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1.Увод

О гло ба ли за ци ји је до ста пи са но и те шко је шта ре ћи а 
да се не ри зи ку је по на вља ње већ из ре че ног. По тре ба ауто ра 
да се огла се по во дом фе но ме на ко ји је то ли ко пу та до са да 
ана ли зи ран ин спи ри са на је ак ту ел ном си ту а ци јом у Ср би-
ји. Као на род ско ро да ни шта ни смо из ву кли из на ше бли-
же и да ље про шло сти. Уме сто да ан ти ци пи ра мо ток до га ђа ја 
ми ка ска мо, већ чи та ве две де це ни је, за про це си ма ко ји су у 
ши рем ре ги о ну дав но от по че ли, а у не ким др жа ва ма већ и 
окон ча ни. Не твр ди мо, апри о ри, да су др жа ве и на ро ди ко ји 
су већ окон ча ли тран зи ци о не про це се ура ди ли не што до бро. 
Ме ђу тим, за бри ња ва ју ћа је си ту а ци ја да ни смо у ста њу да 
из ву че мо ни ка кве по у ке из гре ша ка дру гих. Упор но се по на-
вља ман тра о нео п ход но сти при ва ти за ци је све га ка ко би смо 
би ли при хва тљи ви ји кан ди дат за члан ство у ЕУ. Је ди но што 
на ши по ли ти ча ри ну де кроз сво је про гра ме је евро а тлант ска 
бу дућ ност без по др шке у ви ду на уч но уте ме ље них ана ли за 
сво јих тврд њи. Ака дем ске ин сти ту ци је су пот пу но скрај ну те 
у про це су до но ше ња да ле ко се жних од лу ка. Ин сти ту ци је ко-
је би мо ра ле по сво јој де фи ни ци ји да се огла се по во дом зна-
чај них до га ђа ја и про це са оста ју по стра ни. Текст ко ји сле ди 
за си гур но не мо же да пру жи од го во ре на сва по ста вље на пи-
та ња, али по ку ша ће мо да ука же мо на основ ни про блем ко ји 
је ка рак те ри сти чан за ма ле зе мље и ко ји је у осно ви не сна ла-
же ња у са вре ме ним усло ви ма.

2.Одређењеосновнихпојмова

С об зи ром да го во ри мо о те ма ма ко је су че сто при сут не 
у јав но сти, ка ко ла ич кој та ко и ака дем ској, же ли мо да ука же-
мо на са др жај пој мо ва она ко ка ко смо их ми под ра зу ме ва ли у 
кон тек сту те ме. Кључ ни пој мо ви ко ји се по ми њу у тек сту нај-
че шће се ту ма че у скла ду са по тре ба ма ауто ра. Њи хов са др-
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жај ни је, оба ве зно, под ра зу ме ва ју ћи. За ви сно од иде о ло шке 
опре де ље но сти, од но сно кон тек ста те ме по јам гло ба ли за ци ја 
до би ја раз не ко но та ци је. На дру гој стра ни на ци о нал на моћ 
за не ке ис тра жи ва че са вре ме не дру штве не ре ал но сти ни је 
по жељ на ка те го ри је у кон тек сту ко смо по лит ске оду ше вље-
но сти гло ба ли за ци јом. Упра во из на ве де них раз ло га да је мо 
нај пре основ не на по ме не ка ко би смо упу ти ли чи та о це у на ше 
по ла зно те о риј ско опре де ље ње.

2.1.Глобализација
О гло ба ли за ци ји мо же мо да чи та мо на ра зним ни во и ма 

те о риј ских рас пра ва. По чев од то га да је то про цес ка рак те-
ри сти чан за це лу исто ри ју ци ви ли за ци је, па до то га да пред-
ста вља спе ци фи кум за крај ХХ и по че так ХХI ве ка. Не спор-
на је чи ње ни ца о пер ма нент ној те жњи ве ли ких им пе ри ја да 
кон тро ли шу чи тав, њи ма по знат, свет. У том кон тек сту мо же-
мо да при хва ти мо и те зу по ко јој гло ба ли за ци ја, као про цес, 
по сто ји још од ве ли ких се о ба на ро да са про сто ра африч ког 
кон ти нен та као пра по стој би не свих љу ди. Ме ђу тим, из јед-
на ча ва ње прет ход них по ја ва ши ре ња ути ца ја и кон тро ле над 
про сто ром са да на шњим пла не тар ним де ша ва њем мо же да 
бу де са мо про из вод не по зна ва ња про це са или ње го вог зло на-
мер ног ту ма че ња. Ни јед на гру па љу ди, на ро да или др жа ва до 
по ја ве на уч но тех но ло шких до стиг ну ћа ХХ ве ка ни је има ла 
на рас по ла га њу та кве ин стру мен те кон тро ле про сто ра и љу-
ди као што их да на шњи гло ба ли за то ри има ју.

Са вре ме на тран спорт на и ко му ни ка ци о на сред ства 
омо гу ћа ва ју до ме те и у нај за ба че ни је де ло ве на ше пла не те. 
По ред то га што са вре ме на тех но ло ги ја пру жа ефи ка сност у 
ор га ни за ци о ним и про дук ци о ним сфе ра ма она но си и огро-
ман де струк тив ни по тен ци јал у се би. У не ким са вре ме ним 
тех но ло шким про из во ди ма има то ли ко де струк тив но сти да 
је до ве де на у пи та ње и са ма свр ха њи хо вог по сто ја ња и да-
љег раз во ја. Нај ве ћи део про бле ма са гло бал ним про це си ма, 
чи ји смо ми са вре ме ни ци, има мо због не по сто ја ња од го ва ра-
ју ћег со ци о ло шко - фи ло зоф ског мо де ла ко ји би дао аде ква-
тан дру штве ни оквир. Кон тро ло ри круп ног ка пи та ла има ли 
су про фит ног ин те ре са да ула жу у раз вој тех но ло ги ја, ме ђу-
тим дру штве не на у ке су би ле, го то во, ис кљу чи во у функ ци ји 
одр жа ња по сто је ћих си сте ма. Ни је се до зво ли ла озбиљ ни ја 
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кри тич ка ана ли за по сто је ћих мо де ла дру штве не ор га ни за ци-
је, од но сно ни је се ишло у ко рак са тех но ло шким про ме на-
ма. Те отуд до ла зи до су прот но сти и кри за ко је су ди рект на 
по сле ди ца за о ста ја ња про из вод них од но са на спрам раз во ја 
сред ста ва за рад, ре че но марк си стич ком тер ми но ло ги јом.

У кон тек сту те ме ра да опре де љу је мо се за од ре ђе ње 
гло ба ли за ци је као про це са ко ји до во ди до фун да мен тал них 
дру штве них, еко ном ских и кул тур них про ме на ко је до при-
но се са жи ма њу све та и ја ча њу све сти о пла не ти као це ли ни.1 
Објек тив на ана ли за гло ба ли за ци је зах те ва са гле да ва ње по-
ред раз вој них аспе ка та2 и по ку шај ста вља ња под ап со лут ну 
кон тро лу чи та вог по зна тог све та без ја сне ви зи је о по сле ди-
ца ма и да љем раз во ју до га ђа ја. Овај дру ги про цес (гло ба ли-
зам) ба зи ран је на иде о ло шкој ма три ци кон стант ног ши ре ња 
тр жи шта као усло ва оп стан ка си сте ма. Же ља за ап со лут ном 
до ми на ци јом гу би сво ју ра ци о нал ност у кон тек сту по сле ди-
ца по гло ба ли за то ра и оне ко ји тр пе по сле ди це гло ба ли зма.3

Мо же мо да рас пра вља мо о два ли ца гло ба ли за ци је4 
 и о то ме да ли је она мит или ствар ност,5али не мо же мо да 
из бег не мо су о ча ва ње са по сле ди ца ма гло ба ли зма као иде о-
ло ги је ко ја је из ма кла кон тро ли. Про цес ко ји без об зи ра на 
свест о ње го вим по губ ним по сле ди ца ма и да ље иде, по инер-
ци ји, у истом сме ру до крај њих гра ни ца из др жљи во сти пла-
не те. Ни по да шта ва ње при род них чи ни ла ца у ко мер ци ја ли за-
ци ји све га на пла не ти, по ред при ро де уни шта ва и ху ма ност 
код љу ди осло ба ђа ју ћи их свих мо рал них и етич ких на че-
ла јер их до во ди до бор бе за оп ста нак. Ак ту ел на дру штве на 
ор га ни за ци ја је про из вод исто риј ског ис ку ства, ис по ља ва се 
кроз ин сти ту ци је ко је су јав но до бро у функ ци ји оства ри ва-

1 Ивица Ђорђевић, Безбедносна архитектура у условима глобализације, 
Факултет безбедности, Службени гласник, Београд, стр. 17.

2 Глобализација као последица развоја науке и технологије, односно наставак 
историјских тенденција проширења познатог и доступног нам света. 
Средства која омогућавају брже и јефтиније путовање, пренос података, 
превоз робе и људи доприносе квалитету живота и хуманизацији окружења.

3 Ивица Ђорђевић, „Глобализација и/или глобализам”, ЗборникФакултета
цивилнеодбране, Факултет цивилне одбране, Београд, 2001, стр. 251- 272.

4 Бранко Милановић, Два лица глобализације, Архипелаг, Београд, 2007; 
Мирослав Печујлић, Глобализација  два лика света, Гутенбергова 
галаксија, Београд 2002.

5 Владимир Вулетић, Глобализацијамитилистварност, Завод за уџбенике 
и наставна средства, Београд, 2003.
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ња ин те ре са ве ћи не гра ђа на на кон крет ном про сто ру. Фор си-
ра њем ло ги ке про фи та и еко ном ског фун да мен та ли зма гло-
ба ли зам је у сво јој де струк тив ној ми си ји на ци о нал ну др жа ву 
про гла сио за смет њу и те жи ап со лут ној ко мер ци ја ли за ци ји 
ин сти ту ци ја си сте ма. Овај ре тро град ни про цес чо ве чан ство 
вра ћа на пе ри од пре ус по ста вља ња мо дер не др жа ве, на мрач-
ни сред њи век.

2.2.Националнамоћ
Ка да го во ри мо о на ци о нал ној мо ћи он да по ред од ре ђе-

ња са мог пој ма тре ба да до да мо још не ке на по ме не. На и ме, 
на ци о нал на моћ ни је огра ни че на са мо на при пад ни ке јед не 
на ци је, она се у са вре ме ним усло ви ма ве зу је за при пад ни ке 
ор га ни зо ва не дру штве не гру пе ко ја жи ви на од ре ђе ном про-
сто ру. Про стор оме ђен гра ни ца ма др жа ве пред ста вља жи-
вот но ста ни ште од ре ђе ног де ла људ ске по пу ла ци је ко ја исти 
уре ђу ју у скла ду са сво јим по тре ба ма, мо гућ но сти ма и пла-
но ви ма. Љу ди ко ји су на ста ње ни уну тар гра ни ца јед не др жа-
ве, као што смо ре кли, ни су ну жно хо мо ге ни по на ци о нал ној 
или не кој дру гој осно ви. У окви ру по пу ла ци је по сто је раз ли-
чи те же ље и иде је о за до во ља ва њу по тре ба ње них при пад ни-
ка. Упра во због то га ис по ста ви ло се да је нео п ход но утвр ђи-
ва ње пра ви ла ка ко би се ускла ди ли ин те ре си свих, или ба рем 
ве ћи не. Ме ђу тим, са ма пра ви ла без ин стру ме на та кон тро ле и 
санк ци о ни са ња пре кр ши ла ца ни шта не зна че, та ко да до ла-
зи мо и до нео п ход но сти по сто ја ња ин сти ту ци ја.

Кроз ве ков но ис ку ство љу ди из гра ђу ју мо де ле дру штве-
не ор га ни за ци је ка ко би ус пе ли да оп ста ну у не при ја тељ ском 
окру же њу. По ка за ло се да су оп ста ли и нај да ље од ма кли у 
раз во ју они на ро ди ко ји су има ли нај бо љу ор га ни за ци о ну 
струк ту ру у скла ду са ин те ре си ма ко лек ти ва. Не за ви сно од 
лич ног ста ва или афи ни те та чи ње нич но мо же да се до ка же 
ка ко је де мо крат ски мо дел ор га ни за ци је, са аде кват ним ин-
сти ту ци о нал ним си сте мом, нај е фи ка сни ји и да је дао од ре-
ђе ну пред ност на ро ди ма ко ји су исти при ме ни ли у прак си. 
У кон тек сту из не се них тврд њи мо же мо да рас пра вља мо о 
по сле ди ца ма тог мо де ла ор га ни за ци је по оста ле у окру же-
њу, али то би нас од ве ло пре ви ше у ши ри ну. Ми сли мо да је 
овом при ли ком са свим це лис ход но ука за ти на чи ње ни цу да 
су ин сти ту ци је си сте ма че сто би ле у функ ци ји ма њи на ко-
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је су ма јо ри зо ва ле сво је ин те ре се и ти ме ин стру мен та ли зо-
ва ле по сто је ћи си стем за по тре бе сво јих пла но ва. Да на шње 
нај ра зви је ни је де мо крат ске др жа ве (под раз во јем не под ра-
зу ме ва мо са мо еко ном ске по ка за те ље) има ле су ефи ка сне 
кон трол не ме ха ни зме ка ко би про пи са не про це ду ре би ле и 
ис по што ва не. Упра во та спо соб ност да се по тен ци јал по је ди-
на ца ста ви у функ ци ју ин те ре са за јед ни це пред ста вља осно-
ву на ци о нал не мо ћи. 

У осно ви де фи ни ци је пој ма „моћ“ на ла зи се об ја шње-
ње по ко ме је не ко спо со бан да све сним ан га жо ва њем кре-
и ра про ме не у по сто је ћим усло ви ма у ци љу свог оп стан ка 
и да љег раз во ја. Иду ћи да ље за овим од ре ђе њем мо же мо да 
ка же мо ка ко се под пој мом „на ци о нал на моћ“ под ра зу ме ва 
спо соб ност др жа ве за план ским ан га жо ва њем сво јих ре сур са 
у ци љу спро во ђе ња про ме на уну тар сво јих гра ни ца али и ван 
њих. Уну тра шње де ло ва ње се ис по ља ва кроз ин тер ак ци ју из-
ме ђу ин сти ту ци ја и гра ђа на, док се ван те ри то ри јал ног окви-
ра од ви ја ин тер ак ци ја са оста лим су бјек ти ма из окру же ња. У 
скла ду са на ве де ним, под на ци о нал ном мо ћи би мо гла да се 
сма тра ин тер ак циј ска спо соб ност др жа ве да аде кват но ути че 
на по на ша ње дру гих су бје ка та у скла ду са сво јим ци ље ви ма 
и ин те ре си ма. На и ме, функ ци ја др жа ве је да ство ри усло ве у 
ко ји ма ће ње ни гра ђа ни ре а ли зо ва ти сво је ин те ре се. Ва жан 
пред у слов др жа ви за успе шно оства ри ва ње про јек то ва них 
ци ље ва и ин те ре са је сте ува жа ва ње ви ше стру ке ме ђу за ви-
сно сти свих ак те ра укљу че них у про цес њи хо ве ре а ли за ци је. 
Нај пре, ва жно је спо зна ва ње ре ал них осно ва за оства ри ва ње 
же ље них ци ље ва, од но сно да ли се рас по ла же нео п ход ном 
мо ћи. Моћ под ра зу ме ва аде кват на пра ви ла (нор ма тив на и те-
о риј ска) о вр ста ма де лат но сти ко је ће др жа ва пред у зи ма ти. 
Ин сти ту ци је си сте ма тре ба, у прак си, да ре а ли зу ју за кон ски 
про пи са на пра ви ла ка ко би кре и ра ле про ме не код дру гих су-
бје ка та у скла ду са усво је ним стра те шким ци ље ви ма. Нео п-
ход но је да др жа ва сво је ак тив но сти ре а ли зу је пу тем ре ал не 
иден ти фи ка ци је вред но сти и ци ље ва ко ји су ар ти ку ли са ни 
кроз аде кват ну за кон ску ре гу ла ти ву и те о риј ске ста во ве. До-
след ном и ефи ка сном при ме ном утвр ђе них, док три нар них и 
стра те гиј ских, опре де ље ња др жа ва тре ба да усме ра ва по на-
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ша ње оста лих су бје ка та та ко да до при но се ре а ли за ци ји ин-
те ре са ње них гра ђа на.6

На ци о нал ну моћ тре ба по сма тра ти нај ма ње из два угла. 
Јед на пер спек ти ва из ко је тре ба да се вр ши ана ли за је мо гућ-
ност ан га жо ва ња соп стве них ре сур са у ци љу по ди за ња ни-
воа мо ћи уну тар на ци о нал ног про сто ра. Дру ги ни во ана ли зе 
тре ба да се фо ку си ра на ис по ља ва ње на ци о нал не мо ћи у од-
но су на ме ђу на род не су бјек те, ре а ли за ци ју на ци о нал них ин-
те ре са у од но су на не по сред но окру же ње, ре ги он, на ни воу 
пла не те. Код ма њих зе ма ља да ле ко је ва жни ји уну тра шњи 
аспект на ци о нал не мо ћи. Ма ле зе мље не ма ју по тен ци ја ла за 
ши ре ње ути ца ја на ши рем про сто ру, њи ма је пре вас ход ни 
циљ од бра на на ци о нал них ин те ре са од зло на мер них ути ца ја 
спо ља. Ве ли ке зе мље са сна жном при вре дом и им пе ри јал-
ним ам би ци ја ма да ле ко ви ше па жње по кла ња ју ис по ља ва њу 
свог по тен ци ја ла мо ћи ван на ци о нал них гра ни ца.

Спо соб ност ути ца ја на дру ге ну жно је по ве за но са рас-
по ла га њем аде кват ним по тен ци ја лом ко ји се ис ка зу је кроз 
рас по ло жи ве ре сур се. Ре сур си ко ји ма мо же кван ти та тив но 
да се ис ка же сте пен на ци о нал не мо ћи об у хва та ју ста нов ни-
штво, ве ли чи ну те ри то ри је, при род на бо гат ства, еко ном ску 
сна гу, вој ну моћ и по ли тич ку ста бил ност. Нај у том кон тек-
сту ка же ка ко су „не ке зе мље бо ље од дру гих у пре тва ра њу 
сво јих ре сур са у не ки прак тич ни ути цај“. Сва ка ко да исто-
риј ске окол но сти по тен ци ра ју зна чај не ког од еле ме на та мо-
ћи у од но су на оста ле. У том кон тек сту опет ће мо по ме ну ти 
На ја: „по глед на пет ве ко ва исто ри је си сте ма мо дер них др-
жа ва по ка зу је да су раз ли чи ти из во ри мо ћи има ли кључ ну 
уло гу у раз ли чи тим пе ри о ди ма“7.

У до са да шњој исто ри ји ме ђу на род них од но са др жа ва 
је пред ста вља глав ни но си лац мо ћи. Др жа ва се сим бо лич-
но ја вља ла као за ступ ник ин те ре са и екс по нент ин стру ме-
на та ко ји ма се ре а ли зо ва ла моћ за јед ни це ко ја је жи ве ла на 
од ре ђе ном про сто ру. Из ше мат ског при ка за мо же да се уочи 
струк ту ра на ци о нал не мо ћи и ње ни чи ни о ци.

6 Милан Мијалковски, Ивица Ђорђевић, Неухватљивостнационалнемоћи, 
Службени гласник, Београд, 2010, стр. 16.

7 Џозеф С. Нај, Како разумевати међународне односе, Стубови културе, 
Београд, 2006, стр. 92-104.
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Сли ка 1. Струк ту ра на ци о нал не мо ћи

Извор: Мијалковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне
моћи,Службенигласник,Београд,2010,стр.33.

С а  интен зи вирање м глобал из ације  те жи ште моћи  с е 
п олако  п ребацу је  на недрж ав не актере . Поро зност  гр ан ица за  
проток  ро бе ,  капита ла, људи  и  и нформа ци ја  мног е  од наве-
де них чи нила ца лоц ира  у  в елике при вр ед не ко нг ло мерате. 
У кру пњ а вањ е капи та ла  у  транснационалн е к ор п ора ције 
( ТНК) и тран сн ационалн е банке (ТНБ ) дов од и до  тог а да  су 
 мно ге држ ав е  по стале ф ин ансијски  и нф ери орне у  однос у на 
но вон ас тале  цен тре м оћи.  Те нденц иј а  губљења  везе  из ме ђу 

 
Извор: Мијалковски М. Ђорђевић И. Неухватљивост националне моћи, Службени гласник, Београд, 

2010, стр. 33. 

Са интензивирањем глобализације тежиште моћи се полако пребацује на 

недржавне актере. Порозност граница за проток робе, капитала, људи и 

информација многе од наведених чинилаца лоцира у велике привредне 

конгломерате. Укрупњавање капитала у транснационалне корпорације (ТНК) и 

транснационалне банке (ТНБ) доводи до тога да су многе државе постале 

Способност да 
индентификује 
националне 
(виталне) вредности 
------------------------- 
- Територијални 
интегритет 
(неповредивост 
територије), 

- Сувереност 
(политичка 
независност 
односно 
неприкосновеност 
у унутрашњој и 
спољној политици) 

- Уставом утврђено 
уређење 
(економско-
друштвено 
уређење, 
организација 
система политичке 
власти, права, 
слободе и обавезе 
грађана) 

Национални 
интереси 

----------------------- 
- Способност за 
континуално 
одлучивање у 
вези са 
употребом 
националне моћи 
ради 
задовољавања 
националних 
потреба 
(остваривање 
националних 
циљева), 

- Заинтересованост 
за адекватну 
националну 
безбедност 

Способност да 
остварује 
Националне циљеве 
-------------------------- 
- Трајни циљ: 
опстанак и одржив 
развој државе и 
друштва 

- Непосредни 
дневно-политички 
циљеви 

- Посредни 
(краткорочни, 
средњорочни и 
дугорочни) циљеви 

ДРЖАВА 
------------------------------------- 

Национална моћ 
--------------------------------------------- 

Основни елементи: Становништво- територија – суверена власт 
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инте рес а  крупн ог ка питала и  зај едниц а кој е  живе  на  простор у 
неке држа ве  до во ди до  т о га  да се  ин ститу ције  на ци он ал них 
држа ва  инстр уме нт ализују за  потреб е а кт ивност и  ТНК. 
 Често а ктив ности  држа ва  буду у д ир ек тној с уп ротно сти с а 
инт ер есом  народ а  ко ји  даје дем ок ра тски леги тимитет с тру-
кт ур ам а на  вл асти . 

Комп ром ит ац ија де мократ ских институц иј а  св аким 
д аном је св е и зраж ен ија. Је да н од на јдр астичн ији х при мера 
предст авља и зб ор ни си ст ем САД који о могућ ава победу  о ној 
с тра нци ко ја  има н ај ве ће  и зборн е фонд ове . Мани пул ација пу-
те м масовн их  медијск их  ка мпања,  уд руж ен а  са поли тичко м 
н епрос већ ен ошћу,  даје изб ор не резу лт ат е  који су  на јм ање у 
 кор елациј и са интересом бирачк ог те ла. Па чак и  д а  се де си  
чудо , да на  изборим а  по беди  не ко ко н ије у  ин те ресу ло биј а 
круп ног капи та ла ел ектор ски  сист ем  гласа ња  дај е  коначн у 
 пот вр ду бесмис лен ости  демократ иј е на аме рички  на чин.8 

Табела  1.  д ај е пот вр ду тез е о  пр ебацив ању тежи-
шт а финансијске  м оћ и  са држа ва  на  ТНК. М етод олошки  
прихватљивим пост упком д ош ли смо  до р анг ли ст е највећи х 
п ривредни х  целина9  у  глоба лним оквирима. Св акако  т ре ба 
да се им а у в ид у  чињениц а  да су су ме  из ражен е  у текућим 
вреднос ти ма ва лута,  т е из т ог  разло га  н ије могуће укрштање 
по да така из 2 002 . и 2 008. г од ине. З а потреб е  наше ана ли-
зе  битни су о дн о си  на рел аци ји ТНК  –  на ционал не  привр-
еде  у година ма  пресек а.  Намерн о  см о  из бегли банкарске 
 орг ан изациј е ј ер  с у оне ис кљу чив о орије нт ис ане на 
финансијс ке  опера ције,  д ок ТНК  и  д ржаве им ај у далеко 
сло женије структу ре  и  зб ог тога с у  нам и  занимљивиј е  за 
анализу .

Пог лед  на табелу  на м пруж а  могућност  да са зна мо  
кретање,  о сн овне тенден ци је, на  рел ацији  ТН К -  држав а у 
погле ду фи нансијс ке моћи. На  први погл ед јасно  је да п рв их 
20 м еста  на ли ст и највећих привредн их  целин а  у 2008. г од. 

8 Америка: избори 2000, „Председничка енигма“, Време, број 515, 16. новембар 
2000, на адреси: http://www.vreme.com/arhiva_html/515/21.html

9 Под привредном целином овде подразумевамо статистички обухваћен 
простор који се налази унутар националних граница, као и привредне 
системе који унутар своје организације поседују многе испоставе широм 
планете земље. 
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 припад а  нај ве ћи м и пр ивр едно најр азвиј енијим зе мљ ам а. На  
врху  ли сте  ј е изв ршена  с амо прерас по дела  моћи између  оних  
з ем аља које су с е  тамо н ал азиле и 20 02 . године. Међу ти м,  не 
м о жем о а да не спомен ем о изузе тно сла б р аст најјач е светске 
 при вре де САД ,  к оја ј е  у  посматрано м п ер иоду пове ћала обим 
активности  з а само  око 40%  до к је већ ин а ост ал их п ривред а 
 оствари ла в ишеструка увећа ња.  Очигле дно је да се  на дмоћна 
пр ед ност  САД у  одн осу на  к онкурентске привр еде смањује. 
О вај тр енд  може д а  нам у  не кој касниј о ј  ан ализи  п омогн е при 
разум е ва њу  потеза  које   СА Д  пр едузим ају у  ц иљу  ре ализаци је  
с војих гео страт ешких  и нтереса. 

За  тему р ада далеко  је ва жн иј е уочити тренд  к ој и 
показује да  су 4  ко мпаније од  6  са листе потекле са  простора 
САД ,  а да су  ос тале две  п о порек лу бр ит анске. И ма ју ћи у виду 
о дн осе на  р ел ацији  САД  –  Велика Бр ит анија о нд а можем о 
 да анализ у трен до ва усме ри мо  у пр авц у пром ен е стр атегије 
н аст упа це нтара мо ћи к а глобалном нив о у.  Очигледн о  је  да 
су  кр еатори С АД по ли ти ке схват или да  гу бе поз иц ије  на  
нивоу држав не конкур ент ности.  Збо г тога  ка о резу лтат гл-
об алних  п роц еса има мо ств ар ањ е  амбиј ен та  у ко ме  кор-
пораци је добијај у д оминант ну улог у.  Све реф ор ме светског  
система ус ме р ене  су к а т ом е  да се  нац ионалне и нсти туције  
о дстране  из  пр ивредних т окова.  Ист ов ремен о  под форм ом  
е ксп ертиз е  нам ећу се Међународни  монета рн и ф онд (М МФ ),  
С ве тска трговинска  органи зација (СТО) и  Св етска б ан ка  (СБ)  
као в рхо вни а ут оритети чиј и п рограми морају  да се  пошт ују 
 од св их .  Т ако имамо а пс у рдн е ситу ациј е да с у нац ио на лне 
центр ал н е б анке не зависне од наци оналн их  влада,  ал и  и те 
како зависе о д  пол итике М МФ-а и  СТ О. Пози тивн и ефек ти 
глобалн ог при вредног  б ума  (пре б исмо рекл и  ст атистичког 
р аст а) огр анич ени с у  на  глобалне  привредне  и мпе рије.  ТНК 
 ви ше не  препо зн ај у везу  из м еђу  своје  п ол итике и  н ациона-
лни х интере са (гр ађ ана про ст ора са к ојих п о ти чу ).  Њихова 
о сн ов на  п реокуп ац ија је  м а кси мизац ија  п ро фита. На цио-
нал не ин сти ту ције се п осма трају искљу ч ив о  ка о инстр ум-
ен т при  реа лизац иј и  ст ратегија глоб алн е доми нације. У том  
к онтек ст у сасвим  ј е  оправдан о  п итање  к о  доминира у кре-
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ирању  п олитике С АД:  ТНК које пот ич у са п ро стора  СА Д 
или  тамошња  д ржава?10

 
Табе ла: Ли ст а највећих привредних  ц елина  

у 2008. и 2002. г один и.

*Компанија2002.годиненијеостваривалапрометвећиод100MLD
USDштојебиоосновникритеријумзарангирање.

Овде не желимо да оставимо утисак како смо 
присталице теорија завере, чак сматрамо да највећи део 
негативних ефеката неконтролисане глобализације долази 

10 За TНK подаци из 2008: UNCTAD, Annex table 26. The world’s top 100 non-
financial TNCs, ranked by foreign assets. http://www.unctad.org/sections/dite_
dir/docs/wir2010_anxtab26.xls

 За TНK подаци из 2008: Annex table A.I.3. The world’s top 100 non-financial 
TNCs, ranked by foreign assets. http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/
wir2004top100_en.pdf

 За државе подаци из 2002: The World Bank; World Development Indicators, 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?page=1 за државе по-
даци из 2008: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD

Остварени GNI - укупна 
продаја у милијардама 

USD 

Остварени GNI - 
укупна продаја у 
милијардама USD 

2008. 
/ 

2002. 

Привредна 
целина 

(држава одн. 
компанија) 

2008. 2002. 

2008  
/ 

 2002. 

Привредна 
целина 

(држава одн. 
компанија) 

2008. 2002. 

1/1. САД 14.481 10.345 20/22 Exxon Mobil 
Corporation 460 201 

2/2. Јапан 4.853 4.236 21/27. 
Royal 

Dutch/Shell 
Group 

458 179 

3/5. Кина 4.042 1.407 22/25. Пољска 451 185 

4/3. Немачка 3.504 1.896 23/24. Саудијска 
Арабија 439 185 

5/4. Велика 
Британија 2.810 1.556 24/17. Швајцарска 434 268 

6/6. Француска 2.701 1.378 25/30. Индонезија 427 157 
7/7. Италија 2.115 1.130 26/28. Норвешка 405 178 
8/9. Шпанија 1.448 625 27/18. Wal-Mart Stores 401 244 
9/8. Канада 1.446 716 28/23. Аустрија 386 193 

10/11. Бразил 1.429 547 29/26. 
British 

Petroleum 
Company Plc 

366 180 

11/16. Русија 1.368 306 30/29. Данска 322 162 
12/13. Индија 1.235 493 31/32. Грчка 315 138 
13/10. Мексико 1.063 600 32/35. Иран 296 114 

14/12. Република 
Кореја 1.049 563 33/34. Јужна Африка 287 120 

15/15. Аустралија 898 395 34/31. Аргентина 285 152 
16/14. Холандија 798 408 35/* ChevronTexaco 273 98.7 
17/21. Турска 657 226 36/33. Финска 256 128 
18/19. Шведска 483 243 37/* ConocoPhillips 241 56.7 
19/20. Белгија 479 242     

*Компанија 2002. године није остваривала промет већи од 100 MLD USD што је био основни 
критеријум за рангирање. 
 
Овде не желимо да оставимо утисак како смо присталице теорија завере, чак 

сматрамо да највећи део негативних ефеката неконтролисане глобализације долази 

као последица инерције система. Неспремност да се суочи са проблемом и 

идеолошки фундаментализам присутан у развијеним западним земљама доводи до 

урушавања система. Западни капиталистички систем постаје жртва исте логике 

која је совјетски комунистички систем послала на сметлиште историје 

3. Чиниоци националне моћи 

Разумевање утицаја глобализације на националну моћ захтева расчлањивање 

националне моћи на њене саставне компоненте. Већ смо се дотакли утицаја 

                                                                                                                                                 
- за државе подаци из 2008: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD 
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као последица инерције система. Неспремност да се суочи 
са проблемом и идеолошки фундаментализам присутан 
у развијеним западним земљама доводи до урушавања 
система. Западни капиталистички систем постаје жртва исте 
логике која је совјетски комунистички систем послала на 
сметлиште историје

3.Чиниоцинационалнемоћи

Разумевање утицаја глобализације на националну моћ 
захтева расчлањивање националне моћи на њене саставне 
компоненте. Већ смо се дотакли утицаја глобализације на 
снагу националне привреде, као један од најзначајнијих 
аспеката националне моћи. Не постоји општа сагласност 
око тога који су чиниоци националне моћи и која је њихова 
хијерархија. Ми смо се определили за структуру чиниоца 
националне моћи приказану на слици 2. Свакако да је, из 
методолошких разлога, у неким теоријским моделима могуће 
обједињавање чинилаца и њихова групна анализа што и ми 
примењујемо у овом раду.

Слика 2: Чиниоци националне моћи

Извор:МијалковскиМ.ЂорђевићИ.Неухватљивостнационалнемо
ћи,Службенигласник,Београд,2010.стр.44.
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3.1. Идентитет 

Национална моћ проистиче из интеракције приказаних чинилаца. Није 

случајно у средишту наведених чинилаца идентитет. Идентитет је одлучујући 

чинилац при стварању модела за уређење друштвених односа. Он је битан како 

унутар националних граница, тако и на регионалном али и на глобалном нивоу. 

Идентитет је фактор који још увек има пресудну улогу у очувању постојећег 

поретка савременог света. Идентитет је често у основи сукоба и нестабилности 

унутар држава, на нивоу региона, као и глобалних нестабилности. Социјалним 
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3.1.Идентитет
На ци о нал на моћ про ис ти че из ин тер ак ци је при ка за них 

чи ни ла ца. Ни је слу чај но у сре ди шту на ве де них чи ни ла ца 
иден ти тет. Иден ти тет је од лу чу ју ћи чи ни лац при ства ра њу 
мо де ла за уре ђе ње дру штве них од но са. Он је би тан ка ко уну-
тар на ци о нал них гра ни ца, та ко и на ре ги о нал ном али и на 
гло бал ном ни воу. Иден ти тет је фак тор ко ји још увек има пре-
суд ну уло гу у очу ва њу по сто је ћег по рет ка са вре ме ног све та. 
Иден ти тет је че сто у осно ви су ко ба и не ста бил но сти уну тар 
др жа ва, на ни воу ре ги о на, као и гло бал них не ста бил но сти. 
Со ци јал ним ин жи ње рин гом и ма ни пу ла ци ја ма не ка да шњи 
хо мо ге ни зу ју ћи фак тор мо же да по ста не из вор су ко ба и ра за-
ра ња по сто је ћих за јед ни ца на ро да и љу ди ко ји жи ве на од ре-
ђе ном про сто ру. Из град ња но вог по рет ка зах те ва об ра чун са 
ста рим иден ти те том, због то га се ра за ра ју др жа ве и за јед ни-
це ка ко би се ство ри ли усло ви за ре ди зај ни ра ње иден ти те та 
по је ди на ца, дру штве них гру па и чи та вих на ро да.

3.2.Територија
 Те ри то ри јал на ком по нен та на ци о нал не мо ћи об у хва-

та про стор као фи зич ку ди мен зи ју, ње го ве кван ти та тив не 
ка рак те ри сти ке по вр ши ну, ду жи ну гра ни ца, ге о граф ска обе-
леж ја (пла ни не, ре ке, рав ни це). Да би се сте као пра ви увид у 
ква ли тет про сто ра и ње гов зна чај у обра сцу на ци о нал не мо-
ћи овај мо ра да се ана ли зи ра и кроз сле де ће по дат ке: кли мат-
ске ка рак те ри сти ке, при род на бо гат ства (фло ра, фа у на, ру де 
и ми не ра ли).

У окви ру де ла по све ће ног гло ба ли за ци ји ука за ли смо на 
ефек те тог про це са на вре мен ско-про стор ну ди мен зи ју пла-
не те. С об зи ром на тех но ло шке мо гућ но сти те шко је да нас 
са чу ва ти би ло ко ју тач ку на пла не ти од ути ца ја спо ља. У том 
кон тек сту огра ни ча ва ње на ци о нал ног про сто ра у кла сич ном 
сми слу не ма не ког прак тич ног зна ча ја. Ка да је реч о ква ли та-
тив ним ка рак те ри сти ка ма про сто ра он да тре ба да под се ти мо 
на основ ни мо дел гло бал ног уре ђе ња дру штве но еко ном ских 
од но са ко ји се ис ка зу је кроз нео кон зер ва тив ни фун да мен та-
ли зам. При ва ти за ци ја свих обла сти уз рав но пра ван трет ман 
стра них и до ма ћих пред у зе ћа до во ди нас до озбиљ не ди ле ме 
да ли ма ле зе мље ко је рас про да ју сво је на ци о нал не ре сур се 
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уоп ште мо гу о њи ма да го во ре као о ком по нен та ма на ци о-
нал не мо ћи. При род ни по тен ци јал не ке др жа ве ко ји је про дат 
ТНК ви ше ни је у функ ци ји ин те ре са те др жа ве већ по ста је 
део стра те гиј ског про сто ра вла сни ка.

3.3.Геополитика
Ге о по ли ти ка као чи ни лац на ци о нал не мо ћи ма ни фе-

сту је се као од нос фи зич ко - ге о граф ских и дру штве но – ге-
о граф ских чи ни ла ца у по ли тич ким про це си ма. Ми лош Кне-
же вић го во ре ћи о ге о по ли ти ци сли ко ви то ка же да геогра
фија политизује, а политика географизује од но се ме ђу др-
жа ва ма.11 Ге о по ли ти ка се ба ви од но си ма др жа ва у про сто ру, 
од но сно по ку ша ва да пру жи од го вор на пи та ње ко има пра во 
на не ку те ри то ри ју. Ге о по ли ти ка је за сно ва на на пре ми са ма 
кла сич ног од ре ђе ња др жа ве и на ци о нал ног су ве ре ни те та и у 
том кон тек сту по ве зу је те ри то ри ју, на род, по ли тич ке и еко-
ном ске при ли ке.

Ге о по ли тич ки по ло жај по ред кла сич них од ред ни ца ге-
о граф ског по ло жа ја, сна ге при вре де и ста бил но сти си сте ма 
од ре ђу ју и ин те ре си оста лих ак те ра на ша хов ској та бли мо-
ћи. У усло ви ма гло ба ли за ци је по ред кла сич них од ред ни ца 
тре ба до да ти и за ин те ре со ва ност круп ног ка пи та ла за од ре-
ђе ни про стор и ста ње еко ло ги је у не по сред ном окру же њу, од-
но сно мо гу ће ре флек си је де ша ва ња у ши рем ре ги о ну.

Има ју ћи у ви ду ге о граф ски по ло жај и ин те ре се кључ-
них ак те ра на ге о по ли тич кој сце ни по ло жај не ке зе мље на 
ма пи мо ћи мо же да се про ме ни пу тем де струк тив них ути-
ца ја у ци љу ре а ли за ци је од ре ђе них ин те ре са на про сто ру 
кон крет не др жа ве. Уко ли ко се због про ме не од но са сна га из-
ме ђу ге о по ли тич ки ва жних ак те ра ме ња ју ин фра струк тур ни 
прав ци не ки про стор мо же да, у скла ду са тим, до би ја или 
гу би на зна ча ју. За ин те ре со ва ност ве ли ких си ла за од ре ђе ни 
про стор мо же да ути че на ста тус др жа ве, од но сно по ве ћа или 
ума њи ње ну моћ.

Стра те шко по зи ци о ни ра ње ТНК у не ким ре ги о ни ма та-
ко ђе мо же да ути че на ге о по ли тич ки ста тус не ке др жа ве. Чак 
не мо ра да се ра ди о не по сред ном по зи ци о ни ра њу на не кој 
те ри то ри ји, до вољ но је да се у бли ском окру же њу на ђе не ки 

11 Милош Кнежевић,. „Регионализам и геополитика“, ЗборникМатицесрпске
задруштвененауке, бр. 112/113, Нови Сад, 2002. стр. 216. 
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при вред ни кон гло ме рат ко ме не од го ва ра по ја ва кон ку рен ци-
је у ре ги о ну. Иза зи ва ње не ста бил но сти је већ опро бан ме тод 
об ра чу на са кон ку рент ским при вред ним си сте ми ма.

Још увек мо же мо да се сло жи мо са ста вом Бже жин-
ског да су на ци о нал не др жа ве основ не је ди ни це свет ског си-
сте ма.12 Ме ђу тим, пи та ње је ко ли ко се у бор би за кон тро лу 
те ри то ри ја во ди ра чу на о кла сич ним пре ро га ти ви ма на ци-
о нал них др жа ва, а ко ли ко о ин те ре си ма круп ног ка пи та ла 
ко ји је фи нан си рао из бор ну кам па њу струк ту ра на вла сти. 
Не спор но је да и по ред но вих мо ме на та у ге о по ли тич ким 
над ме та њи ма ге о граф ски по ло жај пред ста вља по ла зну тач ку 
при утвр ђи ва њу стра те шких про јек ци ја на ци о нал них др жа-
ва. Ге о граф ски по ло жај се укр шта са по да ци ма о ве ли чи ни 
на ци о нал них те ри то ри ја, при род ним бо гат стви ма, као и де-
мо граф ским по да ци ма.

Сло же ност прак се ме ђу на род них од но са зах те ва по на-
ша ње др жа ве у скла ду са ње ном мо ћи и ге о по ли тич ким по-
ло жа јем. Ра ди се на про сто о чи ње ни ци да се ге о по ли тич ки 
по ло жај јед не др жа ве ме ња а да спо соб ност од го во ра на но-
ва ста ња за ви си од мно гих фак то ра од ко јих је на ци о нал на 
моћ нај ва жни ји. Про ме не у усло ви ма гло ба ли за ци је по себ но 
по га ђа ју ма ле и не раз ви је не др жа ве чи ја је моћ не у по ре ди во 
ма ња од ве ли ких др жа ва или са ве за др жа ва. Но ва оте жа ва-
ју ћа окол ност је по ја ва не фор мал них цен та ра мо ћи ко ји пу-
тем ра зних ак тив но сти под ри ва ју моћ на ци о нал них др жа ва. 
Нај че шће је реч о на сту пу ра зних непрофитнихорганизација 
чи је су ак тив но сти фи нан си ра не из фон до ва ТНК ка ко би се 
на не ком про сто ру ство рио ам би јент у скла ду са ин те ре си ма 
фи нан си је ра.

3.4.Демографија
Је дан од нај зна чај ни јих чи ни о ца на ци о нал не мо ћи је 

ста нов ни штво. Ква ли та тив на ана ли за ста нов ни штва тре-
ба да се ба зи ра ка ко на број ча ном ста њу, та ко и на ње го вој 
струк ту ри. Број ста нов ни ка од ре ђу је ве ли чи ну тр жи шта, а 
са мим тим и еко ном ску сна гу про сто ра. Спо зна ва ње сте пе на 
ути ца ја на на ци о нал ну моћ по ред бро ја ста нов ни ка зах те ва 
да се у ана ли зу укљу че и еле мен ти као што је ње го ва ста-

12 Збигњев Бжежински, Великашаховскатабла, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 39.
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ро сна, пол на и обра зов на струк ту ра; гу сти на на се ље но сти и 
ре ги о нал на рас по ре ђе ност.

За на ци о нал ну моћ нај зна чај ни ји аспек ти ста нов ни-
штва су ње го ва ста ро сна струк ту ра и ква ли фи ка ци о ни про-
фил. Ста ро сна струк ту ра нам го во ри о ви тал но сти за јед ни це, 
ње ној аку му ла ци о ној спо соб но сти и кон ку рент но сти у од но-
су на оста ле за јед ни це. Ква ли фи ка ци о на струк ту ра као ком-
пле мен тар ни по да так ста ро сној струк ту ри да је до дат не ин-
фор ма ци је о кон ку рент но сти у са да шњо сти и да љем трен ду 
у бу дућ но сти. Гло ба ли за ци ја се у овом еле мен ту на ци о нал не 
мо ћи нај ви ше ис по ља ва на ре ла ци ји раз ви је ни – не раз ви је ни. 
Из не раз ви је них зе ма ља нај ви тал ни ји и нај ква ли фи ко ва ни ји 
део по пу ла ци је, због усло ва жи во та, ми гри ра пре ма раз ви-
је ни јим ре ги о ни ма. Овај тренд има дво стру ке ефек те. Пр во, 
од ла ском из зе мље по ре кла ми гран ти на тај на чин хен ди ке-
пи ра ју ло кал не за јед ни це јер сма њу ју њи хо ву кон ку рент ност. 
Дру ги ефе кат је тај да ти исти ми гран ти у зе мља ма при је ма 
до при но се ефи ка сно сти та мо шњих при вре да и та ко ра де ди-
рект но про тив ин те ре са на ро да ко ме при па да ју и про сто ра 
са ко га по ти чу.

Овај та ко зва ни данак умозгу са вре ме не им пе ри је ко-
ри сте не са мо да би по ве ћа ле сво ју кон ку рент ност, већ и да 
спре че раз вој но при бли жа ва ње ма ње раз ви је них. Пре у зи ма-
њем ка дро ва са уни вер зи те та и из при вре де спре ча ва се сма-
ње ње раз вој ног ја за. 

3.5.Развијеност
Раз ли ке у раз во ју из ме ђу се ве ра и ју га, од но сно уну-

тар по је ди них ре ги о на по сле ди ца су ве ли ког бро ја чи ни ла ца. 
Нај пре мо же мо да под се ти мо на чи ње ни цу да су да нас нај-
не ра зви је не и нај си ро ма шни је зе мље не ка да шње ко ло ни је. 
Ова чи ње ни ца по твр ђу је ста во ве из не се не у де лу о де мо гра-
фи ји. Ни јед на ко ло ни ја ни је ус пе ла да из гра ди са мо ста лан 
си стем и уну тра шње уре ђе ње ко је је у скла ду са ло кал ним 
усло ви ма и ка рак те ри сти ка ма. По ка за ло се да су, иако да нас 
не за ви сне, не ка да шње ко ло ни је под до ми нант ним ути ца јем 
не ка да шњих ме тро по ла. На тим про сто ри ма се још увек пре-
ла ма ју ин те ре си ра зних ге о по ли тич ких ак те ра. Оба ве штај не 
слу жбе стра них др жа ва усме ра ва ју то ко ве и вр ше ка дри ра ње 
у ин те лек ту ал ној и по ли тич кој ели ти. Ме ња ју струк ту ре на 
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вла сти пре ма тре нут ним ин те ре си ма, по ма жу њи хо вом одр-
жа њу или до во ђе њу но вих не би ра ју ћи сред ства. 

У та квим окол но сти ма ни је рет ка си ту а ци ја да зе мље 
ко је су би ле ре ла тив но ста бил не, док се не ко од стра них фак-
то ра ни је за ин те ре со вао за њи хов про стор, по ста ју жа ри шта 
су ко ба и не из ре ци вих пат њи за њи хо во ста нов ни штво. По ред 
ста рих ко ло ни јал них си ла, са још увек им пе ри јал ним ам би-
ци ја ма, по ја вљу ју се но ве по слов не им пе ри је ко је же ле да об-
ли ку ју др жа ве, ре ги о не па и чи тав свет по сво јој ме ри. Ка да 
се по гле да ју са вре ме ни при вред ни трен до ви ства ра ње но вих 
тех но ло ги ја и фун да мен тал на ис тра жи ва ња су ис кљу чи ва 
при ви ле ги ја ве ли ких и раз ви је них зе ма ља. Чак све ви ше мо-
же мо да го во ри мо ка ко су вла сни ци нај зна чај ни јих про на-
ла за ка и тех но ло ги ја ТНК. Не раз ви је не зе ље су у за ча ра ном 
кру гу са мо ре про дук ци је си ро ма штва. Гло ба ли за ци ја је са мо 
још ви ше по тен ци ра ла раз ли ке ко је по сто је из ме ђу раз ви је-
них и не раз ви је них зе ма ља. Рет ко ко ја зе мља тре ћег све та 
успе ва, за хва љу ју ћи гло ба ли за ци ји, да про ме ни свој ста тус у 
гло бал ном рас по ре ду мо ћи. При ме ри по пут азиј ских ти гро-
ва (и/или зма је ва) су сво је вр сна об ма на у функ ци ји кон тро ле 
стра те шког про сто ра.

Сте пен раз ви је но сти не ког про сто ра или за јед ни це по-
сле ди ца је ра зних исто риј ских окол но сти. Не ма уни вер зал-
ног пра ви ла, по сто је ве ли ке и раз ви је не зе мље, ма ле и не-
раз ви је не, ве ли ке и не раз ви је не, као и ма ле раз ви је не зе мље. 
По сто је при ме ри да су не ке зе мље због сво је ма ле ве ли чи-
не и ге о граф ског по ло жа ја би ле ван ин те ре сних сфе ра моћ-
них зе ма ља. Та чи ње ни ца да су има ли сло бо ду са мо стал ног 
де ло ва ња омо гу ћи ла им је да уре де си стем по сво јој ме ри и 
оства ре од ре ђе ни на пре дак. На дру гој стра ни по сто је ве ли ке 
зе мље са до ста при род ног бо гат ства ко је упра во због то га 
ни су оста вља не на ми ру и ни су има ле при ли ку да на пре ду ју. 
По сто је и оне зе мље чи је ели те ни су има ле ре ал ну пред ста ву 
о њи хо вој мо ћи и ре ал ним мо гућ но сти ма за ре а ли за ци ју соп-
стве них стра те ги ја. Та кве зе мље су у пер ма нент ном су ко бу 
са окру же њем или уну тра шњим не ми ри ма. Сва ка ко мо же да 
се узме у об зир и мо гућ ност да су ло кал не ели те би ле под-
стак ну те од стра них фак то ра да се упу сте у по ду хва те ко је 
ће осла би ти по зи ци ју зе мље ка ко би се овом лак ше ма ни пу-
ли са ло (при мер ин ва зи је Ира ка на Ку вајт). 
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3.6.Политика
Из вор но зна че ње ре чи по ли ти ка упу ћу је нас на ве шти-

ну во ђе ња др жав них - јав них по сло ва у ин те ре су за јед ни це. 
По ли ти ком се оства ру је све сно ре гу ли са ње кон фликт них 
си ту а ци ја и ин те ре са, и од лу чу је о за јед нич ким по сло ви ма 
и жи вот ним ак тив но сти ма јед не дру штве не за јед ни це. Пре-
ко по ли ти ке се ускла ђу ју су бјек тив не же ље са објек тив ним 
усло ви ма. Уче шћем у по ли тич ким про це си ма при пад ни ци 
за јед ни це ре а ли зу ју сво је ин те ре се, пр вен стве но ма те ри јал-
не и иде о ло шке. Због број но сти ак те ра укљу че них у по ли-
тич ке про це се нео п хо дан је од ре ђе ни сте пен објек тив не де-
тер ми ни са но сти при спро во ђе њу ин ди ви ду ал них ин те ре са. 
Из гра ђе ни ме ха ни зми де мо крат ских про це ду ра ко ји ма се 
опре де ље ња и ак тив но сти свих уче сни ка по ли тич ких про це-
са ка на ли шу уз до бро вољ но или при нуд но ува жа ва ња ин те-
ре са ве ћи не по ли тич ких ак те ра од ре ђу ју ефи ка сност си сте ма 
и сте пен ње го ве де мо кра тич но сти. Сви уче сни ци по ли тич-
ких про це са су ујед но и чла но ви за јед ни це, дру штва, од но-
сно гра ђа ни др жа ве ко јом упра вља ју ин сти ту ци је у скла ду са 
при хва ће ним прав ним нор ма ма на ко ји ма по чи ва ста бил ност 
за јед ни це.

По ли тич ки чи ни лац, с об зи ром на ње го ве број не ком-
по нен те, сло же ност и по ве за ност са дру гим чи ни о ци ма на-
ци о нал не мо ћи, бит но ути че на ка рак тер и ста бил ност на-
ци о нал не мо ћи др жа ве. По ли тич ки си стем јед не др жа ве, од-
ре ђу је уну тра шња по ли тич ка кре та ња и ста ње по ли тич ких 
при ли ка у њој, али на осно ву уну тра шњих при ли ка мо же да 
се за кљу чи и од нос пре ма ме ђу на род ном пра ву и оста лим су-
бјек ти ма ме ђу на род них од но са. Уко ли ко се на уну тра шњем 
пла ну по шту ју де мо крат ски прин ци пи ор га ни зо ва ња и у 
скла ду са тим функ ци о ни шу на ци о нал не ин сти ту ци је, он да 
је ве ли ка ве ро ват но ћа да се и на спољ но по ли тич ком пла ну 
по шту ју утвр ђе не ме ђу на род не кон вен ци је. Са гла сност уну-
тра шњих по ли тич ких сна га, по ли тич ких пар ти ја и ши рих 
сло је ва ста нов ни штва из гра ђу ју ста би лан дру штве ни си-
стем, што пред ста вља ва жан услов за ста бил ну на ци о нал ну 
моћ. Уну тра шња ста бил ност га ран ту је ре спект дру гих зе ма-
ља и успе шни ју ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са у ме ђу-
на род ним од но си ма. 
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Не ста бил ност уну тра шњих при ли ка го то во по пра ви лу 
до во ди до кр ше ња де мо крат ских прин ци па. Уну тра шње про-
ти ву реч но сти се че сто пре ли ва ју пре ко др жав них гра ни ца, 
ма кар да се скре не па жња са су штин ских про бле ма. Чак и ако 
су ис кљу че не хе ге мо ни стич ке пре тен зи је ван гра ни ца, уну-
тра шњи еко ном ски и по ли тич ки про бле ми до во де до дру га-
чи јег од но са оста лих су бје ка та ме ђу на род них од но са пре ма 
не ста бил ној за јед ни ци. Сла ба при вре да, оштра бор ба из ме-
ђу ра зних по ли тич ких су бје ка та, сна жна опо зи ци ја по ли ти-
ци вла де, по ли тич ки екс тре ми зам, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни 
кри ми нал, ко руп ци ја, пу че ви, по бу не, ет нич ки мо ти ви са ни 
су ко би и слич ни фе но ме ни има ју за по сле ди цу при вла че ње 
па жње дру гих ак те ра ме ђу на род них од но са. Та па жња иде 
од ре зер ви са но сти у од но су на на ве де на и слич на до га ђа ња, 
у до тич ној др жа ви, и њи хо во па жљи во пра ће ње, па до ак-
тив не ре ак ци је. Ре а го ва ње за ин те ре со ва них стра на мо же да 
бу де ви ше слој но. Мо же да се иде пре ко по ли тич ког ути ца ја 
или пу тем еко ном ске по мо ћи да се до при не се ре ша ва њу уну-
тра шњих про бле ма. Ме ђу тим, опи са на си ту а ци ја мо же да се 
ис ко ри сти и за пре ком по но ва ње по ли тич ке сце не и до во ђе ње 
ко о пе ра тив них струк ту ра на власт. За по слов не ак тив но сти 
мно гих пред у зе ћа ста бил ност је нео п хо дан услов за од ви ја ње 
при вред них ак тив но сти. Си ту а ци је су не рет ко кон тро ли са не 
и пу тем дик та ту ра.

По ли тич ке при ли ке ука зу ју на ста бил ност и уте ме ље-
ност на ци о нал не мо ћи. Уко ли ко по ли тич ки си стем ни је по-
ста вљен на де мо крат ским прин ци пи ма он да се отва ра про-
стор за мно ге суб вер зив не де лат но сти, ка ко из ну тра та ко и 
спо ља. Ов де не го во ри мо са мо о кла сич ним фор ма ма во ђе ња 
спе ци јал ног ра та и ме ђу др жав них су ко ба. Бит но је уочи ти 
ве зу ко ја по сто ји из ме ђу сна ге при вре де, по ли тич ке ста бил-
но сти и по ве ре ња гра ђа на ко ји су ори ги нал ни но си о ци су-
ве ре ни те та. Гра ђа ни су у јед ном де мо крат ском си сте му део 
сво је су ве ре но сти пре не ли на пред став ни ке у пар ла мен ту ко-
ји у њи хо вом ин те ре су вр ше функ ци ју за ко но дав не вла сти. 
Ин сти ту ци је си сте ма на осно ву усво је них за ко на упра вља ју 
дру штве но-еко ном ским жи во том зе мље, ре гу ли шу од но се 
из ме ђу гра ђа на, во де уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку. 

За функ ци о ни са ње опи са ног про це са нео п ход но је по-
сто ја ње и од ре ђе них фи нан сиј ских сред ста ва. Де мо крат ски 
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прин ци пи на ла жу да сва ки по ли тич ки су бјект уче ству је у 
фи нан си ра њу си сте ма ко ји је у ин те ре су свих. Ус по ста вље ни 
ме ха ни зми фи нан си ра ња пу тем по ре ске оба ве зе обез бе ђу ју 
јед на ко уче шће свих у скла ду са ко ри сти ма ко је има ју од си-
сте ма. Јед но став но ре че но ко ви ше за ра ђу је ви ше и упла ти 
у за јед нич ку ка су. Ме ђу тим, са гло ба ли за ци јом до ла зи до 
дис ба лан са у по ме ну том си сте му за јед нич ких при хо да. У 
на ци о нал ним при вре да ма бу џет ски при хо ди су обез бе ђи ва-
ни пу тем при ку пља ња по ре за од ак тив но сти уну тар гра ни-
ца (за ра да, про из вод ња, про да ја) и пу тем ца ри на за оне ко ји 
су обез бе ђи ва ли при хо де, од но сно тро ши ли но вац на ро бу 
про из ве де ну у ино стран ству. Ца рин ске так се су до дат но оп-
те ре ћи ва ле це ну ро бе јер се сма тра ло да онај ко тро ши но вац 
на до ма ће про из во де, тај по ма же упо шља ва њу до ма ћих ка-
па ци те та, обез бе ђу је ви ше рад них ме ста и бо ље за ра де. Ку-
по ви ном до ма ћих про из во да пу тем ефек та мул ти пли ка то ра 
по пу ња ва се бу џет са ви ше сред ста ва не го ка да се ку пу је ро-
ба из уво за. Сред ства при ку пље на у бу џе ту тро ше се на за до-
во ља ва ње за јед нич ких по тре ба: фи нан си ра рад ин сти ту ци ја, 
ула же у јав на до бра, ин фра струк ту ру, здрав ство, школ ство и 
обез бе ђу ју со ци јал на да ва ња. 

По сле дру гог свет ског ра та по чи ње пе ри од зна чај не тр-
го вин ске ли бе ра ли за ци је. Сма њу ју се ца рин ске сто пе и обез-
бе ђу је лак ши пре ко гра нич ни про ток ро ба, услу га и фи нан си-
ја. Др жав ни при хо ди се сма њу ју за део ца рин ских олак ши ца, 
што са мо по се би ни је ло ше. У по чет ној фа зи сма ње ње при-
хо да по је ди ни ци ца рин ског тран сфе ра на док на ђу је се по ве-
ћа њем бро ја истих. Ме ђу тим, ка ко вре ме од ми че, због по ве-
ћа ња уво за, ма ње раз ви је не зе мље за тва ра ју сво је про из вод не 
ка па ци те те јер ни су ви ше кон ку рент ни са ро бом ко ја до ла зи 
из ве ли ких ТНК ко је екс пло а ти шу ефек те еко но ми је оби ма. 
До ма ћа ин ду стри ја гу би бит ку са стра ном кон ку рен ци јом, 
ве ли ки број рад ни ка оста је без по сла, од но сно се ли се у ма-
ње аку му ла тив не гра не. Др жа ва под при ти ском не до стат ка 
сред ста ва по чи ње до дат но да оп те ре ћу је до ма ћа пред у зе ћа и 
ста нов ни штво. По чет ни по зи тив ни ефек ти гу бе се и не раз ви-
је не зе мље би ва ју при ну ђе не да за по тре бе основ них функ-
ци ја си сте ма узи ма ју кре ди те. 

У ме ђу вре ме ну ТНК по чи њу да ко ри сте сво ју сна гу 
за уце њи ва ње ло кал них вла сто др жа ца. По ста вља ју ћи не ко-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.319346

339

рект не зах те ве ка ко би уоп ште при ста ли да ло ци ра ју сво ју 
про из вод њу на про сто ру не раз ви је не, за ду же не зе мље, ТНК 
из бе га ва ју мно ге оба ве зе пре ма зе мљи до ма ћи ну. Не по што-
ва ње стан дар да у обла сти рад ног пра ва због пре ко мер не екс-
пло а та ци је рад ни ка до во ди до ве ће сто пе по вре да на рад ном 
ме сту и ма сов них про фе си о нал них обо ље ња. Здрав стве ни 
си стем ни је ви ше у ста њу да сер ви си ра на ра сле по тре бе ста-
нов ни штва јер су при хо ди сма ње ни. Из бе га ва ње оба ве за у 
по гле ду при ме не стан дар да у за шти ти жи вот не сре ди не и 
без бед но сти про из вод них про це са до во ди до уни шта ва ња 
при род них по тен ци ја ла и ра зор них не сре ћа. Уве же ни по лу-
фа бри ка ти се при ка зу ју са да ле ко ве ћом вред но шћу не го што 
објек тив но је сте, на кон об ра де у до ма ћем по го ну при из во зу 
се вред ност до дат ног ра да при ка зу је ма њом не го што је сте 
чи ме се још до дат но ус кра ћу ју при хо ди зе мљи до ма ћи ну.

Ин сти ту ци је зе мље до ма ћи на по го на ТНК, под при ти-
ском ду го ва и уце њи вач ке по ли ти ке стра них парт не ра све 
ви ше оп те ре ћу ју до ма ће ста нов ни штво. Гу би се ве за бли ско-
сти и осе ћа ја за јед ни штва. До ма ће ста нов ни штво ин сти ту-
ци је си сте ма све ви ше до жи вља ва као не при ја тељ ске. Ра сту 
тен зи је уну тар си сте ма, опо зи ци ја пра ва, или фи нан си ра на 
од цен та ра мо ћи ко ји же ле кон тро лу над да том др жа вом, ко-
ри сте ћи не за до вољ ство на ро да узур пи ра си стем и по чи ње 
пе ри од не ста бил но сти. 

Опи са ни ме ха ни зам је нај че шће при су тан у прак си ка-
да је реч о ма лим не раз ви је ним др жа ва ма ко је не ма ју до вољ-
но ни еко ном ске ни ин те лек ту ал не сна ге да се из бо ре са зам-
ка ма ко је со бом но си при хва та ње пра ви ла ва шинг тон ског 
кон сен зу са. Код ве ли ких др жа ва ма ло је те же спро во ђе ње 
опи са них сце на ри ја, али по ку шај на ме та ња нео кон зер ва тив-
ног мо де ла као је ди ног при хва тљи вог да би се ушло у круг 
иза бра них при су тан је у ра зним об ли ци ма.

3.7.Безбедност
Без бед ност про сто ра и љу ди је основ на ре зул тан та на-

ци о нал не мо ћи. На осно ву ста ња без бед но сти, или не бе збед-
но сти, на не ком про сто ру мо же мо за кљу чи ти ка ква је на ци о-
нал на моћ не ке др жа ве. 

Ов де тре ба по ћи пре све га од пи та ња да ли у усло ви ма 
гло ба ли за ци је мо же мо го во ри ти о на ци о нал ној без бед но сти. 
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С об зи ром да гло бал не ин сти ту ци је ни су ус по ста вље не, а да 
по сто је ћи си стем ме ђу на род них ин сти ту ци ја ни је у ста њу да 
се из бо ри са гло бал ним про бле ми ма још увек мо ра мо да се 
осла ња мо на на ци о нал не ин сти ту ци је. Кон тро лом на ци о нал-
ног про сто ра и пру жа њем без бед но сти гра ђа ни ма сво јих др-
жа ва на ци о нал не ин сти ту ци је ства ра ју прет по став ке за ус по-
ста вља ње гло бал них без бед но сних ме ха ни за ма. Од ри ца ње 
од на ци о нал ног су ве ре ни те та и пре пу шта ње обла сти без бед-
но сти мул ти на ци нал ним али јан са ма ко је су под до ми нант-
ним ути ца јем хе ге мо ни стич ких си ла но си ви ше стру ке опа-
сно сти. Нај пре по ла зи мо од то га да ин те ре си ве ли ких гло-
бал них си ла, са им пе ри јал ним ам би ци ја ма, ни ка да не мо гу 
да бу ду иден тич ни са ин те ре си ма ма лих су ве ре них др жа ва. 
Си ту а ци ја да по ме ну ти аран жма ни не об у хва та ју све др жа ве 
све та чи ни вр ло ве ро ват ном оп ци ју да се у не ким си ту а ци ја-
ма али јан са зло у по тре би ка ко би се ре а ли зо ва ли стра те шки 
ин те ре си до ми нант не си ле. Од ри ца њем од пра ва на соп стве-
ну стра те ги ју без бед но сти ма ле др жа ве сту па ју у ва зал не од-
но се ко ји под ра зу ме ва ју сла ње сво јих гра ђа на у бор бе за ту ђе 
ин те ре се.

Има ју ћи у ви ду опи са ни про цес овла да ва ња не ким про-
сто ром овом при ли ком тре ба под се ти ти на сред ства и ме то де 
ко ји ма се слу же хе ге мо ни стич ке си ле. Чи ње ни ца је да ма ле 
не раз ви је не зе мље мо гу ма ло то га са ме да учи не уко ли ко су 
на ме ти моћ них кор по ра ци ја и др жа ва. Ме ђу тим, увек по сто-
ји оп ци ја ства ра ња са ве за зе ма ља ко је пу тем груп не ак ци је 
мо гу да по бољ ша ју сво је по зи ци је. Пред у слов за пред у зи-
ма ње та квих ак ци ја је раз у ме ва ње гло бал них про це са и мо-
ћи тех нич ких сред ста ва ко ја су на рас по ла га њу са вре ме ним 
агре со ри ма. Кон тро ла над не ким про сто ром не под ра зу ме ва 
увек упо тре бу сред ста ва при ну де и те шку моћ. Успе шно су-
прот ста вља ње ме ха ни зми ма ма ни пу ла ци је и оно ме што се 
еуфе ми ни стич ки зо ве ме ка моћ под ра зу ме ва об је ди ња ва ње 
свих фак то ра на ци о нал не мо ћи. 

До сти за ње ни воа на ци о нал не мо ћи ко ји га ран ту је без-
бед ност гра ђа ни ма не ке др жа ве под ра зу ме ва функ ци о ни са-
ње ин сти ту ци ја на про сто ру це ле др жа ве и у пу ном ка па-
ци те ту. Нај пре, обра зов ни си стем мо ра да бу де кон ци пи ран 
та ко да је у функ ци ји раз во ја дру штва и на ци о нал не при вре-
де. Обра зо ва ње тре ба да до би је и ко смо по лит ску ком по нен-
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ту, али и оно што се под ра зу ме ва под па три о ти змом као од-
го вор но шћу гра ђа на пре ма дру штве ној гру пи ко јој при па да. 
Обра зов ни си стем без вас пит не ком по нен те је као да чо ве ка 
при пре ма те за сна ла же ње у ди вљи ни, на у чи те га да ко ри сти 
ком пас, али му не од ре ди те ази мут кре та ња. Уче ни ци кроз 
про цес ин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња тре ба да на у че да су 
као при пад ни ци гру пе увек ја чи и спо соб ни ји да се од у пру 
иза зо ви ма не го као ин ди ви ду ал ци. Та ко ђе кроз обра зов ни 
про цес тре ба да се ства ра ју на ви ке ве за не за здрав стве ну хи-
ги је ну, фи зич ку и мен тал ну. 

Здрав стве ни и со ци јал ни си стем та ко ђе тре ба да до при-
не су си гур но сти гра ђа на и осе ћа ју при пад но сти за јед ни ци 
ко ја бри не о ин те ре си ма сво јих чла но ва. Ка да има мо обра-
зо ва не, па три от ски опре де ље не здра ве љу де он да мо же мо да 
пра ви мо раз вој не стра те ги је али и да ус по ста вља мо по ли-
тич ки си стем ко ји је у функ ци ји ин те ре са гра ђа на. До би ја-
њем де мо крат ских фор ми ор га ни зо ва ња ми смо у при ли ци 
да кроз ин сти ту ци је си сте ма гра ди мо дру штво ко је пру жа 
мак си мум сво јим при пад ни ци ма у скла ду са по тен ци ја ли ма 
про сто ра и оче ки ва њи ма гра ђа на. 

По тре ба за си гур но шћу је јед на од при мар них људ ских 
по тре ба ко ја мо же да се за до во љи са мо кроз при пад ност за-
јед ни ци. Вр ло је бит но ускла ђи ва ње свих фак то ра на ци о нал-
не мо ћи ка ко би се ова ста ви ла у функ ци ју ин те ре са гра ђа на.

4.ЗАКЉУЧАК

Гло ба ли за ци ја је про ме ни ла мно ге ци ви ли за циј ске 
обра сце и мо де ле функ ци о ни са ња љу ди. Ме ђу тим, без об зи-
ра на бом ба сте де кла ра ци је о гло бал ној за јед ни ци и гра ђа-
ни ма све та у сва ко днев ном жи во ту и за ре ша ва ње ба зич них 
про бле ма љу ди су и да ље упу ће ни на не по сред но окру же ње 
(од по ро ди це, пре ко ло кал не за јед ни це до др жа ве). Не спор-
на је по тре ба за гло бал ном ре гу ла ти вом ме ђу тим, док се не 
ус по ста ве гло бал не ин сти ту ци је др жа ве су и да ље је ди не ко-
је мо гу прак тич ном ак ци јом да ре ша ва ју про бле ме гра ђа на. 
Сва ка ко успе шност у про це су ре а ли за ци је ин те ре са за јед ни-
це љу ди ко ја оби та ва на не ком про сто ру за ви си од сте пе на 
ускла ђе но сти свих еле ме на та на ци о нал не мо ћи. По је ди нац 
гу би бит ку са кор по ра тив ним или не ким дру гим об ли ком 
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ор га ни за ци је про фит но ори јен ти са них гру па. Сна га гра ђа на 
про ис ти че из при пад но сти до бро ор га ни зо ва ној дру штве ној 
гру пи.

Аде кват на упо тре ба на ци о нал не мо ћи мо гу ћа је ис кљу-
чи во пу тем уса гла ша ва ња по ли тич ких чи ни ла ца. По ли тич-
ки су бјек ти тре ба да по се ду ју нео п ход не људ ске и про фе си-
о нал не ква ли те те ка ко би ра ци о нал но усме ра ва ли ан га жо ва-
ње људ ских и при род них ре сур са, еко ном ских, на уч но - тех-
но ло шких и дру гих по тен ци ја ла. Др жав на моћ тре ба да бу де 
у функ ци ји чу ва ња и осна жи ва ња на ци о нал них вред но сти и 
ин те ре са. Ова функ ци ја на ци о нал не мо ћи оства ру је се пу тем 
од го ва ра ју ће ду го роч не стра те ги је у ко јој си стем без бед но-
сти и за шти те од угро жа ва ња ста бил но сти си сте ма чи ни не-
из о став ну ком по нен ту. Овај си стем тре ба да де лу је пре вен-
тив но ка ко би се спре чи ли на ср та ји на утвр ђе не вред но сти 
за јед ни це. Та ко ђе си стем тре ба да бу де до вољ но оспо со бљен 
да де лу је уко ли ко не ко кре не са на ме ром да сво је ин те ре се 
ре а ли зу је на уштрб кон крет не за јед ни це љу ди ко ја жи ви на 
да тој те ри то ри ји.

Др жа ве или ком па ни је ко је има ју пре тен зи ја на од ре ђе-
ни про стор же ле, пре све га, да осла бе од брам бе но-за штит ни 
си стем за јед ни це. При суб вер зив ним ак тив но сти ма на па да ју 
се сви аспек ти на ци о нал не мо ћи чи ме се ди рект но ути че на 
без бед ност љу ди ко ји жи ве на од ре ђе ном про сто ру. Иза зи ва-
ње не по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је и при ка зи ва ње др жа ве 
као оту ђе ног си сте ма ко ји жи ви свој жи вот је јед на од фа за 
у пре у зи ма њу кон тро ле. Ово ме прет хо де ак тив но сти ко је су 
се не ка да на зи ва ле спе ци јал ним ра том: сла бље ње при вре де, 
ин док три на ци ја ели те, фа бри ко ва ње афе ра, ком про ми та ци ја 
без бед но сних слу жби, ути цај них лич но сти и стра на ка. Про-
стор се у тој ме ри при пре ми пу тем со ци јал ног ин же ње рин га 
да на кра ју гра ђа ни пре да то ра до жи вља ва ју као свог спа си о-
ца. Као што смо већ ре кли нор мал но је да код ма њих, не раз-
ви је них и ви ше на ци о нал них за јед ни ца овај про цес иде да ле-
ко јед но став ни је.

Ма ле зе мље сво ја огра ни че ња мо гу да пре ва зи ђу пу тем 
са ве зни штва са при ја тељ ским др жа ва ма. Са вез ви ше др жа-
ва мо же да од вра ти не при ја те ље и не при ја тељ ско окру же ње 
про ме ни у сво ју ко рист. По ли тич ки чи ни о ци има ју пре суд ну 
уло гу у кре и ра њу без бед но сног ам би јен та. Ме ђу тим, по вољ-
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на без бед но сна си ту а ци ја не за ви си са мо од ман да та јед не 
вла де. Не а де кват но по сту па ње по ли тич ких чи ни ла ца у ду-
жем вре мен ском пе ри о ду мо же да до при не се усва ја њу по гре-
шних ста во ва у стра те шким до ку мен ти ма др жа ве. По гре шно 
усме ра ва ње на ци о нал них ре сур са, у ду жем вре мен ском ин-
тер ва лу, ра за ра на ци о нал ну моћ. Крај њи ре зул тат то га је не-
у спе шно от кла ња ње без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи 
ви тал ним др жав ним вред но сти ма.

По се бан ути цај на ус по ста вља њу, одр жа ва њу и ја ча њу 
(или сла бље њу) и по ка зи ва њу на ци о нал не мо ћи има ин фор-
ма тив но-про па ганд на ком по нен та по ли тич ког чи ни о ца. У 
усло ви ма гло ба ли за ци је ме диј ских мре жа, за хва љу ју ћи са-
вре ме ним те ле ко му ни ка ци о ним си сте ми ма ви ше не по сто-
ји др жав ни ин фор ма тив ни про стор. Са те лит ски про гра ми и 
ин тер нет мре жа не до зво ља ва ју мо гућ ност ап со лут не изо ла-
ци је про сто ра од про па ганд них ути ца ја спо ља. Агре сив не и 
ду го роч не кам па ње пу тем елек трон ских ме ди ја мо гу да до-
ве ду ве ћи ну по пу ла ци је до то га да ви ше не мо гу да раз ли ку-
ју ла жи од исти не. До бро при пре мље не про па ганд не ак ци је 
мо гу, у кра ћем или ду жем ро ку, да до ве ду до ин стру мен та ли-
за ци је циљ не гру пе.13

На су прот про па ганд ним ак тив но сти ма не при ја те ља 
сто ји ин фор ми са ње пу тем ко га тре ба да се осна жи уве ре ње 
гра ђа на и свих су бје ка та ма тич не др жа ве у по тре бу и мо гућ-
ност успе шне од бра не на ци о нал них ви тал них вред но сти и 
оства ри ва ње на ци о нал них ци ље ва. Ефек ти ин фор ми са ња се 
по сти жу уко ли ко је пра во вре ме но, исти ни то, си сте ма тич но 
са кри тич ким од но сом пре ма ре ал но сти. Осми шље но ин-
фор ми са ње у ве ли кој ме ри до при но си да гра ђа ни сво ја ин-
ди ви ду ал на са зна ња сте че на кроз еду ка ци ју, про ши ру ју и 
уна пре ђу ју, чи ме се у це ли ни осна жу је по ли тич ки чи ни лац 
на ци о нал не мо ћи. Са дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да 
уко ли ко ин фор ми са ње ни је до бро осми шље но, мо же да бу де 
и де мо ти ви шу ће, од но сно да уру ша ва на ци о нал ну моћ. Ра ди 
се о евен ту ал ним слу ча је ви ма ка да је по вр шно, јед но стра но, 
не ре дов но, за ста ре ло и дог мат ско.

Оп ста нак др жа ве пр вен стве но за ви си од спрем но сти 
ње них гра ђа на (це ло куп ног ста нов ни штва) да је бра не. Та кав 

13 Древни кинески војсковођа Сун Цу Ву каже: „Потчинити непријатеља без 
борбе врхунац је ратне вештине“.
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же ље ни ни во од брам бе не спрем но сти гра ђа на по сти же се 
план ским, уме шним и ускла ђе ним ду го трај ним де ло ва њем 
ни за фак то ра и окол но сти. Мо гућ ност успе шне од бра не од 
спољ них ата ка за ви си нај ви ше од ква ли те та обра зо ва ња ста-
нов ни штва. Раз у ме ва ње си ту а ци је, раз ли ко ва ње исти не од 
ла жи, пре по зна ва ње по лу и сти на мо гу ће је са мо уко ли ко су 
гра ђа ни сте кли од го ва ра ју ће обра зо ва ње. Обра зов ни си стем, 
по ред струч не ком по нен те, не из о став но мо ра да са др жи и 
део о етич ким оба ве за ма гра ђа на пре ма оста лим чла но ви-
ма за јед ни це као и са гле да ва ње њи хо ве од го вор но сти за ста-
ње у њи хо вој про фе си о нал ној обла сти. По ли ти чар, др жав ни 
функ ци о нер или за по сле ни уко ли ко не ма ју етич ких об зи ра у 
од но су на по сао ко јим се ба ве пред ста вља ју опа сност по др-
жа ву, ко лек тив, по ро ди цу и са ме се бе.

Спо соб ност др жа ве да за шти ти ин те ре се ње них гра-
ђа на не за ви си са мо од ели та. Али ели те су нај од го вор ни је 
за ства ра ње ам би јен та у ко ме су гра ђа ни спо соб ни да пре-
по зна ју оп ште и за јед нич ке ин те ре се. Ели те су од го вор не за 
из град њу си сте ма ко ји кон тро ли ше лич ни его и зам у ци љу 
ре а ли за ци је оп штег ин те ре са. Је ди но си стем ко ји мо же да 
снак ци о ни ше пре кр ши о це на на ци о нал ном ни воу до при но си 
и гло бал ној без бед но сти.
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NATIONALPOWER
INTHECONDITIONSOFGLOBALIZATION

Sum mary

AfterthefalloftheBerlinWall,thesocialthoughtisbran
dedbydiscussionsonglobalization.However,therearefewpa
person theanalysisof relationsbetweenglobalprocessesand
stateinstitutions.Thegoalofauthorsistopointthechangedrole
ofstateinstitutionsintheconditionsofglobalization.Theanaly
sisofavailablesourcesfromthissubjectareaprovidestheaut
horswiththeconclusionthatthepowerofstatetoinfluencethe
chainofeventsisdiminishing.Oneofthemaincausesofpower
deficitistheglobalizationoffinancialflows.Thelossofcontrol
regardingfinancialoperations leaves the statewithouta signi
ficantportionof its revenues.Theneed to compensate the lost
revenues burdens the local population and revenues, which in
turnraisesinternaltensionsandsysteminstability.Organiclink
betweenstateinstitutionsandtheinterestofcitizensisbeinglost.
Thissituationisparticularlyfavorableforaninfluxofpredatory
transnationalcorporations,whichusetheexistingcircumstances
torealizetheirowninterests.Inthiscontext,smallandundevelo
pedcountries,whichshouldresolvetheissueofdeficitofpower
byclosingmutualarrangementsandinsistingonthedevelopment
ofglobalinstitutionalmechanismsareinparticularjeopardy.
KeyWords:Power,NationalPower,State,Globalization,Tran

snationalCorporations,HumanSecurity.
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