у 
ра сту ме ђу раз ви је ним зе мља ма, бу ду ћи да су оства ре не и 
про це ње не сто пе ра ста САД ско ро ду пло ви ше од ра ста БДП 
евро зо не од по чет ка свет ске еко ном ске кри зе.7

2.КОМПАРАцИЈАИНДУСТРИЈСКЕ
ПРОИзвОДњЕИСПОљНЕТРгОвИНЕ

САДИКИНЕ

Пр ви пут у мо дер ној исто ри ји јед на не-за пад на др жа ва, 
Ки на, по ста ла је во де ћа ин ду стриј ска си ла све та и нај ве ћи 
гло бал ни из во зник. Ве ли ки про блем САД је опа да ње ком пе-
ти тив но сти ње не ин ду стри је, и то у ко рист ис точ не Ази је, и 
пре свих Ки не. Не раз бо ри то и ул тра јеф ти но кре ди ти ра ње 
ду го је, пре ко де це ни ју, при кри ва ло сла бост, од но сно сма ње-
њу ком пе ти тив ност ин ду стри је САД. Да кле, удео САД опа-
да, док се уче шће Ки не у свет ској ин ду стри ји сна жно по ве-
ћа ва. То ком пр ве де це ни је 21. ве ка по раст ин ду стри је у Ки ни 

6 Joseph Stiglitz, „Kraj američkog sna“, Peščanik 21/12/2012, http://pescanik.
net/2012/12/kraj-americkog-sna/.

7 Economist Iintelligence Unit, Globaloutlooksummary.GlobalForecastingService 
(April 14th, 2014), file:///C:/Users/pc2012/Downloads/GSJXAB00_20140416.pdf, 
p. 5 (19/04/2014).
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из но сио је фан та стич них 181%, у САД скром них 11%. САД 
су 2000. чи ни ле од но сно 26% свет ске ин ду стри је, а Ки на 7%, 
док је 2012. САД ства ра ла ше сти ну, а Ки на 21% гло бал не ин-
ду стриј ске про дук ци је. Ин ди ка ти ван је и удео ин ду стри је у 
БДП САД, ко ји је из но сио скром них 12% у 2012, док је у Ки ни 
исте го ди не ин ду стри ја чи ни ла чак  29% но во ство ре не вред-
но сти, тј. БДП-а. Раст ин ду стриј ске про из вод ње то ком 2013. 
од 9,7% у Ки ни8 и 2,1% у САД9 по ве ћа ва пред ност нај мо го-
људ ни је зе мље све та, а про јек ци је ука зу ју да се и то ком 2014, 
као и на ред них не ко ли ко го ди на, мо же оче ки ва ти ви ше стру-
ко бр жи раст ин ду стриј ске про из вод ње у Ки ни у од но су на 
САД. Ина че, ки не ска вла да је тар ге ти ра ла раст ин ду стри је 
од 9,5% за 2014, што ће би ти под стак ну то и ре струк ту ри ра-
њем, од но сно по др шком hightech ком па ни ја ма, те за ме ном 
ста рих те хо но ло ги ја (укуп ни про фит ин ду стриј ских пред у-
зе ћа у Ки ни по ра сто је за им пре сив них 12% то ком 2013). 

Ка да је у пи та њу гло бал на тр го ви на уче шће САД је та-
ко ђе у па ду. По пр ви пут, 2013, Ки на је би ла нај ве ћи парт-
нер у ме ђу на род ној роб ној раз ме ни. Збир на вред ност из во за 
и уво за из но си ла је 4160 ми ли јар ди до ла ра, док је САД има ла 
раз ме ну од 3910 ми ли јар ди до ла ра. Збир на вред ност тр го ви-
не Не мач ке и Ја па на у 2013. би ла је 4189 ми ли јар ди до ла ра те 
је из ве сно да ће Ки на у 2014. по ста ти зна чај ни ја за свет ску 
тр го ви ну од ове две зе мље за јед но. Свет ска кри за је де ло ва ла 
као тек тон ски по ре ме ћај на би по лар но је згро свет ске еко но-
ми је ко је се на ла зи ло у САД и у Евро пи та ко што је про мо-
ви са ла Ки ну као но ви свет ски еко ном ски цен тар. Ја сно је да 
би Ки на то сва ка ко по ста ла, али је кри за тај про цес убр за ла 
(нпр. 2008. Не мач ка је би ла нај ве ћи свет ски из во зник ро бе са 
вред но шћу од 1449 ми ли јар де до ла ра, а ис пред Ки не са 1431 
и САД са 1287 ми ли јар ди до ла ра). Већ 2009. Ки на је по ста ла 
нај ве ћи свет ски из во зник. У 2013. Ки на је има ла из воз вре дан 
2210 ми ли јар ди до ла ра, ко ји је по ве ћан за 7,9% у од но су на 
2012. и чак за 54,5% не го 2008, за раз ли ку од САД где је пе то-
го ди шњи раст из но сио са мо 22,6%. С дру ге стра не, кроз раст 
уво за Ки на се по ја вљу је као но ви „мо тор“ за раз вој дру гих 
зе ма ља, за ме њу ју ћи у тој уло зи САД, ко ја је ову уло гу игра ла 

8 http://english.cntv.cn/program/bizasia/20140218/103890.shtml (14/04/2014)
9 https://www.mapi.net/research/publications/us-industrial-outlook-december-2013 

(14/04/2014).
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ви ше од по ла ве ка. Од 2008. увоз Ки не по ве ћан је за 72,2%, 
САД са мо за 7,5%, а Не мач ке за сим бо лич них 0,2%. У 2008. 
Ки на је са око по ло ви не вред но сти уво за САД 2008. у 2013. 
до шла до ско ро 84%, с тим да су се у де цем бру 2013. вред но-
сти уво за Ки не и САД го то во из јед на чи ле.10

Ки на успе ва да одр жи раст из во за и по ред ви ше го ди-
шњег сна жног ра ста пла та, услед акут ног не до стат ка про из-
вод них рад ни ка. Пла та за по сао тзв. пла вих-око врат ни ка је 
по ра сла из ме ђу 5 и 10 пу та у до ла ри ма у по след њој де це ни ји, 
чи ме је Ки на пре ста ла да има ре пу та ци ју зе мље са ни ским 
пла та ма за из во зно ори јен ти са ну про из вод њу. Нај мо го људ-
ни ја др жа ва све та је за др жа ла ни ске це не и ино стра не куп це 
јер су фа бри ке по ста ле про дук тив ни је. Ве ћи део про из вод ње 
је остао у Ки ни за то што та зе мља има ви со ко раз ви је не лан-
це снаб де ва ња ко ји во де до, и од, фа бри ка. Ин ди ка тив но је да 
је аме рич ки де фи цит са Ки ном све ви ше по сле ди ца ки не ског 
из во за на пред них тех но ло шких про из во да (пре све га по тро-
шач ке елек тро ни ке), док по чи ње да се сма њу је из воз ро ба ни-
же до да те вред но сти (нпр. обу ћа).

Обес хра бру ју ће је да су пет го ди на на кон пр вог са стан-
ка Г20 2008. Ки на и САД на пра ви ле ма ли про гресс у ме ђу на-
род ном ускла ђи ва њу еко ном ских по ли ти ка. САД и 11 дру гих 
зе ма ља пре го ва ра ју TPP(TransPacificPartnership), без Ки не. 
И Ки на и 15 дру гих зе ма ља пре го ва ра ју RCEP(RegionalCom
prehensiveEconomicPartnership), без САД. Та кав еко ном ски 
хлад ни рат мо же да бу де ве о ма ште тан за обе зе мље и свет. 
Ки на же ли да бу де део про це са ус по ста вља пра ви ла, а не са-
мо по сма трач, али Ки на та ко ђе мо ра да ура ди ви ше да убе ди 
оста ле да мо же да по стиг не ли бе ра ли за ци ју, по себ но у по-
сло ва њу др жав них пред у зе ћа, пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
и сај бер без бед но сти. Сва ка ко да се на ме ће по тре ба за раз ма-
тра ње за јед нич ке зо не сло бод не тр го ви не ко ја би об у хва ти ла 
TPP и RCEP.

Плат ни би ланс Ки не иде све ви ше ка урав но те же њу, 
као и аме рич ки, те се на по чет ку 2014. мо же кон ста то ва ти да 
је ера гло бал них не рав но те жа прак тич но за вр ше на. На и ме, 
де фи цит те ку ћег ра чу на САД је са алар мант них 5,8% БДП-а 

10 Мирослав Здравковић, „Робна размена Кине, САД, Немачке и Јапана у 2013“, 
Makroekonomija, www.makroekonomija.org/trgovina-kine-sad-nemacke-i-japana/
robna-razmena-kine-sad-nemacke-i-japana-u-2013-godini/.
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2006. сма њен на са мо 2,7% БДП, ни во ко ји САД мо гу ла ко 
фи нан си ра ти од при но са на прет ход не СДИ и тан ти је ма на 
па тен те и без ика квих до дат ног спољ ног за ду жи ва ња. Да кле, 
иако САД имао до ста фи нан сиј ских про бле ма, фи нан си ра-
ње спољ ног де фи ци та ни је био је дан од њих. Ки не ски су фи-
цит те ку ћег ра чу на плат ног би лан са је са им пре сив них 10% 
БДП-а 2007. пао на 2,5% 2013. Ка ко је Ки на за до во љи ла сво ју 
тра жњу за си гур ним ак ти ва ма (пре све га САД об ве зни ца ма), 
кре ну ла је као ри зич ни јим стра ним ин ве сти ци ја ма, од но сно 
по че ла је да ре ба лан си ра еко но ми ју ка по тро шњи (ово ме је 
по мо гло и ја ча ње ју а на и сла бље ње до ла ра).

С об зи ром да је Ки на и да ље ре ла тив но си ро ма шна зе-
мља све та, са БДП percapita од око 7000 до ла ра, њен по ло-
жај као нај ве ћег свет ског из во зни ка ка пи та ла ука зу је на по-
гре шну рас по де лу ре сур са. На ста вак аку му ла ци је де ви зних 
ре зер ви, ко је из но се око 3700 ми ли јар ди до ла ра, по ста је кон-
тра про дук ти ван. По треб но је при хва ти ти спо ри ји раст крат-
ко роч но у за ме ну за ви ше ста би лан ду го роч ни тренд ра ста. 
Кри ти чан пр ви ко рак је апре си ја ци ја ју а на, ко ја би би ла уме-
ре на, те успо ра ва ње из во за не би би ло дра ма тич но бу ду ћи да 
из во зним сек то ром Ки не до ми ни ра ју про из во ди пре ра ђи вач-
ке ин ду стри је (по себ но скла па ње ин тер ме ди јар них ин пу та 
уве зе них из Ја па на или Ју жне Ко ре је). Ја сно је да Ки на ису-
ви ше пре ду го од ла же нео п ход но при ла го ђа ва ње свог плат-
ног би лан са.11

Ка да су по ми њу кри ти ке на ра чун мер кан ти ли стич ке 
по ли ти ке Ки не по треб но је при се ти ти се да је то ком 19. ве ка 
САД, слич но свим ЗУР, по ста ла про тек ци о ни стич ка др жа ва. 
Про сеч не ца ри не су до сти гле мак си мум од 45% 1870-их, док 
да нас из но се тек 1,3%. Сли чан пут пре ла зи и Ки на ко ја ће 
ка да по ста не ком пе ти тив на про мо ви са ти сло бод ну тр го ви ну 
као и Бри та ни ја, САД, Не мач ка и Ја пан, од 1840-их, од но-
сно 1940-их, 1960-их и 1970-их. Нпр. аме рич ка IT ре во лу ци-
ја за ви си ла је од др жав них ис тра жи ва ња и на бав ки, што је 
у кон тра сту са оним што се че сто твр ди, ка да се ‘по ре ди’ 
не кре а тив ни др жав ни ка пи та ли зам у Ја па ну и Ки ни са ин-

11 Yu Yongding, „Reviving China’s Rebalancing“, ProjectSyndicate, 07.02.2014, 
http://www.project-syndicate.org/commentary/yu-yongding-says-that-ending-the-
country-s-chronic-external-surpluses-should-begin-with-a-shift-to-a-floating-ex-
change-rate-regime#HGyl84wuVurWv7kg.99.
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ди ви ду ал си тич ким ли бе рал ним ка пи та ли змом у САД. Нпр. 
Бри та ни ја је сре ди ном 20. ве ка би ла екс трем но ино ва тив на 
зе мља, али то ни је спре чи ло ње њу де ин ду стри ја ли за ци ју и 
ре ла тив но сла бље ње у од но су на Не мач ку, Ја пан и САД. 

Ин те ре сант но је да су ка сних 80-их еко но ми сти по тен-
ци ра ли ком пе ти тив ност Ја па на у од но су на За пад у ве ли ком 
бро ју hightech про из во да, као и ин ду стри ји ма сов не про-
дук ци је. Сре ди ном 80-их је пре о вла да ва ло уве ре ње да ће до 
2015. ја пан ски БДП по гла ви ста нов ни ка би ти 10% ве ћи не го 
у САД (по ку пов ној мо ћи), али се ни шта од то га ни је де си ло, 
јер је ком пе ти тив ност при вре де Ја па на сна жно па ла. Ка ко је 
тре нут но САД 7% си ро ма шни ја да нас не го што се оче ки ва ло 
2007, по ста вља се би пи та ње да ли ће се исто ри ја по но ви ти.12

3.ДАлИЋЕЈУАН
УгРОзИТИПОзИцИЈУДОлАРА?

За гло бал ну по зи ци ју Ки не, ка ко и САД, од ве ли ког 
зна ча ја је по ло жај њи хо вих на ци о нал них мо не та. За са да је 
нео спор но да ју ан (офи ци јел но: рен мим би) по ста је ре ги о нал-
на ва лу та. По из ве шта ју BISиз сеп тем бра 2013 ју ан је до-
сти гао 1,1% свих ‘foreignexchange’ тран сак ци ја и 9. ме сто у 
све ту (до лар др жи 43,5% тран сак ци ја). У ма ју 2013. 47 зе ма ља 
је об ра чу на ва ло ви ше од 10% пла ћа ња са Хонг Кон гом или 
Ки ном у ју а ни ма, а по себ но је сна жно ко ри шће ње ки не ске 
ва лу те за тран сак ци је са Ј. Ко ре јом, Тај ва ном, Син га пу ром, 
Фи ли пи ни ма, Фран цу ском, УАЕ и Бри та ни јом.13 

Удео до ла ра у ало ци ра ним свет ским де ви зним ре зер ва-
ма, ко је чи не 54,5% свих де ви зних ре зер ви, опа да од уво ђе ња 
евра, чи ји се удео бла го по ве ћа ва.14 У по след њих три на ест 

12 Bradford Delong, „Is America Turning Japanese?“, ProjectSyndicate 30.01.2014, 
http://www.project-syndicate.org/commentary/j--bradford-delong-shows-why-
trend-economic-growth-can-no-longer-be-neatly-disentangled-from-cyclical-
dynamics.

13 Economist Intelligence Unit, „Towards a redback world“, http://country.eiu.com/
article.aspx?articleid=50990389&Country=China&topic=Economy#&mkt_tok=3
RkMMJWWfF9wsRoisqzPZKXonjHpfsX87%2BwqUaSg38431UFwdcjKPmjr1
YcJSsV0aPyQAgobGp5I5FEPQrPYRK1jt6QEXw%3D%3D.

14 Allie Bagnall, “Effects of the Euro Crisis on Reserve Currency Holdings”, (May 
13th, 2013), ThePetersonInstituteforInternationalEconomics, http://www.piie.
com/blogs/realtime/?p=3571.
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го ди на, за кључ но са дру гим тро ме сеч јем 2013, удео до ла-
ра у де ви зним ре зер ва ма пао је са 72% на 61,9%, док је удео 
евра по ве ћан са 17,5% на 23,8%.15 Ово ука зу је да је за са да 
нај о збиљ ни ји иза зи вач до ла ру по сле 30-их го ди на 20. ве ка 
(на кон ‘де тро ни за ци је’ фун те) по стао евро, у ко ме је ина че 
де но ми но ван нај ве ћи део свет ских об ве зни ца. Тре ће ме сто 
ће у на ред ној де це ни ји, по све му су де ћи, за у зе ти ју ан. На-
и ме, нај ве ћи свет ски фи нан сиј ски цен три се, по сле од лу ке 
Ки не да ола ба ви не ке ре стрик ци је на тр го ви ну ју а ном (април 
2012), утр ку ју да за до во ље по ве ћа ну тра жњу за том ва лу том. 
Мо жда нај ва жни ји мо тив је оче ки ва ње да ће ки не ска мо не та 
да ље ја ча ти те се тр го ва ње с њом сма тра до брим би зни сом, 
ма да тре ба на гла си ти да се пот це ње ност ју а на зна чај но сма-
њи ла по след ње две го ди не (за око 12% ре ал но). 

Основ но огра ни че ње за ин тер на ци о на ли за ци ју ју а на је 
кон тро ла ка пи та ла. Ки на је за по че ла про цес ли бе ра ли за ци је 
ка пи тал ног ра чу на од 1996, а пре о ста ла је углав ном кон тро ла 
кре та ња крат ко роч ног ка пи та ла. За пот пу ну кон вер ти бил-
ност по треб на је ма кро е ко ном ска ста бил ност, сма њи ва ње 
фи нан сиј ског ле ве ри џа, флек си бил ни ја струк ту ра ка мат них 
сто па, ми ни ми зи ра ти ин тер вен ци је на де ви зном тр жи шту. 
Због још увек ви со ких ри зи ка ки не ска вла да ће одр жа ти по-
сте пе ни при ступ у по гле ду ли бе ра ли за ци је ка пи тал ног ра-
чу на.16

У сва ком слу ча ју, ма ло је ве ро ват но да ће ју ан за у зе ти 
ме сто до ла ра, али је из ве сно да ће удео ове ва лу те у гло бал-
ним то ко ви ма убр за но ра сти и да ће ве ро ват но до ве сти до 
зна чај ни јег сма ње ња ин тер на ци о нал не уло ге аме рич ке мо-
не те. Гло бал ни фи нан сиј ски си стем се сва ка ко кре ће ка све 
ви ше мул ти-ва лут ном си сте му. Ипак, до ла зе ће про ме не не 
зна че да ће до лар пот пу но из гу би ти ме ђу на род ни ста тус, већ 
ће аме рич ка ва лу та по ста ти са мо „јед на од не ко ли ко ва лу та 
ко је ће де ли ти ме ђу на род ну уло гу“.17

15 COFER-IMF, 2013, http://www.imf.org/External/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf.
16 Yu Yongding, „Reviving China’s Rebalancing“, ProjectSyndicate, 07.02.2014, 

http://www.project-syndicate.org/commentary/yu-yongding-says-that-ending-the-
country-s-chronic-external-surpluses-should-begin-with-a-shift-to-a-floating-ex-
change-rate-regime#HGyl84wuVurWv7kg.99.

17 Barry Eichengreen, „The Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the US dollar 
and the Future of the International Monetary System (23-24)“, Oxford University 
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4.ПОЧЕТКОМТРЕЋЕДЕцЕНИЈЕ
21.вЕКАКИНАПРЕСТИжЕСАД?

Ки на је глав ни гло бал ни ‘иза зи вач’ САД, пре све га еко-
ном ски, а у знат но ма њој ме ри ка да је у пи та њу ме ка и вој-
на моћ. За оста ле ве ли ке си ле ни је по же љан ни Си но-САД 
кон до ми ни јум (Г2), ни ти њи хо ва кон фрон та ци ја, ма да су 
оба сце на ри ја ма ло ве ро ват на (Saran, 2010). Оно што је за-
о ку пља па жњу еко но ми ста, али и ге о по ли ти ча ра, бу ду ћи да 
од еко но ми је ду го роч но за ви си и вој на моћ, је ка ко ће се у 
на ред ним го ди на ма кре та ти по ре дак еко но ми ја САД и Ки не. 
Ско ро све ука зу је да се исто ри ја убр за ва у дру гој де це ни ји 
21. ве ка. Ва жан мо ме нат ће би ти на по чет ку сле де ће де це ни-
је, ка да ће Ки на, то је све из ве сни је, пре у зе ти ме сто нај ве ће 
свет ске при вре де. Ка да је у пи та њу из воз, по тро шња енер ги-
је, про да ја ауто мо би ла или ин ду стриј ска про из вод ња Ки на је 
већ не ко ли ко го ди на свет ски број је дан. Од но си САД и Ки не 
нај бо ље се по Ро да ну (Rodhan) у ду гом ро ку мо гу опи са ти 
као ‘symbiotic realism’, где њи хо ва ме ђу за ви сност и по ве за-
ност има кру ци јал ну уло гу у об ли ко ва њу њи хо вих по на ша-
ња те ра ју ћи их ка праг ма ти зму и ели ми ни са њу ‘zerosym’ 
кал ку ла ци ја.

Ки не ски БДП сна жно ра сте и број не про јек ци је, укљу-
чу ју и оне од стра не углед ног TheEconomist-a ука зу ју да ће 
се по чет ком сле де ће де це ни је до ћи до су сти за ња. На и ме, 
лон дон ски TheEconomist (2012)18 омо гу ћио је да се ком би но-
ва њем ра зних сце на ри ја про це ни го ди на ка да ће Ки на су сти-
ћи САД. Ако по ђе мо од то га да би про сеч ни раст БДП Ки не 
у на ред ној де це ни ји мо гао би ти 6% (а САД 2%), да би ки не-
ска ин фла ци ја (од но сно де фла тор БДП) мо гла из но си ти 4% (а 
аме рич ка 2%) и да курс ју а на пре ма до ла ру остао не про ме-
њен (што је упит но јер ве ли ки су фи цит те ку ћих пла ћа ња Ки-
не уз исто вре ме ни де фи цит САД, тре нут но по око 2,5% БДП, 
ука зу је да би ју ан тре ба ло да ја ча пре ма до ла ру), он да Ки на 
пре сти же САД 2022, од но сно 2023. По сто је и мно го број не 

Press, 2011, p. 41.
18 The Economist, „Rolling back the years“, TheEconomistonline,23.02.2012, http://

www.economist.com/comment/1278601 (28.2.2012).
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дру га чи је ком би на ци је ових фун да мен тал них по ка за те ља, 
али ве ћи на њих, ко је се ба зи ра ју на ре а ли стич ним прет по-
став ка ма, ука зу је на сли чан за кљу чак (евен ту ал но ‘тач ка’ су-
сти за ња мо же да ва ри ра го ди ну, две ра ни је или ка сни је).19

Ки на је и глав ни ге не ра тор раст гло бал ног БДП. На и ме, 
ова зе мља је од по чет ка 2010. за слу жна за чак тре ћи ну ра ста 
гло бал не еко но ми је, док је САД би ла за слу жна за до дат них 
12,5%, а оста ле раз ви је не зе мље за са мо 10%.20

Иако су број ни екс пер ти ко ји сма тра ју да ће се Ки на 
убр за но су о чи ти са знат ним еко ном ским успо ра ва њем, Џун
(Jun)ука зу је да Ки на још увек има не ис ко ри шће ни по тен-
ци јал ра ста, ипо ред успо ра ва ња са 10% 2007 на 7,7% 2013.21 
Те о ри ја кон вер ген ци је (Convergence Hypothesis) по ла зи од 
ста но ви шта да ће бр зо-рас ту ће ЗУР успо ри ти раст ка да до-
стиг ну од ре ђе ни ни во БДП по ста нов ни ку и ка пи тал не опре-
мље но сти рад ни ка у од но су на раз ви је не зе мље. Обич но се 
сма тра да је тај ни во око 60% до хот ка САД у пер ка пи та из-
ра зу. Ис ку ство Ја пан и че ти ри ‘’азиј ска ти гра’’ (Хонг Конг, 
Син га пур, Ј. Ко ре ја, Тај ван) кон зи стент но је са овом те о ри јом. 
На и ме, њи хов БДП је био на том ни воу ра чу на ју ћи БДП по 
ку пов ној мо ћи по ста нов ни ку ка да се еко ном ски раст сна жно 
ус по рио, пр во у Ја па ну по чет ком 70-их. Екс тер ни шок мо же 
да об ја сни успо ра ва ње ки не ског ра ста од 2007. (рен мин би је 
ре ал но апре си рао пре ма до ла ру, што је по ве ћа ва ло тро шко-
ве пред у зе ћа, док је шок на стра ни тра жње, ко је је сна жно 
па ла с кри зом 2008, по гор шао си ту а ци ју). Раст TFP (Total
FactorProductivity – укуп на про дук тив ност фак то ра про из-
вод ње) је из ве сно сна жно пао. Ако Ки на не успе да до ђе до 
пред но сти ко је пру жа ју шо ко ви у скла ду са  Шум пе те ро вом 
(Schumpeter) creative destruction, од но сно да им пле мен ти ра 
струк тур не ре фор ме (оја ча ва ње уло ге тр жи шта, сма њи ва ње 
др жав не ин тер вен ци је, пре ста нак суб вен ци о ни са ња не е фи-
ка сних пред у зе ћа) ки не ски TFP ће сна жно успо ри ти. Ме ђу-
тим, ка ко је ки не ски БДП по ста нов ни ку тек на осми ни или 

19 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/11/chinese-and-american-
gdp- forecasts?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Fcatching_the_eagle (12/12/2013).

20 www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21586611-world-
gdp (14/04/2014).

21 Zhang Jun, „Making Sense of China’s Growth Model“, ProjectSyndicate, 
20.01.2014, http://www.project-syndicate.org/columnist/jun-zhang.
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ше сти ни аме рич ког (но ми нал ни или по ку пов ној мо ћи) њен 
по тен ци јал за раст је у скла ду са ConvergenceHypothesis, да-
кле, да ле ко од ис пу ње ног. То упу ћу је да ће ни во БДП до ко јег 
се мо же сти ћи у на ред ним де це ни ја ма за ви си ти од пер спек-
ти ве ра ста TFP. Ки не ски раст TFP је у по след ње три де це ни је 
про сеч но из но сио 4% и из ве сно мо ра успо ри ти у на ред ним 
го ди на ма. За одр жа ва ње про сеч ног ра ста БДП од 6% по треб-
на је сто па ин ве сти ци ја од 25-30% БДП и TFP раст од са мо 
2,2-2,7%, што су ре а ли стич не прет по став ке. Ка ко је ки не ска 
про дук тив ност знат но ис под оне у САД и ка ко ће се ало ка-
ци ја ре сур са до дат но уна пре ди ти у на ред ној де це ни ји (ка ко 
се ка пи тал и рад бу ду ре ди стри бу и ра ли ши ром зе мље), TFP 
раст од 3% је са свим ре а лан, што би зна чи ло да раст БДП 
мо же до сти за ти и 7% то ком на ред них де сет го ди на, што би 
зна чи ло и на ста вак ре ла тив но бр зе кон вер ген ци је. 

Не дав ни из ве штај аме рич ког National ScienceBoard-a 
по ка зу је да се цен тар ви со ке тех но ло ги је по ме ра ка Ази ји, 
од но сно Ки ни. Удео Ки не у свет ској ви со ко-тех но ло шкој 
про дук ци ји по рас тао је са 8% 2003. на 24% 2012, док је уче-
шће САД 27%. Ка ко ки не ска укуп на про дук ци ја ви со ко тех-
но ло шких про из во да ра сте чак 18% го ди шње ја сан је тренд 
пре сти за ња. Ка да су у пи та њу ин ве сти ци је у R&D (ис тра жи-
ва ње и раз вој), од 2001. до 2011. гло бал ни удео САД је опао са 
37% на 30%, док се уче шће Ки не по ве ћа ло са 2,2% у 2000. на 
14,5% 2011. Удео R&D у БДП САД је био углав ном ста би лан 
у про те клих 20 го ди на (око 2,7 % БДП-а), док се код Ки не то 
уче шће бр зо по ве ћа ва ло (са 0,7 % на 1,8% БДП у истом раз до-
бљу). У по след њих 14 го ди на за кључ но са 2013. број Ки не за 
ко ји го ди шња за вр ша ва фа ку тлет се се дам пу та по ве ћао (на 
ско ро 7 ми ли о на). У Ки ни чак 31 % сту де на та је у ин же њер-
ству, што под сти цај но де лу је на бу ду ће ино ва ци је (у САД 
та ци фра је са мо 5%). Ипак, Ки на се су о ча ва са озбиљ ним 
иза зо ви ма ка да су у пи та њу ино ва ци је. На и ме, мно го ње них 
нај та лен то ва ни јих ди пло ма ца на пу шта зе мљу, уни вер зи те ти 
су оп те ре ће ни би ро кра ти јом, ки не ски обра зов ни си стем још 
увек на гла ша ва уче ње на па мет уме сто раз ви ја ња кре а тив но-
сти. Ге не рал но, Ки на је у ста њу да про из ве де мно го ве о ма 
па мет них љу ди, али су они пред су штин ским иза зо вом ка да 
тре ба пре тва ра ти от кри ћа у ко ри сне но ве про из во де, тј. на-
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пра ви ти ино ва ци ју. Ге не рал но се мо же ре ћи да САД оста је 
тех но ло шки цен тар све та, али и да Ки на су сти же.22

CongressionalBudgetOffice САД про це њу је да ће раст 
БДП по гла ви ста нов ни ка знат но успо ри ти у на ред ним де це-
ни ја ма. На и ме, од про сеч не го ди шње сто пе од 2,1% у 4 де-
це ни је пре по чет ка не дав не ре це си је, оче ку је се успо ра ва ње 
1,6% из ме ђу 2023 и 2088. Основ ни раз лог успо ра ва ња је про-
јек то ва ни пад за по сле но сти у од но су на по пу ла ци ју, што је 
по сле ди ца ста ре ња, ни жа сто па ра ђа ња и успо ра ва ње ра ста 
уче шћа же на у рад ној сна зи. Док је број осо ба ко је ра де по-
рас тао за про сеч но 1,6% го ди шње од 1970 до 2010, пред ви ђа 
се да ће сто па го ди шњег ра ста за по сле но сти па сти на са мо 
0,4% у на ред ним де це ни ја ма. Иако ова кав пад го ди шњи ра-
ста БДП percapita из гле да као зна ча јан, тре ба на гла си ти да 
ће и са про јек то ва ном ни жом сто пом ра ста де те ро ђе но да нас 
има ти ре ал не при хо де за 60% ви ше у уз ра сту од 30 го ди не, у 
од но су на ње го ве ро ди те ље у истом жи вот ном до бу.23

По раст тр го ви не уну тар Ази је по сле ди ца је и ки не ске 
цен трал не уло ге у про из вод ним мре жа ма Ис точ не Ази је. Од 
2001. до 2011. ки не ски удео у ју жно ко реј ском из во зу се удво-
стру чио (на 24%), док је уче шће у из во зу Ја па на ра сло још бр-
же (са 8% на 20%). Ки на је нај ве ћи тр го вин ски парт нер свих 
де сет чла ни ца АСЕ АН-а. Сту ди ја Азиј ске бан ке за раз вој 
ука зу је да 1% по ве ћа ња БДП Ки не по ди же БДП у ЗУР Ис точ-
не Ази је за око 0,6%. Ако би Ки на ус пе ла да успе шно ре ба-
лан си ра сво ју еко но ми ју у прав цу по ра ста по тро шње, ње ни 
по слов ни парт не ри би има ли огром не ко ри сти од из у зет но 
ве ли ког ма ло про дај ног тр жи шта. Ки на је ве ли ки ин ве сти тор 
и нај ве ћи тр го вин ски парт нер и у че ти ри од пет зе ма ља у ре-
ги о ну Цен трал не Ази је (из у зе так је Уз бе ки стан).

Оно што по ма же Ки ни у гло бал ној аре ни је моћ соп-
стве ног при ме ра. Нпр. Ки на је би ла у ста њу да пре у зме вођ-
ство у при ме ни чи стих енер гет ских тех но ло ги ја, док ће усва-

22 David Wertime, “It’s Official: China Is Becoming a New Innovation 
Powerhouse”, Foreign Policy, February 6, 2014, www.foreignpolicy.
com/ar t i c les /2014/02 /06 / i t s_off ic ia l_ch ina_ is_becoming_a_new_
innovation_powerhouse.

23 Martin Feldstein, „The Future of American Growth“, ProjectSindicate, http://
www.nber.org/feldstein/projectsyndicatejan2014.html (31.1.2014).
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ја ње утвр ђе них ме ђу на род них нор ми по мо ћи ки не ским бан-
ка ма да обез бе де тр жи шта и у раз ви је ни јим зе мља ма.
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GoranV.Nikolic

WHENWILLCHINA’SECONOMY
OVERTAKETHEU.S.ECONOMY?

Resume

Whatisattractingtheattentionofeconomistsandgeopoli
ticians, because themilitarypower’s longtermdependancyon
economy,istheeconomicorderoftheUSAandChina.Allpoints
outthathistoryisacceleratingthroughtheseconddecadeofthe
21stcentury.Thethresholdwillbethebeginningofthenextde
cade,whenChina,asitisincreasinglylikely,willbecomeworld’s
largesteconomy.

Referent analysis show thatChina’s economicpowerwill
surpass theUnited States at the beginning of the next decade,
andtheGreatRecession200708onlyacceleratedthisprocess.
Namely,numerousprojections,includingthosemadebyreputa
bleTheEconomist,suggestthatatthebeginningofthenextde
cadetherewillbeacatchup.TheLondonbasedTheEconomist
(2013)hascombinedvariousscenariosestimatesfortheyearin
whichChinawill overtake theUnitedStates. Ifwego froman
average 6%ChineseGDPgrowth in the next decade (and 2%
in theU.S.), and that theChinese inflation (andGDPdeflator)
couldamountto4%(2%intheU.S.)andtheRMBexchangerate
againstthedollarremainesunchanged(whichisquestionablebe
causea largecurrentaccount surplusofChinacombinedwith
the simultaneousU.S.deficit, currentlyatabout2.5%ofGDP,
indicatesthattheyuanshouldstrengthenagainstthedollar)then
China could surpass theUnited States in 2022 or 2023. There
areanumberofdifferentcombinationswiththesefundamentals,
butmostofthemthatarebasedonrealisticassumptionspoint
toasimilarconclusion.However,theU.S.willcertainlykeepfor
decadestechnologicallysuperioreconomy,themagnitudeofmili
tarypowercomparedwiththatofpotentialadversariesismuch
greater,itslevelofpoliticalinfluenceintheinternationalsystem
isunprecedented.
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For thefirst time inmodernhistoryanonWesterncoun
try,China,becamethefirstindustrialpowerintheworld.When
itcomestoexports,consumption,andautosales,Chinahasal
readybeentheworld’snumberonepower.Relationsbetweenthe
U.S.andChinacouldinthelongrunbedescribedasa‘symbiotic
realism’,wheretheirinterdependenceandconnectivityhasacru
cialroleinshapingtheirbehavior,forcingthemintopragmatism
andeliminationofzerosumcalculations.

China’sshareofglobalhightechproductionhasincreased
from8%in2003to24%in2012,whiletheshareoftheU.S.is
27%.IngeneralitcanbesaidthattheUnitedStatesremainthe
technologicalcenteroftheworld,butthatChinaiscatchingup.

ChinaisthemaingrowthdriveroftheglobalGDP.Infact,
sincethebeginningof2010sthiscountryhasaccountedforone
thirdofthegrowthoftheglobaleconomy,whiletheU.S.account
ed foranadditional12.5%andotherdevelopedcountries for
only10%.

Inthemediumterm,theglobalfinancialsystemisbecoming
moremulticurrency,wherethedollarbecomesjustoneofthefew
currenciesthatwillhaveaninternationalrole.Itisunlikelythat
theyuanwillreplacedollar,butitiscertainthattheshareofthis
currencyinglobalflowswillgrowrapidlyandwilllikelyleadto
asignificantreductionoftheU.S.currency’sinternationalrole.

AlthoughmanyexpertsbelievethatChinawillrapidlyface
asignificanteconomicslowdown,otherspointoutthatChinastill
hasuntappedpotentialforgrowthdespiteaslowdownfrom10%
in2007to7.7%2013.Namely,astheChineseGDPpercapitais
onlytheeighthoronesixthoftheU.S.one(nominalorpurchas
ing power, respectivelly), its growth potential is in accordance
withtheconvergencehypothesis,andthereforefarfromcomplet
ed.WhathelpsChinaintheglobalarenaisthepowerofitsown
example.
Keywords: theGlobalEconomy, theGreatRecessionof2007

08,BRICS,Industry,ForeignTrade,Yuan,Dollar,
China,U.S.

 Овај рад је примљен 17. априла 2014. године а прихваћен за штампу на са-
станку редакције 23. априла 2014. године.
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казујесвојеЈанусоволицекојимутиченасудбинусавремених
светскихдруштава.Неолибералниконцептглобализацијеи
њено асиметрично испољавање у савремености су, нажа
лост, потпуно гурнули у други планњену еманципаторску
улогу.Једаноднајзначајнијихтеоретичаракојисебавеовим
проблемомјестесвакакоНоамЧомскичијисуживотирад
обележиливећидеоXXипочетакXXIвека.Овајвеликибо
рацзамиридемократију једобарпримертогада јеперо
најмоћнијеоружјеодсвих.Онсеусвојимрадовимажестоко
бори против рата и неолибералног концепта глобализаци
је,критикујућипритомунајвећојмериостваривањеспољне
политикеСједињенихАмеричкихДржава,иутоменепосу
стајениданас.ПореданализетеоријскогдоприносаНоама



МишаСтојадиновић,ДанилоШуковић НОАМЧОМСКИ...

120

Чомскогзаразумевањенеоимперијалногконцептаглобали
зације,овајрадимазациљдаукажеиназначајиулогуин
телектуалацаусавременомдруштву,каоидаистакненео
пходност свакодневног критичког преиспитивања за разу
мевањесавременихдруштвенихпроцеса.
Кључнеречи:НоамЧомски,неоимперијалниконцептглоба

лизације, неолиберализам, „одговорност инте
лектуалаца“.

Но ам Чом ски [Noam Chomsky], аме рич ки лин гви ста, 
фи ло зоф, по ли ти ко лог, со ци о лог, пи сац, про фе сор уни вер зи-
те та, ди си дент, пред ста вља сва ка ко јед ну од нај зна чај ни јих 
лич но сти ко ја је обе ле жи ла ве ћи део XX и по че так XXI ве ка. 
Ње го во основ но обра зо ва ње се ти ца ло фи ло зо фи је и лин гви-
сти ке што је ре зул ти ра ло ти ме да је он 1955. го ди не до био 
док то рат из лин гви сти ке. По чев ши од 1960. го ди не Чом ски-
јев рад је по чео све ви ше да за ди ре у сфе ру по ли ти ке и дру-
штва. Од овог пе ри о да па на да ље ве ли ки број ра до ва Но а ма 
Чом ског из ла зи из сфе ре лин гви сти ке и ба ви се кри ти ком 
по ли тич ких и еко ном ских си сте ма. „Ра ме уз ра ме са мно-
го број ним анар хи стич ким дог ма ма Чом ски се ба ви кла сом 
и кла сном бор бом у кон тек сту моћ про тив не мо ћи.“1 У том 
сми слу, ра до ви Но а ма Чом ског су све ви ше по че ли да за ла зе 
у до мен ве ли ког бро ја дру штве них на у ка, јер се ба ве об ја-
шња ва њем са вре ме них дру штве них про це са на је дан но ви, 
осве жа ва ју ћи на чин, ко ји је умно го ме до при нео раз во ју њи-
хо вог са зна ња. Чом ски спа да у ред во де ћих ин те лек ту а ла ца 
у све ту ко ји су по ди гли свој глас у бор би за мир и де мо кра ти-
ју, а про тив ра та и то та ли та ри зма. То ком ше зде се тих го ди на 
XX ве ка Чом ски је био ис так ну ти кри ти чар ра та у Ви јет на-
му. Он је по стао је дан од нај ве ћих ана ли ти ча ра спољ не по ли-
ти ке Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, али и њен ве ли ки кри-
ти чар због под ри ва ња де мо кра ти је, кр ше ња људ ских пра ва и 
про мо ви са ња ин те ре са ма ло број них бо га тих сло је ва. Али сон 
Ед глеј [A li son Ed gley] на гла ша ва да је Чом ски је во гле ди ште 
од из у зет ног зна ча ја због то га што, у пост мо дер ном све ту где 
вла да кри ла ти ца anythinggoes и где је исти на не до сти жна, он 
до во ди у пи та ње та кву док три ну.2 

1 Da vid V. Healy, Class inAmerica:AnEncyclopedia(edi ted by Ro bert E. We ir), 
Gre en wo od Press, West port, Vo lu mes 1-3, 2007, стр. 129.

2 Ali son Ed gley, TheSocial andPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, 
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Од гО ВОР НОСт ИН тЕ ЛЕК тУ АЛ aЦА

„Од го вор ност ин те лек ту ал ца“ кри је јед ну кључ ну двој-
ност: бри ше раз ли ку из ме ђу „тре ба ло би“ и „је сте“.3 Што се 
ти че овог пр вог кон тек ста њи хо ва од го вор ност би тре ба ло 
да бу де иста као и од го вор ност оста лих љу ди, ако не и ве-
ћа, јер при ви ле ги је до но се при ли ке, ко је пак са со бом но се 
и мо рал ну од го вор ност. Чом ски по зајм љу ју ћи фра зу од Хан-
са Мор ген та уа [Hans Jo ac him Mor gent ha u], осни ва ча те о ри је 
ме ђу на род них од но са, ка же да „ми с пра вом осу ђу је мо оне 
по слу шне ин те лек ту ал це из бру тал них и на сил нич ких ре-
жи ма због њи хо ве конформистичкепокорностипремаони
манавласти“.4 Ка ко Мор ген тау ни је го во рио о ин те лек ту-
ал ци ма уну тар не ког то та ли тар ног ре жи ма, већ о за пад ним 
ин те лек ту ал ци ма, ко ји ни су има ли раз ло га за страх, њи хо ва 
од го вор ност је у то ме мно го ве ћа. Но ам Чом ски спа да у ред 
ин те лек ту а ла ца ко ји пре и спи ту ју зва нич не ста во ве и до во де 
у пи та ње го то ве од го во ре. У то ме је ујед но и су шти на оно га 
што би ин те лек ту ал на ели та тре ба ло да ра ди.  

Је дан од нај ве ћих иза зо ва са ко ји ма се ин те лек ту ал-
ци су сре ћу је сте то што они мо ра ју да се окре ну по тра зи за 
исти ном, а не да се сво јим ве шти на ма слу же за рад об ли ко ва-
ња ствар но сти по упу ти ма цен та ра мо ћи, јер „са мо сло бо дан 
чо век – ко га не пла ћа ни власт ни не ка ком па ни ја – мо же да 
искре но из но си сво ја на уч на от кри ћа“.5 Ка ко то Чом ски ле по 
ка же, „про блем истин ских де мо кра ти ја је у то ме што оне че-
сто по ста ну жр тве пра зно вер ја и да уме сто (...) ин ве сти то ра 
власт тре ба да за сту па ин те ре се свог на ро да“.6 Власт се, уме-
сто то га, ве о ма че сто ко ри сти „ве лом“ ко ји за ма гљу ју пра ву 
сли ку ства ри при че му се по ли тич ки реч ник ко ри сти на тај 
на чин да од ре ђе не ре чи до би ја ју мно го дру га чи је зна че ње од 
оног ка кво оне има ју у ствар но сти. То зна че ње је углав ном 
зна че ње ко је од го ва ра цен три ма мо ћи. „Та ко реч одбрана у 

Lon don and New Yourk, 2000, стр. 12.
3 Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, 

стр. 213.
4 Исто, стр. 213.
5 Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 11.
6 Исто, стр. 10.
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ства ри зна чи рат, демократијапо ста је технократија, а сло
бода–ропство.“7  

Чом ски на гла ша ва да се сви ин те лек ту ал ци ко ји озбиљ-
но схва та ју од го вор ност по сла ко јим се ба ве су сре ћу са два 
ме ђу соб но по ве за на за дат ка. „Је дан је да при ка жу бу ду ће 
дру штво ко је ће од го ва ра ти свим по тре ба ма људ ске при ро-
де, дру ги је да ана ли зи ра ју при ро ду мо ћи и угње та ва ња у 
са да шњем дру штву.“8 Пр ви за да так је умно го ме лак ши јер 
он под ра зу ме ва мно го ма ње ри зи ка, чак и у то та ли тар ним 
си сте ми ма, у од но су на дру ги. Дру ги за да так је мно го зах-
тев ни ји, јер је мно го ве ро ват ни је да ће ин те лек ту а лац ко ји се 
за пу ти овим пу тем на и ћи на мно го број не иза зо ве и пре пре-
ке. Ри зик је у том сми слу мно го ве ћи.

Џон Адамс [John Adams] је јед ном при ли ком из ја вио:  
„Моћ ни увек ми сле да има ју великудушу и ши ри ну по гле да 
ко ја им омо гу ћу је да ви де ви ше од сла бих.“9  Чом ски ка же је 
ува жа ва ње те ве ли ке ду ше по стао уоби ча је ни став ин те лек-
ту ал не ели те, ко ја сма тра да је она упра во та ко ја би тре ба ло 
да др жи по лу ге вла сти. Као по сле ди ца овог ста ва мо гу ће је 
раз ли ко ва ти двеврстеинтелектуалаца: ин те лек ту ал це тех-
но кра те или ин те лек ту ал ци на кло ње ни по ли ти ци, ко ји су 
од го вор ни, тре зве ни, кон струк тив ни, и ин те лек ту ал це ор јен-
ти са не ка вред но сти ма, ко ји чи не зло срећ ну гру па ци ју што 
пред ста вља тзв. прет њу де мо кра ти ји јер се упу шта у ома ло-
ва жа ва ње ли де ра, иза зи ва ње вла сти и де ма ски ра њу ус по ста-
вље них ин сти ту ци ја.10 

Ин те лек ту ал ци мо ра ју би ти отво ре на ума и вла да ти 
тер ми ни ма ко ји ма се ко ри сти зва нич на „по ли тич ки ко рект-
на“ ре то ри ка. Је дан од та квих из ра за ко ји се ве о ма че сто ко-
ри сте је сте „без бед но сна прет ња“, ко ји, пре ма Чом ском, по-
кри ва све оно што мо же на би ло ко ји на чин да угро зи аме-
рич ке ула га че.11 Дру ги ве о ма чест из раз ко ји се ко ри сти је сте 

7 Исто, стр. 10.
8 No am Chomsky, Radicalpriorities, Edi ted by C. P. Ote ro, Ex pan ded Third Edi tion, 

AK Press, Edin burg, Lon don, Oakland, 2003, стр. 15.
9 Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, 

стр. 214.
10 Исто, 2009, стр. 214.
11 Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, 

стр. 50.
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„праг ма тич ност“. За овај из раз Чом ски ка же да он у слу ча ју 
Сје ди ње них Др жа ва „зна чи радитипонашојвољи, а у слу ча-
ју дру гих зна чи да они радепонашојвољи“.12 

Кар лос Оте ро [CarlosOtero] ис ти че да се Чом ски од-
ли ку је „не за ви сним умом за ди вљу ју ћих спо соб но сти“.13 Не-
за ви сни ум мо ра би ти спо со бан да се отрг не од зва нич них 
док три на и да кри тич ки са гле да ствар ност. Он на ро чи ти зна-
чај Чом ског ви ди у ње го вој спо соб но сти да до во ди у пи та ње 
до ма ће и стра не ин те лек ту ал не стан дар де ко ји ства ри узи ма-
ју здра во за го то во у ве ли ком бро ју на уч них ди сци пли на, а 
за рад оства ри ва ња не ка кве до би ти. Моћ др жав не про па ган де 
се не сме ни ка ко за не ма ри ти, чак и ка да се ра ди и о нај о тво-
ре ни јим дру штви ма. Чом ски на ро чи то скре ће па жњу да су 
то та ли тар ни си сте ми мно го не е фи ка сни ка да се ра ди о кон-
тро ли ми шље ња у од но су на сред ства ко ја су на рас по ла га њу 
у де мо крат ским си сте ми ма.14 То је у не ку ру ку и ло гич но јер 
су де мо крат ска дру штва при ну ђе на да раз ви ја ју та ква сред-
ства да би одр жа ла кон тро лу, она се не мо гу отво ре но, по пут 
то та ли тар них си сте ма, слу жи ти си лом. 

Оте ро ука зу је на то да је, ка да се ра ди о Чом ски је вом 
од но су пре ма на у ци и ин те лек ту ал ци ма, мо гу ће уви де ти 
да се у ње го вим ра до ви ма мо гу при ме ти ти две глав не, ме-
ђу соб но по ве за не, те ме: „Јед на је да су ин те лек ту ал ци ве о-
ма че сто те жи ли да усво је гле ди ште ко је је у скла ду са др-
жав ном вла шћу, дру га је до при нос аме рич ке ин те ли ген ци-
је ре кон струк ци ји им пе ри јал не иде о ло ги је и ре ста у ра ци ји 
др жав них дог ми да би обез бе ди ли па сив ност и по слу шност 
’ћу тљи ве ве ћи не’.“15 У том сми слу је ра зу мљи ва Чом ски је ва 
те за: „,На су прот ши ро ко ра ши ре ном ве ро ва њу и док три на ма 
про из ве де них од стра не са ме ин те ли ген ци је, чи ње ни ца је да 
је нај ве ћи број ин те лек ту а ла ца од у век те жио пот чи ње но сти 
и по слу шно сти јед ној или дру гој др жа ви – углав ном сво јој, 
иако они ко ји су на кло ње ни ту ђој др жа ви при род но при вла че 

12 Исто, стр. 50.
13 No am Chomsky, Radicalpriorities, Edi ted by C. P. Ote ro, Ex pan ded Third Edi tion, 

AK Press, Edin burg, Lon don, Oakland, 2003, стр. 9.
14 Исто, стр. 9.
15 Исто, стр. 20.



МишаСтојадиновић,ДанилоШуковић НОАМЧОМСКИ...

124

мно го ви ше па жње, док се по слу шност пре ма сво јој др жа ве 
го то во узи ма као нор ма.“16

Ро берт Мек че сни  [Ro bert W. McChe sney] ука зу је да се 
нај ве ћи зна чај Чом ско га ви ди у то ме што је обра зо вао ве ли ки 
број љу ди о то ме да де мо кра ти ја пред ста вља ка мен те ме љац 
сва ког пост ка пи та ли стич ког дру штва за ко је вре ди жи ве ти и 
бо ри ти се.17 „У исто вре ме он је де мон стри рао ап сурд ност из-
јед на ча ва ња ка пи та ли зма и де мо кра ти је, али и ми шље ња да 
ће ка пи та ли стич ка дру штва, чак и у нај бо љим окол но сти ма, 
отво ри ти при ступ ин фор ма ци ја ма и од лу чи ва њу ван уског 
кру га кон тро ли са них мо гућ но сти.“18 Чом ски из ри чи то на гла-
ша ва да је не мо гу ће исто вре ме но за ла га ти се за пар ти ци па-
тив ну де мо кра ти ју и „сла ви ти“ ка пи та ли зам или би ло ко је 
дру го кла сно по де ље но дру штво. Нео ли бе ра ли зам у ве ли кој 
ме ри де лу је у сме ру огра ни ча ва ња по ли тич ких пра ва и мо ћи 
ве ћи не гра ђа на. 

Ко мен та ри шу ћи је дан ци тат Џор џа Ор ве ла [Ge or ge Or-
well] Чом ски да је јед но ве о ма ин те ре сант но по ре ђе ње ко ји-
ма се ис ти че зна чај сва ко днев не кри тич ке ана ли зе без ко је 
је ба вље ње ин те лек ту ал ним по слом бе сми сле но: „Цир ку ски 
пси ска чу ка да кро ти лац уда ри би чем по зе мљи, али ствар-
но ис тре ни ран пас на пра ви ће сал то кад би ча не ма.“19 Чом ски 
ка же да Ор вел као да је имао овим на уму ин те лек ту ал це 
ко ји се сма тра ју „до бро ис тре ни ра ним“ он да ка да спон та но 
по сту па ју по на ло зи ма ин те ре сних си ла, а да при том ни су 
ни све сни оно га што ра де, већ су, на про тив, уве ре ни да ра де 
је дан по штен и пре дан по сао. Су шти на по сла ко јим се ин те-
лек ту ал ци ба ве по вла чи јед ну спе ци фич ну оба ве зу ко ју они 
мо ра ју да ис пу не: „Одговорност интелектуалаца јесте да
говореистинуиобелоданелаже.“20

16 Исто, стр. 20.
17 No am Chomsky, ProfitoverPeople–NeoliberalismandGlobalOrder, Se ven Sto-

ri es Press, New York, To ron to, Lon don, 1999, стр. 12.
18 Исто, стр. 12.
19 Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропагандаи јавномњење–разговорис

НоамомЧомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 92.
20 Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропагандаи јавномњење–разговорис

НоамомЧомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 5.
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НО АМ ЧОМ СКИ И  
НЕО ИМ ПЕ РИ ЈАЛ НИ КОН ЦЕПт  

гЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Но ам Чом ски ис ти че да је свет јед но ве о ма ком пли ко-
ва но ме сто, јер „све што по сма траш, без об зи ра је ли то мо-
ле кул или дру штво, мо жеш да са гле даш на ви ше на чи на и 
до би ћеш раз ли чи те од го во ре, у за ви сно сти од то га ко ји на-
чин по сма тра ња ода бе реш“.21 Ово је уоби ча је ни про блем ко-
ји се ја вља у на у ци, при че му су ка да се ра ди о дру штву и о 
дру штве ним од но си ма про бле ми још ком пли ко ва ни ји, јер су 
дру штве ни од но си умно го ме сло же ни ји, а са мим тим и не ја-
сни ји. Су о чен са овим про бле мом „мо раш про на ћи од го ва-
ра ју ћу пер спек ти ву из ко је ћеш по сма тра ти ства ри и на да ти 
се да ћеш, у нај бо љем слу ча ју, ухва ти ти ба рем је дан зна ча јан 
аспект те ком плек сне ствар но сти“, али и он да ти „пре о ста је 
да се на даш да је ту реч о ва жном аспек ту“.22 

Овај ве ли ки ми сли лац у сво јој чу ве ној ана ли зи под на-
сло вом „Hu ma ni ta rian Im pe ri a lism: The New Doc tri ne of Im pe-
rial Right“ украт ко обра зла же „но ве стан дар де“ и „док три ну 
ху ма ни та ро ног им пе ри ја ли зма“ у са вре ме ним ме ђу на род ним 
од но си ма, ко ја је у ства ри пре ра ђе ни пред го вор књи зи „Hu-
ma ni ta rian Im pe ri a lism Using Hu man Rights to Sell War“ Жа-
на Брик мон та [Jean Bric mont], бел гиј ског те о ре ти ча ра. Овај 
рад је зна ча јан и због то га што, мо же се ре ћи, пред ста вља 
јед ну са же ту ана ли зу нај ва жни јих пи та ња ко ји ма Но ам Чом-
ски по ка зу је пра ву при ро ду про це са гло ба ли за ци је и но вог 
свет ског по рет ка. Је дан ње гов зна ча јан део је по све ћен НА ТО 
агре си ји на Ју го сла ви ју, екс пло а ти са њу Ла тин ске Аме ри ке, 
те ро ру на Ха и ти ју, зло чи ни ма у Ис точ ном Ти мо ру... Чом ски 
на овим, али и на мно гим дру гим при ме ри ма, де мон стри ра 
нео им пе ри ја лан кон цепт гло ба ли за ци је на де лу на чи јем се 
че лу на ла зе Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве.    

Крај Хлад ног ра та је са со бом до нео и од ре ђе не по те-
шко ће Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, јер се пред њи ма 
на мет нуо јед на но ви про блем „тре ба ло је про на ћи но вог не-

21 Исто, стр. 34.
22 Исто, стр. 34.
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при ја те ља“. На и ме, Хлад ни рат је слу жио, пре ма Чом ско ме, 
као оправ да ње за оства ри ва ње нео им пе ри јал них ци ље ва. То 
је ујед но и раз лог због че га ће се овај про блем на ћи у овом 
де лу као пред мет на ше ана ли зе. Та ко ђе, Ла тин ска Аме ри ка, 
Ис точ ни Ти мор, Ко со во и Ме то хи ја, Ази ја, Бли ски ис ток, то 
су са мо не ке од те ма ко је ће мо по ме ну ти, а ко је на нај бо љи 
мо гу ћи на чин илу стру ју Чом ски је во ви ђе ње при ро де про це-
са гло ба ли за ци је и ње ног нео им пе ри јал ног кон цеп та. Пој мо-
ви „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ и „од го вор ност за за шти ту“ 
су по ста ли но ви стан дар ди у ме ђу на род ним од но си ма. Ме-
ђу тим, при ме ри ко ји ма ће мо се ов де ба ви ти са свим ле по раз-
ве ја ва ју пле ме ни тост „но вог свет ског стан дар да“. На и ме, „то 
да узрок НА ТО бом бар до ва ња ни је био положај косовских
Албанаца би ло је и до та да ја сно из ве ли ког бро ја из ве шта ја 
за пад них до ку ме на та. Ме ђу тим, за ни мљи во је чу ти са нај ви-
шег ни воа да је ре ал ни узрок бом бар до ва ња то што је Ју го-
сла ви ја би ла је ди на пре пре ка да се у Евро пи ре а ли зу је по ли-
тич ки и еко ном ски про грам Клин то но ве [Wil li am Jef fer son 
„Bill“ Clin ton] ад ми ни стра ци је и ње го вих са ве зни ка. Су ви-
шно је го во ри ти о то ме да је ово ва жно от кри ће та ко ђе би ло 
ис кљу че но из ка нон ског опи си ва ња оно га што се до га ђа ло“.23   

Чом ски сма тра да је крај ми ле ни ју ма обе ле жи ло „раз-
ме тљи во хва ли са ње“ Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко је је 
над ма ши ло сво је прет ход ни ке у „за ди вље ним во ђа ма иде а-
ли стич ког но вог све та ко ји су чвр сто од лу чи ле да окон ча ју 
не ху ма ност, во ђа ма ко је су пр ви пут у исто ри ји по све ће ни 
мо рал ним на че ли ма и вред но сти ма“24. Крај ми ле ни ју ма пред-
ста вља „вре ме но вих про све ти те ља“, вре ме „до бро на мер-
но сти“ у ко ме се „ци ви ли зо ва не зе мље“ под вођ ством САД 
ру ко во де „ал тру и змом и мо рал ним вред но сти ма“.25 Ова ква 
сли ка све та зву чи го то во иде ал но, на шта на ро чи то ука зу је 
Чом ски, јер иако би ова ква сли ка све та до не ла мно га олак ша-
ња и за до вољ ства, да би смо је за и ста при хва ти ли мо ра ли би 
да за не ма ри мо ве ли ки број „твр до гла вих чи ње ни ца“.

Да ли су мно го број не ин тер вен ци је ко је су обе ле жи ле 
но ви свет ски по ре дак из вр ше не у ци љу бор бе за оп ста нак или 

23 No am Chomsky, “Hu ma ni ta rian Im pe ri a lism: The New Doc tri ne of Im pe rial 
Right”, MonthlyReview, Sep tem ber, 2008.

24 Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 65.
25 Исто, стр. 65.
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оства ри ва ње хе ге мо ни је на гло бал ној свет ског сце ни пред-
ста вља ди ле му ко ју Но ам Чом ски раз ре ша ва на је дан јед но-
ста ван на чин. Пре ма ње му, до вољ но је би ти отво ре ног ума 
да би са ми уви де ли да је да нас на сна зи нео ми пе ри јал ни кон-
цепт гло ба ли за ци је где се „дру ги“ про гла ша ва ју не при ја те-
љи ма, а „на ше“ ин тер вен ци је „пра вед ним и де мо крат ским“. 
По гле дај мо је дан упо ред ни при каз ко ји да је Но ам Чом ски у 
свом де лу „Им пе ри јал не ам би ци је“ на ко ме де мон стри ра ка-
ко се за исти до га ђај, мо же твр ди ти да пред ста вља зло чин, 
али исто вре ме но, ако би се тај исти/или слич ни до га ђај де сио 
не где дру где, он да би се за ње га мо гло твр ди ти да пред ста-
вља бор бу за осло бо ђе ње: „Се ћа мо ли се ру ских на па да на 
Гро зни у Че че ни ји 1999. го ди не? Гро зни је град при бли жно 
исте ве ли чи не као Фа лу џа са око три до че ти ри сто ти не хи-
ља да љу ди. То ли ко је бом бар до ван да је пре тво рен у пра ши-
ну. Али, ка да ми то исто учи ни мо у Фа лу џи, то је осло бо ђе-
ње.“26  Ов де Чом ски, пре све га, ми сли на је дан од пр вих на па-
да аме рич ке вој ске усме ре них на за у зи ма ње Фа лу џе, ко ји је 
био усме рен на Оп шту бол ни цу. Раз лог ко ји је том при ли ком 
био на ве ден је да је та бол ни ца би ла „цен тар про па ган де про-
тив са ве знич ких сна га за то што је пре те ри ва ла у из ја ва ма о 
бро ју на стра да лих ци ви ла“.27 Под се ти мо се да Женевскакон
венција ја сно на во ди да „ме ди цин ско и ре ли ги о зно осо бље  
мо ра би ти по што ва но и за шти ће но и да му тре ба пру жа ти 
сву рас по ло жи ву по моћ“, као и да „ле кар ске еки пе и ме ди-
цин ски тран спорт не сме ју би ти ме та на па да“.28 До га ђа ји у 
Фа лу џи пред ста вља ју ве ли ко кр ше ње Же нев ске кон вен ци је. 
„У на па ду на Оп шту бол ни цу у Фа лу џи, па ци јен ти су из ба-
че ни из кре ве та и за јед но са ле ка ри ма при мо ра ни да лег ну 
на под са ли си ца ма на ру ка ма.“29 Овај до га ђај све до чи о то ме 
ка ко би ти ве ли ки зна чи би ти „јед на ки ји“ од дру гих и ка ко на 
гло бал ној свет ској сце ни ве ли ки и моћ ни во де глав ну реч док 
су ма ли и не моћ ни при ну ђе ни да се ру ко во де ста рим сто ич-
ким на че лом ро ба Епик те та sustineetabstine. 

26 Но ам Чом ски, Империјалнеамбиције–разговориосветупосле9/11–интер
вјуисаДејвидомБарсамианом, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, 
стр. 101.

27 Исто, стр. 100-101.
28 Исто, стр. 101.
29 Исто, стр. 101.
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Дру ги свет ски рат је озна чио пре крет ни цу у од но си-
ма Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и остат ка све та. На и ме, 
Дру ги свет ски рат је на не ки на чин до при нео бр зом раз во ју 
САД ко ји им је ка сни је омо гу ћио за у зи ма ње до ми нант не по-
зи ци је у све ту. И док је ве ћи на европ ских зе ма ља би ла у пот-
пу но сти ра зо ре на и осла бље на, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
су оства ри ле огром ну до бит и про из вод ња у њи ма је по ра сла 
ви ше не го тро стру ко.30 Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су и пре 
Дру гог свет ског ра та би ле ме ђу во де ћим ин ду стри ја ли зо ва-
ним зе мља ма све та. Ме ђу тим, на кон Дру гог свет ског ра та 
САД су до шле у ту си ту а ци ју да по се ду ју го то во 50% свет-
ског бо гат ства.31 

Чом ски на гла ша ва да су ше фо ви План ског оде ље ња 
Стејт Де парт мен та још 1948. го ди не ука зи ва ли да, уко ли ко 
Сје ди ње не Др жа ве же ле да за др же до ми нант ну по зи ци ју по 
пи та њу свог бо гат ства, не тре ба при ча ти о не ја сним и не-
ствар ним објек ти ма као што су људ ска пра ва, по ди за ње жи-
вот ног стан дар да и де мо кра ти за ци ја, већ да се мо ра ра ди ти 
на „кон цеп ти ма чи сте мо ћи“ нео ме та ни иде а ли стич ким сло-
га ни ма ко ји се ти чу ал тру и зма и до бро би ти це лог све та.32 

Уко ли ко по гле да мо 1997. го ди ну мо же мо ви де ти да је она ре-
корд на по до пре ма њу аме рич ког оруж ја у Тур ску.33 Те го ди-
не је Тур ска при ми ла ви ше оруж ја не го за вре ме тра ја ња це-
ло куп ног хлад ног ра та, ко је је ко ри шће но у бор ба ма про тив 
Кур да. Тур ска је та да, ако се из у зму Еги пат и Изра ел по ста ла 
во де ћи при ма лац на о ру жа ња, при че му је 80% укуп не опре-
ме сти за ло из Ва шинг то на.34 Ко лум би ја је те исте го ди не, та-
ко ђе, има ла ре корд ни по раст при је ма на о ру жа ња ко је је за 
две го ди не са 50 ми ли о на ско чи ло на 290 ми ли о на, да би се 
на да ље са мо на ста вио тренд овог ра сла, да би 1999. го ди не 
пре сти гла и Тур ску.35 У Тур ској је до 1997. го ди не про те ра-
но на ми ли о не љу ди из опу сто ше них курд ских кра је ва, де се-
ти не хи ља да је по би је но, док ор га ни за ци је за људ ска пра ва 

30 Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 13.
31 Исто, стр. 13.
32 Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, 

стр. 43-44.
33 Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 66
34 Исто, стр. 66.
35 Исто, стр. 66.
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у Ко лум би ји про це њу ју да је до 1999. го ди не про те ра но 2,7 
ми ли о на љу ди, при че му овај тренд бе ле жи са мо раст та ко да 
је са мо у пр вих де вет ме се ци 2002. го ди не про те ра но пре ко 
350.000 љу ди.36 Да кле, са јед не стра не има мо „ве ли ке про све-
ти те ље ко ји се ру ко во де мо рал ним вред но сти ма и ал тру и-
змом“, док, са дру ге стра не, има мо обла сти обе ле же не на си-
љем, ко је пред ста вља ју глав не при ма о це вој не по мо ћи ових 
ве ли ких про све ти те ља.

Ло ги ка од но са из ме ђу Се ве ра и Ју га се огле да у то ме 
што је Ју гу до де ље на услу жна уло га, при че му „он тре ба да 
обез бе ђу је при род на бо гат ства, јев ти ну рад ну сна гу, тр жи-
ште, при ли ке за ин ве сти ра ње и, у по след ње вре ме, да увози
загађеност“.37 

Са мју ел Хан тинг тон [Sa muel Phil lips Hun ting ton] је 
1999. го ди не у ча со пи су Форинаферс на пи сао да док САД 
ре дов но про гла ша ва ју не ке зе мље отпадничкимдржавама, 
у очи ма мно гих зе ма ља упра во су САД по ста ле от пад нич-
ка су пер си ла, нај ве ћа по је ди нач на спољ на прет ња њи хо вим 
дру штви ма. Вре ме уни по лар ног све та је, пре ма Хан тинг то-
ну, про шло и вре ме је да Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве то 
уви де. Ве ли ки број на ци ја, чак и оних са ве знич ких, је уви-
део не при ја тељ ство САД. Ва шинг тон ви ше не ма куд не го да 
уви ди да је да нас ве ли ка си ла, али не и је ди на.38

* 
*
 *

За про цес гло ба ли за ци је се оправ да но мо же ре ћи да 
по се ду је Јанусово лице, еман ци па тор ско и по ро бљи вач ко. 
То је про цес ко ме тре ба при ћи кри тич ки и ко ји тре ба ис ко-
ри сти ти, али не и иде о ло ги зо ва ти и зло у по тре би ти, при че-
му тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу неолибералног концепта
глобализације, ко ји је ан та го ни стич ки и уни по ла ран, и мул
типоларногмоделаглобализације, ко ји је еман ци па тор ски и 
де мо крат ски. Нео ли бе ра ли зам у ве ли кој ме ри ства ра со ци-
јал не не јед на ко сти ко је оне мо гу ћа ва ју оства ри ва ње де мо кра-

36 Исто, стр. 67.
37 Но ам Чом ски, Година501–конквистасенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, 

стр. 43.
38 Sa muel Phil lips Hun ting ton, „The Lo nely Su per po wer“, Foreign Affa

irs, March/April 1999, до ступ но на http://www.fo re ig naf fa irs.com/ar tic-
les/54797/sa muel-p-hun ting ton/the-lo nely-su per po wer
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ти је. Ве ли ке кор по ра ци је у та квом дру штву има ју при ли ке 
и мо гућ но сти да ути чу на по ли тич ке про це се пу тем фи нан-
си ра ња. Но ам Чом ски ис ти че да су ве ли ке кор по ра ци је да ле 
го то во свету ауру основ ним вред но сти ма нео ли бе ра ли зма 
због че га оне у сво јим на сто ја њи ма рет ко на и ла зе на от пор. 
Он сма тра да су де мо кра ти ја, људ ска пра ва и еко ном ске док-
три не инструментимоћикојисепримењујузарадексплоа
тације. Ови иде а ли су до бри све док га ран ту ју да ће пра ви 
љу ди од то га има ти ко ри сти, у су прот ном пра ви ла игре се 
ме ња ју, при че му САДтежедаформирајутзв.демократију
одозгокојастављатрадиционалнеизворемоћи–углавном
корпорације ињихове сараднике – под ефикасну контролу. 
Фор мал на де мо кра ти ја ко ја пред ста вља не пре мо сти ву пре-
пре ку за оства ри ва ње де мо крат ских пра ва је на сна зи. Том 
при ли ком, Чом ски ука зу је, ре чи до би ја ју два зна че ња, јед но 
је оно ко је се на ла зи у реч ни ци ма, а дру го је оно ко је је у том 
тре нут ку од ко ри сти ве ли ким си ла ма. Основ на мак си ма овог 
но вог свет ског по рет ка је сте да би богатиљудитребалода
владајуњиме, при че му ње го во ства ра ње пред ста вља про цес 
ко ји сво јим при род ном то ком иде ка гло ба ли за ци ји еко но ми-
је и залажесезаинтересетранснационалнихкорпорација
ифинансијскихинституција,којеуправљајумеђународном
економијом. Нео ли бе ра ли зам се, ме ђу тим, у су сре ту са свет-
ском еко ном ском кри зом на шао на стакленимногама.

Али би, пре ма Чом ско ме, та ко ђе, би ло по гре шно за кљу-
чи ти да су из гле ди за бу дућ ност пот пу но мрач ни. Јед на од 
по зи тив них ства ри ко ја се де си ла је сте да је до шло до раз во-
ја кул ту ре људ ских пра ва ме ђу ши ро ким на род ним ма са ма. 
Овај тренд је на ро чи то био јак ше зде се тих го ди на XX ве ка. 
„У са вре ме ној исто ри ји би ло је зна чај них при ме ра на прет-
ка на под руч ју људ ских пра ва и де мо крат ских ме ха ни за ма 
кон тро ле над по је ди ним сек то ри ма жи во та.“39 Овај на пре дак 
су пре ма ње му на мет ну ле на род не ма се ра зним ме то да ма, од 
ко јих је нај че шћа ак тив но за ла га ње. „Штет не по сле ди це про-
јек та еко ном ске гло ба ли за ци је до ве ле су до ма сов них про те-
ста и ак ти ви зма на ју гу, а њи ма су се ка сни је при дру жи ли и 
ве ли ки сек то ри бо га тих ин ду стриј ских дру шта ва, па је та ко 
по ста ло не у по ре ди во те же тек та ко пре ла зи ти пре ко њих.“40

39  Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 293.
40  Исто, стр. 293.
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Mi sa Sto ja di no vic 
Da ni lo Su ko vic

NO aM CHOMSKY aND NEO-IM PE RIaL 
aM BI TI ONS OF GRE aT PO WERS aT 
THE BEGIN NING OF XXI CEN TURY

Re su me 

Globalizationrepresentsacomplexprocessfilledwithcon
tradictions thatchanges its structureand thedynamicsofcon
temporary society on day to day basis. This process shows its
Janusfacedailybywhichitinfluencesthefateofcontemporary
societies of the world. The neoliberal concept of globalization
anditsasymmetricshowinginmodernityunfortunatelycomple
telypushedbackitsemancipatingrole.Oneofthemostimportant
intellectualswhodealwiththisissueisbyallmeansNoamChom
skywhoselifeandworkmarkedthelargerpartofthe20thcen
turyaswellasthebeginningofthe21stcentury.Thismagnificent
fighterforthepeacecauseandthedemocracyisagoodexample
thatthepenthemostpowerfulweaponofall.Inhisworkshefe
arlessly fights against thewar and the neoliberal globalization
conceptmostlycriticizingeventodaythepracticalsideofUSA’s
foreignpolicy.Thisfierceopponentofthe‘’robbingcapitalism’’
considersitaninappropriatesystemforamodernsocietybecau
seitcannotenabletheneedforthepeople’sselffulfillment.

 NoamChomskyisoneofthemostquotedandmosttran
slatedintellectualsoftoday.Inhisworksheremarkablyusesthe
interdisciplinaryapproachwhereitishighlydifficulttoseparate
their importance to some scientific disciplines andput them in
certainideologicalandpoliticalterm.Itiscorrecttosaythatthe
largepartofhisapproachconcernspoliticsciencebutitisalso
truethatthatapproachcannotjustcomedowntothat.

 NoamChomskyinhisworksdealswiththefollowingto
pics: connection betweenmodern capitalism and neoimperia
lismor theconceptand the strategyof the internalandglobal
development(wheretheprofitisoverpeople)andtheaggressive
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foreignpolicy;hepoints to theconnectionbetweenneolibera
lism and globalism as the newworld order; he deals with the
problemofasymmetricglobalization,theproductionofpoverty
andsocietiessocialinequalities;hedeliberatesonthemediaand
thedemocracyinthedivisionsofsymbolicpowersintheeraof
globalization;hepointsouttheimportanceofantiglobalistand
alterglobalistmovements in the struggle for amore just soci
ety, humane and free world; he points to the consequences of
asymmetricglobalizationandits influence topromotionofwar
asthemeansforachievingworldhegemony;hepointsouttheim
portanceofcreatingresponsibleintellectualsandtheirrolewho
areaccordingtohimtheconscienceandconsciousnessofthena
tion.
Keywords:NoamChomsky,neoimperialconceptofglobaliza

tion,neoliberalism,“responsibilityofintellectuals”

 Овај рад је примљен 29. јануара 2014. године а прихваћен за штампу на са-
станку редакције 23. априла 2014. године.
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НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ
ИПРЕРАСПОДЕЛАБОГАТСТВА

Али је нов ца не ста ло, 
и сто ка ко ју има смо у на ше га је го спо да ра;

и ни је оста ло ни шта да до не се мо го спо да ру сво је му 
осим тје ле са на ших и њи ва на ших.

За што да мре мо на тво је очи ?
Ево и нас и на ших њи ва; 

ку пи нас и њи ве на ше за хљеб, 
да с њи ва ма сво јим бу де мо ро бо ви Фа ра о ну.

И зе мља по ста де Фа ра о но ва.
А они ре ко ше: ти си нам жи вот са чу вао,

не ка на ђе мо ми лост пред го спо да рем сво јим
да бу де мо ро бо ви Фа ра о ну.

Пр ва књи га Мој си је ва 18-20; 25.

Сажетак

Ве ли ке не јед на ко сти у рас по де ли и бо гат ству ни су по
сле ди ца ак ту ел не гло бал не кри зе али су оне у њој до шле до 
још ве ћег из ра жа ја. До све ве ћег ра сло ја ва ња до ла зи ка ко 
ме ђу др жа ва ма та ко и ме ђу гра ђа ни ма јед не др жа ве. Ве ли
ко ра сло ја ва ње и не јед на ко сти не при хва тљи ви су не са мо с 
мо рал ног ста но ви шта, те са ста но ви шта иде а ла јед на ких 
мо гућ но сти, не го и сто га што оне у се би кри је огром не еко
ном ске и по ли тич ке опа сно сти. 



Јо ван Б. Ду ша нић НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ ...

136

Кључ не ре чи: гло бал на кри за, нео ли бе ра ли зам, не јед на ко сти 
у рас по де ли, кон цен тра ци ја бо гат ства.

Ак ту ел на свет ска еко ном ска кри за,1 као и кри за из 30-их 
го ди на ХХ ве ка на ста ле су у САД а ка сни је се про ши ри ле 
на цео свет. По сле ди це кри зе из 30-их го ди на про шлог ве ка би ле 
су ка та стро фал не. До шло је до огром ног па да БДП, не за по сле-
ност је до сти гла не ве ро ват не раз ме ре, де пре си ја је тра ја ла све до 
Дру гог свет ског ра та, ко ме је пре ма мно ги ма ауто ри ма, до брим 
де лом, до при не ла и ова кри за.

Еко ном ске по ли ти ке ко је су до ве ла до кри за из 30-их го ди-
на про шлог ве ка, као и ак ту ел не кри зе, би ле су уте ме ље на на 
ве ро ва њу у ап со лут ну ефи ка сност „не ви дљи ве“ ру ке тр жи шта, 
од но сно са мо ре гу ли шу ћег la is sezfa i re тр жи шта. Ко ре ни ак ту-
ел не кри зе као и оне из 30-их го ди на про шлог сто ле ћа на ла зе 
се у три јум фу (нео)ли бе рал ног ка пи та ли зма,2 то јест еко ном-
ског дар ви ни зма3 као пра ва ја чег, моћ ни јег, его и стич ни јег и 
по хлеп ни јег на ба зи при ват не сво ји не. До обе кри зе до ла зи у 
тре нут ку ка да пре ра спо де ла до хо да ка и бо гат ства у дру штву 
до сти же за бри ња ва ју ће раз ме ре, од но сно ка да се без об зир-
но жр тву је до бро бит ве ли ког бро ја љу ди за рад про спе ри те та 
јед не ма ле гру пе нај бо га ти јих. 

На по след ња два пре ло ма ве ко ва (XIX у XX, те XX у XXI) 
свет ском еко но ми јом, бар у те о риј ском сми слу, вла да ла је иде о-

1 О актуелној светској економској кризи детаљно сам писао одмах по њеном 
избијању (видети у књизи: Јован Б. Душанић, Доларска алхемија и казино 
економија – светска економска криза, Београд, 2009).

2 О (нео)либерализму видети детаљније у књизи: Јован Б. Душанић, Критика 
неолиберализма и транзиције, Загреб, 2013.

3 Роберт Френк (у књизи: Robert H. Frank, The Darwin Economy, 2011) тврди да 
ће економисти кроз сто година у одговору на питање ко је био интелектуални 
отац њихове дисциплине тврдити да је то Ч. Дарвин. Подсетимо се да је још 
Аристотел направио јасну поделу  између економије (oikos – кућа,  nomos –  
закон) и хрематистике (chrema – имање, ствар, новац, nomos – закон), што 
у преводу са грчког значи управљање домаћинством (економија), односно 
управљање новцем или вештина стицања богатства (хрематистике). Економија 
представља делатност која је повезана са стварањем – производњом богатства 
(робе и услуга) и оријентисана је на општедруштвено корисна решења у 
интересу већине грађана. Аристотел је у свом познатом делу Политика писао 
да се хрематистика често прихвата као економија али она то није јер је 
хрематистика усмерена на експлоатацију и за њу ради лихварство које је, из 
познатих разлога, одвратно.
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ло ги ја ли бе ра ли зма, од но сно нео ли бе ра ли зма.4  Као што је по-
зна то ли бе ра ли зам ин си сти ра на ин ди ви ду ал ним сло бо да ма, 
вла да ви ни пра ва и при ват ној сво ји ни и за ла же се за ра ди кал-
но огра ни ча ва ње уло ге др жа ве у при вре ди и ње ну уло гу сво-
ди на обез бе ђе ње за ко на и по рет ка укљу чу ју ћи за шти ту при-
ват не сво ји не. Има ју ћи у ви ду да је ли бе ра ли зам иде о ло ги ја 
ко ја се ре а ли зу је у ин те ре су моћ них и бо га тих, од но сно да је 
у функ ци ји по ве ћа ња ма те ри јал ног бо гат ства уског сло ја на 
ра чун огром не ма се ста нов ни штва, ло гич но је да се др жа ва 
на шла на ме ти оштрих на па да ли бе ра ла, јер се као глав на 
пре пре ка, у оства ре њу њи хо вих ин те ре са, по ја вљу је др жа ва 
ко ја тре ба да во ди ра чу на о оп штим и на ци о нал ним ин те ре-
си ма ко ји се ре а ли зу ју у ко рист ве ћи не гра ђа на.5

По сле фи ја ска иде о ло ги је ли бе ра ли зма на кон свет ске 
еко ном ске кри зе 30-их го ди на ХХ ве ка чи ни ло се да ће де фи-
ни тив но до ћи до на пу шта ња илу зи је ли бе рал ног ка пи та ли зма, 
али је по след ња la is sezfa i re ин кар на ци ја – нео ли бе ра ли зам до-
вео до ак ту ел не свет ске кри зе.6 По го то во се то чи ни ло јер је по 

4 Поред много заједничког, разлика између класичног либерализма и неолибера-
лизам огледа се у томе што је либерализам био идеологија националне буржоазије 
која је инсистирала на принципима индивидуалних слобода и владавини права 
на нивоу националне државе, била донекле укорењена у сопственом народу, те није 
могла да буде потпуно индиферентна на социјалну заштиту сопственог народа. 
С друге стране, носиоц неолибералне идеје јесте транснационална буржоазија, 
која није укорењена у социјалним структурама националних друштава и формира 
посебно наднационално друштво – светску олигархију, која инсистира само на 
економској ефикасности и индиферентна је на праведност, достојанство, социјалну 
одговорност, заштиту природе и слично.

5  О (нео)либерализму видети детаљније у књизи: Јован Б. Душанић, Критика 
неолиберализма и транзиције, Загреб, 2013.

6 Познати амерички економиста Џон Кенет Галбрајт написао је 1955. године књигу 
The Great Crash 1929 (која се од тада непрекидно објављује у великим тиражима 
и сматра класичним економским бестселером) у којој је упозорио да у САД може 
да се понови криза слична оној из 30их година прошлог века. На почетку књиге 
Џ. К. Галбрајт цитира део из последњег обраћања нацији 30ог председника 
САД (19231929) Калвина Кулиџа пред Конгресом у децембру 1928. године, у коме 
између осталог каже: Ни један Конгрес у историји САД, анализирајући стање 
нације, није се суочио са тако изванредним перспективама, као што је то случај 
сада. Ми се налазимо у периоду најдужег процвата земље. Председник је уверавао 
законодавце да они као и цела нација могу са задовољством оценити садашњост 
и са оптимизмом гледати у будућност. Насупрот једној од најдревнијих америчких 
традиција, он је решио да све заслуге не припише само својој администрацији, 
истичући да главни извор таквог огромног благостања јесте радиност и 
карактер америчког народа. У наставку Џ. К. Галбрајт пише: Једну чињеницу 
у двадесетим годинама морао је да примети чак и Кулиџ. Она је у директној 
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за вр шет ку Дру гог свет ског ра та (ка да се у еко ном ској те о ри-
ји, али и прак си, на гла ша ва по тре ба за ак тив ном уло гом др-
жа ве у при вре ди) на сту пио ре ла тив но дуг пе ри од ди на мич-
ног ра ста свет ске при вре де.

Ме ђу тим, 1970-их го ди на нај моћ ни ја еко но ми ја – САД 
по ка зу је зна ке сла бо сти. То ме до при но си не ко ли ко фак то ра: 
ин фла тор на мо не тар на и фи скал на по ли ти ка ко ја се про во-
ди у вре ме кул ми на ци је ра та у Ви јет на му (пр ва по ло ви на 
1970-их го ди на); де ста би ли за ци ја свет ске при вре де због јед-
но стра ног од у ста ја ња САД (15.08.1971) од кон вер ти бил но сти 
до ла ра у зла то; ви ше стру ки скок це на  наф те (1973-1974) итд. 
При вре да САД бе ле жи еко ном ску стаг на ци ју у усло ви ма ре-
ла тив но ви со ке ин фла ци је и вре ме 1970-их го ди на од мах је 
про гла ше но пе ри о дом ве ли ке стаг фла ци је. 

Но ви иде о ло зи сло бод ног тр жи шта – нео ли бе ра ли 
(пред во ђе ни Мил то ном Фрид ма ном)7 су то ис ко ри сти ли као 
до каз не спо соб но сти др жа ве да упра вља при вре дом. Овај 
ин те лек ту ал ни пре врат ство рио је плод но тло да на власт у 
САД, од мах по чет ком 1980-их го ди на до ђе Ро налд Ре ган ко-
ји је иде је сло бод ног тр жи шта ре а ли зо вао у прак си. У сво ме 

вези са америчким народом, о карактеру кога говори са хвалоспевима. Упоредо 
са позитивним карактеристикама америчком народу је такође својствена 
неумерена тежња ка брзом богаћењу уз улагање минималних напора. Прво снажно 
сведочанство те црте карактера демонстрирано је у Флориди средином 1920их 
година када је дошло до правог бума некретнина. Флоридска грозница имала је 
све елементе класичног спекулативног балона. Џ. К. Галбрајт је предвидео да до 
кризе сличне оној из 192933 године може да дође пишући да шансе на понављање 
спекулативних оргија су прилично велике. Нико не сумња да је амерички народ 
као и раније подложан спекулативним активностима. У књизи Џ. К. Галбрајт, 
између осталог, констатује: Друштво, које је преокупирано  искључиво питањима 
богаћења, има прилично мрачне перспективе.

7 У интервију за Global Economic Vienpoint један од највећих економиста ХХ 
века, нобеловац Пол Самјуелсон, је рекао (видети превод: НИН, 12.03.2009):  
Сада видимо колико је Милтон Фридман грешио тврдећи да тржиште 
може да се регулише само. Данас схватамо колико је Реган погрешио када 
је изјавио да влада није решење већ проблем. Данас се идеологија која је 
била доминантна последњих деценија показује као погрешна. Данас сви 
схватају да, супротно претходном уверењу, проблем не може да буде 
решен без учешћа владе. Данас поново прихватамо Кејнсову идеју по којој 
пореска политика и дефицитна потрошња играју главну улогу у вођењу 
тржишне економије. Волео бих да је Фридман поживео да види како је 
његов екстремизам допринео уништењу његових идеја. Срећом, наши српски 
неолиберали, доживели су ово време, али нажалост не могу (или не желе) да 
виде катастрофалне резултате идеологије коју још увек ватрено пропагирају.
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пр вом ина у гу рал ном го во ру (ја ну ар 1981) Р. Ре ган је из ја вио 
да  у са да шњој кри зи др жа ва не ре ша ва на ше про бле ме и 
да је она  по ста ла про блем, те да на ме ра ва да огра ни чи њен 
обим и ути цај. У том ци љу пред у зе те су сле де ће че ти ри ме ре: 
сма ње ње по ре за на ви со ке при хо де, огра ни ча ва ње фе де рал-
них рас хо да, ве ћу де ре гу ла ци ју и пре да ју кључ них др жав них 
функ ци ја при ват ном сек то ру.

Ме ђу тим, ка ко при зна је и Џе фри Сакс (у књи зи: The Pri
ce of Ci vi li za tion, 2011), основ не по сле ди це нео ли бе рал не „ре
во лу ци је Ре га на“ ни су би ле кон крет не ме ре већ но ва оп шта 
ан ти па ти ја пре ма уло зи др жа ве, но ви од нос пун пре зре ња 
пре ма си ро ма шни ма ко ји за ви се од по др шке ко ју им пру жа 
др жа ва, и но ви по зив бо га ти ма да се од рек ну мо рал них оба
ве за пре ма оста лом де лу дру штва. Ре ган је про по ве дао да је 
за дру штво ко ри сно, не да се ин си сти ра на са о се ћа њу пре
ма си ро ма шним, не го на сма ње њу по ре за бо га ти ма ка ко би 
се сти му ли са ло њи хо во пред у зет ни штво... То је осло бо ди ло 
огром ну скри ве ну по хле пу и уни шти ло си стем што пра ти 
Аме ри ку до да на шњих да на.

Ре цеп ти нео ли бе ра ла ко ји су тре ба ли да пре ло ме не га-
ти ван тренд у при вре ди САД, не са мо да то ни су ус пе ли, си-
ту а ци ју су са мо по гор ша ли, а што од лич но илу стру је сле де ћа 
та бе ла, у ко јој су при ка за ни зва нич ни ста ти стич ки еко ном-
ски по ка за те љи ефи ка сно сти при вре де САД за три пе ри о да 
у по след њих 60-ак го ди на: вре ме еко ном ског про спе ри те та 
(1955-1970), вре ме стаг фла ци је (1971-1980) и вре ме нео ли бе
ра ли зма (1981-2010). 
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Ефи ка сност при вре де САД (19552010) 8

1955-1970 1971-1980 1981- 2010
- По рез на при ход фи зич-
ких ли ца (%) 82,3 70,0 39,3

- При хо ди фе де рал ног бу-
џе та (% БДП) 17,7 17,9 18,0

- Раст БДП (%) 3,6 3,2 2,8
- Раст БДП по ста нов ни ку 
(%) 2,2 2,1 1,7

- Раст за по сле но сти (%) 1,7 2,7 1,1
- Про сеч ни ни во не за по-
сле но сти (%) 4,9 6,4 6,1

- Про ме не у рас по де ли до-
хот ка: уче шће 1% гра ђа на 
са нај ве ћим до хот ком (%)

-2,0 0,6 10,9

- Про ме на ни воа си ро ма-
штва (%) -9,8 0,5 0,3

- Раст пла те му шкар ца са 
пу ним рад ним вре ме ном 
(%)

2,7 0,4 0,1

- Де фи цит бу џе та (%) -0,7 -2,4 -3,1
- Ин фла ци ја (%) 2,3 7,7 3,2

8  Табела је преузета из књиге: Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, 2011. У 
књизи Џефри Сакс каже да је тужан што мора све ово да пише али је веома 
забринут стањем у својој земљи. На само неколико првих страна, ове веома 
обимне књиге, можемо да прочитамо и следеће: У основи економске кризе, 
коју сада преживљава Америка, лежи морална криза. САД се не суочавају 
са краткорочним цикличним колебањима економске активности него са  
дугорочним социјалним, политичким и економским трендовима. САД су 
изградиле најконкурентније тржишно друштво у свету, али су на том путу 
изгубиле доброчинство. Нема сумње да је у америчкој економији, политици 
и друштву у целини дошло до великих деформација. Америчко друштво је 
постало сурово и агресивно, а елита и водећи политичари показују максималну 
неодговорност и егоизам. Американци су раздражени, песимистички 
расположени и цинични. Уколико богати и моћни нису способни да се 
понашају достојно, морално и да показују искрено саосећање према осталом 
делу друштва и свету, показаће се да тржиште, закони и избори нису 
довољни. Без обнове духа социјалне одговорности није могуће осмислити и 
обновити стабилну економију.. Велика национална илузија Америке је убеђење 
да се здраво друштво може организовати на усредсређености ка трци за 
богатством. Окрутна трка за богатством захватила је цело друштво и 
изнурила Американце, лишило их користи коју пружа поверење, честитост и 
саосећање.
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Рас ко рак из ме ђу нео ли бе рал не те о ри је ко јом се обе ћа-
ва бла го ста ње за све и ре зул та та ко ји се у прак си оства ру ју 
је очи гле дан и на ни воу свет ске при вре де. Уме сто да је до-
шло до ди на ми зи ра ња свет ске при вре де по сле 80-их го ди-
на ХХ ве ка (ка да је на сту пи ла ера нео ли бе ра ли зма), ка ко су 
обе ћа ва ли ње ни те о ре ти ча ри, у прак си се де си ло пот пу но 
су прот но. Го ди шња сто па ра ста свет ске при вре де у 1970-им 
го ди на ма из но си ла је 2,4%, у 80-им 1,4%, у 90-им 1,1%, а у 
пр вој де це ни ји овог ве ка на сту пи ла је гло бал на еко ном ска 
кри за ко ја је до ве ла до ве ли ког па да при вред не ак тив но сти, 
а и не за по сле ност је до сти гла за бри ња ва ју ће раз ме ре. Та ко 
се нео ли бе ра ли зам, по ред то га што је со ци јал но нео д го во ран 
и мо рал но нео се тљив, по ка зао и као еко ном ски не е фи ка сан.

СВЕДужЕРАДИМО
ИЛОшИјЕжИВИМО

Од Дру гог свет ског ра та па све до кра ја 70-их го ди на, 
вла сти у САД ства ра ле су усло ве да и за по сле ни, а не са мо 
по сло дав ци, уче ству ју у ре зул та ти ма еко ном ског ра ста. Пла-
те су се стал но по ве ћа ва ле и пра ти ле раст про дук тив но сти. 
За по сле ни ма је за ко ном га ран то ва на че тр де се то ча сов на рад-
на не де ља, а пре ко вре ме ни рад пла ћао се ви ше од ре дов ног. 
Због то га су се по сло дав ци ра ди је од лу чи ва ли на но ва за-
по шља ва ња не го на пла ћа ње пре ко вре ме ног ра да. Та ко ђе су 
би ле про пи са не ми ни мал не пла те, а у слу ча ју гу бит ка по сла 
ис пла ћи ва на је на кна да за не за по сле не. На кна де су ис пла ћи-
ва не и у слу ча ју рад не не спо соб но сти, гу бит ка хра ни о ца по-
ро ди це и не мо гућ но сти да се до вољ но аку му ли ра за ста рост. 
Уве ден је и си стем оси гу ра ња за ста ре и си ро ма шне сло је-
ве ста нов ни штва (Me di ca re and Me di caid), што је за крат ко 
вре ме пре по ло ви ло број си ро ма шних ста ри јих ли ца. Власт је 
пред у зе ла зна чај не ме ре ка ко би ви со ко обра зо ва ње по ста ло 
до ступ но ве ли ком бро ју гра ђа на. Шко ла ри на на др жав ним 
уни вер зи те ти ма из но си ла је са мо че ти ри од сто од го ди шњег 
до хот ка про сеч ног до ма ћин ства.

По сле 80-их го ди на пла те за по сле них стаг ни ра ју, ско ро 
да је уни штен си стем со ци јал не за шти те, а знат но су по ве-
ћа не и шко ла ри не на др жав ним уни вер зи те ти ма. Пре ма зва-
нич ној ста ти сти ци, за по сле ни у САД је 2007. го ди не ку ћи до-
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но сио про сеч ну го ди шњу пла ту ко ја је би ла не знат но ве ћа од 
45.000 до ла ра, што је ре ал но ма ње од из но са ко ју је пре три 
де це ни је имао, ма да је аме рич ка при вре да у истом пе ри о ду 
бе ле жи ла раст, а ре зул та ти тог ра ста пре ли ли су се ка уском 
сло ју нај бо га ти јих Аме ри ка на ца. 

У на ред ном гра фи ко ну су при ка за не про сеч не го ди-
шње пла те му шка ра ца за по сле ног са пу ним рад ним вре ме-
ном у хи ља да ма до ла ра (из 2009. го ди не). 

Про сеч не го ди шње пла те му шка ра ца за по сле ног 
са пу ним рад ним вре ме ном у хи ља да ма до ла ра 9  

 

У по след ње три де це ни је пла те се ре ал но не по ве ћа ва ју 
и све ви ше и ви ше за о ста ју за ра стом про дук тив но сти (ви де-
ти гра фи кон – Раст про дук тив но сти и про сеч не пла те по 
ча су ра да у САД). Уме сто да раст про дук тив но сти во ди скра-
ће њу рад ног вре ме на и по ра сту пла та (што је био слу чај у 
пр вим де це ни ја ма по сле Дру гог свет ског ра та) по след њих де-
це ни ја се рад но вре ме про ду жа ва, а пла те стаг ни ра ју, а због 
не рав но мер не рас по де ле пла те су, сем уског сло ја нај бо га ти јих, 
код ве ћи не за по сле них ре ал но знат но сма ње не. 10

9 Графикони преузет из књиге: Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, 2011.
10  Последњих деценија све је очигледније огромно раслојавање, не само између развијених 

и неразвијених земаља и региона, него и међу појединим слојевима становништва и 
код најразвијенијих земаља света. Просечне плате у САД су годинама стагнирале, а 
примања топ менаџера брзо су расли из године у годину и достигли су астрономске 
износе. Иста правила транснационалне компаније примењују на своје запослене и 
у осталом делу света на који се шире. Штавише, у многим земљама се на тај 
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Раст про дук тив но сти и про сеч не пла те  
по ча су ра да у САД  (1947=100) 11

Ме ђу тим, еко но ми ја САД је по стро је на на ве ли кој и бр-
зо ра сту ћој по тро шњи и без ве ли ке по тро шње она не би мо гла да 
функ ци о ни ше, те је би ло те шко прет по ста ви ти да ће се Аме-
ри кан ци јед но став но по ми ри ли са огра ни ча ва њем сво је ве-
ли ке и стал но рас ту ће по тро шње, па пад про сеч них при ма ња 
рад ни ка ни је ауто мат ски зна чи ло и сма ње ње по тро шње про-
сеч не аме рич ке по ро ди це. То је обез бе ђи ва но пре ко сле де ћа 
три ме ха ни зма.

1. Све ве ћи број же на по чео је да ра ди и на тај на чин 
по ве ћа ва по ро дич ни бу џет. Та ко је кра јем 70-их го ди на про-
шлог ве ка ра ди ло 12%, а кра јем 90-их го ди на већ 55% мај ки 

начин „инсталира“ компрадорска каста и одржавају марионетски режими који 
су у служби светске олигархије и транснационалног капитала. Довољно је добро 
платити само неколико хиљада компрадора (коју чини домаћа политичка, пословна, 
медијска, па и интелектуална квази елита мондијалистичке провијенције која по 
свом менталном склопу има лукративни поглед на свет и у складу са њим формиран 
систем вредности) да би се из неразвијених земаља извлачили огромни профити, а 
остала милионска већина домаћег становништво држала у беди и сиромаштву. Чак  
није потребно да богати и моћни директно врбују и унапред плаћају компрадорску 
касту, довољно је само да се та моћ демонстрира и одмах се јављају компрадори  
који ће самоиницијативно радити онако како то богати и моћни желе и тако 
сопствени народ гурати у савремено ропство.

11 Графикони преузет из књиге Роберта Рајха: Aftershok, 2010.
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ко је су има ле де цу мла ђу од 6 го ди на. Вре ме ном су тро шко ви 
ан га жо ва ња дру гих за кућ не по сло ве и бри гу о де ци, те по ве-
ћа ни из дат ци же на због сва ко днев ног од ла ска на по сао (пре-
воз, гар де ро ба, ко зме ти ка...) над ма ши ли до пун ска сред ства 
ко је је за по сле на же на до но си ла у до ма ћин ство, те је би ло 
нео п ход но обез бе ди ти до пун ске при хо де пре ко дру гог ме ха-
ни зма.   

2. На по слу се оста је све ду же, па је про сеч на аме рич-
ка по ро ди ца кра јем 90-их про шлог ве ка го ди шње ра ди ла 500 
ча со ва ви ше не го 70-их го ди на. За по сле ни су све ви ше ча-
со ва про во ди ли на по слу али су тро шко ви до ма ћин ства не-
пре кид но из го ди не у го ди ну ра сли. При ме ра ра ди, про сеч на 
це на ку ће 70-их го ди на про шлог ве ка из но си ла је око 65.000, 
а 2006. го ди не око 250.000 до ла ра, или са мо за по след њих 
де сет го ди на удво стру че на је шко ла ри на за ви ше обра зо ва-
ње. У усло ви ма ка да  до пун ски рад не мо же без гра нич но да 
се по ве ћа ва (дан има са мо 24 ча са) и ка да пла та по ча су ра да 
стаг ни ра, а тро шко ви до ма ћин ства не пре ста но ра сту тре ба-
ло је про на ћи до дат на сред ства да би се бар за др жао до стиг-
ну ти ни во стан дар да, па се при бе гло тре ћем ме ха ни зму. 

3. До ма ћин ства су при си ље на да се све ви ше и ви ше  за-
ду жу ју, та ко да је за по след њих 30 го ди на дуг про сеч не аме-
рич ке по ро ди це по рас тао са 50% на 138% го ди шњег до хот-
ка. Ко ри сти се по не ко ли ко кре дит них кар ти ца, ауто мо би ли 
се узи ма ју на кре дит или ли зинг, шко лу ју се де ца уз по моћ 
сту дент ског кре ди та, ку пу ју се ку ће ко ри сте ћи хи по те кар не 
кре ди те итд.12 Ка да је на по кон, пре не ко ли ко го ди на, до шло 
до пу ца ња ба ло на ду го ва по ка за ло се да је и овај ме ха ни зам 
ис цр пео сво је мо гућ но сти.

Док је 70-их го ди на у про сеч ној аме рич кој по ро ди ци 
при ма ње гла ве по ро ди це би ло до вољ но за из др жа ва ње до ма-
ћин ства (те ку ћа по тро шња и сви пред-ме ти ком фо ра, ку ћа, 

12 Дам би са Мо јо (у књи зи: Dam bi sa Moyo, How the West Was Lost, 2011) ис ти-
че ка ко су, у усло ви ма све ве ће за ду же но сти до ма ћин ста ва да би се одр жа ла 
стал но ра сту ћа по тро шња, мно ги Аме ри кан ци  за бо ра ви ли да пра ве раз ли ку ју 
из ме ђу по се до ва ња (вла сни штва) и ко ри шће ња имо ви не, те да жи ве у  илу зи ји 
да су они вла сни ци имо ви на ко јом се ко ри сти, а у ствар но сти њи ма ма ло шта 
од те имо ви не ре ал но при па да јер има ју огром не ду го ве по кре ди ти ма за ку ће, 
ауто мо би ле, на ме штај итд. По ред то га, про сеч но аме ри кан ско до ма ћин ство 
има 13 кре дит них кар ти ца и по 40% од њих ко ри сти кре ди те. 
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два ауто мо би ла – за се бе и же ну, шко ло ва ње де це и слич но), 
а за ду же ност по кре ди ти ма ре ла тив но ни ска, са да у ку ћи ра-
де оба су пру жни ка да би одр жа ли стан дард од пре не ко ли ко 
де це ни ја, а до ма ћин ства су мно го за ду же ни ја. Та ко смо до-
шли у си ту а ци ју да се по след њих де це ни ја бе ле жи зна ча јан 
раст про дук тив но сти ра да, а чи је пло до ве не мо же да ко ри-
сти огром на ве ћи на љу ди. 

Све до 1980-их го ди на рад но вре ме је скра ћи ва но и до-
шло се до 40-то ча сов не пе то днев не рад не не де ље. У то вре-
ме фу ту ро ло зи су пи са ли да ће раст про дук тив но сти омо гу-
ћи ти да ље скра ћи ва ње рад ног и по ве ћа ње сло бод ног вре ме на 
у ко ме ће љу ди мо ћи да ужи ва ју и ко је ће ко ри сти ти за кул-
ти ви са ње лич но сти, ус по ста вља ње лич них ве за и по врат ку 
истин ским вред но сти ма.

Џ. М. Кејнс је 1930 го ди не у есе јуEco no mic Pos si bi li ti es 
for Our Grandchil dren прог но зи рао да ће при ма ња ста нов ни-
штва стал но ра сти, а да ће кроз сто го ди на (2030 – што је та-
ко ре ћи су тра) рад на не де ља тра ја ти са мо 15 ча со ва, од но сно 
има ће мо тро ча сов ни рад ни дан и сло бод не ви кен де.13 Пр вих 
пе де сет го ди на од ка да је то на пи са но у ствар но сти је Кеј-
нсо ва прог но за из гле да ла ре ал на и оства ри ва. На жа лост, од 
1980-их го ди на на сту па ера нео ли бе ра ли зам и ми се од та-
да ви ше при бли жа ва мо 1930. не го 2030. го ди ни – уме сто да 
кра ће ра ди мо и бо ље жи ви мо ми све ду же ра ди мо и ло ши је 
жи ви мо.  

Ма да се нео ли бе ра ли де кла ра тив но за ла жу за сло бо-
де, а пра во на рад14 је јед на од фун да мен тал них сло бо да, они 
су ство ри ли си стем у ко ме ма са љу ди оста је ван про це са ра-

13 Не тре ба за бо ра ви ти да је Кејнс био исто вре ме но еко но ми стом али и фи ло-
зо фом и ис тра жи ва чем мо ра ла. Он је стал но по ста вљао пи та ње о ко нач ном 
ци љу еко ном ске ак тив но сти. Кејнс је сма трао да те жња ка бо гат ству (љу бав 
пре ма нов цу – ка ко је он пи сао) има оправ да ње уко ли ко она омо гу ћа ва да се 
жи ви бо ље. Под жи ве ти бо ље он је под ра зу ме вао, не жи ве ти бо га то не го 
жи ве ти пра вед но. Кејнс је сма трао да је ди но оправ да ње еко ном ске ак тив но-
сти је тра га ње за мо рал ним са вр шен ством све та. У том сми слу он је сма трао 
да ће раст про дук тив но сти во ди ти скра ћи ва њу рад ног да на и та ко ства ра ти 
усло ви у ко ји ма ће жи вот љу ди би ти ра зу ман, при ја тан и до сто јан ствен. 

14 Ра ди кал ни нео ли бе ра ли, као на при мер Ајн Ренд (Ayn Rand), твр ди: Не по сто-
ји ‘пра во на рад’ – по сто ји са мо пра во на сло бод ну тр го ви ну, и то пра во чо ве ка 
да поч не да ра ди ако је дру ги чо век од лу чио да га за по сли. Не по сто ји ‘пра во 
на пра вед но пла ћа ње или на пра вед ну це ну’ ако ни ко не ће да је пла ти, ако не ће 
да за по сли чо ве ка или ку пи ње гов про из вод... 
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да ка ко би они ко ји ра де мо ра ли да при ста ну на би ло ка кве 
усло ве ко ји им „га зде“ од ре де. Та ко на при мер, ком па ни ја 
Форд је у ја ну а ру 2010. го ди не, уз ве ли ку ме диј ску пом пу, 
об ја ви ла кон курс за при јем 1.200 рад ни ка у по го ну мон та же 
у Чи ка гу али је пот пу но не за па же но про шла ин фор ма ци ја да 
но во за пос-ле ни мо ра ју да при ста ну на дво стру ко ма њу пла ту 
у од но су на већ за по сле не рад ни ке. Ме ђу тим, ка да је Хен ри 
Форд, пре јед ног сто ле ћа, од лу чио да у свом (из у зет но успе-
шном) по го ну мон та же у Ми чи ге ну  рад ни ци ма утро стру чи 
пла ту за осмо ча сов ни рад ни дан усле ди ле су бур не не га тив не 
ре ак ци је. Хен ри Фор да на зи ва ли су лу да ком, со ци ја ли стом и 
слич но, а The Wall Stre et Jo ur nal ока рак-те ри сао је овај ње гов 
по сту пак еко ном ским зло чи ном.

Не за по сле ност је да нас на ро чи то ве ли ка ме ђу мла ди ма, 
а они су у уз ра сту ко ји је нај кре а тив ни ји. Оста ју ћи без за по-
сле ња мла ди ни су у мо гућ но сти да бла го вре ме но за сну ју по-
ро ди цу што сма њу је њи хо ву со ци јал ну од го вор ност и ру ши 
со ци јал ну ста бил ност у дру штву. У не мо гућ но сти да се ча-
сно за ра ди но вац ра сту кра ђе, раз бој ни штва, нар ко тр го ви на 
и слич но. С дру ге стра не, ис тра жи ва ња по ка зу ју да за по сле-
ни све ви ше вре ме про во де на по слу, што не га тив но ути че на 
њи хо во (са мо)обра зо ва ње и здра вље и да они има ју све ма ње 
вре ме на за по ро ди цу и при ја те ље што до при но си сла бље њу 
со ци јал не ко хе зи је у дру штву.15

15 За ко ни исто ри је по ка зу ју да им пе ри је па да ју не сам због успо на но вих сна-
жни јих си ла, не го пре све га због по ра ста де ка ден ци је из ну тра, па се оне уру-
ша ва ју са ме од се бе. О тен ден ци ји и нај кре а тив ни јих ци ви ли за ци ја ка са мо-
у ни ште њу пи сао је Бер транд Ра сел у уво ду сво је књи ге Исто ри ја за пад не 
фи ло зо фи је. Оно што се до го ди ло у злат но до ба Грч ке, де си ло се по но во у 
Ита ли ји у вре ме ре не сан се. Тра ди ци о нал на мо рал на огра ни че ња су не ста ла 
јер су у њи ма ви де ла ве за са су је вер јем. То је у љу ди ма осло бо ди ло енер ги ју 
и ства ра ла штво, што је из ње дри ло ве ли ки број ге ни ја, али је анар хи ја и из-
дај ство, до ко је не из бе жно до ла зи услед па да мо ра ла, осла би ло ита ли јан ску 
на ци ју и они су, слич но Гр ци ма, пот па ли под власт на ро да ко ји су мно го ма ње 
ци ви ли зо ва ни од њих, али  са мно го ја чом со ци јал ном ко хе зи јом.
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ПОВЕћАњЕНЕјЕДНАкОСТИ

Нео ли бе ра ли зам је иде о ло ги ја ко ја се ре а ли зу је у ин те ре су 
бо га тих и моћ них. Они има ју огром ну фи нан сиј ску (и не са мо 
фи нан сиј ску) моћ уз по моћ ко је об ли ку ју по ли тич ки, ме диј ски и 
(ква зи) на уч ни про стор ка ко би се во ди ла еко ном ска по ли ти ка и 
јав но про мо ви са ле вред но сти ко је њи ма од го ва ра ју.16 Због то га 
по след њих го ди на углав ном слу ша мо да је про блем на стао јер 
љу ди не жи ве у скла ду са ре ал ним мо гућ но сти ма и да се мо ра 
ићи на да ље сте за ње ка и ша и ра ци о на ли за ци ју рад них ме ста 
(пре ве де но са ор ве лов ског но во го во ра: да ља от пу шта ња за по-
сле них). Мно го ма ње се го во ри о про бле му не јед на ко сти, од-
но сно не рав но мер не и не пра вед не рас по де ле бо гат ства и да 
ре ше ње тре ба тра жи ти на том под руч ју.17 
 

16 Го во ре ћи о сво јој књи зи (The Stran ge NonDe ath of Neo li be ra lism) бри тан ски со-
ци о лог Ко лин Кра уч, на пи та ње но ви на ра да ли се мо же ре ћи да је ипак нео ли бе ра-
ли зам успе шан, од го ва ра: То је оно пер фид но: ни ти је био ни ти ће ика да би ти 
успе шан. Али нео ли бе ра ли зам је мо ћан, то је исти на. Две ства ри су му по мо
гле да по ста не по пу ла ран. Пр во: он као и марк си зам пред ста вља вр сту упу
ства за упо тре бу, ко је ни је са мо ла ко за чи та ње већ се чи ни и да се мо же ла ко 
при ме ни ти. По сто ји са мо не ко ли ко основ них прет по став ки и ако их се не ко 
при др жа ва мо же об ли ко ва ти ствар ност она ко ка ко ње му од го ва ра. Нео ли
бе ра ли зам је јед но стран и ни у ком слу ча ју мо де ран. Али да ле ко ва жни ја је 
јед на дру га ствар, да нео ли бе рал на по ли ти ка од сли ка ва ин те ре се бо га тих тј. 
моћ них. Нео ли бе ра ли зам јед но став но го во ри оно што они же ле да чу ју. А они 
же ле да чу ју да ће њи хо ви по ре зи би ти ни жи, да рад ни ци ма ни је по треб на 
за шти та ни ти пра вед ни је пла те. Они же ле да чу ју да раз град ња со ци јал не 
др жа ве ге не ри ше раст. Да нео ли бе ра ли зам не го во ри оно што моћ ни же ле 
да чу ју, си гу ран сам да ни ко не би да вао ни пет па ра за ми шље ња та квих 
еко но ми ста. У пи та њу су моћ и ин те ре си, а не успех. http://www.fre i tag.de/
auto ren/der-fre i tag/ 201evi el le icht- hat-oc cupy-schon-he u te-me hr-er re icht-als-die-
68er201c

17 Но бе ло вац Џ. Сти глиц пи ше ка ко он за јед но са дру гим по зна тим еко но ми-
сти ма твр ди да је ра сту ћа не јед на кост је дан од узро ка еко ном ске кри зе, а 
та ко ђе јед ним де лом је и по сле ди ца ду бо ких струк тур них про ме на до ко јих 
до ла зи у гло бал ној еко но ми ји. Еко ном ски и по ли тич ки си стем ко јим ни је за до
вољ на ве ћи на гра ђа на не мо же да оп ста не на ду же ста зе. По ред то га, ве ра 
у де мо кра ти ју и тр жи шну при вре ду ће не ста ја ти, а ле ги ти ми тет по сто
је ћих ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма ће би ти до ве ден у пи та ње.http://www.pro-
ject-syndi ca te.org/com men tary/ glo bal-war ming--ine qu a lity--and-struc tu ral-chan-
ge-by-jo seph-e--sti glitz
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Пирамида глобалног богатства18

Пи ра ми да гло бал ног бо гат ства (ко ју је ура дио Cre dit 
Su is se) по ка зу је да 32 ми ли о на љу ди, од но сно 0,7 од сто свет-
ске од ра сле по пу ла ци је, кон тро ли ше око 41% свет ског бо гат-
ства. На дну пи ра ми де ви ди мо да 3,2 ми ли јар де љу ди, од но-
сно 68,7 од сто свет ске од ра сле по пу ла ци је, кон тро ли ше са мо 
3% свет ског бо гат ства.

Го ди на ма су топ ме на џе ри ве ли ких фи нан сиј ских фир-
ми при ма ли астро ном ске бо ну се и пла те, а ка да је до шло до 
гло бал не фи нан сиј ске кри зе ове фир ме (ко је су кри зи, у ве-
ли кој ме ри, и ку мо ва ле) на шле су се на иви ци бан крот ства 
и вла сти САД су за њи хо во спа са ва ње по тро ши ле хи ља де 
ми ли јар ди до ла ра, да би по сле то га они на ста ви ли да ра де по 
ста ром си сте му – ула зе ћи и да ље у све ри зич ни је ма хи на-
ци је и ис пла ћу ју ћи се би огром не пла те и бо ну се. 

Бо га ти и моћ ни су из гра ди ли си стем у ко ме је ри зик 
учи њен за јед нич ким, а про фит са мо њи хо вим, где се оства-
ру ју огром ни при ват ни до би ци по осно ву јав ног гу бит ка, од-
но сно до бит се при ва ти зу је, од стра не уског кру га моћ них и 
бо га тих, а гу би ци се со ци ја ли зу ју – пре ба цу ју на ма се сла бих 

18 http://www.time.rs/c/337bb84739/evo-kako-je-podeljeno-bogatstvo. html
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и си ро ма шних. Та ко смо до шли у па ра док сал ну си ту а ци ју да 
љу ди у XXI ве ку у го то во свим зе мља ма све та (и по ред до са-
да не ви ђе ног тех но ло шког про гре са и ра ста про дук тив но сти) 
ра де све ви ше вре ме на за све ма ње нов ца, те да се го то во у 
свим др жа ва ма, па чак и у оним еко ном ски нај ра зви је ни јим, 
већ го ди на ма ре ал но сма њу ју пла те и пен зи је. 

 Све ве ћим не јед на ко сти ма у еко ном ском си сте му Аме-
ри ке, по ред оста лог, до при нео је и си стем опо ре зи ва ња, ко ји 
је гло ри фи ко ван у вре ме вла да ви не нео ли бе рал не иде о ло ги-
је. Јед на од  нео ли бе рал них дог ми ка же да сни жа ва ње по ре за 
и од у ста ја ње од про гре сив ног опо ре зи ва ња, те пру жа ње по-
ре ских по вла сти ца за бо га те ин ве сти то ре мо ти ви ше при вре-
ду и гра ђа не да ви ше ра де, што под сти че раст еко но ми је и до-
во ди до уби ра ња ве ће ма се по ре за, те на кра ју од го ва ра свим 
гра ђа ни ма (бо ље школ ство, здрав ство, без бед ност и слич но). 
Ствар ност по ка зу је су прот но – не до ла зи до убр за ња ра ста 
еко но ми је, те се уби ре ма ња ма са по ре за, па уме сто бо љег 
има мо све го ре др жав не слу жбе, што мно го не по га ђа бо га ту 
ма њи ну, не го оста ле гра ђа не.

Бо га ти се огра ђу ју од остат ка дру штва – они жи ве у 
елит ним де ло ви ма ко је уме сто обич не по ли ци је обез бе ђу ју 
при ват ни чу ва ри и те ло хра ни те љи; уме сто јав них пар ко ва, 
ба зе на и дру гих спорт ских обје ка та, има ју соп стве не или по-
се ћу ју лук су зне при ват не клу бо ве са тим са др жа ји ма; де цу не 
ша љу у др жав не, не го у при ват не елит не шко ле и на уни вер-
зи те те; не ле че се у др жав ним бол ни ца ма, не го у при ват ним 
кли ни ка ма; не пу ту ју јав ним тран спор том у пре на тр па ним 
ауто бу си ма и ме тро и ма итд. Јед ном реч ју, би ти бо гат зна чи 
има ти до вољ но нов ца да се не ме шаш са они ма ко ји то ни су.19 

19 Не дав но је По ли ти ка (21.01.2014) пре не ла текст из лон дон ског ли ста Gu ar
dian ко ји пи ше о но вом из ве шта ју ме ђу на род не ор га ни за ци је Ox fam под на зи-
вом «Ра де ћи за ша чи цу љу ди». У ње му се на во ди по да так да 85 нај бо га ти јих 
љу ди на све ту по се ду је бо гат ства јед на ко оном ко је има и 3,5 ми ли јар де нај-
си ро ма шни јих љу ди – ви ше од по ло ви не свет ског ста нов ни штва. У из ве шта ју 
се на во ди и по да так да се од кра ја 70-их го ди на про шлог ве ка по ре ске сто пе за 
нај бо га ти ји део ста нов ни штва сни же не у 29 од 30 зе ма ља у ко ји ма је вр ше но 
ис тра жи ва ње. Из вр шни ди рек тор Ox fam-а ка же да је за стра шу ју ће што у XXI 
ве ку по ло ви на све та не ма ни шта ви ше од гру пе љу ди ко ји би сви ла год но мо
гли да се сме сте у даблде кер ауто бус... Све ви ше жи ви мо у све ту у ко ме нај
ни же по ре зе, нај бо ље здрав стве не услу ге, нај ква ли тет ни је об ра зо ва ње, као и 
при ли ку да ути чу на дру штве ну зби љу има ју не са мо они ко ји су да нас бо га ти 
већ и њи хо ва де ца.
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Не дав но је Во рен Ба фет (2008. го ди не био је нај бо га-
ти ји чо век на све ту са имо ви ном од 62 ми ли јар де до ла ра), у 
Њу јорк тај мсу на пи сао ка ко је у 2010. го ди ни пла тио по рез 
по сто пи ко ја је дво стру ко ни жа од сто пе по ко јој су по рез 
пла ћа ли ње го ви за по сле ни (он 17,4 од сто, а за по сле ни 33-44 
од сто на по ре ску осно ви цу). Иро нич но је до дао ка ко је при-
јат но има ти при ја те ље у Кон гре су ко ји во де ра чу на о бла го-
ста њу бо га тих. По ред то га, у на ве де ној ко лум ни Ба фет пи ше 
да ње гов ше зде се то го ди шњи рад са ин ве сти то ри ма опо вр га-
ва и тврд ње да ни ски по ре зи за бо га те под сти чу ак тив ни је 
ин ве сти ра ње и отва ра ње но вих рад них ме ста.

Од 80-их го ди на про шлог ве ка, ка да на сту па вре ме до-
ми на ци је нео ли бе ра ли зма, по ре ске сто пе за нај ра спро стра-
ње ни је до хот ке гра ђа на у САД су зна чај но сни же не (са 70 
од сто на ма ње од 40 од сто), а ска ла про гре сив ног опо ре зи-
ва ња знат но је убла же на. У исто вре ме, про сеч на сто па ра-
ста аме рич ке при вре де ни је бе ле жи ла раст, не го обрат но. Од 
50-их до 80-их го ди на тај раст из но сио је про сеч но го ди шње 
3,7 про це на та, а од по чет ка 80-их го ди на до са да ма ње од три 
од сто. По ред то га, нај бо га ти јим сло је ви ма за кон ски је до зво-
ље но да сво је до хот ке ис ка жу као про фит на уло же ни ка пи-
тал (ка пи тал на до бит, ди ви ден да),20 а не као оби чан до хо дак 
(за ра ду), и та ко пла ћа ју по рез од са мо 15 од сто.21 Знат но је 
сни жен по рез на на след ство и по ве ћан по рез на про мет, што 
опет по го ду је нај бо га ти ји ма, а по га ђа нај си ро ма шни је. 

20 У укуп ним при хо ди ма бо га тих за ра де чи не са мо 8,8%, ка пи тал на до бит 57%, а 
ди ви ден де 16%. У исто вре ме на 90% ма ње бо га тих до ма ћин ста ва от па да ма-
ње од 10% свих при хо да од ка пи тал не до би ти. (CBO, Trends in the Di stri bu tion 
of Ho u se hold In co me bet we en 1979 and 2007, 10/2011)

21 Та ко на при мер ме на џе ри хеџ фон до ва би ва ју на гра ђи ва ни у ви ду де ла вред но-
сти ак ти ва ко је су им ин ве сти то ри по ве ри ли на упра вља ње, а оно се стан дард-
но об ра чу на ва по „пра ви лу 2 и 20“. Кон крет но, у ви ду на гра де они фик сно до-
би ја ју 2% од вред но сти ак ти ве ко јом упра вља ју и 20% од про фи та оства ре ног 
пла си ра њем тих ак ти ва. Сред ства ко је ме на џе ри та ко до би ја ју, упра вља ју ћи 
ак ти ва сво јих ин ве сти то ра, по ре ски ор га ни не тре ти ра ју као оби чан до хо дак 
фи зич ких ли ца (ко ји се опо ре зу је по сто пи од 33-44%), не го као про фит на 
уло же ни ка пи тал (по ре ска сто па 15%). (Ви де ти: Jef frey Sachs, The Pri ce of Ci
vi li za tion, 2011)
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Учешће у укупном дохотку САД 1% најбогатијих Американаца 22

Дру штво се убр за но ра сло ја ва на све ма њи број из у-
зет но бо га тих и огро ман број си ро ма шних, уз бр зо та ње ње 
сред ње кла се. Док је кра јем 70-их го ди на је дан про це нат нај-
бо га ти јих при сва јао ма ње од де вет од сто укуп ног до хот ка, 
2007. го ди не тај про це нат из но сио је 23,5 од сто. Ни је слу чај но 
да је ско ро иден тич на си ту а ци ја би ла и пре свет ске еко ном-
ске кри зе из 30-их го ди на про шлог ве ка.23 

Ме ђу тим, чак и у окви ру 1% нај бо га ти јих по сто ји та ко-
ђе ма ња гру па ко ја за се бе при сва ја нај ве ћи део ко ла ча. Не-
по сред но пред из би ја ње ак ту ел не свет ске еко ном ске кри зе, 
у 2007. го ди ни, 0,1% нај бо га ти јих аме рич ких до ма ћин ста ва 
рас по ла га ло је до хот ком 220 пу та ве ћим од про сеч ног до хот-
ка до њих 90% до ма ћин ста ва.24 Мно ги (као но бе ло вац Џ. Сти-

22 Видети: Роберт Рајх, Aftershok, 2010.
23 Но бе ло вац Џо зеф Сти глиц под се ћа: је дан про це нат Аме ри ка на ца са вр ха има 

нај бо ље ку ће, нај бо ље обра зо ва ње, нај бо ље ле ка ре и нај бо љи жи вот ни стил, 
али по сто ји јед на ствар ко ју но вац, ни је ку пио: схва та ње да је њи хо ва суд би
на ве за на за то ка ко оста лих 99 од сто Аме ри ка на ца жи ви. Исто ри ја је по
ка за ла да је то не што што је дан од сто на кра ју и на у чи –  ка да бу де су ви ше 
ка сно.

24 Ви де ти: La u ren ce Mis hel and Josh Bi vens, Oc cupy Wall Stre e ters Are Right 
abo ut Ske wed Eco no mic Re wards in the Uni ted Sta tes, EPI Bri e fing Pa per 331, 
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глиц) ука зу ју да ши ром све та по сто је за стра шу ју ћи при ме ри 
о то ме шта се де ша ва са дру штви ма ка да до стиг ну ни во не-
јед на ко сти ко ме се Аме ри ка тре нут но при бли жа ва. При ме ри 
ни су ни ма ло при јат ни. То су зе мље у ко ји ма бо га ти жи ве у 
огра ђе ним на се љи ма, где их слу же ар ми је сла бо пла ће них 
рад ни ка. То су зе мље са не ста бил ним по ли тич ким си сте ми-
ма, у ко ји ма по пу ли сти ма са ма обе ћа ва ју бо љи жи вот, са мо 
да би их ка сни је раз о ча ра ли. Ме ђу тим, нај ве ћи про блем у 
овим дру штви ма је не до ста так на де. Они без сред ста ва зна ју 
да су њи хо ве шан се да по бег ну из си ро ма штва, да не го во ри-
мо о успо ну на врх, за не мар љи во ма ле. 

Ма да ве ли ке не јед на ко сти ни су по сле ди ца ак ту ел не 
гло бал не кри зе тре ба на гла си ти да је ова кри за до дат но по-
гор ша ла и за о штри ла пи та ње ве ли ких не јед на ко сти, не са мо 
због не рав но мер не рас по де ле не го и због по ра ста не за по сле-
но сти али и гу бит ка ку ћа ко је ни су мо гли да ље да от пла-
ћу ју на кре дит. Они ко ји су от пла ти ли или от пла ћу ју ку ће 
су о чи ли су се са ве ли ким гу бит ком имо ви не јер су це не не-
крет ни на од из би ја ња кри зе па ле у про се ку за јед ну тре ћи-
ну. Бо га ти ји су у по чет ку има ли гу бит ке због па да бер зан ски 
ин дек са али уз по моћ огром не ко ли чи не нов ца ко ју је др жа ва 
упум па ла, пре све га у фи нан сиј ски сек тор, до шло ре ла тив но 
бр зо до опо рав ка бер зан ских ин дек са. По ред то га, при ма ња 
ме на џе ра по но во по сле кри зе ра сту, а пла те оста лих за по сле-
них стаг ни ра ју.

Због ви ше де це ниј ске не рав но прав но сти у рас по де ли 
са да су се при ма ња ме на џе ра ско ро из јед на чи ла са укуп ним 
при ма њи ма оста лих за по сле них и њи хо ва уче шћа у БДП из-
но се око 20%, док су по чет ком 1970-их го ди на при ма ња ме-
на џе ра уче ство ва ла са 10%, а пла те оста лих за по сле них са 
30% у БДП.25 Та ко на при мер, сре ди ном 1970-их го ди на про-
сеч на при ма ња 100 нај бо ље пла ће них ге не рал них ди рек то ра 
у САД су би ла 10 пу та ве ћа од про сеч не пла те за по сле ног, 
да би већ по чет ком овог ве ка она из но си ла 1.000 про сеч них 
пла та. 26 По ред то га, ствар на при ма ња ге не рал них ди рек то ра 

26.11.2011.
25 Ви де ти: http://monthlyre vi ew.org/2013/03/01/ class-war-and-la bors-dec li ning-

sha re
26 Ви де ти: Jef frey Sachs, The Pri ce of Ci vi li za tion, 2011.
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су знат но ве ћа јер у њих ни је ура чу на та ма са  по год но сти  
ко ји ма се по др жа ва њи хов рас ко шан жи вот, а ко је иду на те-
рет ком па ни је (ко ри шће ње тран спорт них сред ста ва ком па-
ни је – ави о на и ауто мо би ла – за лич на пу то ва ња, одо бра ва ње 
по вољ них кре ди та од стра не ком па ни је ко ји се ка сни је че-
сто от пи су ју, огром не ис пла те при рас ки ду уго во ра и ис пла-
та по ве ћа них пен зи ја при пен зи о ни са њу, пла ћа ње спорт ских 
ло жа, рас ко шних апарт ма на, чла на ри на у мно гим клу бо ви ма 
и удру же њи ма, пра во на огром не ре пре зен та ци је и упла те за 
раз не до бро твор не ак ци је итд.).27

Примања менаџера и осталих запослених(као % БДП)

Чак и у вре ме гло бал не кри зе по хле па бо га тих ра сте. 
Др жа ва упум па ва огром на сред ства за спа ша ва ње при ват ни 
ком па ни ја со ци ја ли зу ју ћи њи хо ве гу бит ке, а оне та сред ства 
ко ри сте да, пре све га, кроз спе ку ла тив не опе ра ци је по ве ћа ва-
ју про фи те, ко је при ва ти за ци ју кроз ис пла ту огром них бо ну-
са и ди ви ден ди. 

27 Ви де ти у књи зи: John C. Bo gle, The Bat tle for the Soul of Ca pi ta lism, 2005
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Кретање профита и плата (као % БДП) 
у САД у периоду 1950 – 2012. година 28

.

Ин тен зи тет па да пла та и ра ста про фи та на ро чи то је по-
ве ћан од 1980-их го ди на, а упра во у вре ме ак ту ел не кри зе 
до сти жу сво је исто риј ске ми ни му ме (пла те), од но сно мак си-
му ме (про фи ти). Та ко је убр зо по сле из би ја ња ак ту ел не гло-
бал не кри зе до шло до крат ко трај ног па да али и из не на ђу ју ће 
бр зог опо рав ка кор по ра тив них про фи та по сле 2009. го ди не. 
То ле по илу стру је на ред ни гра фи кон (Ин дек си ра ста про фи
та и пла та у САД). 

28 Видети: http://www.businessinsider.com/corporate-profits-just-hit-an-all-time-high-
wages-just-hit-an-all-time-low-2012-6

% плате у БДП

% профита у БДП
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Индекси раста профита и плата у САД  
(кварталу пред избијање кризе, индекс = 100) 29

Со ци јал на по кре тљи вост из о ста је и да нас је мно го те же 
не го што је то би ло пре ви ше од три де це ни је оства ри ти аме
рич ки сан, ка ко је то де фи ни сао аутор ове иде је Џ. Т. Адамс. 
Сан је то о зе мљи у ко јој би жи вот тре ба ло да бу де бо љи, 
бо га ти ји и срећ ни ји за све; сан о дру штве ном по рет ку у ко ме 
ће сва ко по сти ћи нај ви ше за шта при род но има да ра и би ти 
при знат од дру гих за оно што је сте, без об зи ра на слу чај не 
окол но сти ро ђе ња или по ло жа ја.30

Ова ко ве ли ко ра сло ја ва ње и не јед на ко сти не при хва-
тљи ви су не са мо с мо рал ног ста но ви шта, те са ста но ви шта 
про кла мо ва ног аме рич ког иде а ла јед на ких мо гућ но сти, не го 
и сто га што ве ли ко ра сло ја ва ње и не јед на кост у се би кри је 
огром не еко ном ске и по ли тич ке опа сно сти.

29 Видети: http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/30/no-trickle/
30 Пре ма ис тра жи ва њи ма Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз вој (OECD) 

нај ма њу со ци јал ну по кре тљи вост од свих зе ма ља чла ни ца има ју упра во САД. 
Си ро ма шне по ро ди це, са ве ли ком ве ро ват но ћом, су осу ди ли и сво ју де цу на 
си ро маш ство, без об зи ра на очај не по ку ша је да то из бег ну. Са дру ге стра не, 
нај ве ћа со ци јал на по кре тљи вост (ве ро ват но ћа да де ца из си ро ма шних по ро-
ди ца не по но ве суд би ну сво јих ро ди те ља) је у Фин ској, Ислан ду и Нор ве шкој. 
(Ви де ти: Eco no mic Po licy Re forms, Go ing for Growth: OECD, 2010)

плате запослених

профит



Јо ван Б. Ду ша нић НЕО ЛИ БЕ РА ЛИ ЗАМ ...

156

ЕкОНОМСкЕПОСЛЕДИцЕ
НЕјЕДНАкОСТИ

Еко ном ска опа сност по сто ји због то га што је при ве-
ћој не јед на ко сти у рас по де ли и кон цен тра ци ји бо гат ства у 
уском кру гу љу ди ма ња тра жња за ро бом и услу га ма не го 
што би био слу чај да по сто ји пра вед ни ја рас по де ла и ма ње 
ра сло ја ва ње у бо гат ству. То не ми нов но во ди успо ра ва њу сто-
пе при вред ног ра ста и за по шља ва ња.31 Ка да не јед на ко сти до-
стиг ну кри тич не тач ке, до ла зи и до озбиљ них еко ном ских 
кри за. Због то га ни је слу чај но да је у го ди на ма пред из би ја ње 
ве ли ких кри за (1928. и 2007) јед на че твр ти на укуп ног до хот-
ка САД од ла зи ла у ру ке са мо јед ног про цен та нај бо га ти јих 
Аме ри ка на ца.

Из у зет но бо га ти љу ди, по пра ви лу, не тро ше сав до би-
је ни но вац јер  им то – ма ка ко па ра док сал но зву ча ло – ни је 
ла ко да учи не за то што не ма ју до вољ но вре ме на, а и же ља да 
то чи не по сте пе но се сма њу је. За но ве ин ве сти ци је у ре ал-
ну еко но ми ју они не ма ју вре ме на, те тро ше ма њи део сво јих 
при ма ња, а оста так тре нут но не ко ри сте или ула жу у вир-
ту ал ну еко но ми ју (спе ку ла ци је на фи нан сиј ском тр жи шту). 
Ме ђу тим, ула га ња у вир ту ал ну еко но ми ју ни су и не мо гу 
да бу ду мо то ри ра ста и не обез бе ђу ју ста би лан и ду го роч-
но одр жив еко ном ски раст јер се у њој не ства ра но ва не го 
иси са ва вред но сти из ре ал ног сек то ра. Та ко бо га ти фи нан-
сиј ским спе ку ла ци ја ма успе ва ју да за се бе при гра бе ве ћи део 
на ци о нал ног ко ла ча, иако се тим спе ку ла ци ја ма исто вре ме но 
не уве ћа ва тај ко лач.

На при мер, за го ди ну ко ја је прет хо ди ла бан крот ству 
бан ке Leh man Brot hers, Ри чард Фулд – пр ви чо век ове бан ке, 
за ра дио је 500 ми ли о на до ла ра.32 Оста ви ће мо са да по стра ни 

31 Тра жња за про из во ди ма као што су: не ве ро ват но ску па огр ли ца са ди ја ман
ти ма, уни кат ни пред мет из ста рог или сред њег ве ка, по себ но на ру че на јах
та и ту ри стич ко пу то ва ње у све мир не ма ју исти ути цај на про из вод њу и 
за по сле ност као иста вред ност тра жње ко ју чи не ми ли он ста но ва или два 
ми ли о на ауто мо би ла. (Ми лен ко Кра ји шник, Аси ме трич на рас по дје ла и ње не 
по сле ди це, Ак ту ел но сти бр.24/13, Ба ња Лу ка)

32 За при мер сам узео Ри чар да Фул да ко ји је био на че лу бан ке ко ју је од вео у 
бан крот, а ре кор дер по при ма њи ма у тој го ди ни био је ме на џер хеџ фон да Џон 
Пол сон. Он је са мо у 2007. го ди ни за ра дио чак 3,7 ми ли јар ди до ла ра што је 
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пи та ње ко ли ко су ова ко ве ли ка при ма ња уоп ште за слу же на 
и оправ да на, те да ли по сто ји ди рект на ве за из ме ђу пла та топ 
ме на џе ра и ре зул та та њи хо вог ра да, то јест да ли би Ри чард 
Фулд ви ше или ма ње (не)успе шно ру ко во дио бан ком Leh man 
Brot hers да је имао мно го ве ће или мно го ма ња при ма ња.             

Да би по тро шио тај огро ман но вац, Ри чард Фулд тре ба-
ло је сва ко днев но у про се ку да тро ши 1,37 ми ли о на до ла ра, а 
он за то ни је имао ни до вољ но вре ме на а ни сил них мо ти ва. 
Ка да по сто ји мо гућ ност да се ку пи би ло ко ји про из вод ко ји 
се по же ли, с вре ме ном се ра дост од ку по ви не сма њу је, јер ка-
да се има све, би ло ка ква до дат на ку по ви на по ста је све ма ње 
ин те ре сант на. Те шко да би се Ри чард Фулд  –  ко ји има пен-
ха уз на Парк аве ни ји (21 ми ли он до ла ра) и има ње у Грин ви чу 
(25 ми ли о на до ла ра) – ра до вао ку по ви ни не ке но ве не крет-
ни не, као што је то био слу чај при ку по ви ни сво је пр ве ку ће. 
Увек је пр во пар че тор те сла ђе од на ред них. 

Уко ли ко прет по ста ви мо да се 500 ми ли о на до ла ра, ко је 
је за 2007. го ди ну до био Ри чард Фулд, рав но мер но рас по ре ди 
на 10.000 љу ди, сва ки од њих до би ја по 50.000 до ла ра (не што 
ви ше од про сеч не пла те у САД) и то ком го ди не би у це ло сти, 
или ско ро у це ло сти, ова сред ства по тро шио на ку по ви ну ре-
ал не ро бе и услу га.33 Та ко би се свих 500 ми ли о на до ла ра, 
или не знат но ма ње, ули ло у аме рич ку еко но ми ју (исти на, је-
дан део би оти шао на ку по ви ну ро бе из уво за), што би до при-
не ло очу ва њу рад них ме ста и ре ал ном ра сту при вре де.

Као по сле ди ца не јед на ко сти у рас по де ли ко ја иде у ко-
рист ак ци о на ра и ме на џе ра, а на ште ту оста лих за по сле них 
до ве ла је до та квих де фор ма ци ја у по сло ва њу ком па ни ја да 
се са да го во ри о ле те ћим ак ци о на ри ма и ме на џе ри ма квар
тал ног ка пи та ли зма ко је не ин те ре су је ду го роч ни ин те рес 
ком па ни је не го што ве ће ди ви ден де и ме на џер ске на кна де у 
крат ком ро ку. Све то има ве ли ке не га тив не еко ном ске по сле-

ви ше не го при ма ња 74.000 про сеч них (ме ди ја на) аме рич ких по ро ди ца.
33 Још је у XIX ве ку ен гле ски фи ло зоф Џе ре ми Бен там сма тра да се и за ко ни ма 

тре ба да обез бе де мак си мал ну сре ћу, при че му сре ћа јед ног чо ве ка не мо же да 
бу де ва жни ја од сре ће дру го га. По ње го вом ми шље њу ако се од бо га тог узме 
хи ља ду до ла ра и да си ро ма шном, бо га ти ће би ти не знат но ма ње сре ћан, а сре-
ћа си ро ма шног ће би ти мно го ве ћа. Због то га је Џе ре ми Бен там сма трао да 
бо га те тре ба ви ше опо ре зо ва ти и на тај на чин олак ша ти по ло жај си ро ма шних 
што ће за ре зул тат има ти по ве ћа ње оп штег ни воа сре ће у дру штву као це ли ни. 
(Je remy Bent ham: Cri ti que of the Doc tri ne of Ina li e na ble, Na tu ral Right)
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ди це. По зна ти про фе сор еко но ми је на Уни вер зи те ту у Кем-
бри џу Ха-Џун Чанг не дав но је (10.10.2012) пред сту ден ти ма 
пре сти жног LSE (The Lon don School of Eco no mics) упра во о 
то ме го во рио.34

У са вре ме ним ком па ни ја ма, ко је по не кад има ју на де-
се ти не хи ља да ак ци о на ра, упр кос то ме што су за кон ски вла-
сни ци, ак ци о на ри су по не кад нај ма ње по све ће ни ду го роч ном 
успе ху ком па ни је. За то што има ју нај ве ћу сло бо ду да је на пу-
сте. Ак ци је се ла ко про да ју, али ако хо ће те да се као рад ник 
за по сли те у дру гој ком па ни ји, мо же те ра чу на ти на зна чај не 
тро шко ве про на ла же ња но вог по сла. Та ко да не ма те та кву 
сло бо ду да оде те. На ро чи то у по след ње три де це ни је, уз по-
ја ча ну фи нан сиј ску де ре гу ла ци ју, ле те ћи ак ци о на ри по ста-
ли су још моћ ни ји не го ра ни је. На при мер, у Бри та ни ји је 
ше зде се тих про се чан пе ри од по се до ва ња ак ци ја био око пет 
го ди на – да кле ка да ку пи те ак ци ју, у про се ку је у ва шем вла-
сни штву пет го ди на. Да нас је тај пе ри од око се дам ме се ци.

Упра во због то га ме на џе ри су под при ти ском ле те ћих 
ак ци о на ри да на пра ве про фит за два, нај ви ше три квар та ла. 
Као ре зул тат то га, на јам ни ме на џе ри од лу чу ју да во де ком-
па ни ју у ин те ре су мак си ми за ци је про фи та де о ни ча ра. Про-
фе сор Ха-Џун Чанг об ја шња ва на чин ка ко се то ра ди. Пр во 
се мак си ми зу је крат ко роч ни про фит. От пу сти те сва ког ко 
вам пад не на па мет, не ин ве сти ра те, на ро чи то не у ду го роч-
не ства ри по пут ис тра жи ва ња и раз во ја. На рав но, то иза зи ва 
про бле ме. Рад ни ци су де мо ра ли са ни, ис цр пље ни, тех но ло-
ги ја за ста ре ва. Али да ли се то вас ти че? Јер ово ће се од ра-
зи ти на ком па ни ју за три, че ти ри, пет го ди на. Као на јам ни 
ме на џер, ве ро ват но ни не ће те би ти ту кад се то де си.35 По што 

34 http://pe sca nik.net/2012/10/23-stva ri-ko je-vam-ni su-re kli-o-ka pi ta li zmu/
35 Ка ко пи ше Џон Богл  (у књи зи: John C. Bo gle, The Bat tle for the Soul of Ca pi ta

lism, 2005)  САД су, од не ка да тра ди ци о нал них и све о бу хват них стра те ги ја 
за сно ва них на му дром ду го роч ном ин ве сти ра њу, пре шле на стра те ги је за
сно ва не на глу пом крат ко роч ном спе ку ла тив ном ин ве сти ра њу... До шло је до 
„па то ло шке му та ци је“ ко јом се „ка пи та ли зам вла сни ка“ пре тво рио у „ка
пи та ли зам ме на џе ра“ у ко ме не про пор ци о нал но ве ћи део при сва ја ју ме на џе ри 
ко ји упра вља ју ком па ни ја ма не го ин ве сти то риак ци о на ри ко ји ма при па да сав 
тај ка пи тал и ко ји на се бе пре у зи ма ју сав ри зик ин ве сти ра ња... По што се 
ком па ни ја ма упра вља  због ис пла та ко је до би ја ју ме на џе ри ор јен та ци ја је на 
крат ко роч ним про ме на ма це на ак ци ја, а не на ду го роч ном ра сту вред но сти 
ком па ни је. По ред то га, у си стем је угра ђен та ко зва ни аген циј ски про блем, од-
но сно мо гућ ност да се ме на џе ри ком па ни ја не ру ко во де ни ин те ре си ма сво-
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сте мак си ми ра ли про фит, ак ци о на ри има ју све ве ћу за ра ду 
кроз по ве ћа не ди ви ден де и от куп ак ци ја – то је по сту пак ка-
да ком па ни је ку пу ју сво је ак ци је да би по ве ћа ле це ну ак ци ја, 
па су ак ци о на ри за до вољ ни. 

Про фе сор Ха-Џун Чанг на во ди про ра чу не аме рич ког 
еко но ми сте Ви ли ја ма Ла зо ни ка, пре ма ко ји ма је 500 нај ве-
ћих аме рич ких ком па ни ја по тро ши ле 94% сво је за ра де на ди-
ви ден де и от куп ак ци ја. Има ју ћи у ви ду да ве ћи на ком па ни ја 
у бо га тим зе мља ма по пут Аме ри ке ин ве сти ра из за др жа ног 
про фи та, то зна чи да уоп ште не ин ве сти ра ју. Про це нат про-
фи та ко ји је из два јан за ак ци о на ре, чак и у Аме ри ци где је 
то би ло нај ра зви је ни је, не ка да је био из ме ђу 45-50%. Зна чи, 
по ло ви на про фи та се ула же у ма ши не, ис тра жи ва ње и раз вој 
итд, а дру га по ло ви на иде ак ци о на ри ма. Да нас је тај раз мер 
5% пре ма 95%. 

Еко ном ске по сле ди це ова кве по ли ти ке мо ра ле су би ти 
по губ не.

ПОЛИТИчкЕПОСЛЕДИцЕ
НЕјЕДНАкОСТИ

По ли тич ка опа сност бр зог ра ста не јед на ко сти кри је се 
у то ме што при кон цен тра ци ји бо гат ства у уском кру гу љу ди 
ста нов ни штво је све ви ше уве ре но да по сто ји до го вор из ме-
ђу по ли тич ке и по слов не (би знис) ели те у зе мљи, да је власт 
ко рум пи ра на и да по ли тич ка ели та ни шта не пред у зи ма да 
огра ни чи по хле пу бо га тих, не го од лу ке до но си у ин те ре су 
нај бо га ти јег уског сло ја ста нов ни штва, а на ште ту ве ли ке ма-
се обич них гра ђа на. Због то га они по ста ју све ви ше све сни  
да се де мо кра ти ја све ла на уза луд но гла са ње без пра вог из-

јих ак ци о на ра (не го пре вас ход но сво јим лич ним ин те ре си ма). Та ко но бе ло вац 
Џо зеф Сти глиц (у књи зи, Fre e fall – Ame ri ca, Free Mar kets and the Sin king of 
the World Eco nomy, 2010) пи ше: Аме рич ким кор по ра ци ја ма (као и у мно гим 
дру гим зе мља ма) са мо но ми нал но упра вља ју ње ни ак ци о на ри. У прак си њи ма 
упра вља ју ме на џе ри ко ји то ра де у свом ин те ре су. У мно гим кор по ра ци ја ма 
(чи је ак ци је су дис пер зо ва не на огро ман број вла сни ка) ве ћи на чла но ва са ве та 
ди рек то ра би ра се по же љи ме на џе ра, а они су при род но за ин те ре со ва ни да 
та мо бу ду „њи хо ви љу ди“. Са вет ди рек то ра од лу чу је о ви си ни на гра де ме
на џе ра, а ме наџ мент ком па ни ја с дру ге стра не обез бе ђу је од лич не на кна де за 
чла но ве са ве та ди рек то ра.
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бо ра, те да се тре ба бо ри ти про тив јед но пар тиј ске вла да ви не 
би знис стран ке, ка ко то ка же про фе сор Н. Чом ски.

И не дав не де мон стра ци је у САД (Oc cupy Wall Stre et) 
до брим су де лом упе ре не про тив аме рич ке вла сти и по ли-
ти ча ра ко ји су ко рум пи ра ни од стра не бо га тих и моћ них, 
пре свих од ве ли ких фи нан сиј ских фир ми. Ка да се го во ри 
о круп ним фи нан сиј ским фир ма ма, он да се, пре све га, ми-
сли на оне ко је су сим бо ли се кју ри ти за ци је кре ди та36 (јед не 
од фи нан сиј ских ино ва ци ја ко јом су сво је вр сном ал хе ми јом 
бра боњ ци пре тва ра ни у би се ре), ко ја је до ве ла до сло ма тр-
жи шта стам бе них кре ди та у САД, што је на да ље био оки дач 
за свет ску еко ном ску кри зу 2008. го ди не. 

Све ове ве ли ке фи нан сиј ске фир ме пре жи ве ле су кри-
зу 2008. го ди не јер им је вла да САД да ла ин фу зи ју од ви-
ше хи ља да ми ли јар ди до ла ра. Из у зе так је би ла је ди но бан-
ка Leh man Brot hers. Ин те ре сант но да је она и два да на пред 
бан крот ство код све три реј тинг аген ци је има ла мак си мал ну 
оце ну си гур но сти (ААА), што ре чи то го во ри о објек тив но-
сти и про фе си о нал но сти реј тинг аген ци ја. Али не са мо да су 
ве ли ке фи нан сиј ске фир ме пре жи ве ле кри зу не го су до би је-
ну ин фу зи ју ис ко ри сти ли да знат но по ве ћа ју про фи те, платe 
и бонусe сво јим ме на џе ри ма. Та ко је, са мо по сле го ди ну и 
не што да на од кри зе из 2008. го ди не, Gold man Sachs већ по-
чет ком 2010. оства рио ре кор дан про фит за сву сво ју исто ри ју 
(осно ван 1869. го ди не) и ме на џе ри ма ис пла тио огром не бо-
ну се. 

У че му је тај на жи ла во сти  круп них фи нан сиј ских 
фир ми? 

По сле бан крот ства бан ке Leh man Brot hers (је сен 2008) 
та да шњи ми ни стар фи нан си ја у вла ди Џ. Бу ша – Хен ри Пол-
сон, гу вер нер цен трал не бан ке – Бен Бер нан ка и пр ви чо век 
Фе де рал не ре зер вне бан ке Њу јор ка – Ти мо ти Гајт нер упо зо-
ри ли су да САД пре ти еко ном ска ка та стро фа ако се круп-
ним фи нан сиј ским фир ма ма не пру жи фи нан сиј ска по моћ од 

36 У про це су се кју ри ти за ци је кре ди та ве ли ку уло гу је има ло пет ин ве сти ци о них 
ба на ка (Gold man Sachs, Mor gan Stan ley, Leh man Brot hers, Mer rill Lynch, Be
ar Ste arns), два фи нан сиј ска кон гло ме ра та (Ci ti gro up, JP Mor gan Cha se), три 
фир ме ко је се ба ве оси гу ра њем (AIG, MBIA, AM BAC), три реј тинг аген ци је за 
про це ну ри зи ка (Moody´s, Stan dard & Po or´s, Fitch) и две ква зи др жав не хи по-
те кар не кор по ра ци је (Fan nie Mae, Fre die Mac).
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700 ми ли јар ди до ла ра. С тим су се од мах са гла си ли та да шњи 
пред сед ник Џ. Буш и тек иза бра ни (још не сту пив ши на ду-
жност) но ви пред сед ник Б. Оба ма, а по сле то га и Кон грес. 
Кон кре тан план (та ко зва ни План Пол сон) по мо ћи  круп ним 
фи нан сиј ским фир ма ма (ко ће до би ти сред ства, у ком из но су 
и под ко јим усло ви ма) на пра ви ли су Х. Пол сон и Т. Гајт нер. 
Ка сни је ће се са зна ти да им је глав ни кон сул тант био Лојд 
Бланк фајн – пр ви чо век бан ке Gold man Sachs.37  

Х. Пол сон38 је пре до ла ска на ме сто ми ни стра фи нан си-
ја био на че лу бан ке Gold man Sachs (1999 – 2006), а Т. Гајт нер 
је на ме сто пр вог чо ве ка Фе де рал не ре зер вне бан ке Њу јор-
ка до шао за хва љу ју ћи Ро бер ту Ру би ну, ко ји је био ми ни стар 
фи нан си ја у ад ми ни стра ци ји Б. Клин то на, где му је Т. Гајт-
нер био за ме ник. Р. Ру бин је ра ни је, 70-их го ди на, био на че-
лу бан ке Gold man Sachs. 

Због то га не тре ба да нас чу ди што је упра во Gold man 
Sachs39 до био нај ве ћи део сред ста ва, а зна чај на сред ства одо-

37 За са на ци ју по ср нув ших ба на ка од мах је ве ли ко ду шно одо бре но 700 ми ли јар-
ди до ла ра кроз Про грам от ку па ток сич них ак ти ва, од но сно TARP (Tro u blend  
As sets Pro gram). Х. Пол сон ће за сво га глав ног опе ра тив ца за ре а ли за ци ју 
TARP про гра ма по ста ви ти Ни ла Ка шка ри ја, ви со ко по ста вље ног функ ци о не-
ра из Gold man  Sachsа.

38 Ка ко пи ше Џон Т. Волф (у књи зи: J.T.Wol fe, Cri sis by De sing, 2010) Х. Пол сон 
је (као пр ви чо век Gold man Sachsа) био кључ на лич ност ко ја је 2004. го ди не 
Ко ми си ју за хар ти је од вред но сти убе ди ла у до дат ну де ре гу ла ци ју фи нан сиј-
ских тр жи шта што је омо гу ћи ло еми то ва ње ток сич них ак ти ва, а за тим ће као 
ми ни стар фи нан си ја САД по де ли ти сто ти не ми ли јар ди до ла ра ка ко би спа ша-
вао оне са Вол стрита ко ји ма је пре то га про да вао ток сич не хар ти је од вред-
но сти. И све то – на ра чун по ре ских об ве зни ка. У ис тој књи зи пи ше и да је 
Х. Пол сон, у мо мен ту ка да је кри за по чи ња ла, из ја вио Рој терс-у (01.08.2007) 
да на про блем дру го ра зред них хи по те кар них кре ди та не тре ба обра ћа ти па
жњу и да је гло бал на еко но ми ја та ко ја ка ка ква је би ла и прет ход них де це ни
ја. (Два ме се ца по сле по чи ње крах ко ји ће уни шти ти хи ља де ми ли јар ди до ла-
ра). Рој терс-у је та ко ђе (21.07.2008), по сле пр вих бан кро ста ва ма њих ба на ка, 
из ја вио да је бан кар ски си стем си гу ран. (У на ред них го ди ну да на бан кро ти ра-
ло је 90 ба на ка). У ин тер ви ју Me et the Press Х. Пол сон је (10.08.2008) из ја вио 
да не ће ула га ти би ло ка кав ка пи тал у Фа ни Меј и Фре ди Мек. (Три не де ље по сле 
то га он их је от ку пио и уло жио сто ти не ми ли јар ди до ла ра).

39 Ка да је (03.07.2009) за ме ни ку ми ни стра фи нан си ја САД П.К. Ро берт су у јед-
ном ин тер ви ју (On the Ed ge with Max Ke i ser) по ста вље но пи та ње да ли ми ни-
стар фи нан си ја ра ди за на род или бан кар ски си стем Вол стрита он је од го во-
рио: Он ра ди за Gold man Sachs. Не дав но је ве ли ки пу бли ци тет имао и на ступ 
на BBC бро ке ра Але си ја Ра ста ни ја ко ји је из ја вио да све том не упра вља ју 
на ци о нал не вла де не го Gold man Sachs.  Но бе ло вац Пол Круг ман у јед ној од 
сво јих ко лум ни (The New York Ti mes) пи ше да је гле дао на те ле ви зи ји ка ко де те 
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бре на су и оси гу ра ва ју ћој ку ћи AIG,  ко ја је, по ред оста лог, 
би ла ду жна ми ли јар де до ла ра бан ци Gold man Sachs. AIG је 
од мах по до би ја њу по мо ћи у сто про цент ном из но су из ми рио 
ду го ва ње пре ма бан ци Gold man Sachs (у слу ча ју бан крот-
ства AIGа Gold man Sachs је мо гао да ра чу на да ће до би ти 
са мо ма њи део сво јих по тра жи ва ња). Ру ко вод ство Фе де рал-
не ре зер вне бан ке Њу јор ка по сла ло је топ ме на џе ри ма елек-
трон ско пи смо са зах те вом да јав но не  из но си по дат ке о том 
пла ћа њу. 

Шта је ад ми ни стра ци ја Б. Оба ме пре у зе ла по сле све га 
што се де си ло у ве зи са еко ном ском кри зом? Ни јед но слу-
жбе но ли це у зе мљи ни је окри вље но за зло у по тре бу по ло-
жа ја ко ји ма су омо гу ће не ве ли ке фи нан сиј ске ма хи на ци је, и 
ни ко од чел них љу ди ве ли ких фи нан сиј ских фир ми ни је по-
зван на од го вор ност за очи глед не зло у по тре бе на фи нан сиј-
ском тр жи шту. Ад ми ни стра ци ја Б. Оба ме ни је ни по ку ша ла 
да вра ти огром не бо ну се ко ји су ме на џе ри ма фи нан сиј ских 
фир ми ис пла ће ни за пе ри од ка да су се они све сно ба ви ли ма-
хи на ци ја ма, ула зе ћи у огром не ри зи ке. 

Шта ви ше, Б. Оба ма је за гу вер не ра цен трал не бан ке по-
но во по ста вио Б. Бер нан ка, а за ми ни стра фи нан си ја Т. Гајт-
не ра, ко га је на ме сту пр вог чо ве ка Фе де рал не ре зер вне бан ке 
Њу јор ка на сле дио Ви ли јем Да дли, ко ји је пре то га био глав ни 
еко но ми ста и из вр шни ди рек тор у бан ци Gold man Sachs). За 
ру ко во ди о ца сво га ка би не та Б. Оба ма је по ста вио Ема ну е ла 
Ре ма, јед ног од пр вих љу ди Fre die Mac, а Т. Гајт нер је за сво га 
ше фа ка би не та по ста вио Мар ка Па тер со на, бив шег ло би сту 
бан ке Gold man Sachs. 

И та ко се на ста вља стал но кру же ње љу ди из вол стри-
тов ских ка би не та у ка би не те др жав не ад ми ни стра ци је и 
обрат но,40 а ли ца ко ја су, у ве ли кој ме ри, од го вор на за кри зу, 

на пи та ње шта је то пљач ка од го ва ра: Gold man Sachs.
40 Зби ва ња у Евро пи у по след ње вре ме ука зу ју да се  вла да ви на  би знис стран

ке пре ли ла и на дру гу стра ну Атлан ти ка. Слу чај но или не, на че ло Европ ске 
цен трал не бан ке је по ста вљен Ма рио Дра ги (од 2002-2005. го ди не био за ме-
ник пред сед ни ка и из вр шни ди рек тор европ ског оде ље ња Gold man Sachs), док 
су за пре ми је ре Ита ли је и Грч ке по ста вље ни Ма рио Мон ти (до та да ме ђу-
на род ни са вет ник Gold man Sachsа) и Лу кас Па па ди мос, ко ји је у пе ри о ду 
1994-2002 био гу вер нер Цен трал не бан ке Грч ке, ка да је до шло до бр зог ра ста 
др жав ног ду га и ка да је ова зе мља ушла у евро зо ну. Ка ко би Грч ка фор мал но 
ис пу ни ла кри те ри ју ме за ула зак у евро зо ну Gold man Sachs јој је по ма гао (и то 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2014, год. X vol. 19 стр. 135171

163

не са мо да не од го ва ра ју за то, не го оста ју на ви со ким по ло-
жа ји ма (че сто и на пре ду ју), те на ста вља ју да ра де по ста ром 
си сте му.41 Гру па ло би ста с Вол стри та јед на је од нај ак тив-
ни јих и нај а гре сив ни јих, али и фи нан сиј ски нај и зда шни јих 
спон зо ра ка ко де мо кра та та ко и ре пу бли ка на ца. Они го ди-
шње из два ја ју сто ти не ми ли о на до ла ра са мо за се на то ре и 
кон гре сме не, по го то во оне ко ји пред ла жу за ко не и чла но ви 
су еко ном ских и фи нан сиј ских ко ми те та.42 

Због то га не чу ди да за огром не ма хи на ци је на фи нан-
сиј ским тр жи шти ма до са да ни јед ној ве ли кој фи нан сиј ској 
ком па ни ји ни је су ђе но, већ да су ма ло број не од њих са вла-
сти ма по сти за ле на год бе и пла ћа ле ка зне ко је су за њих сим-
бо лич не. Та ко смо не дав но са зна ли (По ли ти ка, 09.01.2014) 
да је ве ли ки аме рич ки фи нан сиј ски кон гло ме рат JP Mor gan 
Cha se по сти гао на год бу са фе де рал ним вла сти ма по ко јој ће 
пла ти ти ка зну од укуп но 2,6 ми ли јар де до ла ра за сво је уче-
шће у нај ве ћој фи нан сиј ској пре ва ри у аме рич кој исто ри ји. 
Ка зна од 2,6 ми ли јар ди до ла ра за JP Mor gan Cha se је за не-
мар љи ва ако се зна да њен ка пи тал из но си 2.500 ми ли јар-
ди до ла ра. Упр кос ста ром пра ви лу да кри вич на де ла не вр ше 
бан ке, не го бан ка ри, ка зну је пла тио JP Mor gan Cha se као 
прав но ли це, а ни ко од ње го вих ме на џе ра ни је ка жњен. 

до бро на пла ћи вао) да са кри је део сво га су ве ре ног ду га по ну див ши јој та ко зва-
ну своп опе ра ци ју ко јом су кре ди ти у до ла ри ма и је ни ма кон вер то ва ни у евре, 
а он да на зад у до ла ре и је не, по фик тив ном кур су, а раз ли ка је пред ста вља ла 
до дат ни кре дит ко ји (уз по моћ кре а тив ног књи го вод ства) ни је при ка зи ван у 
би лан су грч ког ду га. По ред то га, Gold man Sachs је про да вао грч ке ток сич не 
па пи ре (убе ђу ју ћи ин ве сти то ре у њи хов ви сок ква ли тет) и у исто вре ме се 
кла дио на бан крот Грч ке. Ин те ре сант но да је и па ри ски Le Mon de но во по ста-
вље не пре ми је ре Грч ке и Ита ли је, те пр вог чо ве ка Европ ске цен трал не бан ке 
на звао чла но ви ма европ ске вла де Gold man Sachsа.

41 Џе фри Сакс (у књи зи: The Pri ce of Ci vi li za tion, 2011) пи ше: Пре тва ра ње нов ца 
у власт и вла сти у но вац две су глав не гра не еко но ми је Ва шинг то на. У та квој 
еко но ми ји глав ну уло гу игра ју круп не кор по ра ци је и по ли ти ча ри. Кор по ра ци је 
фи нан си ра ју по ли тич ке кам па ње, а за тим ло би ра ју де ре гу ла ци ју сво га по сло
ва ња и до би ја ња по сло ва за оба вља ње ва жних др жав них функ ци ја. По ли ти
ча ри из вла че но вац из кор по ра ци ја пру жа ју ћи им за то по ли тич ке услу ге. 

42 Бив ши глав ни еко но ми ста ММФ-а Сај мон Џон сон (S. Johnson, The Qu i et Co
up, An tlan tic Ho me, May, 2009) твр ди да фи нан сиј ски сек тор са да кон тро ли ше 
вла ду САД у ме ри ко ја је до са да би ла ви ђе на са мо у не раз ви је ним зе мља ма. 
По ста је све очи глед ни је да САД по след њих де це ни ја све ма ње функ ци о ни шу 
као др жа ва, а све ви ше као кор по ра ци ја
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Очи глед но да се сма тра да су ве ли ке фи нан сиј ске ком-
па ни је су ви ше ве ли ке да би би ле озбиљ ни је ка жње не, а њи-
хо ви ме на џе ри све сно иду у ве о ма ри зич не по сло ве и у слу-
ча ју успе ха до би ја ју астро ном ске нов ча не на гра де, а уко ли-
ко на тим по сло ви ма оства ре ве ли ке гу бит ке од ла зе са тих 
по ло жа ја, уз зна чај ну нов ча ну на док на ду у ви ду та ко зва ног 
злат ног па до бра на и ни ко ме не од го ва ра ју. Та ко на при мер, 
Стен О’Нил, чи ја је жи вот на де ви за би ла: Да би се за ра ди ло 
мно го, мо ра се мно го и ри зи ко ва ти, био је на че лу ин ве сти-
ци о не бан ке Mer rill Lynch ко ју је уву као у игру са хи по те кар-
ним кре ди ти ма због ко јих је она на кра ју мо ра ла да из ба ци 
из би лан са 8,4 ми ли јар де до ла ра уло же них у не на пла ти ве по-
сло ве. Стен О’Нил је био „при ну ђен“ да оде из бан ке Mer rill 
Lynch уз на гра ду (злат ни па до бран) од 160 ми ли о на до ла ра.

ДАЛИјЕАкТуЕЛНАкРИЗА
ПРЕВАСхОДНОЕкОНОМСкА?

Ка да сам не по сред но по из би ја њу гло бал не кри зе пи сао о њој 
на гла сио сам да је ак ту ел на свет ска кри за мно го озбиљ ни ја не го 
што се на пр ви по глед чи ни, те да она ни је са мо еко ном ска не го 
и ду бо ка кри за мо ра ла и ду хов но сти, па се и из лаз из ње не на
ла зи са мо (мо жда чак и не пре вас ход но) на стра ни еко но ми је.

По хлеп на но ва бур жо а зи ја фи нан сиј ских спе ку ла на та не 
огра ни ча ва сво је хе до ни стич ке прох те ве, не од ла же ис пу ње ње 
сво јих же ља и жи ви у сво ме са мо и зо ли ра ју ћем вир ту ал ном про-
стран ству где не де лу ју пра ви ла нор мал ног жи во та. Ис трг ну ти 
из за јед ни це у ко јој жи ве они при хва та ју кон цепт ин ди ви ду ал-
них по стиг ну ћа у ко ме од су ству је ве ра у би ло ка кав вред но сни си-
стем (осим нов ца) и где по сто ји осе ћа ње да из над ин ди ви дуе и 
ње ног ужи ва ња у ма те ри јал ним до бри ма не ма ни чег сми сле ног. 

Згр та ње ма те ри јал ног бо гат ства по ста је њи хов вр хов ни иде-
ал и рав но ду шност пре ма пат ња ма дру гих и све га што се не 
ти че лич ног ма те ри јал ног ин те ре са и жи вот ног стан дар да. 

Гу би се би ло ка ква со ци јал на ко хе зи ја у дру штву и по је-
ди нац ви ше не раз ми шља у окви ру за јед нич ке до бро би ти и ни је 
спре ман да се жр тву је за дру ге. Све се сво ди на но вац и ма те-
ри јал ну по тро шњу. За хва љу ју ћи и бр зом раз во ју ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја до ла зи до са жи ма ња тр жи шних тран сак ци ја у про сто-
ру и вре ме ну при че му се пре фе ри ра  гло бал ни про стор и крат ко-
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роч ни тр жи шни уго во ри, а што је у скла ду са пост мо дер ном где 
се ста бил ни ји и чвр шћи од но си све ви ше по ти ску ју при вре ме ним, 
ка ко у про фе си о нал ним, емо ци о нал ним, сек су ал ним и кул тур ним 
обла сти ма, та ко и у сфе ри по ли ти ке и еко но ми је. 

Са кра ли за ци ја бо гат ства по сво јој иде о ло шкој су шти-
ни ни је ни шта дру го не го култ злат ног те ле та где се чо век 
сво ди на ho mo eсonomicus. По ла зи се од то га да је ње го во 
по на ша ње мо ти ви са но ис кљу чи во мак си ми за ци јом про фи та 
јер је но вац прет по став ка за оства ри ва ње жи вот них успе ха. 
Ме ђу тим, љу ди не ра де са мо да би сте кли што ви ше нов ца и 
по ста ли бо га ти ји, а ни ти са мо од бо гат ства за ви си оства ри-
ва ње жи вот них ци ље ва, од но сно но вац и ма те ри јал но бо гат-
ство ни су уни вер за лан кључ људ ске сре ће.

Исти на има и љу ди ко ји су мо ти ви са ни да ра де је ди но 
због то га ка ко би сте кли мно го нов ца али по сто ји не ма ли 
број оних ко ји ма то ни је ис кљу чи ви (чак ни пре су дан) мо тив. 
Јед ни хо ће да ство ре вред на де ла у обла сти на у ке и умет-
но сти ко ја ће их учи ни ти бе смрт ним, дру ги чи не до бра де-
ла ка ко би по ста ли слав ни, тре ћи чи не иста де ла ано ним но, 
че твр ти же ле да про ме не свет, пе ти  су ис пу ње ни ка да ви де 
кон крет не ре зул та те сво га ра да  (ле ка ри ко ји су из ле чи ли бо-
ле сне, пе да го зи ко ји су вас пи та ли мла де…) итд. 

За раз ли ку од оних ко ји су мо ти ви са ни да ра де ис кљу-
чи во због нов ца и не пи та ју се ка кве то има ефек те на дру-
штво, за мо ти ва ци ју дру гих љу ди пре суд на је чи ње ни ца да 
они мо гу да ви де ре зул та те соп стве ног ра да,43 те уве ре ње да 

43 Од ве ли ке ва жно сти за мо ти ва ци ју ра да је сте да се у то ме ви ди сми сао, као 
и ре зул тат ко ји  се ти ме по сти же. Са сту ден ти ма на Хар вар ду на пра вљен је 
је дан ин те ре сан тан екс пе ри мент. Тре ба ло је да сту ден ти од ле го коц ки ца на-
пра ве по тре бан мо дел и за то су до би ја ли нов ча ну на гра ду, али је тај из нос 
ума њи ван за сва ки на ред ни скло пље ни мо дел. Сту ден ти су би ли по де ље ни у 
две гру пе. Пр ва гру па сту де на та је по сле скло пље ног мо де ла до би ја ла од аси-
сте на та ку ти ју са ле го коц ка ма и док су они скла па ли но ви мо дел аси стен ти су 
рас кла па ли мо дел ко ји је прет ход но скло пљен и ле го коц ки це вра ћа ли у ста ру 
ку ти ју, та ко да су сту ден ти код на ред ног скла па ња до би ја ли ле го коц ки це од 
ра ста вље ног мо де ла ко јег су пр вог скло пи ли и та ко ре дом. Дру га гру па сту де-
на та је сва ки пут до би ја ла но ву ку ти ју ле го коц ки ца, а прет ход но скло пље ни 
мо де ли оста ли су у том об ли ку пред њи хо вим очи ма. Сту ден ти из пр ве гру пе 
су од у ста ја ли од да љег ра да, у про се ку, по сле 7,2 скло пље на мо де ла, а сту ден-
ти из дру ге гру пе то су учи ни ли тек по сле 10,6 скло пље них мо де ла. Зна чи да 
је дру га гру па сту де на та би ла мо ти ви са на да на ста ви са скла па њем мо де ла и 
за мно го ма њу нов ча ну на гра ду јер је екс пе ри мент био ор га ни зо ван та ко да 
је њи хо вом ра ду да вао ве ћи сми сао јер су мо гли да ви де ре зул тат сво га ра да, 
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је њи хов рад ко ри стан за дру ге и дру штво у це ли ни, од но-
сно да они ти ме и дру ге чи не за до вољ ни ји ма и до при но се да 
свет бу де не што бо љи. По след њих де це ни ја све је ве ћи број 
по сло ва ко ји не пру жа ју мо гућ ност да чо век ви ди кон крет не 
ре зул та те сво га ра да, па као ме ри ло оста је ко ли чи на сте че ног 
нов ца. 

Као ре зул та том ево лу ци је ка пи та ли зма да нас у све ту 
фак тич ки по сто је две еко но ми је, јед на – ре ал на ко ја ства ра 
про из во де и услу ге и дру га – вир ту ел на ко ја «ства ра» но вац 
бер зан ским спе ку ла ци ја ма. По след њих де це ни ја вир ту ел на 
еко но ми ја  је до ми нант на и она је са да ви ше стру ко ве ћа од 
ре ал не еко но ми је.44 Због то га са вре ме ну еко но ми ју САД мно ги 
на зи ва ју ка зи но еко но ми јом у ко јој се спе ку ла тив ност вре ме ном 
пре тво ри ла од пе ри фер не у основ ну ка рак те ри сти ку фи нан сиј
ског тр жи шта. 45 

Вир ту ел на еко но ми ја не мо же да по сто ји без ре ал ног 
сек то ра, јер она од ње га жи ви, од но сно на ње му упра во и па-
ра зи ти ра. Ула га ње у фи нан сиј ске спе ку ла ци је мо же да обез бе ди  
огро ман про фит, али оно не ства ра но ву вред ност не го пред ста
вља иси са ва ње вред но сти (и то све ве ћих и ве ћих) из ре ал ног 
сек то ра. 

У вир ту ел ној еко но ми ји љу ди не ви де кон крет не ре зул-
та те сво га ра да, те се њи хов рад ме ри је ди но ко ли чи ном за ра-

не го што је то био слу чај са пр вом гру пом сту де на та. Као што по ка зу је овај 
три ви ја лан при мер, ка да чо век ви ди ре зул тат и сми сао сво га ра да код ње га 
се по ја вљу је ве ћа мо ти ва ци ја. (Dan Ariely, Emir Ka me ni ca, and Dra žen Pre lec: 
Man´s Se arch for Me a ning – The Ca se of Lo gos, Jo ur nal of Eco no mic Be ha vi or and 
Or ga ni za cion, Sep tem ber 2008)

44 Де ри ва ти су фи нан сиј ска ино ва ци ја на ста ла 70-их го ди на ХХ ве ка да би већ 
кра јем тог ве ка тр жи ште фи нан сиј ских де ри ва та из но си ло 80.000 ми ли јар ди 
до ла ра и би ло ве ће од вред но сти укуп ног свет ског бру то про из во да – 65.000 
ми ли јар ди до ла ра. Тр жи ште фи нан сиј ских де ри ва та и по сле то га стр мо гла во 
ра сте и, не по сред но пред из би ја ње кри зе, 2008. го ди не пре ма шу је из нос од 
800.000 ми ли јар ди до ла ра.

45 Фи нан сиј ска тр жи шта су се пре тво ри ла  у сво је вр сна ка зи на за спе ку лан те, 
а ка ко је упо зо рио Џ. М. Кејнс ка да је по ве ћа ње ка пи та ла у зе мљи са мо спо-
ре дан ефе кат коц ка ња у ка зи ну, те шко се мо гу оче ки ва ти до бри ре зул та ти. 
„ Спе ку ла то ри не мо ра ју зна чи ти ни ка кву ште ту ако оста ну мје ху ри ћи на 
по сто ја ном по то ку под у зет ни штва. Но ства ри по ста ју вр ло озбиљ не ка да 
под у зет ни штво  по ста ну мје ху ри ћи на вр тло гу спе ку ла ци ја“. Под се ти мо да је 
за Џ. М. Кејнс спе ку ла ци ја би ла де лат ност пред ви ђа ња пси хо ло ги је тр жи шта, 
а пред у зет ни штво де лат ност пред ви ђа ња про це ње них при хо да имо ви не то ком 
њи хо вог це лог ве ка тра ја ња. (J.M. Keynes, Op ća te o ri ja, za po sle no sti, ka ma te i 
nov ca, Za greb, 1987)
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ђе ног нов ца. Ап стракт не су им и по сле ди це њи хо вог ра да на 
дру ге љу де и дру штво у це ли ни. Они за ра ђу ју огро ме из но се 
нов ца и не ви де пат ње оси ро ма ше них по ро ди ца, љу де ко ји, 
због њи хо вих спе ку ла ци ја, гу бе го ди на ма му ко трп но ства ра-
ну уште ђе ви ну (за шко ло ва ње де це, ле че ње, ста рост…), оста-
ју без по сла и слич но. Је ди но што они ви де је огро ман но вац 
ко ји су сте кли на спе ку ла ци ја ма, и они су спрем ни да учи не 
све ра ди то га.

Ма да мно ги ве ру ју да су но вац и ма те ри јал но бо гат ство 
основ ни кључ за сре ћу,  на уч на ис тра жи ва ња по ка зу је да они 
има ју ве о ма огра ни че не мо гућ но сти да нас учи ни срећ ним и 
да осе ћај сре ће бр зо бле ди ако је уте ме љен на ма те ри јал ном 
бо гат ству.46 Оп се жно ис тра жи ва ње ко је је не дав но оба вље-
но на Уни вер зи те ту Ми чи ген47 и ко је је об у хва ти ло пре ко 
250.000 пред став ни ка ве ли ког бро ја зе ма ља по ка за ло је да не 
по сто ји ско ро ни ка ква ве за из ме ђу нов ча них при ма ња и сре-
ће, осим ако се не жи ви у бе ди ка да се не мо гу за до во љи ти 
основ не фи зи о ло шке по тре бе.48

Сре ди ном про шлог ве ка аме рич ки пси хо лог Абра хам 
Ма слов је све људ ске по тре бе раз вр стао у не ко ли ко гру па, 
и на пра вио хи је рар хи ју ме ђу њи ма ура див ши та ко зва ну Ма-
сло вље ву пи ра ми ду људ ских по тре ба. Ка сни је ће се по ја ви-
ти и дру ге слич не кла си фи ка ци је, а из свих њих се мо же за-
кљу чи ти да је но вац нео п хо дан за за до во ље ње фи зи о ло шких 
по тре ба ба зног ни воа – нај ни жег у хи је рар хи ји људ ских по-
тре ба (као за хра ном, оде ћом, кро вом над гла вом), али већ за 
сле де ћи ни во по тре ба за си гур но шћу (као си гур ност лич на, 
по ро ди це и имо ви не, ста лан по сао) ни је нео п хо дан но вац, ма-
да се оне мо гу и ку пи ти (ан га жо ва ње обез бе ђе ња, на ла же ње 
по сла уз по моћ ми та) али се у том слу ча ју ума њу је осе ћај 
сре ће. 

46 Та ко се са да за еко но ми сте го во ри да зна ју це ну све га али не зна ју вред ност 
ни че га.

47 R. In gle hart, C. Wel zel, and R. Foa: Hap pi ness Trends in 24 Co un tri es, 19462006, 
World Va lu es Sur vey,  Ja nu ary 2008.

48 На том ни воу и по на ша ња по тро ша ча су ре ла тив но про ста и ра ци о нал на. Са 
ра стом бо гат ства по на ша ња по тро ша ча по ста ју све ви ше ира ци о нал на и они 
но вац не тро ше да би има ли за до вољ ство од по тро шње, не го да би  де мон-
стри ра ли сво је бо гат ство, ста тус или сек су ал на при влач ност, те оста ви ли ути-
сак на дру ге. Упр кос то ме, вла да ју ћа еко ном ска на у ка се и да ље при др жа ва 
„ак си о ма“ о ра ци о нал ном по на ша њу по тро ша ча.
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Ме ђу тим, но вац ско ро да не ма ни ка кав зна чај за оства-
ри ва ње оста лих по тре ба ви шег ни воа ко је чо ве ка чи не 
истин ски срећ ним. По тре бе за при пад но шћу (по ро ди ца, при-
ја тељ ство), за тим по тре бе за ува жа ва њем (до сти за ње ве ћих 
успе ха, по што ва ње окру же ња), а на ро чи то по тре бе са мо ре
а ли за ци је (оства ри ва ње жи вот них ци ље ва, кре а тив ност, мо-
рал ност) не мо гу се ку пи ти нов цем. Упр кос то ме, ми да нас 
жи ви мо у вре ме ну моћ не ме диј ске про па ган де ко ја нас уве-
ра ва да сми сао жи во та и сре ћу мо же мо да до сег не мо са мо уз 
по моћ нов ца, а да на чин ка ко до ње га до ла зи мо ни је мно го 
ва жан.49

ДАЛИНАСИСТОРИјАНЕчЕМуучИ?

Си стем у ко ме је све на про да ју, ко ји од чо ве ка упор но 
по ку ша ва да на пра ви ро бу, у ко ме при вре да не слу жи љу ди-
ма већ љу ди њој, у ко ме еко но ми ја кон тро ли ше дру штво, а 
не дру штво еко но ми ју, пре или ка сни је мо ра до жи ве ти крах. 
Под се ћам да озбиљ ни ауто ри у све ту (на при мер, Карл По ла њи у 
књи зи Ве ли ка тран сфор ма ци ја) сма тра ју да је фа ши зам ди-
рек тан и ну жан про из вод ли бе рал ног ка пи та ли зма. Та кав си стем 
ор га ни за ци је дру штва, у ко ме је све на про да ју, где  су про фит, 
ка пи тал и тр жи ште ци ље ви са ми за се бе, чо ве ка са свим ње-
го вим до та да шњим функ ци ја ма, и тач но од ре ђе ним ме стом у дру-
штву, сво ди на рад као ро бу. Чо век се  не ми ло срд но и бру тал но 
из ме шта из до та да шњег по ло жа ја ко ји му је пру жао са мо по што-
ва ње, си гур ност и со ци јал ни ста тус. Осе ћај ве ли ке не прав де ко ја 
вла да у све ту, као и лич не од ба че но сти и по ни же но сти, где се рад-
на сна га тре ти ра као и дру ги про из вод ни ин пу ти (би ло ка кав ре-
про ма те ри јал) и од су ство си гур но сти, од но сно хро нич ни страх од 
не из ве сно сти, ути ца ли су на пси хич ку не ста бил ност љу ди. То је 
ди рект но гур ну ло ма се у на руч је фа ши зма. 

По ред то га, и кла сич на со ци о ло шка ис тра жи ва ња по ка за-
ла су да љу ди, код ко јих у ду жем пе ри о ду па да жи вот ни стан-
дард, ко ји се осе ћа ју еко ном ски не за шти ће ни и по ни же ни и где 
не јед на кост у дру штву до би ја огром не раз ме ре, по чи њу да тра-

49 Због то га је и да нас ве о ма ак ту ел но оно што је, у је ку ве ли ке еко ном ске кри зе 
пре 80 го ди на, на пи сао (у The North Ame ri can Re vi ew) Џон Ел сворт Мла ђи: 
Гра ђа ни ма на ше зе мље по треб на је фи ло зо фи ја жи во та, а не по се до ва ња; 
фи ло зо фи ја сре ће, а не бо гат ства.
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же во ђу ко ји ће ули ти ве ру да им мо же обез бе ди ти си гур ни ји 
ста тус и га ран то ва ти ве ћу пра вед ност у дру штву. Под се ти мо се 
да је Хи тлер (де мо крат ским пу тем) до шао на власт (иза бран је 
са мо не ко ли ко не де ља пре Ру звел та) под мак си мом: Глав на ми
си ја на шег по кре та са сто ји се у то ме да пру жи из гу бље ним и 
уз не ми ре ним ма са ма но ву твр ду ве ру; ве ру ко ја их не ће на пу
шта ти и у те да не ха о са; ве ру ко ју ће они при гр ли ти и ко ја ће 
омо гу ћи ти да њи хо ва умор на ср ца на ђу мир.50

На ма оста је са мо на да да се слич на исто ри ја не ће по но-
ви ти и по сле ак ту ел не гло бал не еко ном ске кри зе.
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(на уч ног) дру штва еко но ми ста Хр ват ске, у јед ном ин тер ви јуу (Осви је тли те 
не ви дљи ву ру ку ко ји је дао по во дом об ја вљи ва ња књи ге Ди ја лог о на ци зму и 
гло ба ли за ци ји ко ју је на пи сао у ко а у тор ству са Еду ар дом Ча ли ћем – из да вач 
Ада мић, Ри је ка, 1998) ка же: Ако је на ци зам по ку шао у Дру гом свет ском ра
ту осво ји ти сви јет оруж јем, а у то ме ни је успио, то не зна чи да сви јет ни је 
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би ти дру ги ко ји ће осво ји ти сви јет, ако то ње му не ус пи је оруж јем, он је 
глат ко од го во рио да ће то уме сто ње га учи ни ти Аме ри кан ци. Ври је ме сва ким 
да ном по твр ђу је ту са тан ску ми сао.
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NEOLIBERALISMAND
REDISTRIBUTIONOFWEALTH

Resume

Large inequality in wealth distribution is not the result of 
the current global crisis, but they came to even greater promi
nence during the crisis. Inequality grows larger both between 
countries, as well as within countries – among its citizens. Large 
inequality is not only unacceptable from a moral standpoint and 
from the standpoint of the ideal of equality of opportunity, but 
also because it hides a huge economic and political risk. 
Key words: Global crisis, neoliberalism, inequality, distribution 

of wealth, wealth concentration.
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* Прав ни фа кул тет, Уни вер зи тет у При шти ни – Ко сов ска Ми тро ви ца.
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право,СРНемачка,suigeneris

УВОД

Ср би ја је ста ра европ ска др жа ва. На Бер лин ском кон-
гре су 1878. го ди не (иако ње ним пред став ни ци ма ни је би ло 
дозвољeно да при су ству ју за се да њи ма) Ср би ја је за јед но са 
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Цр ном Го ром и Ру му ни јом при зна та као не за ви сна др жа ва. 
На тај на чин су две срп ске др жа ве, упр кос ре стрик тив ним 
усло ви ма ко је је захтеваla Аустри ја1 при зна те као др жа ве ко-
је су ула зи ле у клуб пр вих 30 др жа ва на све ту (Ср би ја и Цр-
на Го ра су ме ђу на род но при зна те пре  да на шњих чла ни ца 
ЕУ Хр ват ске, Сло ве ни је, Бу гар ске, Че шке, Сло вач ке, Ки пра, 
Пољ ске, бал тич ких др жа ва). Да кле, у кон тек сту уни вер зал не 
ме ђу на род не  за јед ни це ко ја се пре ма вла да ју ћој прав ној док-
три ни по и сто ве ћу је са УН2 Ср би ја је сте кла др жав ност мно го 
пре  ве ћи не од око 200  чла ни це УН. На рав но, за Ср би ју и 
Цр ну Го ру се сма тра ло и да су пре 1878. би ле фак тич ки не за-
ви сне др жа ве са број ним од ли ка ма су ве ре но сти. Са ма чи ње-
ни ца да су ове две кне же ви не 1876. го ди не по ве ле рат про тив 
Тур ске то убе дљи во до ка зу је (то при зна је и чу ве ни фран цу-
ски про фе сор ме ђу на род ног јав ног пра ва Луј ле Фир).3 

На кон успе шног за вр шет ка Бал кан ских ра то ва 1912-
1913, пот пи си ва ња Лон дон ског и Бу ку ре штан ског уго во ра и 
уче ство ва ња на по бед нич кој стра ни у  Пр вом свет ском ра-
ту, као и за кљу че ња Вер сај ског ми ра, ство ре на је Кра ље ви-
на СХС. Кра ље ви на СХС (ка сни је Кра ље ви на Ју го сла ви ја) је 
би ла део вер сај ског ми ров ног си сте ма или осни вач Дру штва 
на ро да. Кра ље ви на је део сувеreните та усту пи ла овом си сте-
му под вођ ством Дру штва на ро да (по себ но ка да се ра ди о за-
шти ти ма њи на). Ме ђу тим, у су шти ни, defacto и deiure, пр ва 
Ју го сла ви ја је би ла са мо стал на и су ве ре на др жа ва исто као и 
Кра ље ви на Ср би ја пре ње.

Слич но се мо же ре ћи и за дру гу Ју го сла ви ју или СФРЈ, 
по себ но од 1961. го ди не ка да се де фи ни тив но рас ки да са про-
за пад ном по ли ти ком и ка да Бе о град по чи ње са та ко зва ном 
по ли ти ком не свр ста ва ња  (ко ја је сва ка ко има ла еле мен те 
аван ту ри зма и лич не про мо ци је та да шњег ко му ни стич ког 
дик та то ра Јо си па Бро за).

1 Усло ви су се од но си ли на лу ку у Ба ру, вра ћа ње Ул ци ња , др жа ње рат не мор-
на ри це, тр го вин ске ве зе Кне же ви не Ср би је са дру гим зе мља ма,  пре у зи ма ње 
оба ве за Тур ске пре ма Аустри ји . Ви ше о то ме Ми лен ко Кре ћа, Ми лан Па у но-
вић, Практикумзамеђународнојавноправо, До си је, Бе о град, 2002 стр. 75.

2 Ви ше о то ме Сте ван Ђор ђе вић, Уводумеђународноправо, Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2007, стр. 77.

3 Ви ше о то ме Луј Ле Фир, Међународнојавноправо, Прав ни фа кул тет , Бе о-
град, 2010.
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Та ко ђе, мо же се твр ди ти и да је так озвaна тре ћа Ју го-
сла ви ја или СРЈ (основ на 1992. го ди не) би ла са мо стал на и су-
ве ре на др жа ва у пе ри о ду од осни ва ња до 2000. го ди не упр-
кос не за бе ле же ним санк ци ја ма и агре си ји НА ТО.

Од кра ја 2000. СРЈ (ка сни је СЦГ) се опре де љу је за члан-
ство у ЕУ као при о ри тет ни пра вац спољ не и уну тра шње по-
ли ти ке. На след ни ца СЦГ,4 Ре пу бли ка Ср би ја је од 2006. го ди-
не на ста ви ла та кав курс у спољ ној и уну тра шњој по ли ти ци. 
Опре де ље ње за без у слов ну са рад њу са Бри се лом је ре зул-
ти ра ло потписивањеm Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу 2008. го ди не и до би ја њем ста ту са кан ди да та за 
члан ство 2012. го ди не. Да кле, Ср би ја пре но си зна ча јан  део 
свог су ве ре ни те та на ЕУ и то ре зул ти ра пот пи си ва њем ССП 
и до би ја њем по вољ ног ми шље ња за кан ди да ту ру (ко ји је Ре-
пу бли ка Ср би ја до би ла од Европ ске ко ми си је у ок то бру 2011. 
го ди не). Европ ски са вет тај ста тус Ср би је по твр ђу је 1.3.2012.5

У том пе ри о ду, усва ја ње европ ског пра ва по ста је јед-
но од нај ва жни јих пи та ња за  Ре пу бли ку Ср би ју у прав ном, 
по ли тич ком и еко ном ском сми слу. О ка квом се ве ли ком про-
це су ра ди, мо жда нај бо ље по ка зу ју по да ци из На ци о нал ног 
про гра ма за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у ЕУ (НПИ). Они 
по ка зу ју да је Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла оба ве зу, по сле пот-
пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу са 
Европ ском уни јом у апри лу 2008. го ди не, да усво ји не ко ли ко 
сто ти на за ко на, уред би, стра те ги ја, од лу ка, пра вил ни ка, ак-
ци о них пла но ва, на ред би и дру гих про пи са, укљу чу ју ћи и 
прав не ак те се кун дар ног пра ва ЕУ. Да кле, без сум ње, ра ди се 
о ве о ма ве ли ком прав ном и дру штве ном про це су, не за бе ле-
же ном у са вре ме ној срп ској прав ној и по ли тич кој исто ри ји.

4 О рас па ду СЦГ ви ди: Ми лош Кне же вић, Изневеренадржава, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.

5 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment and the Co un-
cil/Com mis sion Opi nion on Ser bia s ap pli ca tion for mem ber ship of the Euro pean 
Union, Brus sels, 12. 10. 2011. Овај до ку мент је пра тио и Ана ли тич ки из ве штај 
Европ ске ко ми си је од 138 стра на ко ји је, у су шти ни, скуп из ве шта ја ЕК о на-
прет ку Ср би је. На та кав за кљу чак ука зу је и зад њи део Ана ли тич ког из ве шта ја 
у ко јем се на во де оп шти ста ти стич ки по да ци о Ср би ји. Та ко ђе, Ми шље ње Ко-
ми си је је са мо део ши рег до ку мен та о про ши ре њу ЕУ под на зи вом En lar ge-
ment Stra tegy and Main Chal len ges 2011/2012. У том кон тек сту Ср би ја до би ја и 
ста тус кан ди да та за ЕУ 1. мар та 2012.
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За то се мо же твр ди ти (у прав ном и по ли тич ком сми слу) 
да је Ср би ја пр ви пут од 1878. го ди не пре не ла зна ча јан део 
свог су ве ре ни те та и над ле жно сти на јед ну над на ци о нал ну  
ор га ни за ци ју. Ка да се ова чи ње ни ца има у ви ду, ја сно је да 
по сто ји ве ли ка ме ђу за ви сност из ме ђу раз во ја основ ног или 
при мар ног пра ва ЕУ и прав ног и дру штве ног си сте ма у Ср-
би ји. Да љи раз вој ЕУ ће од ре ди ти и основ не об ли ке прав ног 
и дру штве ног си сте ма у Ср би ји. Тач ни је, ако ин те гра тив ни 
про це си у ЕУ ко ји се фор мал но де фи ни шу прав ним ак ти ма  
при мар ног пра ва бу ду ја ча ли, сма њи ва ће се су ве ре ност Ср-
би је (и обр ну то). 

ПРИМАРНОПРАВОЕУ

Бран ко Ра кић из но си сле де ћу де фи ни ци ју при мар ног 
пра ва ЕУ: „Основ ни из вор пра ва Европ ске уни је су тзв. при-
мар ни из во ри, ме ђу ко ји ма по се бан зна чај има ју тзв. кон сти-
ту тив ни или основ ни уго во ри, ко ји ма је по ста вљен те мељ 
европ ског пра ва. У основ не уго во ре спа да ју Уго вор о осни-
ва њу Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик, за тим Уго вор о 
осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це и Уго вор о осни ва-
њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју, оба за кљу че на 
у Ри му 25. мар та 1957. го ди не, за тим Је дин стве ни европ ски 
акт, за кљу чен у Лук сем бур гу 17. фе бру а ра и у Ха гу 28. фе-
бру а ра 1986. го ди не, и ко нач но, Уго вор о Европ ској уни ји, 
по зна ти ји као Уго вор из Ма стрих та, од 7. фе бру а ра 1992. го-
ди не. По ред на ве де них уго во ра, и од ре ђе ни број дру гих, ма-
ње зна чај них ака та, ко ји ма се мо ди фи ку ју основ ни уго во ри, 
спа да у ка те го ри ју при мар них из во ра пра ва Европ ске уни је“.6 
Да кле, ка да се узму у об зир прет ход но на ве де не де фи ни ци је 
при мар ног пра ва, мо же се твр ди ти да су нај ва жни ји из во ри 
при мар ног пра ва ко ји ути чу на усва ја ње европ ског пра ва у 
Ре пу бли ци Ср би ји.

1) Уго вор о осни ва њу Европ ске еко ном ске за јед ни це - 
1957. или Рим ски уго вор; 

2) Уго вор из Ма стрих та 1992. или Уго вор о Европ ској 
уни ји; и

3)  Ли са бон ски уго вор из 2007. го ди не. 

6 Бран ко Ра кић, ХармонизацијајугословенскогправасаправомЕвропскеуније, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1997, стр. 39.
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Мо же се ре ћи да ова три уго во ра сим бо ли зу ју и три фа-
зе у раз во ју ко му ни тар ног пра ва ЕЗ и ЕУ.

ХРОНОЛОГИЈАПРИМАРНОГПРАВА

У кон тек сту прет ход но из не тог, сле де ћа та бе ла по ка зу-
је нај ва жни је уго во ре при мар ног пра ва у пе ри о ду од 1951. до 
2007. го ди не.

Та бе ла бр. 1: Нај ва жни ји уго во ри при мар ног пра ва  
у пе ри о ду од 1951. до 2007. го ди не:

Р. бр. На зив уго во ра Ме сто и го ди на

1.
Уго вор о осни ва њу Европ ске 
за јед ни це за угаљ и че лик  
(Па ри ски уго вор)

Па риз, 1951.

2.
Уго вор о осни ва њу Европ ске  
еко ном ске за јед ни це  
(Рим ски уго вор)

Рим, 1957.

3.
Уго вор о Европ-
ској атом ској аген ци ји                                                 
(Рим ски уго вор)

Рим, 1957.

4.
Уго вор о об је ди ња ва њу ЕЕЗ, 
ЕУРО ТО МА и Европ ске за јед-
ни це за угаљ и че лик у  Европ-
ске за јед ни це - ЕЗ

Бри сел, 1965.

5. Је дин стве ни европ ски акт Лук сем бург, 1985.

6.

Уго вор о Европ ској уни ји  
(Уго вор из Ма стрих та)
ЕЗ и три за јед ни це и да ље на-
ста ви ле па ра лел но да по сто је, 
ЕУ осно ва на али ни је по ста ла 
је дин стве но прав но ли це.
Де фи ни са на ‚‘три сту ба ‚‘ са-
рад ње;
а) три за јед ни це,
б) спољ на и без бе до но сна по-
ли ти ка,
ц) правосуђе и унутрашњи 
послови

Ма стрихт, 1992.

7. Уго вор из Ам стер да ма Ам стер дам, 1997.
8. Уго вор из Ни це Ни ца, 2001.
9. Устав за Евро пу Бри сел, 2004.

10.
Ли са бон ски уго вор 
ЕУ постала  јединствено 
правно лице

Ли са бон, 2007.
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ФАЗЕУРАЗВОЈУПРИМАРНОГПРАВА
ЕУ

Мо же се твр ди ти да по сто ји не ко ли ко фа за у раз во ју 
при мар ног ЕУ пра ва. Пр ва фа за по чи ње 50-тих го ди на XX 
ве ка. Она је тра ја ла све до па да Бер лин ског зи да и ује ди ње-
ња Не мач ке. Ову фа зу ка рак те ри ше прав ни и ин те гра тив ни 
по лет (ко ји је  по себ но по сто јао у пр вих не ко ли ко го ди на у 
вре ме и на кон осни ва ње ЕЕЗ). Ме ђу тим, ова фа за се за вр ши-
ла стаг на ци јом или „евро скле ро зом“. Мо же се ре ћи да је та 
пр ва фа за нај лак ша за про у ча ва ње због ра зу мљи во сти Рим-
ских уго во ра, што се не мо же ре ћи за Уго вор из Ма стрих-
та и Устав за Евро пу. Услов но се мо же ре ћи да је сле де ћа, 
дру га фа за у раз во ју ко му ни тар ног пра ва тра ја ла ско ро 15 
го ди на. Она је по че ла на кон (и уочи) па да Бер лин ског зи да 
1989. го ди не. Ту дру гу фа зу у раз во ју ко му ни тар ног пра ва ка-
рак те ри ше из у зе тан за мах у раз во ју ко му ни тар ног пра ва али 
и европ ских ин сти ту ци ја у це ли ни. У том пе ри о ду (та ко зва-
ног „злат ног до ба“ у раз во ју ко му ни тар ног пра ва и Европ ске 
уни је) чи ни ло се да се гра ни це Европ ске уни је по кла па ју, ни 
ма ње ни ви ше, не го са гра ни ца ма Са ве та Евро пе (из у зи ма ју-
ћи Ру ску Фе де ра ци ју). Тач ни је, на кон па да Бер лин ског зи да 
и усва ја ња Уго во ра из Ма стрих та из гле да ло је да је са мо пи-
та ње вре ме на ка да ће се то по кла па ње гра ни ца  из ме ђу Са ве-
та Евро пе и Европ ске уни је фор ма ли зо ва ти у прав ном и по-
ли тич ком сми слу. PhilippedeSchouteete, бив ши пред став ник 
Бел ги је при ЕУ, чак је по сле усва ја ња Уго во ра из Ам стер да ма 
1997. го ди не по ста вио пи та ње: „Ка ко при пре ми ти про ши ре-
ње Уни је до гра ни ца не ка да шњег СССР-а и чак не што ма ло 
да ље?“7 У том кон тек сту је и до нет Устав за Евро пу као зад-
ња фа за у уни фи ка ци ји ко му ни тар ног пра ва.

Тре ћа фа за у раз во ју при мар ног пра ва (и ЕУ) по чи ње 
кра хом ре фе рен ду ма у Фран цу ској 2005. го ди не, ка да су 
фран цу ски гра ђа ни од ба ци ли Устав за Евро пу. Од та да по-
чи ње ви дљив за стој (и пад) у европ ским ин те гра ци ја ма. Тач-
ни је, прав ни про јек ти су ма ње пре тен ци о зни, а са ма Европ-
ска уни ја је при мо ра на да се при ла го ди су мор ној еко ном ској 

7 Исто, стр. 346.
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ствар но сти (ко ја је кул ми ни ра ла кри зом за јед нич ке ва лу те 
евра и фак тич ким бан кро том Грч ке 2011. го ди не). Ка ко ће се 
та тре ћа фа за у раз во ју ко му ни тар ног пра ва за вр ши ти, ве о-
ма је те шко пред ви де ти. Јед на од ва ри јан ти рас пле та је она 
ко ју пру жа Ли са бон ски уго вор. На и ме, мо гу ће је да ће по-
сто ја ти ви ше та ко зва них кру го ва (или „бр зи на“) у Европ ској 
уни ји. По сто ја ће чвр шћа по ве за ност ви ше др жа ва зе ма ља у 
Европ ској уни ји ко ју ће оства ри ти пре ко Бли же са рад ње ко ја 
је пр ви пут у аки ко му ни тер уве де на пре ко Уго во ра из Ам-
стер да ма (ко ју омо гу ћа ва и Ли са бон ски уго вор). Уоста лом, 
та кву мо гућ ност је на ја вио у сво јој по зна тој из ја ви (од 8. 11. 
2011. го ди не) и бив ши фран цу ски пред сед ник Сар ко зи (о „две 
европ ске бр зи не“).

БЛИЖАСАРАДњА

Бив ши пред став ник СРЈ при ЕУ, др Ду шан Ло пан дић, 
пи ше о Бли жој са рад њи или „флек си бил но сти“ и ис ти че да 
је она пр ви пут уве де на Уго во ром из Ам стер да ма: „За бу ду ћи 
раз вој ЕУ, по себ но је бит но да је у Ам стер да му по пр ви пут 
пред ви ђе на мо гућ ност про ду бље не ин те гра ци је са мо јед ног 
де ла чла ни ца ЕУ (та ко зва на „флек си бил ност“ или бли жа са-
рад ња) што би функ ци о ни са ло у окви ру ин сти ту ци о нал ног 
си сте ма Уни је. Уго вор пред ви ђа низ пред у сло ва (осам) за от-
по чи ња ње те са рад ње, за ко ју је по треб на прет ход на од лу ка 
Са ве та ЕУ... Овим се и фор мал но ства ра мо гућ ност раз во ја 
‘Евро пе у ви ше бр зи на’, ко ја је и до са да би ла фак тич ка ре ал-
ност, али углав ном из ван фор мал них окви ра ЕУ... Уго вор из 
Ам стер да ма ипак пред ста вља но ви ну, јер је њи ме са да и фор-
мал но при зна та и прав но ко ди фи ко ва на чи ње ни ца да ор га ни 
и по ли ти ке ЕУ мо гу би ти ко ри шће ни за ре а ли за ци ју по ли-
ти ка у ко је ни су укљу че не све чла ни це Уни је“.8 Ли са бон ски 
уго вор та ко ђе до зво ља ва та кав ви ше сте пе ни раз вој ко му ни-
тар ног пра ва. У чла ну 20. Уго во ра о Европ ској уни ји (ко ји је 
фак тич ки пр ви део Ли са бон ског уго во ра) на во ди се, ис под 
на сло ва „Од ред бе о бли жој са рад њи“ сле де ће: 

- „1. Др жа ве чла ни це ко је же ле ме ђу соб но да ус по-
ста ве бли жу са рад њу у окви ру над ле жно сти ко је 

8 Исто, стр. 25-26.
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ни су ре зер ви са не за Уни ју мо гу ко ри сти ти ин сти-
ту ци је Уни је и спро во ди ти ту са рад њу при ме ном 
од го ва ра ју ћих од ред би уго во ра, у гра ни ца ма и на 
на чин пред ви ђе ним овим чла ном, као и чла но ви ма 
326-334. Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је. 
Бли же са рад ње су усме ре не на фа во ри зо ва ње оства-
ре ња ци ље ва Уни је, за шти ту ње них ин те ре са и ја ча-
ње про це са ин те гра ци је. Оне су отво ре не у сва ком 
тре нут ку за све др жа ве чла ни це, у скла ду са чла ном 
328. Уго во ра о функ ци о ни са њу Европ ске уни је“;

- За тим се у Ли са бон ском уго во ру на во ди и сле де ће: 
„2. Од лу ку о одо бре њу бли же са рад ње, под усло-
вом да у њој уче ству је нај ма ње де вет др жа ва чла-
ни ца, до но си Са вет, као по след ња ин стан ца, по што 
је утвр дио да се ци ље ви по ста вље ни у окви ру ове 
са рад ње, у ра зум ном ро ку, не мо гу оства ри ти у окви-
ру Уни је као це ли не. Са вет до но си од лу ку у скла ду 
са про це ду ром пред ви ђе ном у чла ну 329. Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је“;

- Та ко ђе, у Ли са бон ском уго во ру се пред ви ђа да о од-
ре ђе ним пи та њи ма фак тич ки од лу чу ју са мо оне др-
жа ве ко је су се до го во ри ле о та ко зва ној Бли жој са-
рад њи: „3. Сви чла но ви Са ве та мо гу уче ство ва ти у 
до го ва ра њу, али мо гу гла са ти са мо чла но ви Са ве та 
ко ји пред ста вља ју др жа ве чла ни це ко је уче ству ју у 
Бли жој са рад њи. На чин гла са ња је пред ви ђен чла-
ном 330. Уго во ра о функ ци о ни са њу Уни је“.9

Да кле, над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је мо ра ју има-
ти у ви ду ову мо гућ ност (бли же са рад ње) ко ја отва ра но ве 
по де ле у прав ном и по ли тич ком си сте му Европ ске уни је (без 
об зи ра што Ре пу бли ка Ср би ја ни је чла ни ца Европ ске уни је 

9 Ми лу тин Ја ње вић, КонсолидованиУговороЕвропскојунијииУговорофунк
ционисањуЕвропскеуније (2008/С115/01)саПовељомоосновнимправима
Европскеуније, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 39. Тре ба ис та ћи да се 
не ра ди са мо о ста рим чла но ви ма Спо ра зу ма из Ма стрих та 27А-Е, 40-40 Б и 
43-45, већ и да се члан 20 од но си и на 11 и 11 А Уго во ра о осни ва њу Европ-
ске за јед ни це. Да кле, и са ма та чи ње ни ца по ка зу је ко ли ко је зна ча јан члан 20. 
Уго во ра о Европ ској уни ји ко ји  чи ни пр ви део Ли са бон ског уго во ра. Мо же се 
ре ћи  и да је то при зна ње чи ње ни це да по сто ји не ко ли ко кру го ва у Европ ској 
уни ји, и то не са мо оних др жа ва чла ни ца ко је при па да ју евро зо ни  већ да су 
по де ле мно го ду бље, по чев ши од ста рих и но вих чла ни ца, ју жних и се вер них 
итд.
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већ са мо кан ди дат ко ји че ка до би ја ње да ту ма за по че так пре-
го во ра о члан ству). Та кав раз вој ко му ни тар ног пра ва је ве о-
ма из ве стан по сле про па сти Уста ва за Евро пу и из ја ве бив-
шег фран цу ског пред сед ни ка од 8. но вем бра 2011. из ре че не 
у Стра збу ру о „две европ ске бр зи не“.10 Та ко зва на Бли жа са-
рад ња ће омо гу ћи ти да по је ди не др жа ве чла ни це има ју ве ћу 
са рад њу (у уни фи ка ци ји у прав ном сми слу). Дру гим ре чи ма, 
ЕУ као ор га ни за ци ја др жа ва по де ље них у не ко ли ко ни во ин-
те гра ци је је ре ал ност. Нај по зна ти ји при мер за функ ци о ни са-
ње Бли же са рад ње је сва ка ко, евро зо на, фор мал но фор ми ра-
на 1. ја ну а ра 1999. го ди не, а фак тич ки 1. ја ну а ра 2002, ка да 
евро по ста је зва нич на ва лу та у зе мља ма чла ни ца ма те зо не.

БЛИЖАСАРАДњАИСРБИЈА 
ИЛИтРЕћИкРУГИНтЕГРАцИЈА

Да кле, раз вој не ко ли ко кру го ва Бли же са рад ње у ЕУ је 
прав на чи ње ни ца. Нај бо љи при мер за де фи ни са ње те по де ле 
је евро зо на или зо на др жа ва ко је ко ри сте евро као зва нич ну 
ва лу ту. То зо ну са чи ња ва 17 др жа ва чла ни ца ЕУ или око 330 
ми ли о на ста нов ни ка. Оста лих 11 др жа ва ЕУ су из ван евро зо-
не. Та ко ђе, у два на ест од тих 17 зе ма ља при ме њу је се и Уго-
вор о ста бил но сти ко ор ди на ци ји и упра вља њу од 1. ја ну а ра 
2013 или та ко зва ни Фи скал ни пакт ко ји је у су шти ни но ви и 
ви ши сте пен ин те гра ци је ( Европ ска цен трал на бан ка са се-
ди штем у Не мач кој ко ор ди ни ра мо не тар ну по ли ти ку у тим 
зе мља ма). Та по де ла на чла ни це евро зо не и оне др жа ве ван 
ње се услов но мо же на зва ти пр вим и дру гим кру гом ва лут не 
и по ли тич ке ин те гра ци је. 

Што се ти че чла ни ца евро зо не, мо же се прет по ста ви ти 
да ће те др жа ве би ти при ну ђе не да на ста ве са  еко ном ским 
и по ли тич ким  ин те гра ци ја ма  пре све га због при ти ска ко ји 
до ла зи из Не мач ке као сре ди шње зе мље овог еко ном ског и 
по ли тич ког са ве за . 

10 На пре да ва њу у Стра збу ру 8. 11. 2011. Сар ко зи је из ја вио: „Са да нас има 27. 
Очи глед но је да ће мо мо ра ти да се отво ри мо пре ма Бал ка ну. Би ће нас 32, 33 
или 34. Ве ру јем да ни ко не ми сли да је фе де ра ли зам – то тал на ин те гра ци ја – 
мо гућ са 33, 34, 35 зе ма ља... Не. Ап со лут но не. На кра ју, ја сно је, по сто ја ће 
две европ ске бр зи не: јед на бр зи на ка ве ћој ин те гра ци ји у евро зо ни и бр зи на 
ко ја је кон фе де рал на у ЕУ“. Пре ма сај ту www.eco no mist.com (The Eco no mist, 
Лон дон, 10. но вем бар 2011).
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На при мер, пре ма ча со пи су Der Spiegel на кон из бо ра 
одр жа них у сеп тем бру 2013.  власт у Не мач кој на че лу са Ан-
ге лом Мер кел пла ни ра но ву аген ду за ЕУ.11 Пре све га, ве ће 
над ле жно сти ће по сто ја ти у кон тро ли и од ре ђи ва њу на ци о-
нал них бу џе та. До ћи ће и до но ве фи скал не ин те гра ци је или 
до уво ђе ња за јед нич ких сто па по ре за. Дру гим ре чи ма до 
убр за ног сје ди ња ва ња на осно ва ма ко је го ди на ма кри ти ку-
је бив ши пред сед ник Че шке Кла ус: „Евро па је ‘је дин ство у 
мно штву’ и по ку шај ње ног ве штач ког сје ди ња ва ња мо гао би 
јој до не ти ви ше ште те не го ко ри сти“ сма тра он.12

За тим ће до ћи до ве ли ке ре кон струк ци је евро зо не у ва-
жном ко ра ку ка но вој и моћ ној еко ном ској вла ди, на во ди Der
Spiegel.13 Овај про цес ће не сум њи во пра ти ти и из ме на при-
мар ног пра ва ЕУ, пре све га Ли са бон ског уго во ра (Ме ђу тим 
не тре ба ис кљу чи ти и мо гућ ност да се до не се но ви нај ви ши 
прав ни акт ЕУ). Да ли ће се Не мач ка опре де ли ти за аманд ма-

11 http://www.spi e gel.de/in ter na ti o nal/ger many/mer kel-wants-to-re form-eu-with-
mo re-po wers-for-brus sels-a-928988. 

12 Вац лав Кла ус, ЕвропаиЕУ:погледполитичараипогледекономисте, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 12, 37.

13 Ви ди оде љак под на сло вом: Big Plans for Euro pe – In the past, Mer kel has tre a ted 
go ver ning pri ma rily as re pa ir work. The ma jor is su es of her first two terms in of fi ce, 
the fi nan cial cri sis and the fight to sa ve the euro, we re su i ta ble for that ap pro ach. 
Will that chan ge, now that she has the ne ces sary po wer and me ans? Hardly at all, 
when it co mes to Ger many. The re are no ma jor re forms in the works at go vern ment 
mi ni stri es, and the grand co a li tion will fo cus on in cre a sing spen ding to ful fil so me 
of the par ti es’ cam pa ign pro mi ses.    In con trast, of fi ci als at the 
Chan cel lery are for ging plans for Euro pe that are prac ti cally vi si o nary for so me o ne 
li ke Mer kel. If she pre va ils, they will fun da men tally chan ge the Euro pean Union. 
The goal is to ac hi e ve ex ten si ve, com mu nal con trol of na ti o nal bud gets, of pu blic 
bor ro wing in the 28 EU ca pi tals and of na ti o nal plans to bo ost com pe ti ti ve ness and 
im ple ment so cial re forms. The ho pe is that the se me a su res will en su re the long-
term sta bi lity of the euro and ste er mem ber sta tes on to a com mon eco no mic and 
fi scal path. This wo uld be the oft-in vo ked and am bi ti o us po li ti cal com ple tion of 
Euro pe’s mo ne tary union -- a hu ge ac hi e ve ment.  It isn’t a new 
goal, but what is new is the thumbscrews Brus sels will be al lo wed to apply if Mer-
kel has her way, in clu ding so o ner and shar per con trols and ve to rights, as well as 
con trac tu ally bin ding agre e ments and re qu i re ments. In short, this wo uld amo unt to 
a true re con struc tion of the euro zo ne and a ma jor step in the di rec tion of an “eco-
no mic go vern ment” of the sort the SPD too wo uld li ke to see put in pla ce.  
Ger many’s cur rent eco no mic strength helps to ex pla in the se vi si ons for Euro pe, 
sin ce stric ter bud get con trols wo uldn’t po se a thre at to Ber lin at the mo ment. Jo-
bless le vels are so low that the co un try has al most re ac hed full em ployment, and 
the bud get is in good sha pe, at le ast at the na ti o nal go vern ment le vel. In fact, pu blic 
cof fers are so full that the go vern ment can af ford to bo ost do me stic spen ding. 
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не на Ли са бон ски уго вор или до но ше ње но вог уго во ра, пи-
та ње је ко је ће од ре ди ти са мо фор мал ни пра вац при мар ног 
пра ва ЕУ. Фак тич ки, евро зо на ће ићи све ве ћој ин те гра ци ји.

Тач ни је, евро зо на се мо же већ са да са аспек та ме ђу на-
род ног јав ног пра ва упо ре ђи ва ти са др жав ним са ве зи ма из 
про шло сти у ко ји ма су вре ме ном пре о вла да ле фе де ра тив не 
и ин те гра ци о не тен ден ци је. Ти др жав ни са ве зи су пре ма де-
фи ни ци ји Луј ле Фи ра увек би ли за сно ва ни на до ми на ци ји 
нај ја че или сре ди шње др жа ве.14 При ме ри за то су сва ка ко, 
Не мач ка кон фе де ра ци ја, Ца рин ски са вез и Се вер но не мач ки 
са вез (ко ји су прет хо ди ли ства ра њу Не мач ког цар ства 1871. 
го ди не). Сре ди шња др жа ва је та да би ла Пру ска. Ка кав по-
ло жај мо же оче ки ва ти  Ср би ју у ЕУ ка да се прет ход но има у 
ви ду?

Ср би ја си гур но не ће би ти у пр вом кру гу ин те гра ци је 
јер не ре ал но је оче ки ва ти да је мо гу ће бр зо уво ђе ње евра у 
Ср би ји као зва нич не ва лу те.15 Ме ђу тим, Ср би ја не ће би ти ни 
у дру гом кру гу ин те гра ци је ЕУ, тј. ме ђу оним др жа ва ко је су 
да нас у ЕУ али су за др жа ле сво је на ци о нал не ва лу те. Тај дру-
ги круг ин те гра ци ја са чи ња ва ју да нас др жа ве ко је не ко ри сте 
евро а чла ни це су ЕУ. Њи хов са вез са сре ди шњом др жа вом 
ЕУ, СР Не мач ком, се мо же де фи ни са ти као функ ци о на лан. 
Ра ди се ина че о тр жи шту од око 170 ми ли о на љу ди и нај ра-
зви је ни ја зе мља те гру па ци је је Ве ли ка Бри та ни ја. Од нос из-
ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке као во де ће две зе мље раз-
ли чи тих кру го ва ин те гра ци је у ЕУ, под се ћа и на пер со нал не 
уни је из про шло сти по пут оних из ме ђу Ха но ве ра и Ен гле ске 
или Лук сем бур га и Хо лан ди је (на рав но без мо нар хи стич ких 
еле ме на та).  По сто ји пот пу на др жав на са мо стал ност  Бер-
ли на и Лон до на, ко ја се ма ни фе сту је у одво је ним спољ ним 
по ли ти ка ма (зад њи при мер Си ри ја и кри за 2013), раз ли чи-
тим ва лу та ма, одво је ним по ре зи ма и бу џе ти ма, соп стве ним 

14 Луј ле Фир, Међународнојавноправо, Прав ни фа кул тет , Бе о град, 2010, стр. 
83-85.

15 Ов де не тре ба ме ша ти ко ри шће ње евра као не зва нич не дру ге ва лу те у Ср би ји, 
или дво ва лут ни си стем ко ји по сто ји у Ср би ји. То је пи та ње ко је има и ши ри 
кон текст по себ но ка да се има у ви ду да Ан до ра, та ко зва но Ко со во и Цр на Го ра 
без слу жбе ног спо ра зу ма ко ри сте евро као зва нич ну ва лу ту на сво јим те ри то-
ри ја ма. Та ко ђе, Мо на ко, Сан Ма ри но и Ва ти кан има ју слу жбе не спо ра зу ме о 
ко ри шће њу евра а Бу гар ска , БиХ и не ке ва не вро песк ке те ри то ри је су ве за ле 
курс сво је ва лу те за евро.
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ар ми ја ма и по себ ним ви зним ре жи ми ма (Бри та ни ја ни је део 
Шен ген ског спо ра зу ма) .

Са дру ге стра не, по сто ји фор мал ни за јед нич ки су ве-
рен или пред сед ник без ре ал не вла сти, по пут Хер ма на ван 
Ром пе ја, пред сед ни ка Европ ског са ве та. Тач ни је, те две чла-
ни це ЕУ има ју ма ње за јед нич ких еле ме на та не го не ка да шња 
Аустро-Угар ска на кон 1867. (јер ова ре ал на уни ја је има ла за-
јед нич ку спољ ну по ли ти ку, од бра ну и фи нан сиј ску по ли ти-
ку).

Ме ђу тим, Ср би ја не ће би ти ни у том дру гом кру гу ин-
те гра ци ја ко ју сим бо ли зу је Ве ли ка Бри та ни ја јер не ма га ран-
ци ја да ће се по што ва ти њен те ри то ри јал ни ин те гри тет у ЕУ.

Пр вен стве но, до та квог за кључ ка се до ла зи ка да се има 
у ви ду да се од Ср би је тра же не са мо еко ном ски и мо не тар-
ни уступ ци већ и те ри то ри јал ни. Пре све га, 23 др жа ве ЕУ су 
при зна ле та ко зва но Ко со во. (Ве ро ват но ће и 24. Ру му ни ја од 
2015. пре ма ре чи ма ње ног пре ми је ра)16 Пре го во ри са ЕУ се 
отво ре но усло вља ва ју да љом афир ма ци јом те не ле гал не тво-
ре ви не ко ја ни је чла ни ца УН. Нај по зна ти ји при мер је Бри сел-
ски спо ра зум из 2013. го ди не (и до но ше ње Сту ди је о и из во-
дљи во сти за та ко зва но Ко со во).17 

Сли чан од нос пре ма Ср би ји се мо же оче ки ва ти и у на-
ред ном пе ри о ду. Не мач ки ам ба са дор у Бе о гра ду је 22. ок то-
бра 2013. из ја вио да се не мо же ис кљу чи ти фор мал но при-
зна ње та ко зва ног Ко со во од стра не Ср би је као услов за да ље 
пре го во ре и пот пи си ва ње Уго во ра о при сту па њу.18 

У том кон тек сту, ме ђу на род ни по ло жај Ср би је у од нос 
на ЕУ је suigeneris. Сли чан је оно ме ко је је има ла Че хо сло-
вач ка уочи (и за вре ме) пот пи си ва ња Мин хен ског спо ра зу ма 

16 http://www.nspm.rs/hro ni ka/vik tor-pon ta-ru mu ni ja-bi-2015-go di ne-mo gla-da-pri-
zna-ko so vo.html 23. 10. 2013

17 Европ ска ко ми си ја је 10. ок то бра 2012. об ја ви ла до ку мент под на зи вом Fe a-
si bi lity Study on a Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the EU and 
Ko so vo.

18 „Пре по зна је мо и да Ср би ја ни је спрем на да при зна Ко со во, али це ни мо што 
те жи да нор ма ли зу је од но се. То ће до ве сти до по чет ка пре го во ра са ЕУ у ја ну-
а ру. Од но си са При шти ном ће та ко ђе би ти по сма тра ни то ком пре го во ра, али 
не тре ба шпе ку ли са ти о то ме шта ће би ти зах тев ЕУ на кра ју тих пре го во ра, 
пред при ступ Ср би је Уни ји. Не тра жи мо да Ср би ја да нас при зна Ко со во, а да 
ли ће се то де си ти ка сни је – са да се не мо же ре ћи.“ http://www.nspm.rs/hro ni ka/
hajnc-vil helm-ne-tra zi mo-da-sr bi ja-da nas-pri zna-ko so vo-a-da-li-ce-se-to-de si ti-
ka sni je-sa da-se-ne-mo ze
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са 4 за пад не си ле 1938. го ди не. Од Ср би је се тра жи да се од-
рек не зна чај ног де ла сво је те ри то ри је и да се тај од нос озва-
ни чи ме ђу на род ним ви ше стра ним уго во ром у овом слу ча ју 
Уго во ром о при сту па њу. То је услов за да ље ин те гра ци је и 
члан ство у ЕУ. Да би си ту а ци ја за Бе о град би ла још по ра зни-
ја, ЕУ (слич но као и 4 за пад не си ле 1938. го ди не  Че шкој) не 
да је ни ка кве  га ран ци је за да љи те ри то ри јал ни ин те гри тет 
Ср би је.19 Тач ни је, Че шка је на кон Мин хен ског спо ра зу ма из-
гу би ла део те ри то ри је ко ји је при пао Пољ ској, а Сло вач ка је 
пр во про гла си ла ауто но ми ју а за тим и не за ви сност. Слич не 
тен ден ци је по сто је и у Ср би ји ван КиМ (Ра шка област и Вој-
во ди на). 

За то се мо же твр ди ти да ће Ср би ја у бу ду ћој ЕУ би ти 
тре ти ра на у прав ном сми слу као sui ge ne ris  или др жа ва ко-
ја ће при па да ти тре ћем, по себ ном кру гу ин те гра ци ја. У том 
сми слу ће је та ко и тре ти ра ти при мар но пра во ЕУ ко је се тре-
нут но раз ви ја у са мо та ко зва не „две бр зи не“. 

ЗАкљУчАк

У на уч ном, дру штве ном и прав ном сми слу, про цес при-
сту па ња Ср би је ЕУ је је дин ствен. Тај про цес се не мо же упо-
ре ди ти са пе ри о дом од 1878. до 2000. ка да је Ср би ја (или Ју-
го сла ви ја у сми слу прав ног кон ти ну и те та) би ла су ве ре на др-
жа ва. Тај про цес са рад ње са ЕУ се не мо же упо ре ди ти ни са 
ра ти фи ка ци јом ме ђу на род них уго во ра и кон вен ци ја од стра-
не Ре пу бли ке Ср би је. Да кле, ра ди се у на уч ном и дру штве-
ном сми слу, о пот пу ној но вој прав ној и дру штве ној по ја ви 
или пре но ше њу зна чај ног де ла су ве ре ни те та Ср би је ЕУ. То 
је по ста ла прав на оба ве за Ре пу бли ке Ср би је на кон пот пи си-
ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу у апри лу 
2008. го ди не и сти ца ња ста ту са кан ди да та 2012. 

Исто вре ме но, док је Ср би ја од 2000. го ди не усту па ла 
свој су ве ре ни тет ЕУ ме ња ло се и при мар но пра во ЕУ. По-
сле та ко ва ног злат ног пе ри о да европ ских ин те гра ци ја, ка да 
се чи ни ло да ће се гра ни це ЕУ и Са ве та Евро пе по кло пи ти 
(из у зи ма ју ћи Ру ску Фе де ра ци ју) и ко ји је тра јао од Уго во ра 

19 Ви ше о то ме и оти ма њу КиМ ви ди Ми лош Кне же вић, ОтмицаКосова, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006. и од истог ауто ра Косово–данпосле, 
Ри вел ко, Бе о град, 2007.



ДејанМировић МЕЂУНАРОДНОПРАВНИПОЛОЖАЈСРБИЈЕ...

188

из Ма стрих та 1992. до про па сти Уста ва за Евро пу 2005. го-
ди не, до ла зи пе ри од ко ји ка рак те ри ше ма њи по лет и ви ше 
раз ли чи тих кру го ва ин те гри са ња уну тар ЕУ. Прав ни ин сти-
тут Бли же са рад ње омо гу ћа ва ле га ли зо ва ње тог фак тич ког 
ста ња у ЕУ. 

Да кле, ак ту ел но ста ње у ЕУ по ка зу је да по сто је два раз-
ли чи та кру га ин те гри са ња  (О то ме је пр ви јав но го во рио и 
бив ши фран цу ски пред сед ник Сар ко зи на јед ном пре да ва њу 
из 2011. го ди не). Пр ви круг ин те гри са ња је уну тар евро зо не 
(17 др жа ва) а дру ги ван ње (11 др жа ва). Пр ви круг др жа ва се 
тран сфор ми ше ка пот пу ној фи скал ној и мо не тар ној уни ји са 
фе де ра тив ним по ли тич ким еле мен ти ма. Сре ди шња др жа ва 
те зо не ће би ти СР Не мач ка. Дру ги круг се мо же де фи ни са-
ти као не ка вр ста ла ба ве пер со нал не уни је без мо нар хи стич-
ких еле ме на та. При ме ри за то су по ло жај Ве ли ке Бри та ни је 
у ЕУ и це ре мо ни јал ни по ло жај пред сед ни ка Европ ског са ве-
та Хер ма на ван Ром пе ја. На рав но, тај но ви об лик пер со нал-
не уни је не ће би ти рас ки нут (због по ли тич ких раз ло га и ме-
ђу на род ног пре сти жа) иако фак тич ки не по сто ји за јед нич ка 
спољ на, мо не тар на и  фи скал на по ли ти ка из ме ђу та два кру га 
ин те гра ци ја. Ср би ја као кан ди дат за члан ство у ЕУ (и по тен-
ци јал на чла ни ца) не мо же би ти свр ста на у ни јед ну од ових 
две ју  ка те го ри ја. Она је suigeneris. Основ ни услов за ула зак 
у ЕУ ни је при ла го ђа ва ње евро зо ни и ње ним пра ви ли ма, већ 
та ко зва на нор ма ли за ци ја од но са са ква зи др жав ном тво ре ви-
ном на ње ној те ри то ри ји. 

Ср би ја као чла ни ца ЕУ ће за то би ти у тре ћем, по себ ном 
кру гу ин те гра ци ја. Њен по ло жај ће би ти сли чан оно ме ко је је 
има ла Че хо сло вач ка уочи (и за вре ме) пот пи си ва ња Мин хен-
ског спо ра зу ма са 4 за пад не си ле 1938. го ди не. Од ри ца ње од 
те ри то ри је ће би ти услов за пот пи си ва ње ме ђу на род ног ви-
ше стра ног уго во ра  или Уго во ра о при сту па њу ЕУ.
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re su me

The process of Serbia’s accession to the EU cannot be
comparedtotheperiodfrom1878trough2000,whenSerbia(or
Yugoslavia, in termsof legalcontinuity)wasasovereignstate.
TheprocessofcooperationwiththeEUcannotbecomparedwith
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theratificationofinternationaltreatiesandconventions.Atthe
sametime,whileSerbiahasbeenpassingitssovereigntytothe
EUsince2000, theEUprimary lawwasalsochanging.Follo
wingsocalledgoldenageoftheEuropeanintegrations,whenit
seemedthatthebordersoftheEUandtheCouncilofEuropewo
uldoverlap(excludingtheRussianFederation),thatlastedfrom
theTreatyofMaastrichtin1992tothefailingoftheConstitution
forEuropein2005comesaperiodcharacterizedbylowerzest
andmultiplecirclesofintegrationwithintheEU.Thecurrentsi
tuation in theEU shows that there are two different circles of
integration.Thefirstcircleof integrationwithin theEurozone
(17countries)andthesecondoneisoutsideit(11states).Thefirst
circleofstatesisundergoingtransformationtowardthefullfiscal
andmonetaryunionwithfederalpoliticalelements.Thecentral
stateofthatzonewillbeFRGermany.Thesecondcirclecanbe
definedasakindofpersonalunionwithoutmonarchistelements.
AnexampleforthisistherelationshipbetweentheFederalRe
publicofGermanyand theUnitedKingdom in theEUand the
ceremonialpositionofPresidentoftheEuropeanCouncil,Her
manVanRompuy.Serbia,asacandidateforEUmembershipand
apotentialmember,cannotbeclassifiedintoeitherofthesetwo
categories.Itissuigeneris.Themainrequirementforentryinto
theEUisnotadaptingtotheEurozoneanditsrules,butsocal
lednormalizationof relationswithaquasistatecreation in its
territory,whichisnotrecognizedbytheUN,Kosovo.Oritsposi
tionwillbesimilartothepositionofCzechoslovakiabeforeand
during thesigningof theMunichAgreementwith fourWestern
powersin1938.
Key words:EU,Serbia,primarylaw,publicinternationallaw,Federal

RepublicofGermany,suigeneris

 Овај рад је примљен 7. фебруара  2014. године а прихваћен за штампу на 
састанку редакције 23. априла 2014. године.
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про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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„Да ли је мо гу ћа ге о по ли тич ка пре о ри јен та ци ја Ср би-
је у са вре ме ним ме ђу на род ним при ли ка ма?“- је исто вре ме но 
те о риј ско и прак тич но пи та ње што зах те ва ви ше „прет ход-
них од го во ра“ на за пи та но сти: где се Ср би ја на ла зи са да, шта 
нас је до то га до ве ло и ка че му смо тре нут но ге о по ли тич ки 
ори јен ти са ни да би нам био по тре бан от клон, од но сно пре-
о ри јен та ци ја? У по за ди ни, као по ла зно пи та ње, сме ште на је 
кључ на те о риј ска ди ле ма ко ја гла си: да ли је у са вре ме ном 
све ту уоп ште мо гу ће да се „ма ли“ су бјек ти ме ђу на род них 
од но са - сла бе, ма ло број не и те ри то ри јал но не ве ли ке др жа ве 
- соп стве ним сна га ма пре о ри јен ти шу те да узи ма ју уче шће у 
са вре ме ној ме ђу на род ној по ли ти ци, да је по и ма ју „ге о по ли-
тич ки“ и да се у скла ду са тим и по на ша ју?

Kомплексност са мих од го во ра на ове и ова кве за пи та-
но сти, из и ску је да се кре не обр ну тим ре до след ном - од те о-
риј ских и нај оп шти јих, ка по је ди нач ним и ре ал-по ли тич ким 
од го во ри ма. Про ме не са ве зни штва, па и су штин ске ге о по ли-
тич ке пре о ри јен та ци је ве ли ких си ла су уче ста ле, исто риј ски 
еви дент не и, са мим тим, ван сва ке ди ле ме. Ве ли ка Бри та ни ја 
је, од кла сич не по зно-фе у дал не др жа ве европ ског Ри млан да, 
са по чет ком мо дер не епо хе ево лу и ра ла у мер кан ти ли стич-
ко-та ла со крат ску им пе ри ју, ду бо ко ме ња ју ћи сво ја ра ни-
ја основ на ге о по ли тич ка и вред но сна од ре ђе ња. Фран цу ска 
је то ком прет ход на два ве ка, као ге о по ли тич ка си ла пр вог 
ре да у европ ском Ри млан ду, осци ли ра ла из ме ђу кон ти нен-
та ли стич ког им пе ри ја ли зма (пе ри од На по ле о на Бо на пар те) 
или исто вр сне, ма да знат но уме ре ни је ре пу бли ке (Де Го ло ва 
„пе та ре пу бли ка“) и ори јен та ци је ко ја је на ги ња ла ге о по ли-
тич кој атлан ти за ци ји (пе ри од Крим ског ра та-вла да ви на На-
по ле о на III, са вре ме на Фран цу ска). Не мач ка је  ге о по ли тич ку 
пре о ри јен та ци ју свог „сред ње е вроп ског“ кон цеп та до жи ве ла 
си лом то тал ног сло ма у свет ским су ко би ма, да би, у пост-
хлад но ра тов ском ми љеу, из ве ла по ступ ну ре ха би ли та ци ју 
сво је „сред њо е вроп ске“ ге о по ли тич ке пер спек ти ве. Ру си ја 
је, пак, ула зе ћи у ра зно вр сна са ве зни штва са си ла ма на про-
сто ру Ри млан да и „спољ ног по лу ме се ца“ – од Ве ли ког Кон-
цер та, пре ко Тро је цар ског са ве за до Ан тан те – ис по ља ва ла 
сво ју ге о по ли тич ку уло гу кон ти нен тал не си ле евро а зиј ског 
Хар тлан да, баш као што је Бри та ни ја, сво јим број ним са ве зи-
ма ба лан си ра ју ћи про тив (по тен ци јал но) до ми нант не си ле на 
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евро а зиј ском коп ну, за др жа ва ла сво ју та ла со крат ску, атлант-
ску ори јен та ци ју. Про ме не спољ но по ли тич ких са ве зни штва 
(у пе ри о ди ма рав но те же сна га или су ко ба услед ње ног по ре-
ме ћа ја) из ме ђу ве ли ких си ла не у по ре ди во су че шћи од ду-
бин ских, ге о по ли тич ких пре о ри јен та ци ја, ма да и оне, де лом 
про из ла зе из ге о граф ских да то сти: кон стан ти ге о по ли тич ког 
и стра те шког по зи ци о ни ра ња из чи јих се пер спек ти ва са гле-
да ва др жав ни, на ци о нал ни ин те рес (ово је, у мо дер ној епо хи, 
нај о чи ти је у слу ча ју Сед мо го ди шњег ра та (1756-1763) на про-
сто ру за пад но е вроп ских др жа ва и њи хо вих ко ло ни јал них 
по се да). 

Про ме не стра на и ду бље ге о по ли тич ке пре о ри јен та ци-
је дру го ра зред них си ла и ма лих др жа ва знат но су про бле ма-
тич ни је. Па ипак, и њи ма оби лу је исто ри ја мо дер не Евро пе: 
од ита ли јан ске ве зе са Цен трал ним си ла ма па до ње ног пре-
ла ска на стра ну Ан тан те у Пр вом свет ском ра ту; од Фран-
ко вог ин кли ни ра ња то та ли тар ној Осо ви ни до не у трал ног, 
про са ве знич ког др жа ња у Дру гом свет ском ра ту (слич но је 
си ту а ци ја са Тур ском, с том раз ли ком да је она у Пр вом свет-
ском ра ту би ла рат на са ве зни ца Цен трал них си ла)... Ге о по-
ли тич ко „дво у мље ње“ Бу гар ске под стак ну то пре тен зи ја ма у 
Ма ке до ни ји и по то ње опре де љи ва ње за сред њо е вроп ски гер-
ман ски блок, уз слич не двој бе (са мо, по во дом Тран сил ва ни-
је) Ру му ни је где су, пак, пре ваг ну ла обе ћа ња си ла Ан тан те у 
Пр вом, као и „пре бег“ обе ове др жа ве из по ра же ног та бо ра 
си ла Осо ви не на стра ну Са ве зни ка у за вр шној фа зи Дру гог 
свет ског ра та, све до чан ства су о мо гућ но сти да ве ли ке ге о-
стра те шке пре о кре те мо гу да из вр ше и ма ње др жа ве, до ду ше 
при мет ни је из ра же не са мо у пе ри о ди ма ве ли ких свет ских 
ге о по ли тич ких тур бу лен ци ја, су ко ба и про ме не у рав но те жи 
од но са сна га. 

И по ред то га, по сто ји по при лич но рас про стра ње но пре-
ду бе ђе ње ка ко је ге о по ли тич ка пре о ри јен та ци ја (или, бар, 
те жња ка њој) из раз не ре ал них на да ња ге о по ли тич ких но-
стал ги ча ра фа сци ни ра них на ци о нал ним ин те ре сом у сво јим 
ра ни јим ево лу тив ним, исто риј ским фа за ма што не уви ђа ју 
дра ма тич ност про ме на са вре ме них ме ђу на род них од но са и 
ума ње ње зна ча ја кла сич ног те ри то ри јал ног, ге о по ли тич ког 
фак то ра – та ко да они за „ме ру ствар но сти“ узи ма ју од но-
се ко ји ви ше не по сто је, ко ји су одав но пре шли у исто ри ју. 



АлександарСашаГајић МОГУЋНОСТГЕОПОЛИТИЧКЕ...

194

Прем да се и да ље при ме ћу је да они ко ји по се ду ју ге о по ли-
тич ки ка па ци тет а не го во ре о ге о по ли ти ци су штин ски „де-
ла ју ге о по ли тич ки“ на ме ђу на род ном по љу, та кве се мо гућ-
но сти од ри чу они ма ко ји су, услед ма ло број но сти или ма лог 
оби ма те ри то ри ја и сво јих ре сур са, у ве ли ком  ге о по ли тич-
ком де фи ци ту са сво јим оскуд ним ин стру мен ти ма мо ћи. За-
го вор ни ци овог при сту па сма тра ју да се из ве сни по ли тич ки 
до би ци по сло вич но при пи си ва ни ге о по ли тич ком де ло ва њу 
- оним ак тив но сти ма „твр де мо ћи на по ли тич ком про сто ру“ 
да нас мо гу на до ме сти ти је ди но но вим при сту пи ма, пр вен-
стве но оним у кул тур ној по ли ти ци и еко но ми ји. Та мо, на-
вод но, још по сто ји до вољ но „сло бод ног про сто ра“ за ма ле и 
не до вољ но моћ не ак те ре да се што по вољ ни је по зи ци о ни ра ју, 
по што је у пра вој, су ро вој ге о по ли тич кој аре ни њи хов про-
стор „обез вре ђен“ а њи хо ва моћ ми зер на.

На су прот ова квим ми шље њи ма, број на су и ви ђе ња 
ко ја од ри чу да је ге о по ли ти ка као „по ли ти ка про сто ра“ по-
вла сти ца са мо ве ли ких и нај ве ћих на ро да и др жа ва. „Ма ли 
и сред њи на ро ди и др жа ве та ко ђе ис ка зу ју ге о по ли тич ка на-
сто ја ња у ра зним об ли ци ма. Та микрогеополитика по сво јим 
оштро ум ним на зи ра њи ма мо же да се упо ре ди са макроге
ополитиком су пер си ла. Без об зи ра што че сто на ста је на по 
обо ди ма свет ских сре ди шта мо ћи, периферна геополитика 
са сво јим жи вот ним на дах ну ћи ма у по тра зи за оп стан ком, 
мо же да до сег не вред ност нај ду бљих уви да.“1

„КЛАСИЧНИ“ГЕОПОЛИТИЧКИ
зНАЧАЈБАЛКАНАИњЕГОВЕ
САВРЕМЕНeДИМЕНзИЈЕ

Не спор но по го ђен пост хлад но ра тов ском про ме ном ко ја 
је „обез вре ди ла“ до та да шњи ге о по ли тич ки зна чај те ри то ри је 
не ка да шње Ју го сла ви је (па та ко, у окви ру ње, и срп ски ет-
нич ки про стор) - као ме ђу про стор из ме ђу два су прот ста вље-
на бло ка што се, упра во као та кав, мо гао ге о по ли тич ки на 
сва ки на чин „ка пи та ли зо ва ти“ - ње го ве „ге о по ли тич ке ди-
мен зи је“ ни ти су не ста ле, ни ти су трај но из гу бље не, већ су 
се про ме ни ле, у по гле ду ме ђу бло ков ске тр го ви не „сма њи ле“ 

1 Ми лош Кне же вић, „Ге о по ли тич ност про сто ра мо ћи“, Збор ник Геополитичка
стварностСрба, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1997,  стр. 192. 
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а, за пра во, у нај ве ћој ме ри, „вра ти ле“ у сво је „тра ди ци о нал не 
ди мен зи је“ ко је су уоч љи ве ве ко ви ма уна зад. „Ге о по ли тич-
ки зна чај про сто ра бив ше СФРЈ у пост би по лар ној Евро пи не 
са мо да ни је мар ги на ли зо ван, не го се, у тран сфор ми са ном 
об ли ку, чак по ве ћао. Ме ђу тим, не ста ло је по тре бе за без у-
слов ном це ло ви то шћу ње не др жав не те ри то ри је.... Ср би и 
срп ске зе мље иден ти фи ко ва не су као смет ња, ка ко за пре-
тен зи је ван бал кан ских си ла и цен та ра мо ћи, та ко и за се па ра-
ти стич ке и ве ли ко др жав не ам би ци је сво јих не по сред них су-
се да, што ни је про у зро ко ва но ира ци о нал ним раз ло зи ма, већ 
ре спек то ва њем по тен ци јал не мо ћи срп ског фак то ра (у ин те-
грал ном про стор ном, по пу ла ци о ном, вој ном, еко ном ском и 
по ли тич ком об ли ку).“2 Ста но ви шта ко ја по ри чу ак ту ел ност 
ге о по ли тич ког по зи ци о ни ра ња ма лих др жа ва и за сту па ју 
пост хлад но ра тов ску обез вре ђе ност про сто ра, да кле, упор-
но пре ви ђа ју да „срп ски ге о по ли тич ки про стор“ на Бал ка ну 
ни је имао сво ју ге о по ли тич ку вред ност (ко ја се мо гла „ка-
пи та ли зо ва ти“) са мо у хлад но ра тов ској епо хи – већ и пре и 
по сле ње, са сво јим исто риј ски пре по зна тљи вим кон стан та ма 
и про ме њи ви ма.  

У ви зу ри кла сич не ге о по ли ти ке Бал кан ско по лу о стр во 
пред ста вља ју го и сточ ни део за пад ног, европ ског де ла „Ри-
млан да“ ко ји пред ста вља сво је вр сну ве зу, мост и/или пре пре-
ку пре ма ње го вом цен трал ном, бли ско и сточ ном де лу  - обо ду 
евро а зиј ског кон ти нен та што оде љу је ње го во је згро („Хар-
тланд“) од при сту па свет ским мо ри ма.3 „На Ма кин де ро вој 
ма пи тро дел не и хи је рар хиј ске струк ту ре, срп ска отаџ би на 
за у зи ма „нај те шњи“ про стор Ри млан да, да кле руб ног по ја са 
што окру жу је Хар тланд, „ср це зе мље“, од но сно је згро евро-
а зиј ског кон ти нен та. Ов де од ре ђе ње „нај те шњи“  ука зу је на 
чи ње ни цу да кроз срп ску отаџ би ну већ ве ко ви ма, па и ми ле-

2 Ми ло мир Сте пић, „Про ме њи вост де тер ми нан ти ге о по ли тич ког по ло жа ја срп-
ских зе ма ља“,  Српскопитање– геополитичкопитање, Јан тар гру па, Бе о-
град, 2004, стр. 144.

3 О основ ним ге о по ли тич ким те о ри ја ма о зна ча ју Ри млан да и Хар тлан да ви де-
ти Хал форд Ма кин дер, Демократскиидеалиистварност, Ме та фи зи ка, Бе о-
град, 2009; Nic ho las Spykman, TheGeographyofPeace, Har co urt, Bra ce&Co,, 
New York, 1944; Nic ho las Spykman, America`sStrategyinWorldPolitics:TheUS
and theBalanceofPower, Har co urt, Bra ce&Co,, New York, 1942; Алек сан дар 
Ду гин, ОсновиГеополитике, Еко прес, Зре ња нин, 2004; ТајнаБалкана, Збор-
ник, СКЦ, Бе о град,  1995.
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ни ји ма, про ла зе глав не и ско ро оба ве зне, те нај кра ће ствар не 
и по тен ци јал не са о бра ћај ни це што по ве зу ју Се вер но и Цр но 
мо ре, те Ка спиј ско мо ре, Се вер ну и Цен трал ну  Евро пу са 
европ ским ју го и сто ком и на да све Бли ским ис то ком.“4 „У но-
ви јој кон сте ла ци ји, ка да Бал кан ни је ви ше са мо евро а зиј ски 
„мост“ тра ди ци о нал ног прав ца се ве ро за пад-ју го и сток, не го 
све ви ше ва жна intermarium-ска ка ри ка из ме ђу Ја дран ског и 
Цр но мор ског ба се на, ра сте ва жност ње го вих по преч них реч-
них до ли на као по тен ци јал них при род но пре ди спо ни ра них 
са о бра ћај них ко ри до ра.“5

По глед кроз исто ри ју Бал ка на до во љан је за увид да се 
на овом де лу Ри млан да од ви ја ју укр шта ња ути ца ја кул тур-
но-ци ви ли за циј ских ти по ва и њи хо вих „ве ли ких про сто ра“, 
свих ви до ва екс пан зив них про јек ци ја ко ји се и из ду би не коп-
на, и дуж ње го вог обо да, али и  са мо ра, су сти чу и пре пли ћу у 
сво је вр сном „бал кан ском чво ру“, кљу ча о ни ци из ме ђу Евро пе 
и Бли ског ис то ка. „За пад ног, ко ји је из Сред ње Евро пе на сту-
пао ка Ме ди те ра ну и да ље, ка Ори јен ту; Ори јен та, ко ји са 
ју го и сто ка на сту пао на се ве ро за пад, ка По ду на вљу; и кон-
ти нен тал ног, ко ји, из „Хар тлен да“ на сту па на југ пре ко По-
ду на вља, ка Ме ди те ра ну и да ље, кроз ори јен тал не про сто ре 
„Ри млан да“. У по за ди ни, кроз ма ни пу ли са ње њи хо вим ме-
ђу соб ним су ко бља ва њем то ком зад њих без ма ло 250 го ди на, 
на овим про сто ри ма је при сут на и глав на та ла со крат ска си ла 
- атлан ти зам, „го спо дар свет ских мо ра“, ко ја пре у сме ра ва ове 
су ко бе ка ко би за шти ти ла сво је ин те ре се на обод ном про-
сто ру – Ри млан ду, од но сно Сре до зе мљу као „за ли ву свет ског 
мо ра“ са сво јим ува ла ма (Ја дран ским, Јон ским и Егеј ским 
„мо рем“).6 „Пре ко срп ских зе ма ља и њи хо вих др жа ва као 
фрон ти је ра осци ли ри ра ле су тран сгре си о но-ре гре си о не те-
ри то ри јал не фа зе ве ли ких бал кан ских и ван бал кан ских им-
пе ри ја, чи ја су уну тра шња свој ства и про јек то ва ни ци ље ви 

4 Дра гош Ка ла јић, „Ве ли ке си ле про тив срп ског на ро да“; Геополитичкаствар
ностСрба, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1997, стр.  62.

5 Ми ло мир Сте пић, „Са вре ме ни еко ном ско-ге о граф ски и ге о по ли тич кии по ло-
жај Ср би је“,  Српскопитање–геополитичкопитање, Јан тар гру па, Бе о град, 
2004, стр. 316.

6 Алек сан дар Га јић, „У ге о по ли тич ком про це пу: Ср би ја из ме ђу ЕУ и Евро а зиј-
ског са ве за“, Збор ник Србијаиевроазијскигеополитичкипростор (ур. Ми ло-
мир Сте пић) , Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 440
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би ли ис кљу чи во ин ко па ти бил ни.“7 Стал но над ме та ње из ме-
ђу пред став ни ка че ти ри „ве ли ка про сто ра“ на Бал ка ну ко ји 
на из ме нич но би ва пре гра да/пре пре ка и мост за оства ри ва ње 
њи хо вих ин те ре са ви дљив је кроз мно ге епо хе: „По де ла Рим-
ског цар ства на ис точ ни и за пад ни део; су ко би ви зан тиј ских 
и рим ско-не мач ких вла да ра кроз сред њи век; рас кол хри-
шћан ства на пра во слав ну и ка то лич ку цр кву; су коб исла ма 
и хри шћан ства у пе ри о ду успо на Осман ског цар ства; све оне 
бор бе и ком пли ко ва ни спле то ви од но са ве ли ких си ла по во-
дом њи хо вих пре тен зи ја на те ри то ри је Осман ског цар ства у 
фа зи њи хо вог не по врат ног сла бље ња...“8 Ге о по ли тич ке про-
јек ци је су на ро чи то би ле ви дљи ве у пе ри о ду ре ша ва ња „Ис-
точ ног пи та ња“, од но сно у пла но ви ма о по де ли бал кан ских 
де ло ва Осман ске им пе ри је ко је су фор му ли са ле и по ступ но, 
ди рект но и ин ди рект но, спро во ди ле ве ли ке си ле. „По зи ци-
ју између чекића и наковња срп ске зе мље сте кле су за хва-
љу ју ћи пе ри фер но сти и ге о граф ској уда ље но сти у од но су на 
жа ри шта свет ске мо ћи... Та кав кон такт ни ге о по ли тич ки по-
ло жај „у про це пу све то ва“9 оте жа вао је фор ми ра ње и функ-
ци о ни са ње не за ви сних срп ских по ли тич ко-те ри то ри јал них 
струк ту ра, пре ки дао њи хов кон ти ну и тет и ре ме тио про стор-
ну ком пакт ност.“10 Чак и у срећ ни јим вре ме ни ма и при по-
вољ ни јим окол но сти ма, срп ске су др жа ве кроз це лу исто ри ју 
за ви си ле од ба лан си ра ња пре ма ути ца ји ма ве ли ких си ла, те 
укла па њем у њи хо ве ши ре стра те шке за ми сли и про јек ци је. 

„Срп ски про сто ри“ по сле 1918. го ди не, у окви ру за јед-
нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на (СХС, Ју го сла ви ја) у ге о стра-
те шком сми слу пре тво ре ни су у део „buf fer zo ne“-а, са ни-
тар ног кор до на са чи ње ног од по ја са ма њих др жа ва ко је су 
се про те за ле од Бал ти ка до Сре до зе мља.  Ње го ва је уло га 
би ла да пре пре ча ва пут „со вје ти зо ва ном“ „Хар тлен ду“ ка 
обо ду коп на, али Не мач ке као глав не си ле цен трал но е вроп-
ског „Ри млан да“ пре ма Бли ском ис то ку („Атлант ски са ве-

7 Ми ло мир Сте пић, У вртлогу балканизације, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
2001, стр. 98.

8 Мо мир Стој ко вић,  „Ге о по ли тич ки чи ни о ци бал ка ни за ци је“, Збор ник (ур. Бра-
ни слав Ма тић) ТајнаБалкана, СКЦ, Бе о град, 1995,  стр. 160.

9 Ан дре ја Ми ле тић, Искушењагеополитичкогземљотреса, стр. 85.
10 Ми ло мир Сте пић, У вртлогу балканизације, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 

2001, стр.  98-99.
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зни ци су ство ри ли Ју го сла ви ју као пре пре ку по тен ци јал ном 
про до ру не мач ке по ли ти ке и при вре де ка зо ни Бли ског ис-
то ка“11). У хлад но ра тов ској епо хи, на кон Ти то вог од ме та ња 
из та бо ра Ста љи но вог Со вјет ског са ве за, ге о по ли тич ка уло-
га дру ге, со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је на ста ви ла је ову ме ђу-
рат ну уло гу са до дат ном иде о ло шком ком по нен том пру жа ња 
при ме ра „по жељ не ал тер на ти ве“ со вјет ском ре ал-со ци ја ли-
стич ком дру штве ном мо де лу. Исто вре ме но је дру га Ју го сла-
ви ја (ФНРЈ, СФРЈ) би ла по зи ци о ни ра на као ква зи-не у трал ни 
про стор ме ђу бло ков ског по сре до ва ња ко ји је пре у зео уло-
гу пред во ђе ња По кре та не свр ста них на ко ло ни јал ним про-
стран стви ма Тре ћег све та, са скри ве ним ци љем спре ча ва ња 
да се пост ко ло ни јал не зе мље свр ста ју уз со вје ти зо ва ну те лу-
ро крат ску су пер си лу.  

Опи са на ме ђу бло ков ска уло га пре ста је 1991. го ди не 
са ру ше њем ис точ ног иде о ло шког бло ка, на кон че га до та-
да шњи зна чај Ју го сла ви је по ста је из ли шан. Бал кан по но во 
по ста је оно што је био у ра ни јим пе ри о ди ма – про стор ге-
о по ли тич ке „пре ком по зи ци ја и над ме та ња из ме ђу бли ско и-
сточ них си ла, Сред ње Евро пе као стра те шког де ла За па да и 
ис точ ног ути ца ја ко ји је у том тре нут ку био у кон стант ном 
по вла че њу,“12 од но сно „на ми ри ва ња“ из ме ђу њих. Овај про-
стор је и од скоч на да ска за да ље, ши ре стра те шко на сту па ње 
атлан ти стич ких си ла  ка „ср цу коп на“ – ка Ру си ји и Цен трал-
ној Ази ји, пре ко цр но мор ског ба се на и Ка спи ја, ко га тре ба 
„по кри ти“ и на ње му „це мен ти ра ти“ кључ на стра те шка са-
ве зни штва за ка спиј ксо-цен трал но а зиј ско под руч је, пре свих 
она са Тур ском и му сли ман ским зе мља ма ко је су на кло ње не 
атлан ти стич ким пла но ви ма или у њи ма ви де мо гућ ност за-
до во ља ва ња сво јих ин те ре са. Та ко ђе, та ла со крат ски атлан-
ти сти на по при шту бив ше Ју го сла ви је те жи ли су да на ду жи 
рок осу је те пре о ста ле или но во при до шле ути ца је Ру си је и 
Не мач ке, као и да „об у зда ју“ и огра ни че ам би ци је сво јих са-
ве зни ка, и да при том за се бе за др же уло гу ко нач ног ар би тра 
ко ји мо же у скла ду са по тре ба ма да ста би ли зу је или де ста би-
ли зу је при ли ке у ре ги о ну, не ис пу шта ју ћи из ру ку кон тро лу 

11 Дра гош Ка ла јић, „За срп ску ге о по ли ти ку“, Збор ник (ур. Бра ни слав Ма тић) 
ТајнаБалкана, СКЦ, Бе о град, 1995, стр. 221.

12 Алек сан дар Га јић, „САД и рас пад Ју го сла ви је – по глед из два де се то го ди шње 
пер спек ти ве“,На ци о нал ни ин те рес 2/2011, год VII, vol. 11, стр. 65.
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над два стра те шки ва жна ко му ни ка ци о на прав ца – тран зит 
Ду на вом13 ко ји спа ја Сред њу Евро пу са Бли ским Ис то ком, и 
цр но мор ске мо ре у зе ко ји пред ста вља ју „кљу ча о ни цу“ Сре-
до зе мља за евро а зиј ски кон ти нен та ли зам. 

АКТУЕЛНИГЕОПОЛИТИЧКИ
ПОЛОжАЈСРБИЈЕ

То ком ге о по ли тич ке пре ком по зи ци је ко ја се од ви ја ла 
па ра лел но са не стан ком СФРЈ де ве де се тих го ди на 20. ве ка 
срп ски ет нич ки про стор је фраг мен ти ран и ума њен за го то во 
тре ћи ну у од но су на про стор на ко ме се про сти рао пре је дан 
век. „По ти ски ва ње Ср ба из срп ских зе ма ља нај ин тен зив ни је 
је на ју гу, ју го за па ду и за па ду; тај про цес је кон ти ну и ран, а 
за ви сно од ра них или мир но доп ских усло ва до би ја раз ли чи те 
ви до ве ре а ли за ци је.... Ре ду ко ва ње и фрег мен та ци ја срп ских 
зе ма ља вр ши се ра ди пре у зи ма ња ге о по ли тич ки кључ них зо-
на у ко ји ма су из вор но пар ти ци пи ра ли Ср би и спре ча ва ња да 
они уђу у са став је дин стве не срп ске др жа ве, ко ја би у сво јим 
исто риј ски и на ци о нал но аде кват ним гра ни ца ма би ла нај-
зна чај ни ји фак тор на Бал ка ну.“14 Про стор на ло ги ка от ки да ња 
де ло ва срп ских ет нич ких про сто ра је очи глед на: по ти ски ва-
њем са про сто ра Ди нар ског ма си ва, Кра ји не, Сла во ни је, де-
ла ис точ не Хер це го ви не и де ла сред ње Бо сне – спро во ди се 
стра те ги ја уда ља ва ња срп ске ет нич ке ма се од пар ти ци па ци-
је Ја дран ском мо ру и ње но са би ја ње ка про стор ном „је згру“ 
на стан ка њи хо ве мо дер не др жа ве на те ри то ри ји не ка да шњег 
„Бе о град ског па ша лу ка“. Иста ло ги ка сто ји иза одва ја ња Цр-
не Го ре из за јед нич ке др жа ве са Ср би јом, као и оку па ци је 
Ко со ва и Ме то хи је. На тај на чин се спро во ди про цес да љег 
фа зног са жи ма ња и окру же ња Ср ба и Ср би је, ко јој је на ме ње-
на уло га са бир ног, ге то и зи ра ног про сто ра на ме ње ног да љој, 
по сте пе ној фраг мен та ци ји.     

13 О стра те шком зна ча ју ко је САД при да ју Ду на ву упра во у овом сми слу ви де ти 
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, „Аме рич ка стра те ги ја укли ња ва ња на ју го и сто ку 
Евро пе по сле дру гог свет ског ра та (1)“,  Српскаполитичкамисао, бр.4/2009, 
год. 16, вол. 26, ИПС, Бе о град, стр. 159-180.

14 Ми ло мир Сте пић, „Ср би и ет но-де мо граф ско окру же ње – ме ђу за ви сност по-
пу ла ци о них и ге о по ли тич ких про це са на Бал ка ну“, Српскопитање–геополи
тичкопитање, Јан тар гру па, Бе о град, 2004, стр.  253.
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Бу ду ћи без спо соб но сти и пра ве же ље да се од у пре 
овим по губ ним про це си ма те из вр ши пре о крет у пра ву ге о-
по ли тич ке ста би ли за ци је, срп ска по ли тич ка кла са од по чет-
ка 21. ве ка кон стант но во ди кон фу зну, не су ви слу и кон тра-
про дук тив ну спољ ну по ли ти ку. Она је по чев од 2007. го ди не 
име но ва на за по ли ти ку „че ти ри сту ба“. „Ње ни де кла ра тор ни 
по че ци на ла зе се у ина у гу ра ци о ном го во ру пред сед ни ка Бо-
ри са Та ди ћа 2004. „Да нас су на ши спољ но по ли тич ки при о-
ри те ти: европ ске ин те гра ци је, до бро су сед ство, као и ујед на-
че ни од но си са три цен три пе тал не тач ке свет ске по ли ти ке: 
Бри се лом, Ва шинг то ном и Мо сквом.”15 Пра ва ина у гу ра ци ја 
ове кон цеп ци је од и гра ла се у ав гу сту 2009. го ди не ка да је 
пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић, на кон по се те Пе кин гу, из ја-
вио да Ср би ја има „че ти ри сту ба“ спољ не по ли ти ке (уз при-
до да ва ње Ки не ЕУ, Ру си ји и САД)16 и да ће то у ду жем пе ри о-
ду би ти ње на основ на спољ но по ли тич ка док три на.“17 Ра ди се 
о сво је вр сној си му ла ци ји, фар сич ној ре при зи ба лан си ра ју ће, 
ме ђу бло ков ске, не у трал не и „отво ре не“ по ли ти ке из про те-
клих епо ха, ко ја се ма хом за др жа ва на ре чи ма, а у прак си се 
сво ди углав ном на осла ња ње на два спор ни ја и ге о по ли тич ки 
не на кло ње ни ја „сту ба“ ко ја су у пр вој де це ни ји но вог ми ле-
ни ју ма сте кли ре пу та ци ју не ми нов но сти и бе зал тер на тив но-
сти – ЕУ и САД. Упра во та  два од „че ти ри сту ба“ ге о по ли-
тич ки су  ди рект но, ма да у раз ли чи тој ме ри (САД  го то во 
пот пу но, а ЕУ де ли мич но) су прот ни не ким од нај ви тал них 
на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.  Са дру ге стра не, 
евен ту ал на до бит или ком пен за ци ја у ова квој са рад њи, на ро-
чи то у кон тек сту свет ске еко ном ске кри зе, по ста ла је крај ње 
спор на. „Си ту а ци ја је тим тра гич ни ја што је по ли тич ка власт 
у  Ср би ји, нај ви ше због иде о ло шке јед но стра но сти и по ли-
тич ко-ин те ре сних ути ца ја, а тек се кун дар но ге о по ли тич ког 
по ло жа ја (си ту а ци ја „по лу о кру же ња“) при вре ду зад њих ви-
ше од де це ни је усме ра ва ла ис кљу чи во у прав цу ин те гра ци ја 

15 Пре ма: Ми лош Кне же вић, „Ди ле ме спољ не по ли ти ке о „бе зал тер на тив ној” 
евро ин те гра ци ји Ср би је”, Националниинтерес,  бр. 2/2010, год. VI, vol. 8, стр. 
188.

16 Blic 07.09.2009, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/109738/Ta dic-Ki na-je dan-od-
ce ti ri-stu ba-spolj ne-po li ti ke-Sr bi je

17 Алек сан дар Га јић, Сло бо дан Јан ко вић, „Че ти ри сту ба спољ не по ли ти ке Ср би-
је“, Из ла га ње на ме ђу на род ном ску пу о спољ ној по ли ти ци, Ин сту тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град,  2012, стр. 194 
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са при вре да ма ЕУ, до вев ши сво је ре сур се и сво је тр жи ште у 
ста ње ко ло ни јал не по лу пе ри фе ри је по су ста лог нео ли бе рал-
ног ка пи та ли стич ког си сте ма. Ова кво ста ње да нас ре ал но 
оте жа ва сва ки за о крет ка ди вер си фи ко ва њу са рад ње и оста-
вља Ср би ју под ло жну уце на ма чи је ис пу ња ва ње је ви тал но 
угро жа ва ју.“18

Кре а то ри срп ске по ли ти ке, упр кос све му, на ста вља ју 
да во де ова ку спољ ну по ли ти ку, што по тен ци ра ју ћи бе зал-
тер на тив ност „евро ин те гра ци ја“ за пра во трај но по да ју ове 
про сто ре  атлан ти стич кој ге о по ли тич кој оп ци ји (ко ја их је 
и до ве ла у не за ви дан по ло жај) ко ја га ко ри сти за раз и гра ва-
ње сво јих сце на ри ја у окви ру ши рих ре ги о нал них пла но ва. 
Про ме на вла сти у Ср би ји 2012. го ди не не да ни је ре ла ти ви-
зо ва ла, ус по ри ла или чак де лом учи ни ла от клон у од но су на 
ова кву по став ку ства ри, не го је, на про тив, до крај њих гра-
ни ца ра ди ка ли зо ва ла пре ђа шње тра си ра на спољ но по ли тич-
ка/ге о по ли тич ка усме ре ња сво де ћи је на по ли ти ку „је ди ног, 
бе зал тер на тив ног сту ба“- ЕУ од ко га се не ја сни ви ди онај 
дру ги, зна чај ни ји - Сје ди ње не Др жа ве и њен ал тан ти стич ки 
кон цепт. „Са рад ња са „дру га два сту ба“ или је не до вољ но ис-
ко ри шће на (у ди пло мат ско-по ли тич ком сми слу), или је крај-
ње скром на, или го то во ру ди мен тар на об зи ром на мо гу ће 
по тен ци ја ле пло до твор не са рад ње (пре све га еко ном ска са-
рад ња са Ки ном). О ши рем ге о по ли тич ком за о кре ту и по сле-
дич ном ге о стра те шком са ве зни штву да не го во ри мо.“19 За-
кљу чак је не из бе жан – Ср би ја се  осло ни ла го то во ис кљу чи во 
на „два не по вољ ни ја сту ба“ сво је спољ не по ли ти ке, она ко ја 
сво је ге о по ли тич ке ин те ре се на про сто ру Бал ка на оства ру-
ју на срп ску ште ту, а у ве ли кој ме ри од ма кла од дру га „два 

18 Исто, Не за бо ра ви мо да  зе мље ЕУ 27 2010. го ди не  има ју удео од 67% у уво зу 
у Ср би ју,  а да Ср би ја у исту из во зи сво јих 63,9% ро ба (си ро ви на и пре храм-
бе них про из во да ма хом). Пра ви по ка за тељ еко ном ских од но са  са ЕУ и САД 
је чи ње ни ца да еко ном ска по ли ти ка Ср би је во ђе на по ре цеп ту за пад них вла да 
и мо не тар них ин сти ту ци ја са пре до ми нант ним ути ца јем САД и зе ма ља ЕУ 
до ве ла до то га да је ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји 2009. би ла за 12 од сто 
ма ња не го 2008. Го ди не, али и за 15,5 од сто ни жа не го у 1998. го ди ни (под 
санк ци ја ма) „и за чак 52% ни жа не го да ле ке 1989. го ди не,” (ко ја је већ би ла 
ло ши ја од 1980. го ди не). Пре ма Мла ђен Ко ва че вић, „Ди мен зи је и уз ро ци еко-
ном ске кри зе у Ср би ји”, стр. 12

19 Алек сан дар Га јић, Сло бо дан Јан ко вић, „Че ти ри сту ба спољ не по ли ти ке Ср би-
је“, Из ла га ње на ме ђу на род ном ску пу о спољ ној по ли ти ци, Ин сту тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012, стр.  194.
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сту ба“ ко ја мо гу да је под у пи ру у на сто ја њи ма да по вра ти 
соп стве ну ста бил ност. 

Ствар је ти ме про бле ма тич ни ја што у ре ги о нал ним 
окви ри ма при су ству је мо по ку ша ји ма по врат ка Тур ске као 
ре ги о нал ног игра ча и си ле сред њег до ме та на про сто ре где 
је не ка да би ла им пе ри јал ни вла дар. По сте пе но и стр пљи во 
се упу шта ју ћи у спро во ђе ње Да во то гу лу о ве док три не „стра-
те шке ду би не“20 као спољ но по ли тич ког, др жав ног кон цеп та 
усме ре ног на „ко ри шће ње“ му сли ман ских по ли тич ких су бје-
ка та (Ал ба ни ја, са мо про кла мо ва но „не за ви сно Ко со во“, Фе-
де ра ци ја БиХ), Тур ска се ге о по ли тич ки „уси дру је“ на Бал-
ка ну са при кри ве ном те жњом да ту ство ри сво ју ин те ре сну 
сфе ру ко ја би у крај њем, „иде ал ном“ ис хо ду до се за ла „исто-
риј ске гра ни це“ на Са ви и Ду на ву. На ла зе ћи се из ме ђу ге о по-
ли тич ког че ки ћа и на ков ња си ла ко је се су сти чу на са вре ме-
ном Бал ка ну, а за гле да на у пре двор је ЕУ као бе зал тер на тив-
ног спољ но по ли тич ког и ге о по ли тич ког ори јен ти ра, „срп ске 
те ри то ри је (де ли мич но или у це ли ни) мо гле би да бу ду или 
укљу че не у по ду нав ску (цен трал но е вроп ско-бал кан ску) зо ну 
не мач ког ге о по ли тич ког и ге о е ко ном ског ути ца ја уну тар или 
из ван бу ду ће тран сфор ми са не и про ши ре не ЕУ, и/или пре-
пу ште не бал кан ском фраг мен ту на ра слих нео о сман ских ам-
би ци ја Тур ске као мо гу ће са тис фак ци је за ње но бес ко нач но 
че ка ње за при јем у ЕУ.“21

„ДВОСТРУКАОшТРИЦА“
НАСТАЈУЋЕМУЛТИПОЛАРНОСТИ

Не по сто ја ње ја сне све сти о са да шњем ствар ном по ло-
жа ју Ср би је и мо гу ћим пер спек ти ва ма те опи са ним от по че-
тим тен ден ци ја ма и дра ма тич ним, круп ним ге о по ли тич ким 
про це си ма ко ји се на зи ру у на ред ном пе ри о ду, у ши рој и у 
струч ној јав но сти обич но се „ма ски ра ју“ крај ње уоп ште ним, 
нео д ре ђе ним при ча ма о пре ра ста њу „уни по лар ног“ у „мул-
ти по лар ни“ свет и при ла го ђа ва њу но во на ста лим окол но сти-
ма ко је су са мим ти ме са свим по год не за си му ли ра ње на из-

20 Де таљ но о док три ни „стра те шке ду би не“ код Дар ко Та на ско вић, Неоосмани
зам–повратакТурскенаБалкан, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010.

21 Ми ло мир Сте пић, „Ге о по ли тич ност ши ре ња ЕУ и по ло жај Ср би је“, Српска
политичкамисао, 1/2010, го ди на 17, све ска 27, стр. 39.
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глед ши ро ке, све стра не по ли ти ке или пак не во ђе ње ни ка кве 
под из го во ром да се то чи ни да се не би за ме ри ло на ра ста-
ју ћим а ме ђу соб но су прот ста вље ним ин те ре си ма ста рих и 
но вих ве ли ких си ла што нас окру жу ју са свих стра на. При 
ти ме се, ме ђу тим, пре ви ђа да је са ма мул ти по лар ност све-
та та ко ђе „мач са две оштри це“: на ра ста ње мул ти цен три зма 
отва ра но ве оп ци је, омо гу ћа ва но ва ин те ре сна по ве зи ва ња са 
на ра ста ју ћим цен три ма ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске мо ћи, 
али и до кре и ра ња но вих ин те ре сних сфе ра из ме ђу ве ли ких 
игра ча; она ге не ри ше но ве ри ва ли те те и са ве зни штва, но ве 
мо гућ но сти и но ве опа сно сти... Ко не бу де у ста њу да се сна ђе 
у но вом све ту, за ње га не ће ни би ти бу дућ но сти. 

Ла пи дар но ста вља ње зе ма ља БРИК-а у ра ван „спољ но-
по ли тич ких при о ри те та“ са ЕУ и САД и на чел на спрем ност 
за са рад њу не зна чи го то во ни шта без уви ђа ња шта са рад-
ња са ко јом зе мљом зна чи у сва ком сми слу, укљу чу ју ћи ту 
и ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски, уз прет ход ну про це ну ко-
ли ки су мо гу ћи до ме ти ути ца ја ових си ла на Бал ка ну, ко ји 
су њи хо ви ин те ре си, шта они ре ал но мо гу да до не су на ове 
про сто ре а шта не. Прак тич но де ло ва ње ов да шње по ли ти ке 
го во ри да Ср би ја не са мо да не по ку ша ва да чи ни би ло ка кав 
„ге о по ли тич ки за о крет“ ка кав из и ску је озбиљ но про ми шља-
ње ре ла ци ја из ме ђу соп стве них и ин те ре са на ста ју ћих цен та-
ра мул ти по лар ног све та, већ да се сле по „вр ти у ме сту“ под 
ути ца ји ма не ста ју ћег уни по ла ри зма, од но сно атлан ти стич ке 
ге о по ли тич ке оп ци је, и при то ме за ми шља да се иде ка њој, 
док се ова,  уну тар са ме  се бе, ди фе рен ци ра, де ли,  ге о по ли-
тич ки пре о ри јен ти ше те ме ђу соб но су ко бља ва. 

На ра ста ју ћа свет ска еко ном ска кри за са мо је убр за ла  
ге о по ли тич ке про це се ко ји се од ви ја ју у ди мен зи ја ма ко је 
во де пут „мул ти по лар но сти“ бу ду ћи да је њен епи цен тар и 
про стор ра зор ног де ло ва ња пре све га „евро а тлан ски свет“, а 
тек по сле дич но, на раз ли чи те на чи не – и дру ги ре ги о ни све-
та. Са отво ре ним ин тер вен ци о ни змом као на лич јем „арап-
ског про ле ћа“ на се вер но а фрич ко-бли ско и сточ ном про сто ру, 
ови ге о по ли тич ки трен до ви се пре тва ра ју у ма ње-ви ше отво-
ре ну бор бу за кре и ра ње но вих ин те ре сних сфе ра и стра те-
шко по зи ци о ни ра ње „ве ли ких игра ча“. На тај на чин се по-
ступ но отва ра огром но ге о стра те шко жа ри ште са не са гле ди-
вим ра зор ним по тен ци ја ли ма ко је се про те же дуж ве ћег де ла 
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„Ри млан да“ – од Па ки ста на, то јест прак тич но од ин диј ског 
пот кон ти нен та, до ме ди те ран ског Ле ван та - па да ље, обо дом 
се вер не Афри ке, до Ма гре ба. За Ср би ју и ње ну ге о по ли тич ку 
бу дућ ност да ле ко су нај зна чај ни ји про це си ко ји се тре нут но 
од ви ја ју у Европ ској Уни ји.   

У кри зној ЕУ те че стра те шко над и гра ва ње две исто риј-
ски при сут не а ге о по ли тич ке кон цеп ци је од ко јих је Уни ја 
са зда ва на, а ко је су кроз исто риј ски раз вој ове су пра на ци о-
нал не тво ре ви не би ле у јед ном ам би ва лент ном од но су – исто-
вре ме ном ри вал ству и са ве зу. Јед ну чи ни, на кон свет ских 
уде са опо ра вље на, “сред ње е вроп ска“ ге о по ли тич ка осо ви на 
„те лу ро крат ске“ Не мач ке и ње них исто риј ских са ве зни ка, а 
дру гу си ле атлан ти стич ке „та ла со кра ти је“ ан гло сак сон ског 
ти па – док оста ле зе мље, од оне нај ва жни је – Фран цу ске, 
пре ко зе ма ља Скан ди на ви је, Ме ди те ра на или, пак, оне не-
ка да шњег ис точ ног ла ге ра осци ли ра ју у свом пре те жни јем 
при кла ња њу јед ној од ове две оп ци је. 

Кон стант на те жња атлан ти стич ке оп ци је, још од вре-
ме на ње ног овла да ва ња за пад ним де лом европ ског кон ти-
нен та, је одр жа ва ње statusquo-а, од но сно сво је пу не ге о по-
ли тич ке пре мо ћи. У усло ви ма еска ла ци је си стем ске кри зе 
ка пи та ли зма упра во нео ли бе рал ног, „атлан ти стич ког“ ти па 
она се пре тво ри ла у сво ју ра ди кал ну вер зи ју: у по сте пе но 
пре тва ра ње ЕУ у „зам ку за Не мач ку“ ко ји ће је, до кле год 
тра ју дра ма тич ни раз ме ри кри зе, „по та па ти“ и ис цр пљи ва-
ти у еко ном ском и фи нан сиј ском „за пу ша ва њу“ број них ру па 
ко је су „атлан ти сти“, што као кон струк ци о ну гре шку, што 
као план ски про јект, „угра ди ли“ пре све га у ме ки тр бух еко-
ном ски сла би јих зе ма ља чла ни ца „са ве знич ке“ ЕУ.  Док се на 
Не мач ку вр ши при ти сак пре ба ци ва ња сно ше ња те ре та ду го-
ва и функ ци о ни са ња ин сти ту ци о нал но кон фу зног по рет ка, 
до би је но вре ме се на дру гим стра на ма по ку ша ва ис ко ри сти-
ти за стра те шке, ге о по ли тич ке до бит ке. Здру же ни при ти сак 
уну тар и из ван ЕУ на Не мач ку по пи та њу еми то ва ња „евро-
об ве зни ца“ упра во то има за сво ју по за ди ну. Из истог раз ло га 
све сно се уру ша ва ва жан део II сту ба Ма стрих та (за јед нич ка 
спољ на и без бед но сна по ли ти ка), од но сно на ста вља оп стру-
и ра ње ства ра ње за јед нич ких, европ ских без бед но сних сна га, 
а по тен ци ра ју би ла те рал на и мул ти ла те рал на са ве зни штва 
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европ ских чла ни ца НА ТО-а у њи хо вим нео ко ло ни ја ним 
аван ту ра ма на про сто ру Се вер не Афри ке и Бли ског ис то ка.  

Не мач ка, на су прот то ме, не са мо да по ку ша ва да из бег-
не соп стве но „по та па ње“, већ да кри зу ЕУ, са да већ као из ра-
зи то пре моћ на др жа ва уну тар ње, ис ко ри сти за ја ча ње сво-
јих по зи ци ја - што са мо стал ним „чвр стим де ло ва њем“, што 
фор си ра њем у прав цу ства ра ња стра те шких са ве зни шта ва 
уну тар и из ван ЕУ. Ис ход „Бри сел ског са ми та“ одр жа ног 9. 
де цем бра 2011. го ди не ка да је Мер ке ло ва ус пе ла да, бар на не-
ко вре ме, на мет не „кон ти нен тал ној“ Евро пи не мач ко ви ђе ње 
уво ђе ња ди сци пли не у мо не тар но-еко ном ској сфе ри („по вра-
тив ши“ на сво ју стра ну по овим пи та њи ма Сар ко зи ја (ко ји ће 
убр зо из гу би ти власт од стра не „евро а тлан ти стич ки јег Ола-
на), а мар ги на ли зу ју ћи Ка ме ро на) чи је је мо мен тал но усва-
ја ње сво јим „ве том“ спре чи ла Бри та ни ја,22 пр ва је, ма да тек 
де ли мич на и при вре ме на по бе да не мач ке кон цеп ци је уну тар 
ЕУ. Из сво јих раз ло га, не мач ку по зи ци ју, чак уз ну ђе ње нов-
ча не по мо ћи евро зо ни, по др жа ва ли су Ру си ја и Ки на, пр ва из  
без бед но сно-ге о стра шких и ге о е ко ном ских раз ло га, а дру га 
из пре те жно еко ном ских.23 Не мач ка је, та ко ђе из сво јих стра-
те шких раз ло га, ја сно усме ре на на по бољ ша ње еко ном ске и 
по ли тич ке са рад ње са овим си ла ма, ко је мо гу да пре ра сту 
у не ка кав вид ге о по ли тич ког са ве за, пре све га са Ру си јом. 
Ме ђу тим, од 2012. го ди не при мет но је ме сти мич но по гор ша-
ва ње њи хо вих од но са. Оно је узро ко ва но пре све га не мач ким 
гру бим иг но ри са њем и кр ше њем ру ских ин те ре са за рад за-
шти те сво јих стра те шких по зи ци ја. Слу чај „ки пар ских ба-
на ка“ са мо је нај дра стич ни ји у ни зу. Све је то на ве ло Ру си ју 
да поч не да пре и спи ту је до са да шњи при ступ парт нер ству са 
„сред ње вроп ском оп ци јом“ и поч не да опи па ва те рен у кон-
так ти ма са атлан ти сти ма, пре све га Бри тан ци ма24 што, у но-

22 Уме сто да бу де усво јен кон сен зу сом, са да тек сту о ме ра ма спа са ва ња евро зо не 
и евро е ко но ми је пред сто ји про цес ме ђу вла ди них пре го во ра и ком пли ко ва не 
ра ти фи ка ци је у сва кој чла ни ци Уни је по на о соб, што у по је ди ним др жа ва ма 
из и ску је и ре фе рен дум ско из ја шња ва ње гра ђа на. Ви ше од то ме код: Сто ја но-
вић Ми ро слав, „Ри зик пре ве ли ке мо ћи“, Пе чат бр 196, 16.12. 2011, стр. 24-26

23 Ки ни, као ги гант ском про из во ђа чу–из во зни ку, по го ду је оп ста нак је дин стве-
ног ста бил ног тр жи шта ве ли ке ку пов не мо ћи као што је ЕУ.

24 Har ding Lu ke,  “UK mi ni sters to me et Rus sian co un ter parts as re la ti ons thaw”, 
Gu ar dian, Mon day 11 March 2013, http://www.gu ar dian.co.uk/world/2013/mar/11/
uk-rus sian-mps-me et-re la ti ons-thaw 24.06.2013;  Soboleva Inna , “Russia / UK 
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во на ста лим окол но сти ма, пру жа ју ру ку сва ком так тич ком 
са ве зу усме ре ном ка об у зда ва њу по ја ча ног не мач ког ути ца ја 
уну тар ЕУ“.25 Да ли ће евро а зиј ски и сред њо е вроп ски кон ти-
нен та ли сти ус пе ти да пре ва зи ђу не су гла си це, от кло не ме ђу-
соб не гре шке и пре о кре ну овај за обе стра не за бри ња ва ју ћи 
тренд – оста је отво ре но пи та ње.   

ПОСТОЈЕЛИУСЛОВИ
зАГЕОПОЛИТИЧКУ

ПРЕОРИЈЕНТАЦИЈУСРБИЈЕ?

Ду бо ко у за гр ља ју атлан ти стич ких струк ту ра и њи хо-
вих стра те ги ја, са вре ме на Ср би ја, од но сно ње на по ли тич ка 
ели та, или је не све сна или из крат ко ви дог опор ту ни зма све-
сно пре ви ђа да уочи ове про це се за рад иде а ли зо ва не ми то-
ло ге ме о при сту па њу „бе зал тер на тив ној Уни ји“. Ова кво „ан-
ти по ли тич ко“ по на ша ње у усло ви ма стра те шког ди фе рен-
ци ра ња и ре де фи ни са ња уну тар „кри зне“ ЕУ што по вла чи и 
ду го роч но су штин ско об у ста вља ње го то во свих да љих ин те-
гра ци ја, по Ср би ју мо же да бу де коб но. Док Ср би ја, и то уза-
луд но, у сва ком по гле ду (па и ге о по ли тич ки) та во ри у то ком 
ма ра тон ског про це са при кљу че ња ЕУ што уну тар се бе пре-
ви ре у прав цу су штин ске тран сфор ма ци је пут „аси ме трич не 
тво ре ви не“ где ће за си гур но ути цај ма њих др жа ва и на ро-
да би ти дра стич но мар ги на ли зо ван - про пу шта се дра го це-
но вре ме за по бољ ша ње сво јих крај ње уз др ма них по зи ци ја 
ко је се отва ра ју, са свим сво јим пра те ћим ри зи ци ма, у кри-
зним пре ви ра њи ма што убр за ва ју тен ден ци је мул ти по ла ри-
зма. Ста тич ност зна чи да ље сла бље ње и да ље фраг мен та ци ју 
што, у слу ча ју над ја ча ва ња би ло од две ге о по ли тич ке оп ци је 
у ЕУ, Ср би ју до во ди у још не за вид ни ји по ло жај. „У слу ча ју 
над ја ча ва ња ал тан ти стич ке оп ци је уну тар ЕУ, Ср би ји, до дат-
но фраг мен ти ра ној, у др жав ном сми слу раз ва ље ној и „ре ги о-
нал но ре струк ту и ра ној“, сле ду је,  на кон ду гог та во ре ња, ута-

Dialogue Reaches  New Level”, March 16, 2013 Combined report, RBTH, http://
rbth.ru/international/2013/03/16/russia-uk_dialogue_reaches_new_level_23929.
html 24. 06.2013.

25 Александар Гајић, „Геополитика кризе ЕУ“, Зборник КризаЕУ:оквири,доме
ти,трендови(прир.ГајићА,ИгрутиновићМ.), Институт за европске студије, 
Београд, 2013, стр. 152.
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па ње та кву Уни ју. У њој би она би ла не са мо још је дан ма ли, 
до дат ни тег око вра та за ду го трај ну па ци фи ка ци ју Не мач ке, 
већ и „кал др ма“ за ула зак ана дол ских и бли ско и сточ них ма-
са по сред ством Бал ка на у цен трал не про сто ре Евро пе... У 
слу ча ју успе шног „пре у зи ма ња“ Уни је од стра не Не мач ке и 
ње ног са мо стал ни јег де ло ва ња ми мо атлан ти стич ке оп ци-
је – Ср би ја би, до даљ њег, би ла оста вље на пред ње ним ка-
пи ја ма. Европ ској Уни ји под „сред њо е вро пља ни ма“ ну жно 
би би ло са мо да кон тро ли шу ко му ни ка циј ске прав це и га се 
кри зне еска ла ци је: ин те гра ци ја Ср би је у та кву ЕУ би ла би 
са мо по след ња пре о ста ла оп ци ја. У си ту а ци ји, да кле, да од 
стра не ал тан ти зма охра бре на Тур ска на ста ви да се ин фил-
три ра у сре ди ште Бал ка на, сред њо е вроп ској ЕУ оста ја ла би 
два из ну ђе на по те за: или да Ср би ју ге о по ли тич ки „про гу та“ 
у це ло сти, или да је по де ли на два де ла, из ме ђу ин те ре сних 
сфе ра гер ма ни зо ва не Евро пе и ре и сла ми зо ва не „нео о сман-
ске Тур ске“, при че му кон тро ла ко му ни ка циј ских ко ри до ра 
за Сред њу Евро пу има при о ри тет.“26

При ли ке за срп ску пре о ри јен та ци ју, ма да тре нут но не 
ве ли ке и из глед не, по сто је. Оне ни су вре мен ски не по сред но 
бли ске (јер раз вој мул ти по ла ри зма још ни је до вео до отво-
ре ног над ме та ња за пре ра спо де лу ин те ре сних сфе ра у овом 
де лу све та) и  без ве ли ких ри зи ка. Јер, шта ду го роч но има 
да из гу би не ко са пер спек ти ва ма по пут Ср би је? Но, са са-
да шњом по ли тич ком ели том – ре о ри јен та ци ја је  прак тич но 
не из во ди ва

Дру штве не ели те тран зи ци о не Ср би је су иде о ло шки и 
ин те ре сно под ути ца јем „атлан ти ста“ ко ји ма се при кла ња ју, 
не ка да до бро вољ но а не ка да не вољ но. Њи хов по глед на свет 
је ску чен, и ми мо гле да ња ка (иде о ло шки по јед но ста вље ном) 
„За па ду“ - пре те жно ве о ма не у пу ћен, чак слеп за про це се у 
остат ку све та. Раз ло зи то ме ле же у „фа сци на ци ји мо ћи“ ко ја 
је на За па ду, а у ко јој се пре пли ћу по да нич ки страх и ди вље-
ње. У ме ђу на род ној сфе ри и ге о по ли ти ци, ова фа сци на ци ја 
до во ди до пре ду бе ђе ња ка ко на про сто ру спољ не по ли ти ке 
не по сто ји ни ка кав ма не вар ски про стор ни за ре о ри јен та ци-
ју, ни ти за ба лан си ра ње и од бра ну соп стве них ин те ре са, па 

26 Александар Гајић, „У геополитичком процепу: Србија између ЕУ и 
Евроазијског савеза“, op.cit., стр. 440.
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се би ло шта од то га озбиљ но ни не по ку ша ва (сем ако се не 
си му ли ра за јав ност). При ме ри зе мља из нај бли жег су сед-
ства, при бли жно исте ве ли чи не и сна ге и исто риј ске суд би не 
(пост со ци ја ли стич ке тран зи ци о не зе мље) по пут Ма ђар ске, 
све до че нам су прот но: да зе мље уну тар ЕУ мо гу (јер мо ра-
ју) да се бо ре за сво је ин те ре се и да ус пе ју у то ме  по што 
про стор за то не да ни је не по сто је ћи, већ је по при ли чан. А 
и он се, од луч ним и хра брим во ђе њем по ли ти ке, мо же стал-
но по ве ћа ва ти. Сте пен отво ре не дра стич не кон фрон та ци је 
у са вре ме ним при ли ка ма ни ти ре а лан ни ти га ве ли ке си ле 
са да тре ба ју, па, сва ка ко, не тре ба ићи у прав цу ре о ри јен та-
ци је на гло и ра ди кал но, већ по ступ но, ни зом ма лих, тек при-
мет них ко ра ка. Обим за о кре та увек тре ба од ме ра ва ти пре ма 
ме ри от по ра ње му, пре ма си ли при ти са ка са ко јим се мо же 
но си ти и ко ји се мо гу из др жа ти. У ме ђу вре ме ну, тре ба за-
др жа ти до са да шњу иде о ло шку фра зе о ло ги ју и оп шта ме ста 
евро тлант ских ин те гра ци ја као из раз пу ке ло јал но сти ко ја се 
ви ше си му ли ра а све ма ње спро во ди.  Ку пље но вре ме тре ба 
ко ри сти ти за ствар но еко ном ско и ин сти ту ци о нал но об но ву, 
пре све га да се раз ви ја ју па ра лел не ка дров ске струк ту ре ко је 
ће у по год ном тре нут ку уско чи ти у јав ни ин сти ту ци о нал ни 
оквир и ко је ће на ове про сто ре, ис пр ва дис крет но, увла чи ти 
по на ше ин те ре се по вољ не ак те ре на ста ју ћег мул ти по ла ри-
зма. Иза европ ске фа са де тре ба ства ра ти срп ску др жа ву, а он-
да је по ступ но из ма ћи из на мет ну те ге о по ли тич ке по зи ци је 
„из ме ђу че ки ћа и на ков ња“.       

Три од че ти ри прав ца исто риј ског ге о по ли тич ког ути-
ца ја „ве ли ких про сто ра“ (атлан ти стич ки, сред њо е вроп ски и 
ори јен тал ни)  на Бал ка ну су не по вољ ни и од ви ја ју се на пре-
те жну ште ту Ср би је. Од свих цен та ра мул ти по ла ри зма, са мо 
Ру си ја има ду бо ке ге о по ли тич ке ин те ре се ко ји су у ве ћој ме-
ри ком па ти бил ни са срп ским. Они се у од ре ђе ном тре нут ку, 
ка да фа за пре ра спо де ле гло бал не мо ћи бу де сво јом ло ги ком 
не ми нов но уву кла све исто риј ске игра че на Бал ка ну да се 
„ри зич ни је ин вол ви ра ју“ на ње му, мо гу ко ор ди ни са но по-
кло пи ти и ис ко ри сти ти. Од дру гих, та ко ђе на кло ње них али 
уда ље них си ла, углав ном се мо же оче ки ва ти са мо на че ла по-
др шка те бли жа при вред на са рад ња. Но, и то ни је ма ло ако 
се му дро ис ко ри сти. 
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По тен ци јал за ге о по ли тич ки пре о крет, да кле, по сто ји и 
у пер спек ти ви ће би ти све ве ћи - ако се пра во вре ме но ис ко-
ри сти. Са јед не стра не, они ле же у по ступ ност ула ска Ру си-
је на про сто ре ју го и сточ ног де ла Ри млан да, као и бал кан ско 
тра си ра ње „ба лан си ра ју ћег ути ца ја“ на за пад ни део Евро пе, 
ЕУ и у окви ру ње – „сред ње е вроп ски кон цепт“ као ње гов 
„но се ћи стуб“.  Обзиромнапотенцијале,којауследвеликих
изначајнихпотребеобестране,могудадоведудодуготрај
не,стратешкесарадњеНемачкесаРусијом,заокретСрбије
катешњемвезивањузасвогисторијскогсавезникамогаоби
дадруги,ранијеописанисценарио,преокренеусвојукорист. 
У том слу ча ју Ср би ја би мо гла да ра чу на да, са Ру си јом иза 
се бе, мо же да оства ри исто риј ски до го вор са „сред ње е вро-
пља ни ма“, и - уме сто не ста бил ног про сто ра где се пот ку су-
ри ва ње спро во ди ма хом на срп ску ште ту - из ра сте у глав ног 
ре ги о нал ног парт не ра чи ји ја ча ње у бал кан ским раз ме ра ма 
мо же да бу де и га рант ре а ли за ци је нај ва жни јих ин те ре са 
„сред њо е вро пља на“ пре ко Бал ка на - на про сто ри ма Бли ског 
ис то ка. По вољ ну по ла зну осно ву за ова кав „ге о по ли тич ки 
сал то“ пру жа, као пр ви зна чај ни век тор кон ти нен та ли стич-
ког  упли ви са ња -  ру ски енер гет ски ко ри до ри ка Сред њој 
Евро пи. Дру ги мо мен ти, ко ји тек у ду го роч ни јој пер спек-
ти ви мо гу да бу ду отво ре ни и ис ко ри шће ни, ти чу се ви тал-
них без бед но сних раз ло га Ру си је (ану ли ра ње про ти ра кет ног 
шти та НА ТО на Бал ка ну, као по ку ша ја тур ског стра те шког 
„ши ре ња у ду би ну“ ко ји исто вре ме но до во де у  опа сност ру-
ске ин те ре се  на Кав ка зу, Бли ском Ис то ку, као и про јек ци је 
ка Сред њој Евро пи.  

Уме сто да, на шав ши се из ме ђу „че ки ћа и на ков ња“ тур-
ске и не мач ке ин те ре сне сфе ре бу де про гу та на и/или по де-
ље на, Ср би ја мо же по ста ти остр во на ко ме ће се из гра ди ти 
мост ка стра те шком парт нер ству из ме ђу европ ских кон ти-
нен та ли ста. Ти ме би, уме сто ка Тур ској, ве ћи део по лу о стр ва 
био при ву чен у ру ску ин те ре сну сфе ру ко ја стра те шки ко-
про спе ри ра у тран скон ти нен тал ној са рад њи Ру си је и на тај 
на чин „ре лак си ра не“ Не мач ке. Ка ко опи са ни ге о по ли тич ки 
про це си већ уве ли ко (ма да по ла ко и по ступ но) те ку, срп ска 
„пре о ри јен та ци ја“ та ко ђе мо же да се од ви ја по ступ но, фа зно. 
У про тив ном, мо же се ду го роч но из гу би ти бу квал но све што 
је ство ре но од по чет ка 19. ве ка. Об зи ром на сте пен са да шњег 



АлександарСашаГајић МОГУЋНОСТГЕОПОЛИТИЧКЕ...

210

ри зи ка и усло вље ност мо гућ но сти да се за о крет из ве де са ја-
чим, ди рект ни јим ин те ре сним упли ви ма оних си ла ко је су 
ком па ти бил не на шим ин те ре си ма а ко је би тај за о крет под-
у пр ле, сред ње роч ни пе ри од оста је отво рен за „при пре му за 
за о крет“. Нај ве ћи про блем за та ко шта Ср би ји пред ста вља ју 
не то ли ко ње ни скром ни ре сур си и у зна чај ној ме ри уру ше на 
ин сти ту ци о нал на ин фра стру ку тра, чак ни не до вољ на спрем-
ност по тен ци јал них ге о по ли тич ких парт не ра да се пра во вре-
ме но а не тек у по след њи час озбиљ но ин вол ви ра ју на по-
љи ма стра те шке са рад ње, већ - пре и из над све га - пот пу на 
не а де кват ност ов да шњих, у нај ши рем сми слу го во ре ћи, дру-
штве них и по ли тич ких ели та да по др же и из ве ду овај жи вот-
но ва жан „ге о по ли тич ки пре о крет“.   
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AleksandarSasaGajic

POSSIBILITYOFSeRBIÀ S
GeOPOLITICALReORIeNTATIONIN
THeCONTeMPORARYINTeRNATIO

NALCIRCUMSTANCeS

Resume

By trying to give reliable answer to question of possible
Serbià s geopolitical reorientation in present international cir
cumstances,thispaperdealswiththenumerousanswerstoprevi
ousquestions–WhereisSerbiasituatednow?Whathasbrought
Serbia there?What is Serbià s present geopolitical orientation
that needs rejectionand reorientation?Theoretical preconcep
tionsthatanurgeforgeopoliticalreorientationistheexpressi
onofunrealhopesof“geopoliticalnostalgia”aredenied.Then,
thepaperrevealsthat“Serbia’sgeopoliticalposition”inBalkan
didn’thave its specificgeopoliticalvalueonly inColdWarera
–butalsobeforeandafterthatperiod,withitsrecognizablecon
stantsandvariables.Allof themarecharacterizedbycontacts
of the different cultural and historical types and theirsmutual
competition:West,whichadvancedfromCentralEuropetoMe
diterraneanand,further,toOrient;Orient,whichadvancedfrom
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southeast tonorthwest and continental,whichadvanced south,
acrossDanube’sbasin, toMediterraneanand, further, thought
orientalareasof“Rimland”.

Bypointingouttothis“longdurеe”influencesonthecon
temporarypositionof21.CenturySerbia,thisworkgivescritical
reviewofSerbia’sforeignpolicyknownas“ForPillarsPolicy”
withitsgeopoliticaldimension,takingintotheconsiderationcur
rentmultipolartendenciesofinternationalscommunity’sevolu
tion.Thismultipolarworldisseenas“doubleedgesword”–as
future’sarenaofcompetitionwithitsnewoptions,newinterest
allianceswiththegrowingcentersofgeopoliticalandgeoecono
micalpower,butalsowithpossibilitiesofnewrivalries,alliances
anddangers.World economic crisis has just accelerated those
geopoliticalprocessesthatareleadingtowardmultipolarity,due
tofactthatitsepicenterandtheareaofmostdestructiveopera
tionisplacedin“euroatlanticworld”,andthen,consequently,
intheotherworldregions.

Inthatcontext,allrecenthappeningsinEU,NearEastand
Russia are being observed. Taking it all in consideration, aut
horestimatesthatchancesforSerbià sreorientationexitsonlyif
actualcircumstancesandGreatPowerinterestaretimelyused.
Thisreorientationisnotinshorttimeperiodachievableandnot
withoutbiggerrisks,but,asdescribedgeopoliticalprocessesare
running,itappearsasanecessity.Mainproblemforthatreori
entationseemstobenotsomuchSerbià sresourcesandsignifi
cantlydevastatedinstitutionalinfrastructure,neithertheshorta
geofGreatPowerscapabilityfortheirseriousinvolvementonthe
fieldsofstrategiccooperation,but–aboveall–unreliabilityofits
socialandpoliticalelitestorealizethattask.
Keywords:Serbia,geopolitics,multipolarity,worldcrisis

 Овај рад је примљен 5. марта  2014. године а прихваћен за штампу на састан-
ку редакције 23. априла 2014. године.
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* Уни вер зи тет Ка ли фор ни ја, Сан Ди је го (Uni ver sity of Ca li for nia, San Di e go), 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет. 

** На по ме не на про мо ци ји књи ге Сло бо да на Ан то ни ћа Ђаво,историјаифеми
низам:социолошкепустоловине(Би бли о те ка КАР ТА ГИ НА, Кра гу је вац – Бе-
о град, 2012) у До му кул ту ре „Сту дент ски град”, Но ви Бе о град, 24. фе бру а ра 
2014. го ди не.ри о ду 2011−2014. Ру ко во ди лац про јек та је проф. др Мом чи ло 
Ми ли но вић.

ВладимирКонечни*

ПОВОДОМНОВЕКЊИГЕСЛОБОДАНА
АНТОНИЋА:ОПАСКЕОХРАБРОСТИ
ИУЗРОЧНОСТИУСОЦИОЛОГИЈИ

УСАВРЕМЕНОЈСРБИЈИ**

Че сти там Сло бо да ну Ан то ни ћу на сјај ној књи зи, од но-
сно ан га жо ва ној збир ци прет ход но об ја вље них чла на ка, ко ју 
пре по ру чу јем сва ком чо ве ку и же ни у Ср би ји (и ши ре) ко ји 
су са чу ва ли моћ са мо стал ног раз ми шља ња и, на дам се, за јед-
нич ког де ло ва ња. Као екс пе ри мен тал ни пси хо лог, ме то до лог 
и есте ти чар, че сти там му та ко ђе на хра бро сти што се усу дио 
да би ло ко је социолошко ис тра жи ва ње на зо ве „пу сто ло ви-
ном”! 

Че сти там и из да ва чу на ле по опре мље ној књи зи у ко јој 
се ко ри сте гра фи ке Фран ци ска Го је „Ка при чи” (LosCapric
hos) из 1799. го ди не, та ко да им је, на из да ва че ву сре ћу, дав но 
ис те као copyright. Очи глед но је илу стра тор био по не сен по-
чет ком  на сло ва књи ге, ко ји се, ме ђу тим, од но си са мо на пр-
ви од де вет чла на ка-гла ва. Оти шао је илу стра тор та ко да ле ко 
да је на пред њу ко ри цу уба цио пентаграм, ко ји је у мно гим 
вре ме ни ма био, а у са да шњим ти неј џер ским са та ни стич ким 
култ-гру па ма у мно гим зе мља ма све та остао, знак нечасти
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вог– ве ро ват но не зна ју ћи да се у пен та гра му мо же на ћи и ве-
ли ки број ег зем пла ра златногпресека, а злат ни пре сек је од 
Пи та го ре, а нај ве ро ват ни је и пре ње га, у Ва ви ло ну и Егип ту, 
па до астро но ма Јо ха не са Ке пле ра и мно гих дру гих до да на-
шњих да на, па и ме не, од нос ко ји је је дан од осно ва лепотеу 
есте ти ци– о том од но су сам ра дио мно га ем пи риј ска ис тра-
жи ва ња.1

Ста ви ћу сад на стра ну пен та грам и по мом ми шље њу 
кон тро верз ни пр ви чла нак-гла ву у књи зи (он се у ве ли кој ме-
ри ти че Га ври ла Прин ци па и атен та та 28. ју на 1914. у Са ра-
је ву као узро ка Пр вог свет ског ра та). Ме ђу тим, вра ти ћу се 
на тај чла нак у По го во ру, јер ма да се ра ди о ин те ре сант ном 
ра ду (Сло бо дан Ан то нић ни кад ни је по вр шан), ми слим да је 
тај чла нак објек тив но те шко од бра ни ти од кри тич ких ко мен-
та ра. 

Да кле, ко је су по мом ми шље њу глав не од ли ке Ан то-
ни ће ве књи ге и сход но то ме, ње го ве очи глед не вр ли не као 
чо ве ка и на уч ни ка?

ПРВАОДЛИКА:
НАУЧНАИЛИЧНАХРАБРОСТ

Осла ња ју ћи се на По ла Ве на (PaulVeyne), али исто то-
ли ко на соп стве ну ана ли зу и здра во ре зо но ва ње, Ан то нић: 

(А) оштро кри ти ку је со ци о ло ги ју, не са мо са вре ме ну, 
не го уоп ште, као на уч ну де лат ност с ми ни мал ним до стиг-
ну ћи ма. 

(Б) оштро кри ти ку је сво је аме рич ке и срп ске ко ле ге 
со ци о ло ге због по мод них, по ли тич ки ко рект них и три ви јал-
них ис тра жи ва ња – на во де ћи ве ли ке те ме са да шњих кри зних 
вре ме на ко је се ка ри јер но за стра ше ни и опор ту ни стич ки 
усме ре ни со ци о ло зи не усу ђу ју да так ну. Ан то нић то чи ни 
де таљ ном ана ли зом нај ва жни јих со ци о ло шких ча со пи са у 
САД и Ср би ји. На пи та ње за што то бек ство од те шких, али 
вред них, те ма, од го вор би био, украт ко, због стра ха и по жу де 
за успе хом и ста ту сом. 

1 В. Ко неч ни, „’Злат ни пре сек’ као естет ска за ми сао и ем пи риј ска чи ње ни ца”, 
Ликовниживот, бр. 97-98, год. XV, април-ав густ 2002. Ово је је ди ни од пет-
на е стак мо јих чла на ка у овој обла сти ко ји је пре ве ден на срп ски (Вен ци слав 
Ра до ва но вић).
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(В) осла ња ју ћи се, из ме ђу оста лог, на На о ми Клајн 
(NaomiKlein), оштро кри ти ку је гло бал не цен тре мо ћи и ма-
ки ја дор ску-ком пра дор ску еко но ми ју ко ју, на при мер, Nike, 
Reеbok, theGap, Levy’s и мно ге дру ге за пад не фир ме упра-
жња ва ју у нај си ро ма шни јим зе мља ма све та, ко ри сте ћи рад 
де це. 

(Г) оштро кри ти ку је фе ми ни стич ке тврд ње за сно ва не 
на са свим не а де кват ним, ква зи-ем пи риј ским ис тра жи ва њи-
ма(од ко јих су не ка ма ги стар ски ра до ви ко је је, са мо се по 
се би раз у ме у са да шњој по ли тич ко-на уч ној кли ми Ср би је,
фи нан си ра ло Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло ги ју – на при-
мер, рад Ве сне Ми ле тић-Сте па но вић, 2010). Ан то нић та ко ђе 
из те ме ља ло гич ки ру ши при стра сни Зборник Адри а не За ха-
ри је вић о ра ди кал ном род ном фе ми ни зму (2007). 

(Д) оштро кри ти ку је тен ден ци о зно оси ро ма ше ње иде је 
па три о ти зма и бес ком про ми сне, исто риј ски не у пу ће не и аси-
ме трич не, у свет ским раз ме ра ма, на па де на ту иде јуод стра-
не мно гих про за пад них НВО и ко лум ни ста во де ћих ли сто ва 
и не дељ ни ка у Ср би ји;2

(Ђ) оштро кри ти ку је не по ти зам и бу ра зер ски ка пи та-
ли зампо ве зан са по ли ти кан ством и опор ту ни змом у јав ним 
по сло ви ма и ква зи-би зни су; у овом слу ча ју, име на су екс пли-
цит но по ме ну та: Дра ган Ђи лас, Ср ђан Ша пер, Не бој ша Кр-
стић и њи хо ве школ ске и дру гар ске ве зе са Бо ри сом Та ди-
ћем. У пи та њу су чла но ви Де мо крат ске стран ке, јер се ра ди о 
пе ри о ду ис тра жи ва ња за ле ђа, по на ша ња и до би ти мар ке тин-
шких фир ми го ре по ме ну тих кад је та стран ка би ла на вла сти 
– што не зна чи да ана лог но ис тра жи ва ње дру гих гар ни ту ра 
на вла сти, у дру гим пе ри о ди ма, не би по ка за ло слич не чи-
ње ни це.

Ва жно је по ме ну ти да Ан то нић по ка зу је по хвал ну те-
жњу за самокритиком– се бе као на уч ни ка ко ји ни је до вољ-
но ус пео у раз ја шња ва њу нај ва жни јих про бле ма и као ем пи-
риј ског ис тра жи ва ча ко ји гре ши кад му ни су до ступ ни сви 
по да ци (ре ци мо у 7. гла ви кад при зна је да му за тврд ње у 6. 

2 Ан то нић не по ми ње име на, али да би чи та о ци ма био ја сан мој лич ни угао гле-
да ња на про блем, ја бих на вео на ро чи то На та шу Кан дић и Со њу Би сер ко ме ђу 
ак ти вист ки ња ма НВО, као и днев ни ке Политикуи Данас, и не дељ ник Време
(Бо шко Јак шић, Ми љен ко Де ре та, Све ти слав Ба са ра, Те о фил Пан чић и мно ги 
дру ги). 
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гла ви ни су би ли по зна ти по да ци ко ји би про ме ни ли не ка уоп-
шта ва ња о при хо ди ма мар ке тин шких аген ци ја Д. Ђи ла са и 
не ких дру гих чла но ва Де мо крат ске стран ке).  

ДРУГАОДЛИКА:
ПОТРАГАЗАУЗРОЦИМА

Сло бо дан Ан то нић по се ду је здра ву же љу за на ла же њем 
ва жних узроч но сти, ма да је та же ља, на жа лост, че сто не ис пу-
ње на.У Пр вој гла ви се ра ди о ре ла тив ној про из вољ но сти чи-
та вог пред ло же ног узроч ног мо де ла у ко ме је Га ври ло Прин-
цип глав ни ју нак,а по мом ми шље њу, лажниглав ни ју нак 
или глав ни изговор, док су не мач ке те ри то ри јал не аспи ра ци-
је и ми ли та ри зам глав ни „ју на ци”). У Дру гој гла ви се ра ди 
о Ан то ни ће вом по ми ња њу чи ње ни це да у со ци о ло ги ји не ма 
про ве ре них „ка у зал них ме ха ни за ма” ко ји раз ја шњу ју ва жна 
де ша ва ња и дру штве но по на ша ње – што је из гле да тач но, јер 
се ни је дан по зи ти ван при мер ко ји би опо вр гао ова кво не га-
тив но уоп шта ва ње не да је. У Че твр тој гла ви, Ан то нић твр ди 
да је кул ту ра его и зма узрок игло бал ног нео ли бе ра ли змаи
свет ске фи нан сиј ске кри зе (а не, ре ци мо, да је фи нан сиј ска 
кри за узрок ци ви ли за циј ске кри зе ан гло сак сон ске „им пе ри-
је”), не узи ма ју ћи екс пли цит но у об зир ве ли ку ве ро ват но ћу 
по сто ја ња ком плек сних, исто вре ме них, повратно узрочних 
од но са из ме ђу ових ва ри ја бли. А у Гла ви 7, Ан то нић пред ла-
же мо дел: у Ср би ји, личневезеводеполитичкомуспехукоји
водипословномуспеху. Ово не би би ло ни но во ни чуд но, али 
је за ем пи риј ско до ка зи ва ње по треб но мно го ви ше по да та ка 
не го што их је Ан то нић имао или чак мо гао има ти – јер су 
ле гал но или не ле гал но са кри ве ни, а то га је он све стан. 

У тој Ан то ни ће вој на уч но крај ње по жељ ној по тра зи за 
узро ци ма, он је спу тан ме то дом ко ји ко ри сти, а ко ји га не до-
во ди до врстепо да та ка ко ји се ле ги тим но мо гу под врг ну ти 
не са мо ло гич кој, не го и кван ти та тив ној, ана ли зи на осно-
ву ко је се мо же озбиљ но и од го вор но го во ри ти о узроцима
(прок си мал ним и дис тал ним), мо де ра то ри ма, ме ди ја то ри ма 
и, ко нач но, последицама.

Ни је Ан то нић не из бе жно спу тан за то што је со ци о лог, 
већ ме то дом ко ји ко ри сти, ма да, па ра док сал но, и пи та њи ма 
ко ја по ста вља – а мно га од њих су ве о ма ва жна, али се њи хо-
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ви узро ци и сте пен њи хо вог при су ства не мо гу ла ко мерити, 
од но сно квантитативно ис тра жи ва ти. Јер, на кра ју кра је ва, 
у са мој со ци о ло ги ји већ пре ко ше зде сет го ди на по сто ји – и 
још се раз ви ја у ве о ма со фи сти ци ра ном прав цу – сна жна и 
ути цај на стру ја квантитативнеанализеузрочности. Ме ђу-
тим, за ње но прак ти ко ва ње по треб но је има ти ви со ко ква-
ли тет не по дат ке до би је не па жљи вим и пре ци зним ме ре њи ма 
фе но ме на ко ји су пред мет па жње. Но у то ме по сто је зна чај на 
огра ни че ња, од ко јих је нај ва жни је да вр ста фе но ме на ко ји ма 
се ба ра та мо ра дане дво сми сле носпа да у ка те го ри ју валидно
мерљивих.

ТРЕЋАОДЛИКА:
РЕВОЛУЦИОНАРНОСТ

Ре во лу ци о нар ност је ве ли ка реч, али за слу же на и код 
Ан то ни ћа је по ве за на са прет ход но по ме ну тим вр ли на ма ин-
те лек ту ал не хра бро сти и са ве сне по тра ге за узро ци ма фе но-
ме на. Ме ђу тим, ни шта код Сло бо да на Ан то ни ћа „не ми ри-
ше” на по пу ли зам и де ма го ги ју. 

Ци ти ра ћу два па су са из Че твр те гла ве:
„На ша под ре ђе ност ели ти из цен тра ан гло сак сон ске 

Им пе ри је, да кле, ни је са мо вој на, по ли тич ка и еко ном ска, па 
чак не ни још и кул тур на и на уч на, она је у сфе ри основ ног 
жи вот ног сти ла, сва ко днев ног уку са, она по чи ва на ха би ту су 
на ших днев них од лу ка, на шег обич ног, сит ног ди вље ња, на-
ших ма лих за ви сти и на ших скри ве них жи вот них же ља. На-
ша под ре ђе ност Им пе ри ји је тотална, па он да и сан о про-
ме ни на шег по ло жа ја – у овим вре ме ни ма ка да кри за отва ра 
мо гућ но сти да се раз ми шља о пре о кре ту – мо ра та ко ђе и сам 
да бу де то та лан” (стр. 76, из вор но под вла че ње). 

Ма ло да ље, Ан то нић пи ше:
„Јер, при се ти мо се, на ши нај ве ћи по ра зи – на ци о нал-

ни, ко лек тив ни, па и лич ни – упра во су у на шим гла ва ма 
и за по че ли. Гле да мо око се бе и ви ди мо да на ша еко но ми ја 
при па да стран ци ма или без об зир ним до ма ћим тај ку ни ма, да 
сви за јед но ко рум пи ра ју по ли ти ча ре и за јед но кон тро ли шу 
ме ди је. Гле да мо око се бе и схва та мо да смо се на шли у вла-
сти круп ног ка пи та ла, ко ји не у мо љи во го спо да ри и на ма, и 
на шом де цом. Гле да мо око се бе и ви ди мо да су плу то кра те 
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и њи хо ви стра ни за штит ни ци та ко до бро ко рум пи ра ли на ше 
по ли ти ча ре, да на из бо ри ма, прак тич но, ви ше не ма мо за ко-
га да гла са мо. Гле да мо око се бе и са за пре па шће њем ви ди мо 
ко ли ко ла жи до ла зи из ме ди ја, ко ли ко нас са мо си сте мат ски 
за ма ја ва ју и за глу пљу ју. Гле да мо око се бе и схва та мо – на-
шли смо се у гво зде ном ка ве зу” (стр. 77).

Сле ди оде љак „Ка ко из ка ве за?” (стр. 77-81), ко ји по-
чи ње ре а ли стич ном и че сти том кри ти ком „са мих нас” ко ји 
смо де лом до бро вољ но ушли у ка вез, али ту је и озбиљ но 
кри тич ко раз ма тра ње по ли ти ке САД и ЕУ пре ма Ср би ји, као 
и ха би ту са до ма ћих со ци о ло га и по ли ти ко ло га. Ан то ни ћев 
са вет је: те ме љи то променитихабитус (а не за у ста ви ти се на 
кри ти ци „им пе ри је” и ње ног „па ра зит ског еста бли шмен та”). 
Оно што је бит но, на рав но, је ко ће све овај са вет чу ти и по-
слу ша ти га?

Ан то нић ин си сти ра да не тре ба за ме ни ти јед ну крај-
ност дру гом – па ре ћи, ре ци мо, „На зад у со ци ја ли зам” или 
„САД је из вор и уто ка зла” (стр. 79-80) – не го „раз ви ти да ле-
ко ис тан ча ни ји ка те го ри јал ни апа рат” (стр. 80). Ово је ве о ма 
до бро ре че но и ве о ма по жељ но, али се опет по ста вља пи та ње 
усло ва раз вит ка дру штве них од но са у ко ји ма ће бар за до ла-
зе ће ге не ра ци је би ти до вољ но под сти ца ја, ду хов них и ма те-
ри јал них, за та кав ин те лек ту ал ни и мо рал ни на пор. 

Књи га је, да кле, озбиљ на кри ти ка мно го че га што нас 
окру жу је, а Сло бо дан Ан то нић че сто у њој пи ше исто вре ме-
но као мо дер ни на род ни три бун и са ве стан на уч ник – али то 
је по жељ но, по мом ми шље њу, то је упра во ком би на ци ја ко ја 
је да нас по треб на Ср би ји. 

Ме ђу тим, ко ли ко год се ја сла гао са Ан то ни ћем и био 
оду ше вљен да не ко у овој, че сто учма лој, обес хра бре ној и 
оси ро ма ше ној сре ди ни ова ко пи ше, и за хва лан што Но
васрпскаполитичкамисаоуоп ште по сто ји (Ан то нић је, са 
Ђор ђем Ву ка ди но ви ћем, ко-осни вач овог ча со пи са; у ње го-
вој елек трон ској вер зи ји об ја вио сам и сâм не ких два де се так, 
ма хом по ли тич ких, чла на ка), ми слим да Ан то ни ће ви са ве ти 
ни су до вољ ни.На и ме, као на род, дру штво и др жа ва мо ра мо 
се ухва ти ти у ко штац и са сва ко днев ним, ви ше стра ним ис-
по ља ва њи ма на шег мен та ли те та ко ја има ју зна ча јан ути цај 
на ква ли тет на ших жи во та и наш жи вот ни стан дард. Мо же 
се оправ да но ре ћи да су то прак тич ни про бле ми ко ји ни су 
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Ан то ни ћев „по сао” као со ци о ло га, али они су ипак ва жни и 
уко ре ње ни, те ћу им по све ти ти не ко ли ко за вр шних опа ски (у 
са свим не на уч ном об ли ку). 

Менталитетјавашлука: ра ди се у про се ку сат и по од 
осам, а оста ло се при ча и ого ва ра, тип ка на мо бил ном, пу ши, 
оба вља ју лич ни по сло ви по гра ду и жа ли на ма ли до хо дак.

Менталитетлежерностиинедисциплинекојидозво
љавададржаваи народ заједничкинепоштују законе:то 
иде од школ ства и здрав ства (опет се мо же ука за ти на не кон-
тро ли са но пу ше ње као уоч љив про блем) до пла ћа ња стру је, 
по ре за и мно го че га дру гог). А са тим је по ве зан и мента
литетфатализма: ре ци мо, да упро стим ства ри, по пи та њу 
пу ше ња („не ћу се јараз бо ле ти”, „знам јед ног ста рог чо ве ка 
ко ји...” итд.), а да не го во ри мо о пре ла же њу ули це на цр ве но 
(„ко зна где је украо па ре за тај ауто, не ка ко чи!”)

Ту је и менталитетбезобзирности: „ме ни је баш ов де 
згод но да про ђем ма шу ћи сво јом тор бом [јер сам за у зе та на 
мобилном] или да баш ов де пре ђем ули цу или да ов де ба цим 
ђу бре или да бе со муч но [а са свим бес ко ри сно и непотребно] 
тру бим, јер сам да нас не што нер во зан – и баш ме бри га ко ме 
ћу од ва ли ти ра ме, ко ће су ма ну то мо ра ти да ко чи, ка кву ћу 
не сре ћу иза зва ти и ка ко ће наш град из гле да ти”.

Та кав мен та ли тет, по глед на свет и сва ко днев но по на-
ша ње сви ма шко де. Ве ро ват но је то ја сно ве ћи ни љу ди, чак 
и ве ћи ни „де лин кве на та”. Ми слим да је упра во за то Алек-
сан дар Ву чић ус пео да ре ла тив но без бол но (бар по свој реј-
тинг) „про да” би ра чи ма сво ју „про ме ну све сти” и по жељ ност 
„про те стант ског рад ног мен та ли те та”, од но сно „про те стант-
ске ети ке”, о ко ји ма је пи сао со ци о лог Макс Ве бер, по зи ва-
ју ћи се на ро чи то на кал ви ни стич ку стру ју про те стан ти зма.3 
Све сни и си ти мен та ли тет ских про бле ма на сва ком ко ра ку и 
сва ког да на, љу ди су не ка ко „про гу та ли” или за бо ра ви ли ла-
жи у ве зи са Ко со вом пре прет ход них из бо ра.

Још јед на опа ска, дру ге вр сте, за крај: чи ни се да сти-
ца јем окол но сто сти, Ср би ја ни је на шла на чи на да се од у пре 

3 Макс Ве бер (MaxWeber) се сма тра јед ним од осни ва ча еко ном ске со ци о ло-
ги је, а ње го ви есе ји из 1904/1905, DieprotestantischeEthikundderGeistdes
Kapitalismus (Протестантскаетикаидухкапитализма; на ен гле ском, The
ProtestantEthicandtheSpiritofCapitalism)јед ним од нај у ти цај ни јих со ци о ло-
шких де ла два де се тог ве ка.
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не при ја те љи ма упра во он да кад је има ла нај ве ћи по лет и са-
мо по у зда ње, и кад је нај ви ше на пре до ва ла – пред сам Пр ви и 
пред Дру ги свет ски рат. Спре га раз ли чи тих уну тра шњих и 
спољ њих сна га увек је су че ља ва ла Ср би ју баш кад је ра сла. 
За то мо жда тре ба скром но и по сте пе но тра жи ти но ве са ве-
зни ке, чак и ма ле, би ти бли ски ји са Гр ци ма, са не ким ре ги-
о ни ма Ита ли је, чак са Ма ке дон ци ма, Ру му ни ма и Бу га ри ма.

ПОГОВОР

Пр ву гла ву књи ге пред ста вља Ан то ни ћев „ми са о ни ог-
лед” под на сло вом „Сум ња о по сто ја њу ђа во ла”. Тај рад је на-
пи сан за при мар но фи ло зоф ску кон фе рен ци ју под на сло вом 
„Ве ра и зна ње” (2011), што тре ба има ти на уму кад се о ње му 
го во ри. Ан то нић се у овом ин те ре сант ном члан ку ба ви иде-
јом да Прин ци пов непредвидљивоуспе шан атен тат на над вој-
во ду Фран ца Фер ди нан да, с об зи ром на го то во не ве ро ва тан 
збир окол но сти, пред ста вља чудноватизадес– са по зна тим 
ка та стро фал ним по сле ди ца ма.

Ов де, ме ђу тим, ни је ме сто да се упу штам у про бле ма-
ти ку хи по те тич них ап страк ци ја о чуд но ва тим за де си ма и 
уло зи Злог ар хон та у свет ским ка та кли зма ма. Уме сто то га, 
скре ћем па жњу чи та о ци ма са мо на Ан то ни ће ва кон крет на 
по ми ња ња тер ми на из сфере узрочностиу ве зи са Прин ци-
по вим атен та том, ак том ко ји је не по бит но прет хо дио по чет-
ку Пр вог свет ског ра та (што је је зич ка кон струк ци ја у ко јој 
је тер мин „прет хо дио” на мер но ка у зал но не де кла ри сан, од-
но сно не у тра лан је). Да кле, у ве зи са от по чи ња њем Ве ли ког 
ра та, на раз ли чи тим ме сти ма у свом члан ку, Ан то нић на зи ва 
Прин ци пов акт, ње гов успе шан атен тат, „узро ком”,  „усло-
вом”, „оки да чем” и „мет ком”.4 У фор мал ној ана ли зи ка у зал-
но сти, ти тер ми ни има ју раз ли чи та зна че ња и ма хом ни су 
ме ђу соб но за мен љи ви. То, ме ђу тим, ов де ни је бит но; оно што 
је сте бит но је да Ан то нић пи ше: „Тај ме так је са мо ну жни 
(али не и до во љан) услов за оно што ће се доц ни је де ша ва-
ти” (стр. 17). А по што је рат очи глед но пр во мо рао да поч не 
да би се ка сни је стра хо те де си ле, Ан то нић, да кле, твр ди да 

4 Ин те ре сант но је да Ан то нић не ко ри сти тер мин „по вод”, а упра во то је био 
зва ни чан тер мин за Прин ци пов акт („по вод, а не узрок”) кад сам ја по ха ђао 
шко ле у Бро зо вој Ју го сла ви ји.
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је Прин ци пов атен тат ну жан, али не до во љан, ”услов” Пр вог 
свет ског ра та – што би, мо же се прет по ста ви ти, ве ли ка ве ћи-
на чи та ла ца про ту ма чи ла и за пам ти ла као „узрок” (ну жан, 
али не до во љан) Пр вог свет ског ра та. 

Жа лим што је ап стракт ни ми са о ни оглед до вео Ан-
то ни ћа до овог, чи ни ми се ду бо ко, и ва жно, по гре шног, за-
кључ ка. На и ме, ми слим да Прин ци пов акт сва ка ко нијебио
нужан узрок Ве ли ком ра ту, да по сто је мно ги до ка зи да су 
аутен ти чан ну жан узрок би ле не мач ке те ри то ри јал не аспи-
ра ци је и бар пет де це ни ја раз ви ја ни ми ли та ри зам (од ра то ва 
са Аустри јом и Дан ском у ше стој и сед мој де це ни ји де вет на-
е стог ве ка, пре ко фран цу ско-пру ског ра та 1870-1871). Да ни-
је би ло са ра јев ског атен та та, ве штач ки би се на шло не што 
дру го (што би ка сни је „глу ми ло” ну жан узрок).5 Та ко ђе, за 
раз ли ку од Ан то ни ћа, ми слим да је Прин ци пов атен тат био 
до во љан узрок, али, на рав но, са мо у сми слу лажнодовољан, 
дру гим ре чи ма, сушт изговор.Ако се не при хва ти „ла жно” 
као ква ли фи ка ци ја „до вољ но сти”, мо жда је ипак нај пра вил-
ни је ре ћи даПринциповатентатнијебионинужаннидово
љанкаоузрок. Украт ко, да Не мач ка ни је би ла спрем на за рат 
и жар ко га же ле ла, не би би ло Пр вог свет ског ра та. 

На ди ја гра му је пред ста вљен упро шће ни мо дел узро ка 
Пр вог свет ског ра та, ко ји сма трам за до во ља ва ју ћим и исто-
риј ски тач ним. При ка за ни су нај ва жни ји фак то ри и њи хо-
вих узроч ни од но си, као и мо де ра то ри и ме ди ја то ри. У овом 
мо де лу, „ана ли зи [узрочне] пу та ње” (path analysis), акт хе-
рој ског ре во лу ци о на ра Га ври ла Прин ци па је са мо дистални
медијаторра та. Дру ги мо де ли су на рав но мо гу ћи, ма да ни 
ве ћи на њих не мо ра ну жно да по ве же Прин ци пов акт са от-
по чи ња њем ра та.

5 Исто као што ла жни ма са кр цивила у Рач ку ни је био ну жан узрок ул ти ма-
тив ним „пре го во ри ма” у Рам бу јеу, пре го во ра са мо по име ну, као не ми нов ном 
уво ду у бом бар до ва ње Ср би је у про ле ће 1999. НА ТО, од но сно САД, уз по моћ 
ОВК, би ла ко фа бри ко ва ли не ки дру ги Ра чак. 
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1914)иГаврилаПринципа,укључујућиразнеоколностикојесенисумо
глерационалнопредвидети(Антонићеви„задеси”)

АУ=Аустроугарска:њенареакцијанаатентат(такођедиригована
одстранеНемачке?)далајеНемачкојдовољанизговордазапочнерат.

6 О ана ли зи узроч но сти, ви де ти, на при мер, Re u ben Ba ron and Da vid Kenny, 
“The Mo de ra tor-Me di a tor Va ri a ble Dis tin ction in So cial Psycho lo gi cal Re se arch: 
Con cep tual, Stra te gic, and Sta ti sti cal Con si de ra ti ons.” JournalofPersonalityand
SocialPsychology, v.51/6 (1986). Та ко ђе ви де ти: Vla di mir J. Ko neč ni, “Ca u sal 
Ef fects in Mu sic Re se arch” in the for thco ming SA GE EncyclopediaofMusicinthe
SocialandBehavioralSciences(2014). 
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УДК 
94(497.16)”1914/1918”(049.3)

Мом чи ло Су бо тић*

ЦР НА ГО РА  
У ЕВРОП СКОМ РА ТУ

При каз књи ге: Ла зар 
Ра шо вић, Цр на Го ра у 
европ ском ра ту, фо то тип
ско из да ње, Из да вач „Ми
ро слав“, Бе о град, 2010.

Kњига Цр на Го ра у европ
ском ра ту Ла за ра Ра шо ви ћа је 
дра го це но све до чан ство о вре ме
ну ве ли ког стра да ња срп ског на
ро да од 1914. до 1918. го ди не. Ње
на вред ност је у то ме што узро ке 
тог стра да ња на ла зи у по на ша њу 
на ших др жав ни ка, ко ји се (из гле

да, лак ше не го во ђе дру гих на ци
ја) по во де за лич ном ко ри шћу, 
пре пу шта ју ћи суд би ну сво га на
ро да и др жа ве пла но ви ма остра
шће ног не при ја те ља. Аутор је 
уче сник до га ђа ја у вре ме Аустро
у гар ске агре си је на Ср би ју и Цр
ну Го ру. Био је вр ши лац ду жно сти 
ислед ног су ди је цр но гор ске вој
ске и за хва љу ју ћи тој по зи ци ји, 
от крио је тај не ве зе кра ља Ни ко
ле Пе тро ви ћа с аустро у гар ским 
дво ром. Оне су би ле при ја тељ ске, 
чак и са ве знич ке, што из гле да не
ве ро ват но, има ју ћи у ви ду да су 
Аустро у гар ска и Цр на Го ра би ле 
у ра ту – Аустро у гар ска агре сор, а 
Цр на Го ра жр тва. 

Аутор у овој књи зи по ка зу је 
ли це и на лич је цр но гор ског кра
ља. Твр ди да су ње го ва пе снич ка 
де ла и др жав нич ке из ја ве на ме
ње не ста нов ни ци ма Цр не Го ре 
оди са ле срп ством, али је то би ла 
са мо ма ска. Же лео је, ти ме, да са
кри је до го вор с Аустро у гар ском о 
униш тавaњу Ср би је ра ди оси гу
ра ња лич не вла сти.  

Ра шо вић оп ту жу је Кра ља Ни
ко лу да је ди рект но про у зро ко вао 
гол го ту вој ске и на ро да из Ср би је 
– при ли ком по вла че ња пре ко Цр
не Го ре. За бра нио је град њу пу та 
Пећ – Ан дри је ви ца, за шта је Ср
би ја по сла ла но вац. Тим пу тем 
је пре ма пла ну Вр хов не ко ман де 
Ср би је тре ба ло да се тран спор ту
ју вој ска, из бе гли це, ар ти ље ри ја 
и хра на за шест ме се ци. Због то га 
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је сва ко мо ра и ар ти ље ри ја би ла 
уни ште на у рав ној Ме то хи ји.

Пу ков ник Ра шо вић цр но гор
ског кра ља оп ту жу је за отво ре ну 
из да ју. Он на во ди да на Лов ћен
ском фрон ту ни је би ло ни ка квих 
би та ка про тив Аустро у га ра и да 
је ра то ва ла са мо Сан џач ка вој ска 
– под ко ман дом бри га ди ра Јан ка 
Ву ко ти ћа. Цр но гор ски ко ман
дант на по ло жа ји ма код Лов ће на, 
син Кра ља Ни ко ле – књаз Пе тар, 
тај но се са ста јао са аустро у гар
ским гу вер не ром у Ко то ру не 
пред у зи ма ју ћи ни ка кву бор бе ну 
ак тив ност.

За то је Краљ Ни ко ла, ка да је до 
бор би до шло, због аустро у гар ске 
агре си је 1915,  од глу мио спрем
ност за бор бу и по слао је у аустро
у гар ску клоп ку Куч кобра то но
шку бри га ду. Она је би ла на ис ту
ре ном по ло жа ју, док су је ди ни це 
на ле вом и де сном кри лу до би ле 
на ре ђе ње за по вла че ње. Ју нач ки 
се бо ре ћи, Ку чи и Бра то но жи ћи 
су се про би ли из обру ча и из бе гли 
пла ни ра но за ро бља ва ње. Би ли су 
спрем ни за у ста ви ти Аустро у га ре 
на Ца ре вом ла зу, али је Краљ об ја
вио да је скло пио мир са Аустро
у гар ском. Вој ска је по ве ро ва ла и 
пре ста ла са от по ром, а Краљ је, не 
на ја вљу ју ћи та кав ко рак, по бе гао 
у Фран цу ску. Ра шо вић об ја шња
ва да је ова бри га да би ла нај бор
бе ни ја, да је срп ски ори јен ти са на 
и да се ње Краљ Ни ко ла нај ви ше 
пла шио. До шло је до не по треб ног  

за ро бља ва ња на хи ља де цр но гор
ских вој ни ка и офи ци ра.

За па њу ју ће де лу је тврд ња Ла
за ра Ра шо ви ћа да је Краљ Ни ко ла 
по слао у Ска дар аустро у гар ском 
кон зу лу 300.000 злат них ма ра ка, 
чи ме су се фи нан си ра ле ал бан ске 
гру пе – са за дат ком да уби ја ју и 
пљач ка ју срп ске вој ни ке и на род, 
при по вла че њу пре ко ал бан ских 
пла ни на! 

Пред Пр ви свет ски рат, 
Аустро у гар ска је при до би ла цр
но гор ског кра ља Ни ко лу за иде ју 
о уни шта ва њу Ср би је, а за уз врат 
би оп ста ла Цр на Го ра, уз те ри то
ри јал на про ши ре ња у Ме то хи ји, 
Хер це го ви ни и Ра шкој. Ова кав до
го вор кра ља с Бе чом уве ћао је му
ке и умно жио гу бит ке срп ске вој
ске и на ро да при по вла че њу пре ко 
Ал ба ни је 1915. го ди не. Ра шо вић 
про ни че у ду бљи сми сао та кве по
ли ти ке – од у ста ја ње кра ља Ни ко
ле  од ус по ста вља ња је дин стве не 
срп ске др жа ве и из бе га ва ње да 
се из вр ши ује ди ње ње Цр не Го ре 
и Ср би је. За уз врат, уздао се у на
гра ду Бе ча – про ши ре ње Цр не Го
ре и пре ме шта ње пре сто ни це са 
Це ти ња у При зрен.

Ње го ве про а у стро у га р ске 
на ме ре, ни је би ло јед но став но 
от кри ти, јер је, по сле по бе да срп
ског оруж ја про тив Ту ра ка и Бу
га ра – 1912. и 1913, ужи вао ве ли ко 
по ве ре ње у на ро ду и вој сци. За то 
су Цр но гор ци ус хи ће но по шли на 
ра ти ште, ве ру ју ћи да ће, са сво јим 
вр хов ним ко ман дан том, осло бо
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ди ти и срп ске зе мље оку пи ра не 
од Аустро у гар ске. Уз та кво по ве
ре ње сво јих по да ни ка, краљ Ни
ко ла је, кри шом, ура дио мно го 
то га да цр но гор ско оруж је бу де 
што ма ње убо ји то. Нај ве ћи усту
пак Аустро у гар ској је учи нио на
ме шта њем да цр но гор ска вој ска 
на лов ћен ском ра ти шту пот пу но 
ми ру је. По до го во ру с Бе чом, ни 
аустро у гар ске тру пе ни су пред у
зи ма ле офан зив на деј ства на том 
де лу. Али, бор бе су би ле те шке на 
оста лим де ло ви ма фрон та из ме
ђу срп ске и аустро у гар ске вој ске 
– од се ве ра Цр не Го ре до Са ве и 
Ду на ва. Је ди ни це под ко ман дом 
бри га ди ра Јан ка Ву ко ти ћа во ди ле 
су же сто ке бор бе са Аустро у га
ри ма и у про тив о фан зи ви су по
ти сну ле не при ја те ља до Ро ма ни
је из над Са ра је ва и до Тре би ња у 
Хер це го ви ни! 

Ра шо вић до ку мен то ва но све
до чи да је срп ство кра ља Ни ко ле 
би ло не ис кре но, те да је он био 
по бор ник ства ра ња што ве ћег 
раз до ра у срп ском на ро ду. И ње
гов тзв. Срп ски лист ко ји је по
чео да штам па у Же не ви на кон 
бек ства из зе мље,  је „...био све, са
мо не срп ски лист“. Освр ћу ћи се 
на учин ке срп ске вој ске у Пр вом 
бал кан ском ра ту, Ра шо вић ова ко 
опи су је ат мос фе ру у Цр ној Го ри: 
„Ка да је за вр шен Бал кан ски рат и 
ка да су се бра ћа из дви је сло бод не 
срп ске зе мље са ста ла на осло бо
ђе ном Ко со ву, на род у Цр ној Го ри 
пли вао је у ра до сти... Осло бо ђе

но Ко со во; Ско пље и При зрен су 
срп ски... Ср би ја и Цр на Го ра су се 
ује ди ни ле’’. Ова кву ра дост су бр
зо по му ти ле од лу ке са Це ти ња. 
На род је раз о ча ра ла, ви ше од дру
гих, на ред ба да ни је дан ста нов
ник Цр не Го ре не мо же да пу ту је 
у Ср би ју без па со ша. Кра ље во 
ис тра ја ва ње на раз гра ни че њу Ср
би је и Цр не Го ре је вре ђа ло сва ког 
Цр но гор ца. „У на ро ду је на ста ло 
јед но гор ко раз о ча ра ње. Са зва
нич не стра не се по че ло увје ра ва
ти да ‘фор мал но’ одва ја ње Ср би је 
од Цр не Го ре дик ти ра ју об зи ри 
спољ не по ли ти ке. Увје ра ва ло се 
да Аустро у гар ска не би до зво ли ла 
спа ја ње Цр не Го ре са Ср би јом, јер 
би се, на тај на чин, ство ри ла Ве ли
ка Ср би ја, про тив ко је је упе ре на 
оштри ца аустро у гар ске по ли ти
ке’’.

Краљ Ни ко ла је ка жња вао ђа
ке и сту ден те ко ји су сла ви ли срп
ство и срп ске по бе де у Бал кан
ским ра то ви ма, те „за и грао био 
мах ни то ко ло јед не стра хо ви те 
по ли ти ке – по ли ти ке уби ста ва, 
про го на и там ни ца’’.(5) Кра љу је 
сме тао срп ски иден ти тет цр но
гор ске омла ди не.

Аустро у гар ска је 1914. до
жи ве ла стра хо вит по раз и ње не 
ар ми је су из ба че не из Ср би је, а 
Цр ној Го ри ни су мо гле ни да се 
при мак ну. Да ни је би ло кра ље ве 
са бо та же на цр но гор ском де лу 
фрон та, Аустро у гар ска би 1914, 
по ред вој ног по ра за, до жи ве ла и 
те ри то ри јал не гу бит ке. Ра шо вић 
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твр ди да су Цр но гор ци мо гли за у
зе ти Бо ку ко тор ску, Хер це го ви ну 
с Тре би њем и де ло ве ис точ не Бо
сне. Сле де ћа рат на го ди на, 1915, 
при мо ра ла је Цен трал не си ле да 
озбиљ ни је схва те во ји шта у Ср би
ји и Цр ној Го ри. За кљу чи ли су да 
аустро у гар ске тру пе не мо гу са ме 
да се но се с две срп ске кра ље ви не, 
па је до не се на од лу ка да Аустро у
га ри ма по мог ну не мач ка и бу гар
ска ар ми ја, а да се про тив Ср би је 
и Цр не Го ре мо би ли шу и шип тар
ска пле ме на.

У ова квој си ту а ци ји, Ср би ја и 
Цр на Го ра су по че ле при пре ме и 
за об ра чун с не мач ким ар ми ја ма. 
У Цр ној Го ри је про гла ше на мо
би ли за ци ја за му шкар це из ме ђу 
21. и 30. го ди не ста ро сти, а од но
си ла се и на сту ден те и сред њо
школ це. Би ло је пред ви ђе но да 
се шко ло ва ни омла дин ци об у че 
и да им се до де ле чи но ви офи ци
ра и под о фи ци ра. Шеф шта ба Вр
хов не ко ман де на Це ти њу Бо жа 
Јан ко вић је схва тио да је ар ми ји 
по тре бан обра зо ва ни ји ко манд
ни ка дар. Обу ку у тра ја њу од пет 
ме се ци, тре ба ло је да оба ве вој ни 
струч ња ци из Ср би је. 

Кад је ова зре ла на ме ра тре
ба ло да се ре а ли зу је, по че ла ју је 
да оме та спо ме ну та „не ви дљи ва 
ру ка“. Ме ре про тив вој не обу ке 
пред у зе ли су љу ди из нај бли же 
око ли не кра ља Ни ко ле. По сле 
бан ке та у Под го ри ци – у част 
офи ци ра из Ср би је, оду ше вље ни 
мла ди Цр но гор ци су из и шли на 

ули це, пе ва ју ћи па три от ске пе
сме. Нај ви ше их је би ло из ђач ког 
ба та љо на. Пе ва ли су „Бо же прав
де“ и „Ор’о клик ће“. Кад је под го
рич ка по ли ци ја оба ве сти ла Двор 
о овом омла дин ском оду ше вље њу, 
с Це ти ња је, те ле фо ном, на ре ђе но 
да се сви ђа цивој ни ци за тво ре и 
пре да ју су ду. Ухап ше но је 30 сту
де на та и уче ни ка ви ших раз ре да 
гим на зи је и учи тељ ске шко ле. 
Обра зо ван је ван ред ни вој ни суд, 
са мо за њих. Са Це ти ња је сти
гла и ка рак те ри сти ка пре кр ша ја 
– омла дин ци су на зва ни бун тов
ни ци ма и, чак, ве ле и здај ни ци ма. 
(20) Њих 18 је ка жње но ка зном 
за тво ра од че ти ри ме се ца.

Ово ра ср бљи ва ње раз ди ра ло 
је цр но гор ско дру штво и нај ди
рект ни је оме та ло од брам бе ну 
сна гу Цр не Го ре и то пред пред
сто је ћи вој ну агре си ју Аустро у
гар ске, Не мач ке и Бу гар ске.

Ла зар Ра шо вић нам у овој књи
зи пру жа дра го це не по дат ке о 
свом вре ме ну. Ви ше пу та, опи су
је с ка квом од луч но шћу су љу ди 
у суд ским ор га ни ма чу ва ли сво ју 
част и ис тра ја ва ли на пра вич но
сти, су прот ста вља ју ћи се на ред
ба ма кра ља Ни ко ле.

Не ис крен краљ Ни ко ла је све 
на де по ла гао не у европ ске ди на
сти је, ко ли ко у 15 ми ли о на фра на
ка, ко је је Аустро у гар ска ста ви ла 
на ра чун кра ље ви ћа Да ни ла у јед
ној бан ци у Па ри зу – за тај но са ве
зни штво Кра ља Ни ко ле и аустро
у гар ског ца ра Фра ње.
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Гла сни цу стра шну ор га ни зо ва ну 
не при ја тељ ску пре моћ и сва ки 
кла нац, сва ки врх од Ље ша до Ул
ци ња, од Бре гал ни це до Са ра је ва 
сво јом кр вљу је об лио... Ње га на
пу ста ју Вр хов не во ђе, ство рив ши 
му без из ла зан по ло жај... Он би ва 
пре дан на ми лост и не ми лост не
при ја те љу, и на ста де гол го та срп
ског на ро да у Цр ној Го ри... За све 
то, је ди ни крив ци, је ди ни твор ци 
срам не ка пи ту ла ци је је су: Вр хов
ни вој нич ки и по ли тич ки во ђи 
на шег на ро да, а не на род и вој ска, 
ко ји су до кра ја, по жр тво ва њем, 
вр ши ли сво ју ду жност пре ма До
мо ви ни, Срп ству и Са ве зни ци
ма’’. (57, 58, 59)

Ма да је краљ Ни ко ла по бе
гао у Фран цу ску и та мо бо ра вио 
у вре ме аустро гу ар ске и не мач
ке оку па ци је Цр не Го ре, он је и у 
Па ри зу био при кри ве ни са ве зник 
Бе ча и Бер ли на. На рав но да ни
је мо гао срп ском на ро ду у Цр ној 
Го ри от кри ти на ме ре и обе ло да
ни ти сво је тај не пла но ве о пре
у ре ђе њу Бал ка на по сле по бе де 
Цен трал них си ла – по ко ји ма је 
тре ба ло да не ста не Ср би ја, а да 
пре о ста не у гер ман ском по се ду 
са мо не што про ши ре на Цр на Го
ра. О овој па кле ној на ме ри зна ли 
су са мо ње го ви нај бли жи са рад
ни ци и чла но ви ди на стич ке по
ро ди це. О то ме мо же мо про чи та
ти у пи сму  кне ги ње Ксе ни ја оцу, 
кра љу Ни ко ли. У пи сму оцу она  
из ра жа ва сум њу у ње го ва обе ћа
ња да ће по бед ни ци у ра ту би ти 

Аустро у гар ско ра ср бљи ва ње 
Цр но го ра ца има ло је де ли мич ног 
успе ха. То га су би ли све сни др
жав ни ци и ин те лек ту ал ци у Цр
ној Го ри, па су, по сле осло бо ђе ња, 
при сту пи ли ле че њу ра ње ног срп
ског те ла. То ме у при лог је и име 
цр но гор ског пар ла мен та 1918. го
ди не: Ве ли ка На род на Скуп шти
на Срп ског На ро да у Цр ној Го ри. 
По ра жа ва ју ће је (за нас Ср бе) то 
што су, у по след њих 50 го ди на 
два де се тог сто ле ћа, исто ри ча ри и 
дру ги, вр ло че сто, из бе га ва ли да у 
струч ној ли те ра ту ри ово за ко но
дав но те ло Цр не Го ре обе ле жа ва
ју пра вим име ном. Обич но су део: 
„Срп ског На ро да“ из о ста вља ли. 

Цр но гор ски офи ци ри, ко ји су 
се вра ти ли из аустро у гар ског за
ро бље ни штва, оку пи ли су се 4. 
но вем бра 1918. го ди не на Це ти
њу и пот пи са ли па три от ску из
ја ву, с на зна ком да су се бо ри ли у 
сва три прет ход на ра та као Ср би. 
Био је то од го вор на ан ти срп ску 
де лат ност из дај ни ка то ком оку
па ци је. На во ди мо део из ја ве, ко ју 
је аутор це лу унео у књи гу: „На ше 
по ко ље ње, вјер но тра ди ци ја ма 
сво јих пре да ка, по ка за ло је у без
број ним бо је ви ма три по то ња ра
та у му ка ма и пат ња ма, ко је је наш 
на род, као део срп ског на ро да, 
пре тр пио што мо же да ура ди Ср
бин Цр но го рац за ве ли ке на род не 
ци ље ве. Гла дан, го, бос и не на о ру
жан, не снаб дје вен, го лим пр си
ма и сна жном де сни цом ру шио 
је Ска дар ске бе де ме, раз би јао на 
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За ма јац ан ти срп ства по кре нут у 
вре ме кра ља Ни ко ле да нас до би ја 
на сна зи, и овај про цес је са мо на
ста вак рас та ка ња срп ства по вер
ској осно ви, али је овај нај бол ни ји 
јер се ра ди о ра ср бљи ва њу у окви
ру исте – пра во слав не ве ре.

Нем ци и Аустро у га ри и под вла чи 
му свој ра ни ји за кљу чак да ће по
бе ди ти Са ве зни ци. Ево шта пи
ше: „Оста ви мо на ше ства ри. Не го, 
Та та, што ово би са Њем ци ма? Ре
кох ли Ви да ће вој нич ки би ти би
је ни“? („Ни ко ла Пе тро вић и ње
гов двор“ – Епи лог јед не срам не 
вла да ви не (Збир ка ауто граф ских 
до ку ме на та у 18 фак си ми ла), Са
ра је во, Из да ње уред ни штва „Наш 
на род“, 1919., 44)

Кра ље во са ве зни штво с не
при ја те љи ма по твр ђу је и књаз 
Да ни ло, ко ји у пи сму оцу – кра љу 
Ни ко ли од 5. де цем бра 1918, пи
ше: 

„Све се бо јим да се што не до
го ди та мо А. Ра до ви ћу од на ши јех. 
То би са мо па ло на Вас и уго ди ло 
се Фран цу зи ма, Ср би јан ци ма и 
сви је ту би је ло ме, а са тим не би
сте ни шта по сти гли – Гр ле ћи вас 
обо ји цу, нај ср дач ни је и нај ми ли је, 
Твој Да ни ло“. (исто)

Краљ Ни ко ла от пи су је си ну, 
кња зу Да ни лу, хва ле ћи га због де
бе лог де по зи та (de pota) у Швај
цар ској. Краљ спо ми ње 800.000 
фра на ка као „ма ли ђе ли чак“: 

„Сад ћу се по вра ти ти на они 
твој de pot у Швај цар ску – Да сам 
ти, Да но, пре по ру чен, је дан ма ли 
ђе ли чак за си ро ма ха тво је га Та ту! 
ма ма ли, ма ли, ма ли, од ци гле 5, 6, 
7, 8 сто ти на хи ља да фра на ка, па ћу 
те слу ша ти и би ћу ти по ко ран и 
бла го да ран“. (исто, стр. 10)

Књи га Цр на Го ра у европ
ском ра ту је ве о ма ак ту ел на. 
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Сла ђа на Мла де но вић*

СР БИ ЈА И 
ЕВРОАЗИЈСКИ  
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧКИ 
ПРО СТОР

При каз збор ни ка: Ср би ја и 
евро а зиј ски ге о по ли тич ки про
стор (при ре ди ли Ми ло мир 
Сте пић, Жи во јин Ђу рић), 
Ин сти тут за по ли тич ке сту
ди је, Бе о град, 2013, 446 стр.

У ор га ни за ци ји Ин сти ту та за 
по ли тич ке сту ди је, у Бе о гра ду је 
7. но вем бра 2013. го ди не одр жан 
на уч ни скуп под на зи вом „Ср би ја 

и евро а зиј ски ге о по ли тич ки про
стор“. Тек сто ви из ла га ња на на
уч ном ску пу су об ја вље ни у ви ду 
збор ни ка ра до ва, и свр ста ни су у 
три це ли не.

Пр ва це ли на, под на зи вом Не
про ла зна ге о по ли тич ка и ге о е
ко ном ска ди на мич ност Евро а
зи је об у хва та че ти ри тек ста, ко ји 
се од но се на идеј ну по тку евро а
зиј ских ин те гра ци ја. Ми лош Кне
же вић, са рад ник Ин сти ту та за 
по ли тич ке сту ди је, и глав ни уред
ник ча со пи са На ци о нал ни ин те
рес, је пред ста вио мо гу ће раз у ме
ва ње Евро а зи је и евро а зиј ства као 
се ман тич ке кон струк ци је и ге о
по ли тич ке иде је. Аутор је као је
дан од основ них про бле ма у по и
ма њу Евро а зи је ис та као про блем 
раз гра ни че ња Евро пе и Ази је. По
ред ру ског евро а зиј ства, Кне же
вић је раз ма трао тур ско и евро а
ме рич ко евро а зиј ство. По след њи 
део ра да се ти че од но са Бал ка на 
и Евро а зи је, у окви ру ко га је на
ро чи то апо стро фи ра но пи та ње 
од но са пре ма Евро а зи ји и евро а
зиј ским ин те гра ци ја ма у Ср би ји. 
Бран ко Кр га, ге не ралпу ков ник 
у пен зи ји, не ка да шњи На чел ник 
Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је 
и са да шњи про фе сор Ака де ми је 
за ди пло ма ти ју и без бед ност, је 
раз ма трао мо гу ће осно ве из град
ње евро а зиј ског ге о по ли тич ког 
про сто ра. Аутор је на гла сио да 
су осно ве из град ње Евро а зи је ви
ше ди мен зи о нал не, и об у хва та ју: 
1) но ве дру штве не, по ли тич ке и * Институт за политичке студије, 

Београд.
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Миломир Степић
Живојин Ђурић



ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

232

еко ном ске осно ве уну тра шњег 
уре ђе ња зе ма ља Евро а зи је; 2) без
бед ност зе ма ља Евро а зи је и ши
рег про сто ра, са по тен ци ја лом да 
ин те гра ци о ни про цес у Евро а зи
ји по ста не ми ров ни про је кат и 3) 
пре ва зи ла же ње ци ви ли за циј ских 
раз ли ка и афир ма ци ја свих на ро
да Евро а зи је, кроз про на ла же ње 
мо де ла кул тур не и ци ви ли за циј
ске то ле ран ци је. По след њи део 
ра да се од но си на ста во ве Ср би је 
о из град њи евро а зиј ског ге о по ли
тич ког про сто ра, чи ји је она по
тен ци јал ни уче сник. Жељ ко Бу
ди мир, ви ши аси стент на Фа кул
те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи
те та у Ба њој Лу ци, је Ма кин де ров 
ге о по ли тич ки по ре дак, ко ји је 
кон ци пи ран на по чет ку XX ве ка, 
ис ко ри стио као под ло гу за раз ма
тра ње са вре ме них евро а зиј ских 
ин те гра ци ја са ста но ви шта Ру си
је. До по чет ка XX ве ка, Ру си ја је 
об у хва ти ла нај ве ћи део Хар тлен
да, и на ста ви ла њи ме да до ми ни
ра до рас па да Со вјет ског Са ве за. 
Основ по зи ци о ни ра ња Ру си је 
као гло бал ног ак те ра је ин те гри
са ње Хар тлен да. Без ин те гри са ња 
цен трал но а зиј ских др жа ва, Бе
ло ру си је и Укра ји не, Ру си ја би у 
по тен ци јал ном Евро а зиј ском са
ве зу са Ки ном пред ста вља ла сла
би јег ак те ра. Не бој ша Ву ко вић, из 
гим на зи је „Све то зар Ми ле тић“ из 
Ср бо бра на, је пред ста вио ге о кул
тур не аспек те евро а зиј ства у де лу 
Алек сан дра Па на ри на. На пр вом 
ме сту је схва та ње о Ру си ји као о 

по себ ној тво ре ви ни, ме ша ви ни 
ру скопра во слав не и тур киј ско
ислам ске ду хов не па ра диг ме. За
тим, за успех евро а зиј ске иде је је 
нео п хо дан ди ја лог ве ли ких кул
ту ра и ре ли ги ја на том про сто ру. 
Ко нач но, Па на рин је сма трао да 
се мо ра при сту пи ти ства ра њу ин
тер ци ви ли за циј ских и ин тер ре
ли гиј ских уни вер за ли ја, тј. уче ња 
ко ја би од ра жа ва ла ду хов но на
сле ђе Евро а зи је и пред ста вља ла 
ал тер на ти ву за пад ној кул тур ној 
до ми на ци ји. 

Дру га це ли на у збор ни ку ра
до ва је по све ће на ма кро ре ги о ни
ма и „ве ли ким игра чи ма“ на евро
а зиј ској ша хов ској та бли. Ра до ви у 
окви ру ове це ли не се ти чу Европ
ске уни је, као и по зи ци ја Ки не и 
Ин ди је у ге о по ли тич ком и ге о
стра те шком окру же њу. Мо мир 
Бу ла то вић, са Европ ског уни вер
зи те та у Бе о гра ду, је пред ста вио 
ствар не про бле ме са ко ји ма се су
о ча ва ЕУ, и обра зло жио не ста нак 
ње не при влач не мо ћи. Еко ном ски 
па ра ме три кри зе у ЕУ су та кви да 
про из во де по де ле из ме ђу др жа ва 
чла ни ца, јер Европ ска уни ја ни
је у ста њу да ре ши про бле ме због 
сво јих кон струк ци о них свој ста
ва. Сви сце на ри ји о оп стан ку 
евра, евро зо не, и са ме ЕУ су та кви 
да на во де на за кљу чак о не мо гућ
но сти оп стан ка ЕУ у до са да шњем 
об ли ку. 

Че ти ри тек ста у окви ру ове 
це ли не су по све ће на Ки ни. Рад Ју 
Хонг џу на, за ме ни ка ми ни стра за 
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Ме ђу на род ни раз вој у Цен трал
ном ко ми те ту Ко му ни стич ке 
пар ти је Ки не и ди рек то ра ки не
ског Цен тра за сту ди је са вре ме
ног све та, се ти че про мо ви са ња 
од но са из ме ђу Ки не и Сред ње 
и Ис точ не Евро пе, као и од но са 
из ме ђу Ки не и Ср би је. С јед не 
стра не, Ки на са овим др жа ва ма 
има до бре еко ном ске од но се, као 
и ус по ста вље не ве зе по ли тич ке, 
кул тур не, на уч не и дру ге са рад ње, 
а са дру ге стра не, стра те шко парт
нер ство из ме ђу Ки не и Ср би је 
мо же да бу де про ду бље но. По се
бан аспект од но са две др жа ве се 
ти че тра ди ци о нал ног при ја тељ
ства и по др шке Ки не, ка ко то ком 
1990их, та ко и у нај но ви јем пе ри
о ду. Дра га на Ми тро вић са Фа кул
те та по ли тич ких на у ка и Дра ган 
Тра и ло вић са Ин сти ту та за по
ли тич ке сту ди је су пред ста ви ли 
ге о по ли тич ке по сле ди це ки не ске 
енер гет ске стра те ги је у Цен трал
ној Ази ји. Еко ном ски раст Ки не 
је до вео до ра ђа ња но ве без бед но
сне прет ње – прет ње енер гет ске 
без бед но сти. Ки на је због то га 
усме ре на на енер гет ску са рад њу 
са др жа ва ма Цен трал не Ази је и са 
Ру си јом. При том, Ки на за сту па 
еко ном ску са рад њу „на прин ци
пи ма обо стра не ко ри сти“, што др
жа ва ма Цен трал не Ази је пру жа 
мо гућ ност из бо ра ал тер на тив ног 
мо де ла уну тра шње ор га ни за ци је 
др жа ве и дру штва и во ђе ња спољ
не по ли ти ке у од но су на мо де ле 
ко је ну ди За пад. Иван М. За рић, 

из Ми ни стар ства од бра не Ре пу
бли ке Ср би је, је у свом ра ду пред
ста вио евро а зиј ску ге о по ли тич ку 
и ге о стра те гиј ску пер спек ти ву 
Ки не. Раст вој не мо ћи, про у зро
ко ван еко ном ским ра стом, као и 
кон цен тра ци ја при вре де у при о
бал ној обла сти Ки не усло вља ва 
из бор при о ри те та за бу ду ће на
сту па ње. Та ла со крат ски пра вац 
ко ји ће Ки на за у зе ти је усме рен ка 
су прот ста вља њу аме рич ком „об
у зда ва њу“ у азиј скопа ци фич ком 
ре ги о ну. С дру ге стра не, да би Ки
на мо гла да иза бе ре овај пра вац, 
по треб на јој је си ту а ци ја сма ње
ног при ти ска на те лу ро крат ском 
ни воу, тј. у од но си ма са евро а зиј
ским др жа ва ма, а пре све га са Ру
си јом. Ки на би мо гла да бу де пр ва 
ве ли ка си ла ко ја ће ускла ди ти свој 
та ла со крат ски и те лу ро крат ски 
по тен ци јал. На при ме ру Ки не је 
Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац са 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је 
из нео ар гу мен те у ко рист Евро
а зиј ског са ве за уме сто Европ ске 
уни је. Ки не ско дру штво се и у 
XXI ве ку ру ко во ди иде јом хар мо
ни је, ко ја пред ста вља кон стан ту 
ки не ске ми сли и раз во ја. Ал тер
на ти ва НА ТО и ЕУ, ко ја из ра ња 
у ви ду зе ма ља БРИКС, је на ве ла 
ауто ра на фор му ли са ње пред ло
га срп ској по ли тич кој кла си за 
са рад њу са Евро а зи јом, у ве зи са 
ре а ли за ци јом про јек та из град ње 
плов ног пу та Мо ра ваВар дар. 

Мар ко Пеј ко вић са Ин сти ту
та за по ли тич ке сту ди је је у свом 
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ра ду ана ли зи рао ге о по ли ти ку 
Ин ди је у евро а зиј ском кон тек сту. 
Аутор је на по чет ку ра да пред ста
вио ге о по ли тич ке тен ден ци је у 
ин диј ској исто ри ји до сти ца ња 
не за ви сно сти 1947. го ди не, као 
и по ло жај ју жне Ази је у кла сич
ним ге о по ли тич ким кон цеп ти ма, 
да би за тим ана ли зи рао од но се 
Ин ди је са кључ ним игра чи ма на 
евро а зиј ском про сто ру, Ру си јом, 
САД и Ки ном. Кон стан та ин диј
ске спољ не по ли ти ке, ко ја про ис
ти че из ње не тра ди ци је и кул ту ре, 
је сте скло ност ка сред њем пу ту. 

Тре ћа це ли на у збор ни ку ра
до ва но си на зив Евро а зиј ске ин
те гра ци је: срп ско ге о по ли тич
ко и ге о е ко ном ско ста но ви ште. 
Ми ло мир Сте пић са Ин сти ту та 
за по ли тич ке сту ди је је раз ма трао 
ге о граф ске и ет ноци ви ли за циј
ске осно ве евро а зиј ског ге о по
ли тич ког ин те гри са ња Ср би је. 
Аутор је раз ма трао ком па ти бил
ност срп ског чи ни о ца са тран
са тлан ти змом и (нео)евро а зиј
ством, има ју ћи у ви ду бу ду ћу мул
ти по лар ну струк ту ру све та и хе
те ро ге ност евро а зиј ског про сто
ра. Основ но пи та ње је да ли ма ли 
на ро ди и др жа ве мо гу да из бег ну 
на мет ну те ин те гра ци о не про
це се, и да оста ну не у трал ни, али 
не и изо ло ва ни. За кљу чак ауто ра 
је да је ге о по ли тич ко при кла ња
ње по ло ви ма мо ћи не из бе жно, а 
да је по зи ци о ни ра ње Ср би је као 
не у трал не др жа ве нео ства ри во и 
по губ но. Еле на Ге ор ги ев на По но

ма ре ва са Мо сков ског др жав ног 
ин сти ту та за ме ђу на род не од но се 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ру ске Фе де ра ци је је на при ме ру 
Ср би је пред ста ви ла енер гет ску 
ди пло ма ти ју Ру си је као фак тор 
евро а зиј ских ин те гра ци ја. Енер
гет ска ди пло ма ти ја је ре ла тив но 
но ви вид спољ но по ли тич ке де
лат но сти, ко ји је при ла го ђен раз
во ју дру штва у постин ду стриј
ској епо хи. Иако нов, то је је дан од 
нај ја чих ме ха ни за ма оства ри ва ња 
др жав них ин те ре са. Енер гет ска 
ди пло ма ти ја Ру си је је при о ри тет 
де ло ва ња ове др жа ве, а по себ но 
се ис по ља ва на про сто ру Бал ка на 
и Ср би је. Бра ни мир Ку ља нин са 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер
зи те та у Ба њој Лу ци је раз ма трао 
од нос Ср ба пре ма че ти ри прав ца 
ру ског евро а зиј ства: 1) ци ви ли за
ци о ном (ис точ нохри шћан ском, 
тј. пра во слав ном), 2) ет нич ком – 
сло вен ском, 3) сло вен скоту ран
ском (хри шћан скоислам ском) и 
4) азиј скоти хо о ке ан ском (ко ји 
озна ча ва пре ме шта ње се ди шта 
све та из атлант ског у ти хо о ке ан
ски ба сен). У кон тек сту Че твр тог 
свет ског ра та, ко ји је Аме ри ка по
ве ла за по ро бља ва ње Евро а зи је 
и ус по ста вља ње Pax Ame ri ca na, 
аутор по сма тра са вре ме на де ша
ва ња на евро а зиј ском про сто ру, 
и за кљу чу је да срп ска евро а зиј ска 
ге о по ли ти ка тре ба да се усме ри 
на Ис ток, ко ји по ста је при вред но 
и дру штве но сре ди ште све та. Рад 
Ду ша на Про ро ко ви ћа из Цен тра 
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за стра те шке ал тер на ти ве ста
вља на гла сак на евро а зиј ство као 
сред ство за ста би ли за ци ју при
ли ка и ус по ста вља ње по ве ре ња 
из ме ђу пра во слав них и му сли
ман ских на ро да на Бал ка ну, пре 
све га осла ња њем на тра ди ци о
нал не вред но сти као осно ву за 
„са рад њу ци ви ли за ци ја“. На и ме, 
те о ри ја Се мју е ла Хан тинг то на о 
„су ко бу ци ви ли за ци ја“ је пре ра
сла у сред ство спро во ђе ња атлан
ти стич ких ци ље ва, ти ме што су 
САД упо тре би ле ислам ски свет 
про тив окол них ци ви ли за ци
ја, а пре све га пра во слав не. Ти ме 
Хан тинг то но ве „кр ва ве гра ни це 
исла ма“ пре ра ста ју у „кр ва ве гра
ни це из ме ђу ислам ске и пра во
слав не ци ви ли за ци је“. Бла го је С. 
Ба бић, уни вер зи тет ски про фе сор 
и на уч ни са вет ник у пен зи ји, је 
пред ста вио ге о е ко ном ску стра ну 
од но са Ср би је и Евро а зи је. Ге о
е ко но ми ја пред ста вља те жњу за 
овла да ва њем еко ном ским про
сто ром ра ди ус по ста вља ња тр го
вин ске и тех но ло шке пре мо ћи, 
осла ња њем на еко ном ска сред
ства. Ср би ја ни је дан из бор ко ји се 
пред њу по ста вља – ис тра ја ва ње 
на не у трал но сти, из бор Европ ске 
уни је или Евро а зи је – не би сме ла 
да сма тра „из бо ром без за ме не“, да 
не би би ла трај но из ло же на уце
на ма. Аутор нај бо љим ре ше њем за 
Ср би ју сма тра „СвеЕвро пу“, од
но сно за јед ни цу из ме ђу Вла ди во
сто ка и Да бли на или пре ра ста ње 
у „бал кан ску Швај цар ску“. Алек

сан дар Са ша Га јић са Ин сти ту та 
за европ ске сту ди је је у свом ра ду 
из вр шио ана ли зу са вре ме ног ге о
по ли тич ког по ло жа ја Ср би је, ко ја 
се на ла зи у ге о по ли тич ком про це
пу из ме ђу Европ ске уни је и Евро
а зиј ског са ве за. Ср би ја и окол не 
зе мље у ко ји ма жи ве Ср би су из 
фа зе по лу о кру же ња по ста ле пот
пу но окру же не чла ни ца ма ЕУ и 
НА ТО. С об зи ром на то да Ср би ја 
ге о по ли тич ки та во ри у пре двор ју 
ЕУ, по сто је два основ на сце на ри
ја да љег од но са ова два ен ти те та. 
Уко ли ко би у ЕУ по бе ди ла атлан
ти стич ка оп ци ја, Ср би ја би пред
ста вља ла још јед но сред ство за 
па ци фи ка ци ју Не мач ке. Уко ли ко 
би Не мач ка „пре у зе ла“ ЕУ, Ср би
ја би тек у крај њој ин стан ци при
сту пи ла Европ ској уни ји, да би се 
спре чио на пре дак Тур ске, или би 
ЕУ од лу чи ла да по де ли Ср би ју са 
Тур ском. Сви ови не по вољ ни сце
на ри ји, пре ма ми шље њу ауто ра, 
мо гу би ти из бег ну ти уко ли ко до
ђе до над ја ча ва ња кон ти нен тал
ног ути ца ја из Хар тлен да, што би 
мо гло да усле ди тек на кон ре ин те
гра ци је пост со вјет ског про сто ра. 





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди са же так ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Са же так, кључ не ре чи и ре зи ме тре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Ро до мр сци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су-
мрак за па да, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва



ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти-
ту ци о нал ни иза зо ви (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Срп ско пи та-
ње да нас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви (при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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