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Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ 
МЕЂУВЛАДИНИХ ОДНОСА У ИЗУЧАВАЊУ 

ПРОЦЕСА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**

Са же так
Циљ овог члан ка је да ана ли зи ра до при нос ли бе рал
не те о ри је ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про це са 
европ ске ин те гра ци је, ко ја под вла чи зна чај уну тра
шњег про це са пре го ва ра ња из ме ђу др жа ва и не др жав
них ак те ра, ко ји од ре ђу ју при ро ду на ци о нал них пре фе
рен ци ја, ко је др жа ве за тим сле де на европ ском ни воу. 
Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са сма тра да 
ме ђу др жав но пре го ва ра ње у окви ру ЕУ мо же до ве сти 
до зби ра са по зи тив ним ис хо дом, као и да су на ци о
нал не пре фе рен ци је про из вод при ти са ка до ма ћих уче
сни ка. Кључ но ста но ви ште ове те о ри је је да про цес 
европ ске ин те гра ци је ја ча моћ др жа ва та ко што по
ве ћа ва ефи ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед 
по сто ја ња за јед нич ког пре го ва рач ког фо ру ма и про це
ду ра за до но ше ње од лу ка, али и ја ча ауто но ми ју на ци
о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на до ма ће дру
штве не уче сни ке. Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. 
У пр вом ће се раз ма тра ти осно ве ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са, и њен до при нос мо дер ни за ци ји 
те о ри ја ин те гра ци је и по ја шње њу ево лу ци је европ ског 
ин те гра ци о ног про це са. Дру ги део ће се ба ви ти пред
но сти ма и не до ста ци ма ове те о ри је, са гле да ним из 
угла у ко јој ме ри и ко ли ко ефи ка сно је ова те о ри ја ус
пе ла да об ја сни про цес европ ске ин те гра ци је.

* Научни сарадник, Ин сти ту т за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о-

гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључ не ре чи: ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, 
на ци о нал не пре фе рен ци је, не др жав ни ак те ри, ме ђу
вла дин при ступ, ме ђу на род но пре го ва ра ње, европ ска 
ин те гра ци ја.

Dве ве ли ке те о ри је на мет ну ле су се од са мог по чет ка раз во ја 
про це са европ ске ин те гра ци је: нео функ ци о на ли зам и те о ри ја 

ме ђу вла ди них од но са. У сре ди шту ових те о ри ја је пи та ње ути ца-
ја ауто но ми је на ци о нал них др жа ва на про цес европ ске ин те гра ци-
је. Да ли је европ ска ин те гра ци ја ре зул тат сла бље ња на ци о нал не 
су ве ре но сти и зна чај ног ути ца ја не др жав них ак те ра и су пра на-
ци о нал них ин сти ту ци ја, или на ци о нал не др жа ве од ре ђу ју сте пен 
европ ске ин те гра ци је и за др жа ва ју ауто но ми ју у овом про це су? На 
ово пи та ње нео функ ци о на ли сти и пред став ни ци те о ри је ме ђу вла-
ди них од но са од го ва ра ју раз ли чи то. Нео функ ци о на ли зам на сто ји 
да об ја сни про цес европ ске ин те гра ци је по мо ћу ме ха ни зма тзв. 
«пре ли ва ња» (spil lo ver). Да кле, оног тре нут ка ка да је за по чет про-
цес европ ске ин те гра ци је, по сто ји «пре ли ва ње» из јед ног (еко ном-
ског) сек то ра на дру ги, ко ји усло вља ва да љу ин те гра ци ју. По кре та-
чи про це са «пре ли ва ња» су не др жав ни чи ни о ци, пре не го су ве ре-
не др жа ве. По сто ји функ ци о нал но пре ли ва ње, и у том про це су се 
по ја вљу ју но ве по ли тич ке, еко ном ске и дру штве не сна ге, при че му 
су пра на ци о нал ни би ро крат ски апа рат игра кључ ну уло гу. Ефе кат 
овог пре ли ва ња до во ди до по сте пе ног пре ба ци ва ња над ле жно сти 
др жа ва на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. За тим сле ди и по ли тич-
ко пре ли ва ње, ко је зна чи да син ди ка ти и еко ном ски ло би ји пре но-
се по ли тич ку игру на европ ски ни во, што до во ди до обра зо ва ња 
но вих гру па, ко је сле де сво је ин те ре се, и та да до ла зи до пре но са 
«ло јал но сти» са на ци о нал ног на ни во ЕУ. Та ко се по сте пе но обра-
зу је тран сна ци о нал на по ли тич ка за јед ни ца са цен тра ли зо ва ном 
вла дом. На су прот функ ци о на ли зму, те о ри ја ме ђу вла ди них од но са 
(in ter go vern men ta lism) сма тра да основ ни екс пли ка тив ни еле ме нат 
у про це су европ ске ин те гра ци је пред ста вља ју пре фе рен ци је вла да 
др жа ва чла ни ца ЕУ, те је оту да за из у ча ва ње по ре кла, раз во ја и пер-
спек ти ва по ли ти ка ЕУ нео п ход но по ћи од ста во ва др жа ва чла ни ца. 
Пред став ни ци ове те о ри је об ја шња ва ју про цес европ ске ин те гра-
ци је као ре зул тат «по ли ти ке од о зго», што зна чи да др жа ве са ра-
ђу ју на европ ском ни воу уз ми ни мал ни гу би так ауто но ми је. Да-
кле, су пра на ци о нал ни би ро крат ски си стем ни је од ре ђу ју ћи фак тор 
европ ске ин те гра ци је, као што твр де нео функ ци о ни ли сти. Др жа ве 
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са мо де ли мич но пре но се сво ја овла шће ња на ин сти ту ци је ЕУ, ко ја 
не по се ду је истин ску ауто но ми ју. Овај пре нос се лак ше оства ру је 
у обла сти ма ко је спа да ју у до мен тзв. law po li tics (еко ном ска сфе-
ра) не го у обла сти без бед но сти и од бра не ко ја је део тзв. high po li
tics. Пре фе рец ни је др жа ва су  дик ти ра не ра ци о нал ним ин те ре си ма 
(моћ, еко но ми ја), и у слу ча ју кон сен зу са из ме ђу на ци о нал них вла-
да, про цес европ ске ин те гра ци је на пре ду је, а у слу ча ју не сла га ња, 
овај про цес стаг ни ра или на за ду је.1) Те о ри ја ме ђу вла ди них од но са 
сма тра да су основ ни по кре та чи европ ске ин те гра ци је ин те ре си и 
де ло ва ње на ци о нал них др жа ва, чи ји је циљ да за шти те сво је ге о-
по ли тич ке ин те ре се (на ци о нал на без бед ност, су ве ре ност). Са рад-
ња др жа ва на ни воу ЕЗ/ЕУ је, пре ма овој те о ри ји, игра са нул тим 
зби ром, «јер ни ко не же ли да бу де пре ва рен».2)

Са вре ме ну ва ри јан ту ове те о ри је пред ста вља тзв. ли бе рал на 
те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, ко ја на дру га чи ји на чин на сто ји да 
об ја сни ево лу ци ју ко му ни тар ног си сте ма, про цес по ли тич ког од-
лу чи ва ња, и од нос из ме ђу до ма ће по ли ти ке и ин те ре са и ме ђу-
на род не са рад ње. Те жи ште ове те о ри је је на ин тер ак ци ји из ме ђу 
др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, с јед не стра не, и од но са 
из ме ђу фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен ци ја, ко а ли ци о ног по-
на ша ња и ме ђу др жав ног по га ђа ња, с дру ге стра не. Оно што ову 
те о ри ју раз ли ку је од оп ште те о ри је ме ђу вла ди них од но са је што 
под вла чи зна чај уну тра шњег про це са пре го ва ра ња из ме ђу др жа ва 
и не др жав них ак те ра, ко ји кон сти ту и ше на ци о нал не пре фе рен ци је, 
ко је др жа ве за тим сле де на европ ском ни воу. Оту да је ова те о ри ја 
усме ре на на раз вој узроч них раз у ме ва ња из ме ђу ли бе рал не ин тер-
пре та ци је фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен ци ја, ра ци о нал ног 
по на ша ња ак те ра ко ји сле де сво је ин те ре се на цен трал ном ни воу и 
при ро де ме ђу др жав ног по га ђа ња у окви ру ко му ни тар ног си сте ма.3) 
По ла зна тач ка ове те о ри је је да су др жа ве ра ци о нал ни ак те ри ко ји 
сле де сво је ин те ре се, тј. пре фе рен ци је, ко је се ар ти ку ли шу на до-
ма ћем ни воу, услед при ти са ка до ма ћих уче сни ка, и да те шко чи не 
уступ ке ко ји ни су у скла ду са тим ин те ре си ма, због че га си стем ЕУ 
1) Ви де ти Stan ley Hof fmann, “To wards a Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy?”, Jo ur nal of 

Com mon Mar ket Stu di es, vol. 38, n° 2, 2000, pp. 189-198 и Stan ley Hof fmann, “Ob sti na te 
or Ob so le te? The Fa te of the Na tion Sta te and the Ca se of We stern Euro pe”, De a da lus, vol. 
95, n° 3, 1966, pp. 862-915.

2) Stan ley Hof fmann, “Ob sti na te or Ob so le te? The Fa te of the Na tion Sta te and the Ca se of We-
stern Euro pe”, De a da lus, vol. 95, n° 3, 1966, p. 882.

3) Di mi tris Chryssoc ho ou, The o ri sing Euro pean In te gra tion, Lon don, SA GE Pu bli ca ti ons, 
2001, p. 105.
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пред ста вља из раз «нај ма њег за јед нич ког име ни о ца», али не и из-
раз нул тог зби ра, ка ко на гла ша ва ју пред став ни ци кла сич не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са. 

Циљ овог члан ка је да ука же на до при нос ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са у из у ча ва њу про це са европ ске ин те гра ци је. 
Рад ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу ће се ана ли зи ра ти 
осно ве ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, и њен до при нос 
по ја шње њу ево лу ци је европ ског ин те гра ци о ног про це са. Дру ги 
део ће се ба ви ти пред но сти ма и не до ста ци ма ове те о ри је, са гле-
да ним из угла у ко јој ме ри ова те о ри ја да је ва лид но об ја шње ње 
раз во ја про це са европ ске ин те гра ци је. 

ЛИ БЕ РАЛ НА ТЕ О РИ ЈА МЕ ЂУ ВЛА ДИ НИХ ОД НО СА И 
ЊЕН ДО ПРИ НОС ИЗ У ЧА ВА ЊУ ПРО ЦЕ СА ЕВРОП СКЕ 

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са (li be ral in ter go vern-
men ta lism) на сто ји да об ја сни ево лу ци ју про це са европ ске ин те-
гра ци је по ве зи ва њем ви ше по сто је ћих те о ри ја у је дан ко хе рент-
ни, је дин стве ни при ступ ко ји би на од го ва ра ју ћи на чин об ја снио 
европ ски ин те гра ци о ни про цес.4) Њен циљ је, ка ко ис ти чу ње ни 
за го вор ни ци, да мо дер ни зу је те о ри је ин те гра ци је кроз усва ја ње 
тзв. ви ше сте пе ног мо де ла, тј. кроз об је ди ња ва ње три те о ри је у јед-
ну це ли ну: те о ри је о фор ми ра њу др жав них пре фе рен ци ја, о ме ђу-
др жав ном пре го ва ра њу (по га ђа њу) и ин сти ту ци о нал ном из бо ру.5) 
Основ но по ла зи ште ове те о ри је је да су др жа ве основ ни ак те ри 
у про це су по ли тич ког од лу чи ва ња ЕУ. Да кле, Европ ска уни ја је 
на ста ла као про из вод јед не ко о пе ра тив не, ра ци о нал не ак тив но сти 
др жа ва, ко је по сти жу сво је ци ље ве кроз ме ђу соб но пре го ва ра ње, 
а не пу тем не ке цен тра ли зо ва не вла сти ко ја до но си и спро во ди 
по ли тич ке од лу ке. У том сми слу, Европ ска уни ја је са гле да на као 
ме ђу на род ни оквир за по ли ти ку ко ор ди на ци је.6) Др жа ве су ра ци о-
нал ни ак те ри, али се ово ста но ви ште раз ли ку је од нео ре а ли стич-
ког по и ма ња на ци о нал ног ин те ре са, јер не са гле да ва на ци о нал ну 
без бед ност као до ми нант ну мо ти ва ци ју за по на ша ње др жа ва, ни ти 
4) An drew Mo rav csik, Frank Schim mel fen ning, “Li be ral In ter go ver ne men ta lism”, in An tje Wi-

e ner, Tho mas Dez (eds.), Euro pean In te gra tion The ory, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 
2009, p. 68.

5) Ibid., p. 69.
6) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 31, n° 4, 1993, p. 480.
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на ци о нал не пре фе рен ци је др жа ва тре ти ра као да те, тј. не про мен-
љи ве, већ сма тра да су oне пре вас ход но усло вље не уну тра шњим 
по ли тич ким про це си ма уз од лу чу ју ће при ти ске еко ном ских ло-
би ја. Раз у ме ва ње уну тра шње по ли ти ке је пред у слов за ана ли зу 
стра те шке ин тер ак ци је из ме ђу др жа ва. Спољ но по ли тич ки ци ље ви 
др жа ва ва ри ра ју у скла ду са при ти сци ма до ма ћих дру штве них гру-
па, и основ ни ци ље ви др жа ва тј. др жав не пре фе рен ци је ни су уни-
форм не, већ се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве и у окви ру сâмих 
др жа ва ва ри ра ју то ком вре ме на.7)

Ко ре не овог схва та ња на ла зи мо код исто ри ча ра Але на Мил-
вор да (Alan Mil ward), ко ји је ис ти цао да европ ске вла де ко ри сте 
про цес европ ске ин те гра ци је ка ко би осна жи ле сво ју по зи ци ју у 
од но су на опо зи ци ју, те да је то раз лог због ко га при хва та ју да де-
ле ги ра ју је дан део сво јих овла шће ња на ЕУ.8) Ову ин тер ак ци ју уну-
тра шње-ме ђу на род но на ла зи мо и код Ро бер та Пат на ма (Ro bert Put-
nam), ко ји је раз вио тзв. те о ри ју игре на два ни воа (two-le vel ga me). 
Овај аутор на во ди да по ли ти ка ме ђу на род ног пре го ва ра ња мо же 
по слу жи ти као ко ри стан при мер игре на два ни воа. На на ци о нал-
ном ни воу, гру пе оства ру ју сво је ин те ре се та ко што вр ше при ти сак 
на вла ду да усво ји од го ва ра ју ћу по ли ти ку, а по ли ти ча ри оства ру-
ју моћ та ко што обра зу ју ко а ли ци је из ме ђу тих гру па. На ме ђу на-
род ном пла ну, на ци о нал не вла де те же да мак си ми зу ју спо соб ност 
да за до во ље до ма ћа оче ки ва ња, а да исто вре ме но ума ње штет не 
по сле ди це спољ ног раз во ја. Ипак, ни јед на вла да не ће при ста ти на 
уступ ке ко ји угро жа ва ју њен оп ста нак.9) 

Основ не по став ке Пат на мо ве ана ли зе пре у зео је Ен др ју Мо-
рав чик (An drew Mo rav csik), за чет ник ли бе рал не те о ри је ме ђу-
вла ди них од но са. Као и Пат нам, и Мо рав чик раз ли ку је два ни воа 
ра ци о нал ног по на ша ња др жа ва. На пр вом ни воу, вла де нај пре де-
фи ни шу ин те ре се, а за тим, на дру гом, др жа ве се по га ђа ју из ме ђу 
се бе у ци љу оства ре ња тих ин те ре са. Ме та фо рич ки, ка ко на во ди 
овај аутор, ове две фа зе из ра жа ва ју «по ну ду» и «по тра жњу» у ме-
ђу на род ној са рад њи. У пр вој фа зи, до ма ћи еко ном ски и дру штве-
ни уче сни ци, да кле сви ак те ри до ма ће сце не, уче ству ју у про це су 
фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен ци ја, та ко што вр ше при ти сак 
на на ци о нал не вла де да про мо ви шу њи хо ве ин те ре се. На тај на-
7) Ibid., p. 481.
8)  Ben Ro sa mond, The o ri es of Euro pean In te gra tion, Pal gra ve, New York, 2000, pp. 138-139. 
9) Ro bert Put nam, “Di plo macy and Do me stic Po li tics: The Lo gic of Two-Le vel Ga mes”, In ter

na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 42, n° 3, 1988, p. 434.
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чин се кри ста ли шу др жав ни при о ри те ти (по тра жња). У дру гој фа-
зи, др жа ве се по га ђа ју тј. «цењ ка ју»  на над на ци о нал ном ни воу, у 
ци љу ис пу ње ња сво јих ин те ре са уз ми ни мал не уступ ке (по ну да). 
Ин тер ак ци ја по ну де и по тра жње, пре фе рен ци ја и стра те шких мо-
гућ но сти, об ли ку је спољ но по ли тич ко по на ша ње др жа ва.10) Сва ко 
об ја шње ње про це са европ ске ин те гра ци је, ко је те жи да изо лу је би-
ло по ну ду би ло по тра жњу, погрешнo је и не пот пу но. Да кле, сва-
ка ана ли за ко ја се осла ња на до ма ће пре фе рен ци је уз иг но ри са ње 
стра те шког кон тек ста у ко јем др жа ве де лу ју (de mand-si de re duc ti o-
nism) или ко ја је усме ре на на ме ђу др жав но по га ђа ње без са гле да-
ва ња до ма ћих пре фе рен ци ја (supply-si de re duc ti o nism), пре ма Мо-
рав чи ку је огра ни че на, те оту да ње го ва ли бе рал на те о ри ја ме ђу др-
жав них од но са ин те гри ше у је дин стве ни оквир две те о ри је ко је су 
че сто сма тра не за кон тра дик тор не: ли бе рал ну те о ри ју фор ми ра ња 
на ци о нал них пре фе рен ци ја и ме ђу вла ди ну ана ли зу ме ђу др жав ног 
пре го ва ра ња (по га ђа ња).11)

Ка да је реч о фор ми ра њу на ци о нал них пре фе рен ци ја, гру пе ар-
ти ку ли шу, а вла де гру пи шу ин те ре се. Основ ни ин те рес вла де је да 
за др жи власт, што под ра зу ме ва ства ра ње ко а ли ци ја до ма ћих гла са-
ча, пар ти ја, ин те ре сних гру па и би ро кра ти је, чи ја су гле ди шта, ди-
рект но или ин ди рект но, из ра же на кроз до ма ће ин сти ту ци је. Овај 
про цес обра зу је на ци о нал не ин те ре се и ци ље ве ко је др жа ве за тим 
ста вља ју пред ме ђу на род ни пре го ва рач ки сто.12) Мо рав чик за сту па 
став да др жав не пре фе рен ци је за ви се од еко ном ских, пре не го од 
ге о по ли тич ких ин те ре са. Ипак, ка ко на во ди овај аутор, ли бе рал ну 
те о ри ју ме ђу вла ди них од но са не тре ба схва ти ти јед но стра но, као 
те о ри ју у ко јој еко ном ски ин те ре си до ми ни ра ју по ли тич ком сфе-
ром. У слу ча ју ЕУ, ис ти че Мо рав чик, на ци о нал не пре фе рен ци је у 
по гле ду европ ске ин те гра ци је су пре те жно од ра жа ва ле кон крет не 
еко ном ске, а не ге о по ли тич ке ин те ре се13), али и ге о по ли тич ки ин-
те ре си игра ли су «зна чај ну се кун дар ну уло гу».14)

Што се ти че ме ђу на род ног пре го ва ра ња, Мо рав чик по ла зи од 
три основ не прет по став ке: ме ђу вла ди на са рад ња у окви ру ЕЗ/ЕУ 
10) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., p. 481.
11) Ibid., p. 482.
12) Ibid., p. 483.
13) An drew Mo rav csik, Frank Schim mel fen ning, “Li be ral In ter go ver ne men ta lism”, op.cit., p. 

70.
14) Ibid.
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је до бро вољ на; окру же ње у ко јем вла де пре го ва ра ју је бо га то ин-
фор ма ци ја ма; тран сак ци о ни тро шко ви ме ђу др жав ног по га ђа ња 
су ма ли. Та ко ин сти ту ци је ЕУ слу же као «па сив на струк ту ра» ко-
ја обез бе ђу је аде кват но ин сти ту ци о нал но окру же ње ко је по го ду-
је ме ђу вла ди ном по га ђа њу.15) Мо рав чик сма тра да глав на ме ђу др-
жав на пре го ва ра ња у про це су европ ске ин те гра ци је (Је дин стве ни 
европ ски акт, Уго вор из Ма стрих та, итд.) ни су би ла ру ко во ђе на 
ути ца јем над на ци о нал них ин сти ту ци ја, као што то твр ди нео-
функ ци о на ли зам (ефе кат пре ли ва ња), већ по сте пе ним про це сом 
ускла ђе но сти пре фе рен ци ја из ме ђу нај моћ ни јих др жа ва чла ни ца, 
ко је су, за тим, пре го ва ра ле из ме ђу се бе.16) Пре го ва ра ње се сво ди на 
«нај ма њег за јед нич ког име ни о ца» ин те ре са нај моћ ни јих др жа ва, 
док се ма ле др жа ве при кла ња ју ве ли ким, уз од ре ђе ња за до во ље ња 
(si de-payments).17) Ин сти ту ци је су у та квом пре го ва ра њу при хва ти-
ле да слу же др жа ва ма чла ни ца ма да им пру же ин фор ма ци је и сма-
ње тран сак ци о не тро шко ве, али то не до во ди до «пре ли ва ња» су ве-
ре ни те та др жа ва чла ни ца ка но вом цен тру, као што су пред ви ђа ли 
пред став ни ци нео функ ци о на ли зма. На про тив, за Мо рав чи ка, про-
цес европ ске ин те гра ци је ја ча моћ др жа ва пре ма до ма ћим еко ном-
ским и дру штве ним уче сни ци ма. Упра во је јед на од Мо рав чи ко вих 
кључ них тврд њи да Европ ска уни ја ја ча моћ др жа ва.18) Од ба цу ју-
ћи као по гре шну че сто на во ђе ну прет по став ку да су ја ке су пра на-
ци о нал не ин сти ту ци је ан ти те за ме ђу вла ди ној са рад њи, Мо рав чик 
твр ди да је дин стве ни ин сти ту ци о нал ни оквир ЕУ ја ча кон тро лу 
на ци о нал них вла да над до ма ћим уче сни ци ма и да им омо гу ћа ва 
да оства ре ци ље ве ко је са мо стал но не би мо гле да ре а ли зу ју. Ин-
сти ту ци је ЕУ ја ча ју моћ др жа ва на два на чи на: 1) по ве ћа ва ју ефи-
ка сност ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, услед по сто ја ња за јед нич ког 
пре го ва рач ког фо ру ма и про це ду ра за до но ше ње од лу ка; 2) ја ча ју 
ауто но ми ју на ци о нал них по ли тич ких ли де ра у од но су на до ма ће 
дру штве не уче сни ке.19) 
15) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., p. 508.
16) An drew Mo rav csik, “Ne go ti a ting the Sin gle Euro pean Act : Na ti o nal In te rests and Con ven ti-

o nal Sta tec raft in the Euro pean Com mu nity”, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 45, n° 1, 1991, 
pp. 47-49.

17) Mark Pol lack, “In ter na ti o nal Re la ti ons The ory and Euro pean In te gra tion”, Jo ur nal of Com
mon Mar ket Stu di es, vol. 39, n° 2, 2001, p. 226.

18) An drew Mo rav csik, “Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic Po li tics and 
In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa per, n° 52, 1994, p. 3.

19) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-
go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., p. 507.
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Уко ли ко су вољ не, др жа ве де ле ги ра ју, ис ти че Мо рав чик, по-
ли тич ку моћ на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. Де ле ги ра ње су ве-
ре но сти ус по ста вља од нос прин ци пал-агент из ме ђу вла да др жа ва 
чла ни ца (мно го број ни прин ци па ли) и су пра на ци о нал них пред-
став ни ка (мно го број ни аген ти).20) Ка да др жа ве од лу чу ју да се од-
рек ну ad hoc јед но гла сног по ли тич ког од лу чи ва ња у ко рист за јед-
нич ког спо ра зу ма да де ле ги ра ју су ве ре ност и та ко омо гу ће гла са ње 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном у окви ру ЕУ? Мо рав чик сма тра да је, на-
су прот јед но гла сном од лу чи ва њу, де ле ги ра ње су ве ре но сти ефи ка-
сни ја, али ма ње кон тро ли са на фор ма ко лек тив ног од лу чи ва ња. Три 
су основ на раз ло га због ко јих се др жа ве од лу чу ју да де ле ги ра ју 
су ве ре ност на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. Нај пре, ра ди се о по-
тен ци јал ној до би ти од са рад ње. Што су ве ће оче ки ва не ко ри сти 
од по ја ча не са рад ње, то је ве ћа мо гућ ност да др жа ве де ле ги ра ју 
су ве ре ност на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је. За тим, ту је сте пен 
не из ве сно сти у по гле ду де та ља од ре ђе них од лу ка ко је су на ста-
ле као ре зул тат де ле ги ра ња др жав не су ве ре но сти. Уко ли ко по сто ји 
не до ста так са зна ња о фор ми, де та љи ма и до ме ти ма бу ду ћих од-
лу ка до не тих ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, др жа ве ра ди је ди рект но 
пре го ва ра ју из ме ђу се бе и до но се од лу ке јед но гла сно. Ко нач но, 
би тан фак тор је и сте пен по ли тич ког ри зи ка за вла де и ин те ре сне 
гру пе. Уко ли ко су до ме ти оче ки ва них и по тен ци јал них гу би та ка 
ми ни мал ни, др жа ве ће де ле ги ра ти су ве ре ност на су пра на ци о нал-
не ин сти ту ци је.21) У прак си, Мо рав чик да је при мер за јед нич ке тр-
го вин ске по ли ти ке, у ко јој по сто ји де ле ги ра ње су ве ре но сти, али 
на ци о нал не вла де вр ше стал ну кон тро лу и над зор пре ко Ко ми те та 
ко ји је уста но вљен чла ном 113 Рим ских уго во ра. Та ко ђе, он да ка да 
по сто ји ши ро ки кон сен зус о за да ци ма, и од ре ђи ва ње днев ног ре да 
се по ве ра ва су пра на ци о нал ној ин сти ту ци ји (Ко ми си ја), јер то сма-
њу је ри зик од ка шње ња и бор бе ви ше кон ку рент них на ци о нал них 
пред ло га. Ко нач но, при мер де ле ги ра ња су ве ре но сти је и код при-
ме не про пи са, јер др жа ве мо гу да из бе га ва ју (за њих) нео д го ва ра-
ју ће оба ве зе, те де ле ги ра ње су ве ре но сти на су пра на ци о нал не ор-
га не спре ча ва под ри ва ње ин те гри те та чи та вог си сте ма, и ја ча кре-
ди би ли тет на ци о нал них вла да. Функ ци је овог ти па у окви ру ЕЗ су 
у обла сти кон ку рен ци је (Ко ми си ја), и по себ но у обла сти ту ма че ња 
20) An drew Mo rav csik, “Li be ral In ter go vern men ta lism and In te gra tion : A Re jo in der”, Jo ur nal 

of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 33, n° 4, 1995, p. 622.
21) An drew Mo rav csik, “Pre fe ren ces and Po wer in the Euro pean Com mu nity : A Li be ral In ter-

go vern men ta list Ap pro ach”, op. cit., pp. 510-511.
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ко му ни тар ног пра ва (Суд прав де ЕЗ).22) Мо рав чик сма тра да је Суд 
прав де ЕЗ је ди ни при мер код ко га је де ле ги ра ње су ве ре но сти до ве-
ло до ве ћег сте пе на ауто ном но сти од ми ни му ма ко ји је по тре бан за 
вр ше ње сво јих за да та ка, она ко ка ко су пред ви де ле на ци о нал не вла-
де. Суд прав де је «кон сти ту ци о на ли зо вао» Рим ске уго во ре, раз вио 
са рад њу са до ма ћим су до ви ма и ин те ре сним гру па ма, и отво рио 
но ве пу те ве за ини ци ја ти ву Ко ми си је, као што је слу чај са пре су-
да ма АЕТR из обла сти за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке и Cas sis de 
Di jon из обла сти тех нич ке хар мо ни за ци је.23) 

Мо рав чик на сто ји да по твр ди основ не по став ке ли бе рал не 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са кроз ана ли зу ме ђу вла ди них кон фе-
рен ци ја, тј. пе ри о да до но ше ња нај зна чај ни јих из ме на у уго во ри-
ма ЕЗ/ЕУ. При ме ра ра ди, ана ли зи ра ју ћи Је дин стве ни европ ски акт 
ко јим је уста но вље но уну тра шње тр жи ште, овај аутор за кљу чу је 
да ме ђу на род но пре го ва ра ње по чи ва на усва ја њу «нај ма њег за јед-
нич ког име ни о ца».24) Да кле, др жа ве не ма ју флек си бил ност ка вр-
ше њу усту па ка ко ји би ишли из над њи хо вих соп стве них ин те ре са, 
те су уго во ри ЕЗ/ЕУ из раз нај ма њег за јед нич ког име ни о ца. Пре-
го ва ра ње из ме ђу др жа ва за сно ва но је пре вас ход но на еко ном ским 
ин те ре си ма и ре ла тив ној мо ћи др жа ва, ко ја је из ра же на кроз тзв. 
«аси ме трич ну ме ђу за ви сност». На овим пре ми са ма аутор на сто-
ји да об ја сни и про цес про ши ре ња ЕУ. На и ме, зе мље кан ди да ти 
се на ла зе у сла би јој пре го ва рач кој по зи ци ји у од но су на по сто је ће 
чла ни це ЕУ и са мим тим су спрем не на мно ге уступ ке у за ме ну 
за члан ство.25) При ме њу ју ћи ло ги ку аси ме трич не ме ђу за ви сно-
сти, Мо рав чик сма тра да др жа ве ко је ће до би ти нај ви ше ко ри сти 
од ме ђу др жав ног пре го ва ра ња, има ју нај ве ће пре фе рен ци је ка по-
сти за њу спо ра зу ма, те су са мим тим и спрем не на ве ће уступ ке. И 
др жа ве чла ни це и др жа ве кан ди да ти ће има ти ко ри сти од про ши-
ре ња ЕУ, али ће ве ће ко ри сти има ти др жа ве кан ди да ти. Ло ги ка аси-
ме трич не ме ђу по ве за но сти на ла же да ће др жа ве кан ди да ти би ти 
при ну ђе не да при хва те не по вољ ни је усло ве при сту па ња, као што 
22) Ibid., pp. 511-512.
23) O ши ре њу суд ске мо ћи у си сте му ЕЗ, тј. «ано ма ли ји» ко ју пред ста вља Суд прав де ЕЗ, 

оп шир ни је у An drew Mo rav csik, “Li be ral In ter go vern men ta lism and In te gra tion : A Re jo in-
der”, op. cit., pp. 623-625. 

24) An drew Mo rav csik, “Ne go ti a ting the Sin gle Euro pean Act : Na ti o nal In te rests and Con ven-
ti o nal Sta tec raft in the Euro pean Com mu nity”, op.cit., p. 47.

25) An drew Mo rav csik, Mi la da An na Vac hu do va, “Na ti o nal In te rests, Sta te Po wer and EU En-
lar ge ment”, CES Wor king Pa per, n° 97, 2003. http://www.ces.fas.har vard.edu/pu bli ca ti ons/
ocs/pdfs/Mo rav csik Vac hu do va.pdf, p. 3.
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што су ни же суб вен ци је у за јед нич кој по љо при вред ној по ли ти ци 
у од но су на прет ход не кан ди да те, као и ду же пре ла зне пе ри о де у 
од ре ђе ним обла сти ма. По за вр шет ку пре го во ра, ове др жа ве има-
ју «су бјек тив ни осе ћај» да су би ле при ну ђе не да учи не дис про-
пор ци о нал не уступ ке то ком пре го во ра, али је укуп на ко рист за ове 
др жа ве ве ли ка. Та ко је, на во ди Мо рав чик, у то ку пре го во ра о пот-
пи си ва њу Рим ских уго во ра, Хо лан ди ја, ко ја је пред ло жи ла обра зо-
ва ње ца рин ске уни је и ко ја је од ње не ре а ли за ци је има ла нај ви ше 
ко ри сти, би ла при ну ђе на да учи ни нај ве ће уступ ке ра ди по сти за ња 
спо ра зу ма.26) 

ПРЕД НО СТИ И НЕ ДО СТА ЦИ ЛИ БЕ РАЛ НЕ ТЕ О РИ ЈЕ  
МЕ ЂУ ВЛА ДИ НИХ ОД НО СА

Иако по ла зи од ста но ви шта да су др жа ве основ ни и ра ци о-
нал ни ак те ри у про це су европ ске ин те гра ци је, ли бе рал на те о ри ја 
ме ђу вла ди них од но са на сто ји да пре ва зи ђе огра ни че ност нео ре а-
ли стич ког по и ма ња на ци о нал ног ин те ре са, ко ји за не ма ру је зна чај 
уну тар др жав них фак то ра, сма тра ју ћи да спољ ну по ли ти ку др жа ва 
по кре ћу исти си стем ски фак то ри, те се оту да др жа ве по сма тра ју 
као «би ли јар ске ку гле».27) Оту да је ње но основ но по ла зи ште да су 
на ци о нал не пре фе рен ци је про мен љи ве и усло вље не уну тра шњим 
по ли тич ким про це си ма, те и спољ но по ли тич ки ци ље ви др жа ва ва-
ри ра ју у скла ду са при ти сци ма до ма ћих дру штве них гру па. Исто 
та ко, ова те о ри ја пред ста вља спо ну из ме ђу кла сич не те о ри је ме ђу-
вла ди них од но са и нео функ ци о на ли зма, јер сма тра да ме ђу др жав но 
пре го ва ра ње (у окви ру ЕУ) мо же до ве сти до из бо ра са по зи тив ним 
ис хо дом, као и да су на ци о нал не пре фе рен ци је про из вод при ти са ка 
до ма ћих уче сни ка, што се мо же са гле да ти и као нео функ ци о на ли-
стич ко ви ђе ње на ци о нал ног ин те ре са као ре зул та та «плу ра ли стич-
ког про це са» у ко ме вла да пре го ва ра са ин те ре сним гру па ма, чи ја 
ак тив ност пре ва зи ла зи окви ре на ци о нал не те ри то ри је. 

Ипак, уоч љи ве су не ке не до след но сти у овој те о ри ји, на ко је 
су ука за ли по је ди ни ауто ри. Та ко Да ни јел Вин кот (Da niel Win cott) 
ис ти че да је ста но ви ште да Европ ска уни ја ја ча ауто но ми ју др жа ва 
у од но су на до ма ће уче сни ке су прот но схва та њу да до ма ћи ин те-
ре си од ре ђу ју пре фе рен ци је др жа ва. Јер, уко ли ко је ЕУ сред ство за 
26) Ibid., p. 5.
27) Džon Mir šaj mer, Tra ge di ja po li ti ke ve li kih si la, Udru že nje za stu di je SAD u Sr bi ji, Be o grad, 

2009, str. 33.
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др жа ве да стек ну ауто но ми ју у од но су на до ма ће уче сни ке, он да 
др жа ве ни су огра ни че не до ма ћим при ти сци ма. У том слу ча ју, Мо-
рав чик не об ја шња ва про цес фор ми ра ња на ци о нал них пре фе рен-
ци ја. Дру гим ре чи ма, ка да до ма ћа по ли ти ка не обра зу је др жав не 
пре фе рен ци је, ко то чи ни и ка ко? Ко ји су мо ти ви за пре ва зи ла же ње 
до ма ћих при ти са ка?28) Као и Вин кот, и Фи о ре тос (Karl-Or feo Fi o-
re tos) од ба цу је ста но ви ште да је основ ни циљ укљу че ња др жа ва у 
про цес европ ске ин те гра ци је ја ча ње њи хо ве ауто но ми је у од но су 
на до ма ће ин те ре сне гру пе. Овај аутор на во ди да у Мор вчи ко вој 
те о ри ји ни је ја сно ка ко вла де би ра ју из ме ђу сво јих пре фе рен ци ја 
и пре фе рен ци ја до ма ћих уче сни ка и на ко ји на чин се пре фе рен ци-
је гру пи шу. Та ко ђе, Мо рав чи ко ва те о ри ја прет по ста вља да ин те-
ре сне гру пе има ју слич не пре фе рен ци је у раз ли чи тим др жа ва ма 
и да је струк ту ра до ма ћих ин сти ту ци ја ма ло зна чај на у об ли ко ва-
њу по ли тич ких пре фе рен ци ја да те дру штве не гру пе.29) Кри ти ком 
Мо рав чи ко ве те зе о фор ми ра њу на ци о нал них пре фе рен ци ја ба вио 
се и Ен то ни Фо стер (Ant hony Fo ster), ко ји оспо ра ва Мо рав чи ко во 
ста но ви ште да фор ми ра ње пре фе рен ци ја прет хо ди фор му ли са њу 
стра те ги ја. Овај аутор на во ди при мер спољ не и без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, у ко јој су по ли тич ке по зи ци је би ле пред мет не пре ста ног 
де фи ни са ња и ре де фи ни са ња, и пред ста вља ју ме ша ви ну ме ђу на-
род них при ти са ка, моћ них по ли тич ких ри ва ли те та и по тре бе за 
очу ва њем по др шке до ма ћих уче сни ка.30)

Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са пред мет је кри ти ке 
и пред став ни ка тзв. те о ри је «упра вља ња на ви ше ни воа» (mul ti-le-
vel go ver nan ce), ко ји од ба цу ју те о ри је др жа во-цен три зма, па са мим 
тим и ли бе рал ну те о ри ју ме ђу вла ди них од но са. Ње ни за го вор ни ци 
по ла зе од ста но ви шта да у окви ру ЕУ не по сто ји цен тра ли зо ва ни 
си стем упра вља ња, већ да она пред ста вља сло же ни си стем упра-
вља ња на ви ше ни воа (на ци о нал ни, су пра на ци о нал ни, суб на ци о-
нал ни), у ко ме су на ци о нал не вла де, иако зна чај не, по ста ле са мо 
је дан од ак те ра у је дин стве ном и ком плек сном си сте му упра вља-
ња. Та ко Маркс (Gary Marks), Хуг (Li es bet Ho og he) и Бленк (Ker mit 
Blank) ис ти чу да др жа ве оста ју зна чај ни де ло ви «европ ске сла га-
28) Da niel Win cott, “In sti tu ti o nal In ter ac tion and Euro pean In te gra tion : To wards an Everyday 

Cri ti que of Li be ral In ter go vern men ta lism”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 33, n° 
4, De cem ber 1995, p. 601.

29) Karl-Or feo Fi o re tos, “The ana tomy of auto nomy : in ter de pen den ce, do me stic ba lan ces of po-
wer and Euro pean in te gra tion”, Re vi ew of In ter na ti o nal Stu di es, vol. 23, n° 2, 1997, p. 299.

30) Ant hony Fo ster, “Bri tain and the Ne go ti a tion of the Ma a stricht Tre aty : A Cri ti que of Li be ral 
In ter go ver ne men ta lism”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 36, n° 3, 1998, p. 358.
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ли це», али да не ма ју мо но пол у по ли тич ком од лу чи ва њу, те да су-
пра на ци о нал не ин сти ту ци је има ју не за ви сан ути цај у по ли тич ком 
од лу чи ва њу, ко ји се не мо же све сти на уло гу «аген та» на ци о нал-
них вла да. Та ко ђе, др жа ве не «мо но по ли зу ју» ве зу из ме ђу до ма ћих 
и европ ских ак те ра, сло же ни од но си у до ма ћој по ли тич кој аре ни 
се не за вр ша ва ју на ни воу др жа ве, већ се ши ре на европ ски ни во. 
Оту да за го вор ни ци ове те о ри је од ба цу ју по де лу из ме ђу до ма ће и 
ме ђу на род не по ли ти ке.31) Ауто ри се у кри ти ци ли бе рал не те о ри је 
ме ђу вла ди них од но са по себ но освр ћу на по ло жај Су да прав де ЕЗ/
ЕУ ко ји је, пре ма њи хо вом ста но ви шту, пре ва зи шао по ло жај «аген-
та» др жа ва чла ни ца. Суд је био ак ти ван у тран сфор ма ци ји прав ног 
по рет ка у су пра на ци о нал ном прав цу, Рим ским уго во ри ма je уста-
но вио прав не оба ве зе ко је ума ју при мат над уну тра шњим прав ним 
про пи си ма и ди рект но оба ве зу ју на ци о нал не вла де и гра ђа не. Ди-
рект на при ме на ко му ни тар ног пра ва и су пре ма ти ја су од ли ке су ве-
ре но сти, и њи хо ва при ме на од стра не Су да прав де све до чи да је ЕУ 
по ста ла «кон сти ту ци о нал ни ре жим».32)

Та ко ђе, ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са је пре вас ход-
но усме ре на на пе ри од до но ше ња нај зна чај ни јих из ме на у уго во-
ри ма ЕУ, тј. на ме ђу вла ди не кон фе рен ци је (Ме си на, Ма стрихт, Ам-
стер дам, Ни ца, Ли са бон). Ме ђу тим, ово уско де фи ни са но по ље де-
ло ва ња не успе ва да об ја сни и ана ли зи ра сло же ни про цес европ ске 
ин те гра ци је, ко ји се те шко мо же огра ни чи ти на ра ци о нал ну бор бу 
др жа ва за на ци о нал не ин те ре се. На ову сла бост те о ри је ука за ли 
су пред став ни ци ин сти ту ци о на ли зма ра ци о нал ног из бо ра, ко ји су 
ис ти ца ли нео п ход ност ана ли зе по ли тич ких по сле ди ца раз ли чи тих 
ин сти ту ци о нал них из бо ра. Јер, ка ко на во де Џе фри Га рет (Ge of frey 
Gar ret) и Џорџ Це бе лис (Ge or ge Tse be lis),  уко ли ко су, ка ко Мо-
рав чик твр ди, пот пи сни ци уго во ра ра ци о нал ни ак те ри, по треб но је 
об ја сни ти за што су они да ли пред ност од ре ђе ном ин сти ту ци о нал-
ном аран жма ну у од но су на дру ги.33)

У ра до ви ма Мо рав чи ка не на и ла зи мо на ана ли зу спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке ЕУ, с об зи ром да се ова те о ри ја не освр ће на 
вој ну ди мен зи ју ЕУ и без бед но сна пи та ња, већ да је при о ри тет еко-
31) Gary Marks, Li es bet Ho og he, Ker mit Blank, “Euro pean In te gra tion from the 1980s : Sta te 

Cen tric v. Mul ti-le vel Go ver nan ce”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, vol. 34, n° 3, 1996, 
pp. 346-347.

32) Ibid., p. 369.
33) Ge of frey Gar ret, Ge or ge Tse be lis, “An In sti tu ti o nal Cri ti que of In ter go ver ne men ta lism“, In

ter na ti o nal Or ga ni za tion, vol. 50, n° 2, 1996, p. 270.
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ном ским ин те ре си ма. Оту да је би ло те шко при ме ни ти ову те о ри ју 
на област спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ко ја, из пер спек ти ве 
ли бе рал не те о ри је ме ђу вла ди них од но са, има «се кун дар ни» зна-
чај у про це су европ ске ин те гра ци је.34) Из у зе так пред ста вља Ро берт 
До вер (Ro bert Do ver), ко ји кроз ана ли зу евро пе и за ци је европ ске 
од брам бе не по ли ти ке на сто ји да по ка же ва лид ност ове те о ри је у 
обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. До вер на во ди да је 
без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ЕУ (Euro pean Se cu rity and De-
fen ce Po licy-ESDP) ре зул тат «нај ма њег за јед нич ког име ни о ца», и 
да су фран цу ско-бри тан ски пре го во ри у Сен Ма ло-у би ли кљу чан 
мо ме нат у раз во ју ове по ли ти ке, а не ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја 
у Ни ци, те је нео п ход но, при про у ча ва њу про це са евро пе и за ци је 
од бра не, усме ри ти па жњу на ана ли зу ме ђу вла ди них су сре та ко-
ји су прет хо ди ли ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји. До вер ис ти че да у 
слу ча ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ, фор му ли са ње бри тан ске по ли-
ти ке ни је био про цес гру пи са ња, од стра не вла де, пре фе рен ци ја 
до ма ћих ин те ре сних гру па. На про тив, ра ди ло се о про це су у ко ме 
је вла да фор ми ра ла од ре ђе ни по ли тич ки циљ ко ји је по др жан од 
стра не до ма ћих гру па. Та ко ђе, Европ ска ко ми си ја и Пар ла мент су 
под сти ца ли раз вој евро пе и за ци је до ме на од бра не из ван кон тро ле 
на ци о нал них вла да, што ука зу је на нео п ход ност при да ва ња ве ћег 
зна ча ја су пра на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма у овом про це су.35)

* 
*    *

Ли бе рал на те о ри ја ме ђу вла ди них од но са иде ко рак на пред у 
од но су на кла сич ни ме ђу вла дин при ступ, јер од ба цу је ње го во ста-
но ви ште да др жа ве не ће пре не ти моћ на ин сти ту ци је Европ ске 
уни је, и сма тра да је огра ни че ње њи хо ве су ве ре но сти од стра не ЕУ 
бо ља стра те ги ја да др жа ве за др же ауто но ми ју не го да оста ну из-
ван ЕУ. Иако про ис те кла из кла сич не те о ри је ме ђу вла ди них од но са 
(Хоф ман), Мо рав чи ко ва те о ри ја по чи ва на ста но ви шту да ме ђу др-
жав но по га ђа ње мо же до ве сти до зби ра са по зи тив ним ис хо дом, 
34) René Schwok, “Le rôle in ter na ti o nal de l’UE et les théori es de l’intégra tion européen ne”, 

in René Schwok, Frédéric Mérand (dir.), L’Union européen ne et la sécu rité in ter na ti o na le. 
Théori es et pra ti qu es, Aca de mia Bruylant, Uni ver sité de Gen ève, 2009, p. 51.

35)  Ro bert Do ver, Euro pe a ni za tion of Bri tish De fen ce Po licy, As hga te, Al der shot, 2007, pp. 
151-152. На за не ма ри ва ње уло ге су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја од стра не ли бе рал не 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са ука зу је и Хе лен Ва лас (He len Wal la ce) - Wal la ce, He len, 
Ca po ra so, Ja mes, Schampf, Fritz, Mo rav csik, An drew, “Re vi ew Sec tion Sympo si um : The 
Cho i ce for Euro pe: So cial Pur po se and sta te po wer from Mes si na to Ma a stricht”, Jo ur nal of 
Euro pean Pu blic Po licy, vol. 6, n° 1, 1999, p. 158.
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пре не го до из бо ра са нул тим зби ром.36) Та ко ђе, раз ви ја њем те зе о 
фор ми ра њу на ци о нал них пре фе рен ци ја услед при ти са ка до ма ћих 
уче сни ка, ко ји су иза зва ни еко ном ском ме ђу за ви сно шћу, ова те о-
ри ја се де ли мич но при бли жа ва нео функ ци о на ли стич ком ви ђе њу 
про це са европ ске ин те гра ци је, ко ји ис ти че да де фи ни са ње на ци-
о нал ног ин те ре са про ис ти че из «плу ра ли стич ког про це са» у ко ме 
вла да пре го ва ра са ин те ре сним гру па ма, чи ја ак тив ност пре ва зи-
ла зи окви ре на ци о нал не те ри то ри је. Основ на сла бост ли бе рал не 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са је за не ма ри ва ње зна ча ја без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, ко ја ни је пред мет ње ног те о риј-
ског раз ма тра ња. У овој обла сти, вла де су до вољ но не за ви сне од 
до ма ћих уче сни ка и има ју до вољ но про сто ра за «ма не ври са ње» 
при фор му ли са њу на ци о нал них пре фе рен ци ја, те про цес европ ске 
ин те гра ци је ни је нео п хо дан за ја ча ње њи хо ве ауто но ми је у од но су 
на до ма ће уче сни ке. Оту да и зна чај кри ти ка ове те о ри је ко је ука-
зу ју на не ја сно ће у по гле ду то га на ко ји на чин вла де би ра ју из ме ђу 
сво јих пре фе рен ци ја и пре фе рен ци ја до ма ћих уче сни ка и на ко ји 
на чин се пре фе рен ци је гру пи шу.

De ja na M. Vuk ce vic
LA PARTÉE DE LA THÉORIE DE 

L´INTERGOUVRNMENTALISME LIBÉRAL DANS 
L´EXPLICATION DU PROCESSUS D´INTÉGRATION  

EUROPÉENNE
Som ma i re

L’ob jec tif de cet ar tic le est d’analyser la portée de la théo
rie de l’in ter go u ver ne men ta li sme libéra l dans l’ex pli ca ti
on du pro ces sus d’intégra tion européen ne. Cet te théorie 
so u lig ne l’im por tan ce du pro ces sus in ter ne de négo ci a
tion en tre les go u ver ne ments et les ac te urs nongo u ver
ne men ta ux, qui for me les préféren ces na ti o na les, su i vi es 
en su i te au ni ve au européen par les Etats. Les préféren ces 
na ti o na les sont chan ge a bles et dépen dent des pro ces sus 
po li ti qu es in ter nes. Le libéra li sme in ter go u ver ne men tal 
avan ce que la négo ci a tion au sein de l’UE pe ut con du i re 
à un cho ix avec un résul tat po si tif, et que les préféren ces 
na ti o na les sont le pro du it des pres si ons des ac te urs do
me sti qu es. L’idée de ba se est que le pro ces sus d’intégra
tion européen ne ren for ce le po u vo ir des Etats car il ac
croît l’ef fi ca cité de négo ci a tion in ter go u ver ne men ta le à 
tra vers l’exi sten ce d’un fo rum com mun de négo ci a tion 
et des procédu res déci si on nel les, ma is il ren for ce éga le

36)  Saj mon Hiks, Po li tič ki si stem Evrop ske  uni je, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str. 35.
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ment l’auto no mie des le a ders po li ti qu es na ti o na ux par 
rap port aux ac te urs do me sti qu es. L’ar tic le se ra di visé en 
de ux par ti es. Dans la pre miè re par tie, on en vi sa ge ra les 
ba ses du libéra li sme in ter go u ver ne men tal, et sa portée à 
la mo der ni sa tion des théori es d’intégra tion et à l’ex pli ca
ti on de l’évo lu tion du pro ces sus de l’intégra tion européen
ne. La de u xi ème par tie se ra axée sur les avan ta ges et les 
fa i bles ses de cet te théorie so us an gle dans qu el le me su re 
cet te théorie a réus si à ex pli qu er ef fi ca ce ment le pro ces sus 
d’intégra tion européen ne.
Motsclefs : in ter go u ver ne men ta li sme libéral, préféren ces 
na ti o na les, ac te urs nonin ter go u ver ne men ta ux, in ter go u
ver ne men ta li sme, négo ci a tion in ter na ti o na le, intégra tion 
européen ne.
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Résumé
L’in ter go u ver ne men ta li sme libéral déve loppé par An drew 
Mo rav csik re présen te une va ri an te mo der ne de l’ap proc
he in ter go u ver ne men ta li ste, et vi se à ex pli qu er les gran
des lig nes de l’intégra tion européen ne par la com bi na i son 
des théori es de for ma tion des préféren ces na ti o na les, de 
négo ci a tion in ter na ti o na le et du cho ix in sti tu ti on nel. Cet te 
théorie avan ce que les Etats sont les ac te urs prin ci pa ux 
dans le système de l’UE. Donc, l’UE est le résul tat d’une 
ac ti vité co opéra ti ve, ra ti on nel le des Etats. Les préféren ces 
na ti o na les ne sont pas in chan ge a bles, el les dépen dent des 
pro ces sus po li ti qu es in ter nes où les pres si ons des lob bi es 
éco no mi qu es sont déci si ves. Le libéra li sme in ter go u ver ne
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men tal uti li se l’ap proc he di te “twole vel ga mes” qu ant à 
l’ac ti vité ra ti on nel le des Etats. D’abord, les ac te urs éco
no mi qu es et so ci a ux in ter nes par ti ci pent à la for ma tion 
des préféren ces na ti o na les à tra vers la pres sion exercée 
sur les go u ver ne ments po ur que le urs intérêts so i ent réal
isés. En su i te, les Etats négo ci ent au ni ve au européen, afin 
de réali ser ces intérêts. Les go u ver ne ments sont dépen
dants des opi ni ons pu bli qu es, par tis po li ti qu es et des gro
u pes de pres sion po ur po u vo ir agir avec une gran de mar ge 
de ma nœ u vre. Les in sti tu ti ons européen nes pe u vent ain si 
accroître l’auto no mie des Etats par rap port aux ac te urs 
do me sti qu es. La théorie du libéra li sme in ter go u ver ne men
tal re présen te une avancée par rap port à l’in ter go u ver ne
men ta li sme clas si que car el le con sid ère que po ur les Etats 
la déléga tion de le ur so u ve ra i neté aux in sti tu ti ons de l’UE 
est la me il le u re stratégie po ur qu’ils con ser vent le ur auto
no mie. Cet te théorie pe ut éga le ment être conçue com me 
un “pont” en tre l’in ter go u ver ne men ta li sme clas si que et le 
néofon cti on na li sme, car el le avan ce l’idée que la négo
ci a tion in teréta ti que au ni ve au européen pe ut con du i re à 
un cho ix avec un résul tat po si tif, et que les préféren ces 
na ti o na les sont le pro du it des pres si ons des ac te urs in ter
nes, ce qui est en lig ne avec la thèse néofon cti on na li ste de 
l’intérêt na ti o nal com me le résul tat du “pro ces sus plu ra li
ste” dans le qu el le go u ver ne ment négo cie avec les gro ups 
d’intérêts, dont l’ac ti vité dépas se les fron tiè res na ti o na les. 

 Овај рад је примљен 12. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.
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