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да ју ће ели те су те жи ле да свој ин
те рес про гла се оп штим дру штве
ним ин те ре сом, а све за рад то га да 
би оства ри ле власт над це ло куп
ним дру штвом и да би оства ри ле 
сво је ин те ре се. 

Чи ње ни ца да ели ту углав ном 
са чи ња ва ју ви со ко о бра зо ва ни 
сло је ви су прот но оче ки ва њи
ма не зна чи и да она пред ста вља 
мо дер ни за циј ски усме ре ну гру
пу, већ она по ста је нај зна чај ни ји 
фак тор дру штве них по де ла. Она 
је чи ни ла штит вр хов ног по ли
тич ког ауто ри те та, ко ји је био 
кре а тор иде о ло ги је чи ја су глав на 
обе леж ја ко лек ти ви зам и ан ти ин
ди ви ду а ли зам. У та квим усло ви ма 
по ли тич ка во ља ве ћи не ,,ни је мо
гла би ти ис ка за на а још ма ње из
вр ше на про тив но во љи све моћ не 
ели те’’ (стр. 270). 

Сло бо дан Ми ла ди но вић, да
кле, сма тра, мо же се ре ћи оправ
да но, да вла да ју ће ели те на про
сто ру бив ше Ју го сла ви је ни су 
ура ди ле оно што се од њих оче ки
ва ло. Уме сто да ели те бу ду но си
о ци дру штве них про ме на, оне су 
по ста ле упра во су прот но од то га. 
По ста ле су но си о ци про шло сти 
ко ји ма је од го ва ра ла успа ва на ма
са ,,чи ја се со ци јал на ак ци ја оства
ру је у хип но тич ком сну’’ (стр. 
262).     

Је ле на То до ро вић*

УПРА ВЉА ЊЕ 
СА ОНЕ СТРАНЕ 
НАЦИОНАЛНЕ 
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Ми ха ел Цирн , „Фи
лип Ви шњић“, Београд, 
2003, 316 стр.

Про це си ин тен зи ви ра ња и 
ши ре ња при вред них и дру штве
них од но са ко ји ма се ма ни фе сту
је фе но мен гло ба ли за ци је, ме ња ју 
из глед на ци о нал не др жа ве да на
шњи це. По сма тра но из угла тра
ди ци о нал ног схва та ња др жа ве, 
она ме ња при ро ду су ве ре ни те та 
ко ји по ста је у из ве сној ме ри окр
њен. Гло ба ли за ци ја као фе но мен 
за о ку пља па жњу јав но сти на свим 
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кон ти нен ти ма, у оним др жа ва
ма ко је у нај ве ћој ме ри ужи ва ју у 
ње ним пло до ви ма у еко ном ском 
сми слу али и у оним дру гим (зе
мље тре ћег све та или си ро ма шног 
ју га) у ко ји ма је гло ба ли за ци ја си
но ним за про ду бљи ва ње еко ном
ских и со ци јал них не јед на ко сти 
и си ро ма штва. Пред но сти и не до
ста ци овог згу шња ва ња при вред
них и дру штве них од но са те ма су 
мно гих на уч них сту ди ја. Књи га 
Ми ха е ла Цир на „Упра вља ње са 
оне стра не на ци о нал не др жа ве“ 
ба ца дру га чи је све тло на про цес 
гло ба ли за ци је. На и ме, ова сту
ди ја не мач ког по ли ти ко ло га у из
да њу „Фи ли па Ви шњи ћа“ ба ви се 
про бле ма ти ком кри зе упра вља ња 
у на ци о нал ним др жа ва ма као по
сле ди ца гло ба ли за ци је од но сно 
дру штве не де на ци о на ли за ци је, 
ка ко ову по ја ву на зи ва Цирн. 

По ла зна прет по став ка сту ди је 
је сте тврд ња да де на ци о на ли за
ци ја до во ди до кри зе упра вља ња, 
од но сно, на ци о нал не ме ре не ну
де ре ше ња за мно ге про бле ме ко ји 
пре ла зе гра ни це по је ди нач не др
жа ве. То до во ди до по ра ста бро ја 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је 
на ста ју као од го вор на не до стат
ке др жав нона ци о нал ног упра
вља ња. По ли тич ка ин те гра ци ја 
са оне стра не на ци о нал не др жа ве 
све је уоч љи ви ја по след њих де це
ни ја али је кључ но пи та ња ко ли ко 
та кво упра вља ње мо же би ти ефи
ка сно у от кла ња њу де фи ци та на
ци о нал ног упра вља ња. 

Сту ди ја је по де ље на на три це
ли не ко је се ло гич ки на сла ња ју 
јед на на дру гу. У пр вом де лу књи ге 
аутор ука зу је на те шко ће ко је иза
зи ва ју кри зу упра вља ња у вре ме
ну де на ци о на ли за ци је. Ка ко сам 
аутор ка же, „у пр вом де лу се вр
ши де скрип тив но про це њи ва ње 
по сле ди ца де на ци о на ли за ци је“ 
(стр. 7) та ко што по ку ша ва да од
го во ри на пи та ња шта је за пра во 
де на ци о на ли за ци ја и у ко јим под
руч ји ма она по га ђа де мо крат ске 
др жа ве бла го ста ња. Аутор је сво ју 
ана ли зу усме рио на зе мље ОЕCD 
све та (Or ga ni za tion for Eco no mic 
Co o pe ra tion and De ve lop ment) ко
је су, по ње го вом ми шље њу, нај ви
ше за хва ће не кри зом упра вља ња 
бу ду ћи да су се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка упра во ове др жа ве 
би ле си но ним за до бро упра вља
ње. За Цир на, де мо крат ска др жа
ва бла го ста ња ко ју ко ри сти као 
ме ри ло успе шно сти упра вља ња 
„по чи ва на прин ци пи ма јед на ких 
шан си, рав но мер ној рас по де ли 
бо гат ства и јав ној од го вор но сти 
пре ма љу ди ма ко ји се би не мо гу 
при у шти ти ми ни ма лан стан дард 
до брог жи вље ња“(стр. 25). Ове 
др жа ве су да нас у про бле му јер 
не ма ју ка па ци те те да оства ре ци
ље ве упра вља ња ко ји су се ме ња ли 
кроз исто ри ју та ко да да нас мо же
мо го во ри ти о че ти ри ци ља упра
вља ња: без бед ност (уну тра шња 
и спо ља шња), иден ти тет, ле ги ти
ма ци ја и бла го ста ње. По ме ну ти 
ци ље ви ни су са мо нор ма тив на 
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до бра по што их љу ди сма тра ју по
жељ ним, већ су и функ ци о нал на 
до бра јер њи хов из о ста нак мо же 
до ве сти у кри зу по ли тич ки си
стем у од ре ђе ној зе мљи. Цирн иде 
и ко рак да ље и твр ди да су ова че
ти ри ци ља би ла урав но те же на у 
де мо крат ској др жа ви бла го ста ња 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка а 
он да су се дру штве не и тр го вин
ске ве зе про ши ри ле из ван гра
ни ца на ци о нал не др жа ве и то је 
зна чи ло да др жа ве не мо гу ви ше 
да оства ре све ци ље ве упра вља
ња уз по моћ ин стру ме на та ко ји 
су им до та да би ли на рас по ла га
њу. У мо мен ту ин тен зи ви ра ња де
на ци о на ли за ци је ја вља се, пре ма 
ми шље њу ауто ра, кључ ни фак тор 
ко ји ре ме ти успе шност упра вља
ња а то је не по ду да ра ње до ме та 
по ли тич ких уре ђе ња и тр го вин
ских ве за.

Дру го по гла вље пр вог де ла 
књи ге у пот пу но сти је по све ће но 
де на ци о на ли за ци ји. Он сма тра да 
је тер мин дру штве на де на ци о на
ли за ци ја при клад ни ји од уста ље
ног тер ми на гло ба ли за ци ја и на
во ди раз ло ге за та кво ми шље ње. 
Иако се за мно ге про це се мо же 
ре ћи да пре ла зе гра ни це на ци о
нал не др жа ве (тран сна ци о нал не 
ко му ни ка ци је, тран сна ци о нал на 
пред у зе ћа, за га ђе ње жи вот не сре
ди не), не мо же се твр ди ти за сва
ки од њих да је гло ба лан. При мер  
за то он на ла зи у чи ње ни ци да се 
свет ска тр го ви на пр вен стве но 
од ви ја из ме ђу три еко ном ска бло

ка  ЕУ, НАFТА (North Ame ri can 
Free Tra de As so ci a tion) и АSЕАN 
(As so ci a tion of So ut he ast Asian Na
ti ons), док су нај не ра зви је ни је зе
мље из ван овог кру га. Цирн за тим 
ну ди сво ју де фи ни ци ју дру штве
не де на ци о на ли за ци је на осно ву 
ко је мо же мо за кљу чи ти да се су
шти на де на ци о на ли за ци је од но
си на ин тен зи ви ра ње раз ме не у 
обла сти ма при вре де, на си ља, мо
бил но сти, жи вот не сре ди не, кул
ту ре и ко му ни ка ци је. Он то пот
кре пљу је кон крет ним по да ци ма 
за сва ко од пред мет них под руч ја. 

У тре ћем и че твр том по гла вљу 
аутор се фо ку си рао на два од че
ти ри ци ља упра вља ња – без бед
ност и со ци јал но бла го ста ње  у 
де на ци о на ли зо ва ном све ту. Ка да 
је реч о без бед но сти, оства ре ње 
овог ци ља зна чи ис пу ња ва ње че
ти ри за дат ка: за да так од бра не, за
да так прав не др жа ве, за да так вла
да ви не и за да так за шти те.  Цирн 
сто ји на ста но ви шту да су за да ци 
од бра не и прав не др жа ве успе
шно оства ре ни по што је опа сност 
угро жа ва ња од стра не дру гих др
жа ва го то во све де на на ми ни мум 
као и за шти та ин ди ви дуе од др
жав не ин тер вен ци је. Дру га чи је 
го во ре ћи, сма ње не су опа сно сти 
ко је ин ду ку је др жа ва. Ка да је реч о 
оста лим за да ци ма, ту ства ри сто је 
не што дру га чи је. То су опа сно сти 
ко је про из во ди дру штво и од но
се се на де ло ва ње те ро ри стич ких 
удру же ња (за да так вла да ви не) и 
дру гих дру штве них ак те ра (за да
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так за шти те). Мно го број на те ро
ри стич ка удру же ња при сут на на 
ме ђу на род ној сце ни као и по раст 
тр го ви не дро гом и дру ги ви до ви 
кри ми на ла го во ре у при лог те зи 
да је у де на ци о на ли зо ва ном све ту 
по ве ћан број ри зи ка ко је ин ду ку
је дру штво. Пр ви део књи ге аутор 
за вр ша ва пред ста вља њем си ту а
ци је у ве зи са со ци јал ним бла го
ста њем као ци љем упра вља ња и 
при том твр ди да еко ном скопо
ли тич ко упра вља ње нај ви ше па ти 
од дру штве не де на ци о на ли за ци
је.

У дру гом де лу сту ди је аутор 
про бле ма ти зу је упра вља ње са оне 
стра не др жа ве тј. по ли тич ку ин
те гра ци ју ко ја је све при сут ни ја 
са оне стра не на ци о нал не др жа ве. 
За ње га по ли тич ка ин те гра ци ја у 
де на ци о на ли зо ва ном све ту пре 
све га зна чи из град ња и ја ча ње ин
тер на ци о нал них и тран сна ци о
нал них ин сти ту ци ја. Оно што је 
за ме ђу на род не ин сти ту ци је пре
суд но је сте да др жа ве и дру ги дру
штве ни ак те ри уре ђу ју сво је по
на ша ње, не оче ку ју ћи за шти ту од 
над ре ђе не цен трал не ин стан це. У 
скла ду са тим Цирн раз ли ку је три 
вр сте упра вља ња: упра вља ње ко је 
вр ши на ци о нал на др жа ва (go ver
nan ce by go vern ment), упра вља
ње уз по моћ др жа ва ( go ver nan ce 
with go vern ment) и упра вља ње 
без др жа ва (go ver nan ce wit ho ut 
go vern ment). Европ ску уни ју, ко ја 
пред ста вља до са да нај ра зви је ни
ји об лик ре ги о нал не по ли тич ке 

ин те гра ци је, по сма тра одво је но 
од оста лих вр ста ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Aутор раз ли ку је 
осам ти по ва ме ђу на род них ин
сти ту ци ја на осно ву че ти ри ди хо
то ми је: ме ђу на род ни и тран сна
ци о нал ни ре жи ми, ме ђу на род не 
и тран сна ци о нал не мре же, ме ђу
на род не и тран сна ци о нал не ор га
ни за ци је и ме ђу на род ни и тран
сна ци о нал ни прин ци пи. За сва ки 
од по ме ну тих ти по ва он на во ди 
при ме ре ко ји су ре пре зен та тив
ни. Та ко се ре жим ме ђу на род не 
тр го ви не по зна ти ји као ГАТТ по
ми ње као при мер за ме ђу на род ни 
ре жим чи ја је су шти на у то ме да 
га до го ва ра ју др жа ве ме ђу со бом 
и да су пра ви ла ко ја они утвр ђу ју 
оба ве зна за све др жа ве пот пи сни
це ( go ver nan ce with go vern ment), 
док пра ви ла о до пин гу у Ме ђу
на род ном олим пиј ском ко ми те
ту при па да ју тран сна ци о нал ном 
ре жи му бу ду ћи да их при ме њу ју 
и не др жав ни тран сна ци о нал ни 
ак те ри (go ver nan ce wit ho ut go
vern ment). Ме ђу на род не и тран
сна ци о нал не мре же  од ли ку је то 
што оне не са др же обра сце по на
ша ња за раз ли ку од ме ђу на род них 
ре жи ма већ са мо про це ду рал не 
нор ме и ког ни тив не за јед нич ке 
чи ни о це. При мер ме ђу на род не 
мре же је су су сре ти ше фо ва вла да 
гру пе Г7 док је  тран сна ци о нал ну 
мре жу аутор  пред ста вио кроз тзв. 
на уч не за јед ни це у под руч ју за
шти те жи вот не сре ди не. Раз ли ко
ва ње ме ђу на род них и тран сна ци
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о нал них ор га ни за ци ја не зах те ва 
до дат но раз ја шња ва ње. Оно што 
је за ни мљи во је сте то што Цирн 
у ти по ве ме ђу на род них ин сти ту
ци ја укљу чу је и прин ци пе и то као 
ме ђу на род но при зна ти кон сти ту
тив ни прин цип он под ра зу ме ва 
су ве ре ни тет док је тран сна ци о
нал ни кон сти ту тив ни прин цип 
кул тур на то ле ран ци ја. Прин ци пи 
су, по ње му, оп шти ји од ме ђу на
род них ре жи ма за то што им се, 
за раз ли ку од њих ко ји ва же са мо 
у пред мет ном под руч ју, ва жност 
про ши ру је на ви ше под руч ја. 
Збир пра ви ла свих по ме ну тих ин
сти ту ци ја чи ни упра вља ње са оне 
стра не на ци о нал не др жа ве тј. glo
bal go ver nan ce.

Аутор у ше стом по гла вљу об
ра ђу је фе но мен по зи тив не по ли
тич ке ин те гра ци је ко ји упо ре ђу је 
са не га тив ном по ли тич ком ин те
гра ци јом при че му је од пре суд не 
ва жно сти са др жај уре ђе ња. Код 
не га тив не по ли тич ке ин те гра ци
је ме ђу на род не ин сти ту ци је за
бра њу ју др жа ва ма да сво јим уред
ба ма за ди ру у тр жи шне про це се 
на ци о нал них еко но ми ја, као што 
је слу чај у Европ ској уни ји. На су
прот то ме, по зи тив на по ли тич ка 
ин те гра ци ја хра бри хар мо ни зо
ва ње на ци о нал них ме ра на ин тер
на ци о нал ном ни воу. Као при мер 
за по зи тив ну ин те гра ци ју он на
во ди три ме ђу на род на ре жи ма у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди
не: ре жим ки се лих ки ша, озон ски 
ре жим и ре жим нафт них тан ке ра. 

Код свих ових ре жи ма др жа ве су 
се спо ра зу ме ле да спро ве ду од
ре ђе не ме ре ка ко би оства ри ле 
од ре ђе не ци ље ве. За раз ли ку од 
по зи тив них ре жи ма,  код не га тив
них уре ђе ња др жа ве се оба ве зу ју 
на не из вр ша ва ње. Сед мо по гла
вље по ку ша ва да од го во ри на пи
та ње да ли ме ђу на род не ин сти ту
ци је др же ко рак са дру штве ном 
де на ци о на ли за ци јом. За кљу чак је 
да се у ве ли ком бро ју под руч ја ја
вља по тре ба за ме ђу на род ним ин
сти ту ци ја ма, ме ђу тим, ни су све 
др жа ве ни ти сва под руч ја исто
вре ме но по го ђе на дру штве ном 
де на ци о на ли за ци јом. Очи глед но 
је да то ком про це са де на ци о на
ли за ци је на ста ју си стем ски не до
ста ци у не ким до ме ни ма као што 
су ор га ни зо ва ни кри ми нал или 
гло бал ни еко ло шки ри зи ци. 

Је дан од си стем ских де фи ци
та ко ји Цирн об ра ђу је у осмом 
по гла вљу је сте не до ста так де мо
крат ске мо гућ но сти кон тро ле са 
оне стра не на ци о нал не др жа ве. 
Пре ма јед ном схва та њу де мо кра
ти ја озна ча ва об лик јав ног фор
ми ра ња во ље по ко ме сви за ин
те ре со ва ни ак те ри има ју јед на ке 
мо гућ но сти ути ца ња. Дру го схва
та ње де мо кра ти је пак, де мо кра ти
ју сво ди на си стем од лу ка до ко јих 
се до ла зи не за ви сно од са др жа ја 
од лу чи ва ња. Ка ко год да схва ти
мо де мо кра ти ју, о де фи ци ту де мо
кра ти је из ван на ци о нал не др жа ве 
мо ра се рас пра вља ти као о не до
стат ку спо соб но сти упра вља ња. 
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до исто вре ме ног ин тен зи ви ра ња 
по ли тич ке ин те гра ци је и по ли
тич ке фраг мен та ци је (дез ин те
гра ци је).

Тре ћа це ли на књи ге до но
си ар гу мен то ва но про ма тра ње 
ка ква је за пра во бу дућ ност ком
плек сног упра вља ња све том са 
оне стра не на ци о нал не др жа ве. 
Аутор нај пре у пр ва два по гла вља 
ука зу је на гра ни це де на ци о на ли
за ци је (по гла вље 10) и мо гу ће ли
ни је су ко ба као прет ње ком плек
сном упра вља њу све том ( по гла
вље 11). Ка да го во ри о гра ни ца ма 
де на ци о на ли за ци је, Цирн твр ди 
да дру штве на де на ци о на ли за ци
ја на пре ду је бр зи ном му ње док 
ства ра ње по ли тич ких ин стан ци 
са оне стра не на ци о нал не др жа ве 
не пра ти у пот пу но сти тај тем по. 
Та ко ђе, он за сту па ста но ви ште да 
је сва ки по вра так на ре на ци о на
ли за ци ју осу ђен на про паст. Свет 
је да нас то ли ко де на ци о на ли зо
ван да оп ста нак оштро одво је них 
на ци о нал них др жа ва ни је мо гућ. 
Ка да го во ри о гло бал ним ли ни ја
ма су ко ба, он ка же да у на ред них 
не ко ли ко де це ни ја не ви ди ве ли
ки су коб свет ских раз ме ра. На 
кра ју, по след ње по гла вље књи ге 
до но си Цир но ву оп ти ми стич ну 
ви зи ју ком плек сног упра вља ња 
све том. Иако сма тра да је та кав 
про је кат по зи тив на уто пи ја, она 
се мо же оства ри ти у од ре ђе ним 
окол но сти ма. Пр во се мо ра схва
ти ти да по јам ком плек сног упра
вља ња зна чи за јед нич ко де ло ва ње 

Ка да се го во ри о де мо крат ском 
де фи ци ту Европ ске уни је, че сто 
се при мед бе од но се на не до вољ ну 
де мо кра тич ност од ре ђе них ин
сти ту ци ја ЕУ – Европ ског пар ла
мен та,    Са ве та ми ни ста ра. Иако 
ни је спор на ова вр ста при ме да ба, 
су шти на је у то ме да се код ЕУ ра
ди о по ли тич ком си сте му од лу чи
ва ња у ви ше рав ни ко ји се са сто ји 
од ис пре пле те них си сте ма  на ци
о нал них и европ ских ин сти ту ци
ја. Аутор се по себ но освр ће на дух 
за јед ни це као услов де мо кра ти је 
ко ји још увек ни је до стиг нут у 
Евро пи. По след ње по гла вље дру
гог де ла сту ди је по све ће но је по
ли тич кој фраг мен та ци ји од но сно 
об ја шња ва се ве за из ме ђу по ра ста 
дру штве не де на ци о на ли за ци је и 
ја ча ња по ли тич ке фраг мен та ци је. 
Оно што је кључ но у овој ре ла
ци ји на ма кро ни воу је сте да дру
штве на де на ци о на ли за ци ја де лу је 
по сред но на по ли тич ку фраг мен
та ци ју кроз: „ра сту ћу не јед на
кост, уки да ње кул тур них раз ли ка, 
не за до вољ ство цен трал ном др
жа вом, по раст ими гра ци је“(стр. 
204). На ми кро ни воу се по ли тич
ка фраг мен та ци ја ма ни фе сту је 
пре ко ја ча ња ре ги о на ли стич ких 
по кре та (Шко ти и Вел ша ни у Ве
ли кој Бри та ни ји, Кор зи кан ци у 
Фран цу ској, ста нов ни ци Кве бе ка 
у Ка на ди) и рас ту ће по др шке екс
трем но де сним пар ти ја ма и по ра
сту ра си стич ких на па да. Та ко до
ла зи мо до па ра док са дру штве не 
де на ци о на ли за ци је  она до во ди 
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раз ли чи тих по ли тич ких рав ни. 
Про је кат ком плек сног упра вља
ња све том пре ма ње го вом ми шље
њу, по чи ва на „об у хва та њу дру
штве не де на ци о на ли за ци је по ли
тич ком де на ци о на ли за ци јом, на 
из град њи ду ха за јед ни це са оне 
стра не на ци о нал них дру шта ва и 
на при ма њу де мо крат ских ква ли
те та по ли ти ке у ви ше рав ни“ (стр. 
260). На кра ју, Цирн из но си 15 
пред ло га за уна пре ђе ње про јек та 
ком плек сног упра вља ња све том 
ана ли зом ко јих се мо же из ве сти 
за кљу чак да мо ра ју ис пу ни ти три 
гру пе за да та ка: пр во пре ко за јед
нич ког де ло ва ња ме ђу на род них, 
на ци о нал них и суб на ци о нал них 
уре ђе ња уна пре ди ти со ци јал
но бла го ста ње од но сно сма њи
ти еко ном ске не јед на кост, за тим 
тре ба де мо кра ти зо ва ти про је кат, 
а по ред то га тре ба да по сто је и ме
ха ни зми ко ји у ком плек сном све
ту за до во ља ва ју по тре бу за иден
ти те том. Цир но во де ло „Упра
вља ње са оне стра не на ци о нал не 
др жа ве“ пи са но је ја сним је зи ком 
ко ји ши ра јав ност мо же раз у ме ти. 
Мно штво по да та ка ко ји се мо гу 
на ћи би ло из дво је но, би ло у ви ду 
гра фи ко на и та бе ла пот кре пљу
ју основ не хи по те зе ко је за сту па 
по зна ти не мач ки по ли ти ко лог. 
Не мер љив је до при нос ове сту ди
је не са мо у про у ча ва њу фе но ме на 
гло ба ли за ци је већ и упра вља њу у 
ком плек сном све ту.
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