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ОДРЖИВОСТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*

„Зар је по сле све га мо гу ће да не ко по зи ва ан
ти и сто риј ски над на ци о нал ни За пад да од ре
ђу је од но се уну тар на ро да ко ји је исто риј ским 
не да ћа ма већ био из ло жен“

Све то зар Ђ. Ра ди шић

Са же так
Гло ба ли за ци ја као нео им пе ри јал ни кон цепт по ка па ци тет 

ма лих др жа ва, па та ко и Ре пу бли ке Ср би је, по ста је сто жер кри зе 
на со ци јал ном, по ли тич ком, без бед но сном и др. по љу и ини ци ја-
тор је угро жа ва ња де мо кра ти је, со ци јал ног ра сло ја ва ња на др жав-
ном и ме ђу на род ном ни воу. Гло ба ли за ци ја на др жав ном и ме ђу-
на род ном ни воу пред ста вља тренд де су ве ре ни за ци је и пре кра ја ња 
др жав них те ри то ри ја. Са мо ове на ве де не окол но сти и обе леж ја су 
до вољ ни ин ди ка то ри да се илу стру је узрок и ток да на шње ви ше-
ди мен зи о нал не кри зе у Ре пу бли ци Ср би ји у раз ли чи тим обла сти-
ма са ма њим или ве ћим по сле ди ца ма. Ауто ри ме то дом упо ред не 
ана ли зе са др жа ја до ку ме на та устав не и по ли тич ке прак се ука зу ју 
на чи ње ни цу да се ве ли ки број на ци о нал них др жа ва, па та ко и Ре-
пу бли ка Ср би ја, на ла зе у ста њу пер ма нент не угро же но сти. Др жа ва 
се ра за ра ути ца јем гло ба ли зма и гло ба ли за ци је на раз ли чи те на чи-

* Рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта бр. 179045, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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не. Ква ли та тив ном ана ли зом је по твр ђе но да у Ре пу бли ци Ср би ји 
до ла зи до пре ко ра че ња устав них од ред би ко је се од но се, пре све га, 
на пи та ња су ве ре но сти и на ци о нал не без бед но сти. Ово тим пре јер 
но вим свет ским фи нан сиј ским оли гар хи ја ма сме та ју и на ци је и на-
ци о нал не др жа ве. Ре пу бли ка Ср би ја за са да одо ле ва на сто ја њи ма 
по ли ти ке ве ли ких си ла, а мно ги ин ди ка то ри ука зу ју да Ср би ји као 
на ци о нал ној др жа ви још увек ни је ме сто у му зе ју ста ри на.
Кључ не ре чи: на ци о нал на др жа ва, Ре пу бли ка Ср би ја, су ве ре ност, ка па-

ци тет, угро жа ва ње,  дез ин те гра ци ја, гло ба ли за ци ја, гло ба-
ли зам

ГЕ О СТРА ТЕ ШКИ ПО ЛО ЖАЈ  
И ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ЗНА ЧАЈ ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ  

СР БИ ЈЕ И ИМ ПЕ РИ ЈАЛ НИ 
ИНТЕРЕСИ ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА

Цен трал ни део Бал кан ског по лу о стр ва, ко ји срп ски на род 
на се ља ва од ан тич ких вре ме на, пред ста вља ге о стра те шки из у зет-
но ва жан про стор око ко га су се тра ди ци о нал но су ко бља ва ле по-
мор ске и коп не не ве ли ке си ле За па да и Ис то ка у сво јим на сто ја њи-
ма да обез бе де сво ју ре ги о нал ну и свет ску до ми на ци ју.

Те ри то ри ја Ср би је је ве ко ви ма, па и ми ле ни ју ми ма, рас кр-
сни ца глав них и нај кра ћих пу те ва ко ји по ве зу ју Се вер но и Цр но 
мо ре, те Ка спиј ски ба сен, као и За пад ну и Цен трал ну Евро пу с 
европ ским ју го и сто ком и Бли ским ис то ком.

Исто риј ска ма па Евро а зи је, од до ба ин до е вроп ских ми гра-
ци ја до да на шњих да на, по ка зу је да се ра ди о про сто ру на ко ме се 
укр шта ју два ма ги страл на прав ца тен зи ја и кон фли ка та, се о ба и 
осва ја ња, хе ге мо ни стич ких те жњи и ра то ва, тј. ме ри ди јан ски пра-
вац (се вер-југ и југ–се вер) и пра вац дуж па ра ле ла (ис ток-за пад и 
за пад-ис ток).

Про стор Ср би је је пре ма ре ли гиј ској ма пи све та не у рал гич-
но ме сто ко је је иде ал но за кон флик те ци ви ли за циј ско-ре ли гиј ских 
бло ко ва. Еви дент но је да ова те ри то ри ја пред ста вља нај и сту ре ни ји 
део пра во слав ног све та ка за па ду, ко ји се, с јед не стра не, ве ко ви ма 
уна зад на ла зио на пу ту про до ра ка то ли чан ства ка ју го и сто ку, а с 
дру ге стра не, на уда ру ислам ске на је зде на Евро пу.

Ср би ја има по се бан ге о по ли тич ки зна чај у кон тек сту ви-
ше ве ков них те жњи за пад них си ла да ус по ста ве, учвр сте и стег ну 
обруч око Ру си је, да би на тај на чин спре чи ле или бар оте жа ле и 
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кон тро ли са ле њен при ступ то плим мо ри ма, а са мим тим и тр жи-
шти ма, на ро чи то за енер ген те, тј, за наф ту и гас.

Овај древ ни про стор срп ског на ро да је због ве ли ког бро ја 
исто риј ских, ду хов них и ет нич ких раз ло га, а у кон тек сту сло вен-
ске и пра во слав не срод но сти и со ли дар но сти, од у век био по тен ци-
јал на бре ша у не при ја тељ ском окру же њу ве ли ких за пад них си ла и 
њи хо вим осва јач ким те жња ма пре ма Ру си ји.

СА ВРЕ МЕ НИ ТРЕН ДО ВИ ГЛО БА ЛИЗАЦИЈЕ 
И ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ ГЛО БА ЛИ ЗМА

Не ма сум ње, да је са вре ме на гло ба ли за ци ја све о бу хва тан, 
ком плек сан, ду го ро чан и пла ни ран про цес у ко јем уче ству је ве ли-
ки број раз ли чи тих и не са мо еко ном ских су бје ка та. У дру штве-
ној на уч ној те о ри ји, по го то во по ли ти ко ло ги ји че сто се још увек не 
пра ви пра ва и до вољ на раз ли ка из ме ђу трен да гло ба ли за ци је и тен-
ден ци ја гло ба ли зма. Гло ба ли за ци ја се као исто риј ско за ко но ме ран 
про цес еко ном ског, фи нан сиј ског, ин фор ма тич ког, тех но ло шког, 
итд., по ве зи ва ња љу ди и др жа ва по ве зу је и зло у по тре бља ва за про-
па ги ра ње и на ме та ње док три не и иде о ло ги је гло ба ли зма. За раз ли-
ку од гло ба ли зма, гло ба ли за ци ја је по зи ти ван дру штве ни про цес 
ко ји во ди збли жа ва њу љу ди и на ро да, ге не рал но, бо љем жи во ту и 
про спе ри тет ни јем дру штву, док је гло ба ли зам, сма тра Вла ди слав 
Јо ва но вић,1) у ства ри са мо дру го име за но ву де струк тив ну свет-
ску ствар ност, за но ви то та ли та ри зам и хе ге мо ни зам. Јер, тен ден-
ци је гло ба ли зма не до во де са мо у пи та ње мно га основ на пра ва и 
сло бо де чо ве ка, већ и основ на пра ва др жа ва чла ни ца ОУН, по себ-
но прин ци пе су ве ре ни те та и не за ви сно сти и то не са мо по ли тич-
ки, већ нај че шће и фи зич ки. По ло ги ци ства ри и уни вер зал но сти 
ци ље ва исто та ко, за кљу чу је Вла ди слав Јо ва но вић, да би пра во и 
но ви свет ски по ре дак мо ра ли да бу ду си но ни ми, а они у њи хо вој 
ствар ној су шти ни не са мо да ни су у при жељ ки ва ној хар мо ни ји, 
већ се на ла зе у су штин ском мо рал ном и фи ло зоф ском су прот ста-
вља њу и су ко бу.2) Уко ли ко по сма тра мо свет у це ли ни, има мно го 
зна ко ва ко ји ука зу ју да се раз ли ке из ме ђу бо га тих и си ро ма шних 
зе ма ља и љу ди стал но по ве ћа ва ју. За то по сто ји и стал но се ши ри 
све ве ћи про тест код на уч ног и по ли тич ког јав ног мње ња због са ме 
упо тре бе тер ми на гло ба ли за ци ја, јер се њи ме под пла штом мо дер-
не при кри ва ју ме ђу на род ни, а екс пло а та тор ски од но си.

1) В. Јо ва но вић, Ди пло ма ти ја и шах – Ни кон фрон та ци ја ни ка пи ту ла ци ја, ЈП Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011.

2) В. Јо ва но вић, нав. де ло.
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У сво јим основ ним аспек ти ма те о ри ја гло ба ли за ци је се на-
до ве зу је на те о ри ју мо дер ни за ци је, ко ја је на ста ла по сле Дру гог 
свет ског ра та упо ре до са де ко ло ни за ци јом бив ших ко ло ни ја. Опа-
сност од про до ра ко му ни зма у но во на ста лим окол но сти ма у зе мља-
ма тре ћег све та је тре ба ло от кло ни ти та ко што је тек де ко ло ни зи-
ра не зе мље тре ба ло усме ри ти да кре ну мо дер ни за циј ским пу тем, 
тј. пу тем ко јим су одав но кре ну ле зе мље на За па ду, по себ но САД 
као нај у спе шни ји мо дел раз во ја. Рас пад ко ло ни јал них им пе ри ја у 
Афри ци, Ази ји и Ју жној Аме ри ци та да је, без сум ње, иза звао ин-
тен зив на тра га ња за но вим и аде кват ним дру штве ним, еко ном ским 
и по ли тич ким ре ше њи ма, што је упо ре до ути ца ло да на свет ској 
по ли тич кој сце ни от поч не бор ба за ути цај и пре власт над зе мља ма 
тре ћег све та.

Гло ба ли за ци ја ни до да нас у на уч ној и дру штве ној те о ри ји 
ни је до би ла је дин стве но оп ште при хва ће но зна че ње и ка да од 80-
тих го ди на XX ве ка до жи вља ва ре не сан су, она се de fac to на до ве-
зу је на те о ри ју мо дер ни за ци је.

Да нас, да ка же мо, гло ба ли за циј ска ин ва зи ја је узе ла у тој ме-
ри ма ха да се сма тра да је она по ста ла та ква не ми нов ност, чи јој 
агре си ји је нео п ход но да се скла ња ју са пу та сви др жав ни и ме ђу-
на род ни су бјек ти. Та ко ни ле ги ти ми тет, на ро ди и на ци о нал не др-
жа ве ви ше не тре ба да тра же на тра ди ци о нал ним де мо крат ским 
из во ри ма, већ у ме ђу на род ним цен три ма но ве еко ном ске и по ли-
тич ке мо ћи. У ко јој ме ри је овај тренд ин фор ма тив но-про па ганд но 
оја чан, по ка зу ју и ове ре чи Сер ге ја Ка ра-Мур зе „да ве ра у ми стич-
ну сна гу про тив ни ка па ра ли ше во љу за от по ром“.3) Гло ба ли за ци ја 
се до са да ни при бли жно ни је оства ри ла као пла не тар ни про је кат, 
из ме ђу оста лог, и због то га што „Гло ба ли за ци ја ни је ни ка ква хо мо-
ге ни за ци ја све та, за рад оп штих ин те ре са чо ве чан ства, већ на чин 
ко јим до ми нант не за јед ни це, пре све га фи нан сиј ски до ми нант не, 
на ме ћу сво ју моћ и ути цај сла би јим на ци ја ма сма ње њем или ели-
ми на ци јом на ци о нал ног су ве ре ни те та, пре све га у сфе ри фи нан-
сиј ског тр жи шта“.4)

Ма да и но ви нео ли бе рал ни ка пи та ли зам нај ви ше те жи сло-
бо ди, на рав но сло бо ди тр жи шта, сло бо да ипак као исто риј ска и 
ци ви ли за циј ска те ко ви на, ин ди ви ду ал не и на ци о нал не сло бо де, 
по ту ње но се на сто ји да оду у му зеј ста ри на. Гло ба ли за ци ја не до-

3) С. Ка ра-Мур за, Ма ни пу ла ци ја све шћу, књ. 1, Пре во ди лач ка ра ди о ни ца Ро сић, „Ни ко ла 
Па шић“, Бе о град, 2008, стр. 12.

4) Ђ. Бо дро жић, „Гло ба ли зам и на ци о нал ни су ве ре ни тет“, у збор ни ку ра до ва З. Ми ло-
ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 21.
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при но си раз во ју сла би јих еко но ми ја, већ стал ном уве ћа њу раз ли ке 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. Због то га ве ли ки от по ри ко ри шће-
њу и са мог тер ми на гло ба ли за ци ја, јер по њи ма он са кри ва са му 
при кри ве ну су шти ну ме ђу на род не еко ном ске екс пло а та ци је. Да-
нас у све ту по сто је мно ги ре ги о ни и це ле др жа ве, ко је не ма ју ни-
ка кве шан се да се у до глед но вре ме из ву ку из фи нан сиј ске кри зе.5) 
Си ро ма штво и со ци јал но про па да ње за по сле ди цу има ју пот пу ну 
по ли тич ку мар ги на ли за ци ју и кул тур ну де ка ден ци ју. Ка ко уоп ште 
мо же би ти уисти ну сло бод них љу ди у ап со лут ном си ро ма штву и у 
по ро бље ној нео ко ло ни јал ној др жа ви.6)

У гло ба ли за циј ским про це си ма је ве о ма бр зо пре вла дао гло-
ба ли зам, а нео ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је је од нео пре ва гу 
над еман ци па тор ским.7) Тре ба да зна мо да не за ви сно од свих сла-
бо сти бив ших со ци ја ли стич ких ре жи ма, гло ба ли за ци ја и про дор 
тран сна ци о нал них ком па ни ја је био не мо гућ док су се раз ви ја ла 
два не за ви сна сек то ра свет ске при вре де – со ци ја ли стич ки и ка-
пи та ли стич ки. Тран сна ци о нал не ком па ни је (ТНК) као еко ном ски 
ге о по ли тич ки су бје кат је не за о би ла зан у нај зна чај ни јим свет ским 
де ша ва њи ма XXI ве ка. То је и ле га ли зо ва но 2000-го ди не ка да је 
об ја вљен „Гло бал ни спо ра зум Ује ди ње них на ци ја“ (УН), ко ји је 
пот пи сан од Ко фи Ана на, а ко јим је при зна то пра во тран сна ци о-
нал ним кор по ра ци ја ма да се ба ве (гео)по ли ти ком. „Моћ тран сна-
ци о нал них кор по ра ци ја је окон ча ла ин ду стриј ску фа зу“.8)

Ко ли ка је и да нас кон цен тра ци ја фи нан сиј ске мо ћи тран сна-
ци о нал них кор по ра ци ја на За па ду и све ту уоп ште, го во ри и ова 
оп сер ва ци ја Зо ра на Ми ло ше ви ћа – „Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи-
ва ња Швај цар ског фе де рал ног тех но ло шког уни вер зи те та 90% 
кор по ра циј ског до хот ка гло бал не еко но ми је кроз раз ли чи те фор ме 
сли је се у са мо 300 транс-на ци о нал них кор по ра ци ја при че му 60% 
до хот ка от па да на фи нан сиј ске кор по ра ци је“.9)

Гло ба ли за ци ја је пре вас ход но еко ном ски про цес, а тек он да 
кул тур ни, по ли тич ки, ин фор ма тив ни и др. По јам на ци о нал на еко-
но ми ја се обе сми шља ва, тј. гу би сми сао у све ту тран сна ци о нал них 

5) А. С. Па на рин, Са вре ме ни рат као бор ба бо га тих про тив си ро ма шних, Но ва Евро па, 
Evro Gi un ti, Бе о град, 2007, стр. 24-25.

6) А. Зи но вјев, За пад: фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 83.

7) А. В. Ми тро фа но ва, „Кри за на ци о нал не др жа ве у епо хи гло ба ли за ци је“, На ци о нал ни 
ин те рес, 1/2012, Бе о град, 2012, стр. 20-21.

8) З. Ми ло ше вић, „Тран сна ци о нал не кор по ра ци је и др жа ва“, у збор ни ку ра до ва З. Ми ло-
ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 101.

9) З. Ми ло ше вић, нав. де ло, стр. 106.
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ком па ни ја, с об зи ром да је све ма ње по ве за на са др жа вом-на ци јом 
као и по тре ба ма ње них гра ђа на. Тран сна ци о нал не кор по ра ци је, 
ина че, што је и за оче ки ва ти, раз ме шта ју њи хо ву ро бу и пла си ра ју 
њи хо ве про из во де увек та мо где је за њих нај про фи та бил ни је, ту 
не ма ни ка кве то ле ран ци је и ми ло сти. Мо мир Бу ла то вић у ње го вој 
књи зи Еко но ми ја и де мо кра ти ја илу стру је мо но пол ком па ни ја на 
свет ском тр жи шту на осно ву пи са ња ча со пи са Еко но мист и ка же: 
„Ча со пис Еко но мист об ја вио је да пет пред у зе ћа упра вља са ви ше 
од 50% свет ског тр жи шта у сле де ћим ин ду стри ја ма: ин ду стри ји 
трај них по тро шних до ба ра, ауто мо бил ској, елек тро е нер гет ској, 
елек трон ској и ин ду стри ји че ли ка. По истом из во ру пет фир ми 
кон тро ли ше пре ко 40% гло бал ног тр жи шта наф те, пер со нал них ра-
чу на ра и ме ди ја“.10) Ка да ком па ни је по се ду ју та ко ве ли ку моћ оне 
не на сто је са мо да је и да ље уве ћа ју, већ на сто је да је и пре тво ре у 
по ли тич ку и прав ну моћ, да ути чу на до но ше ње за ко на ко ји обез-
бе ђу ју нај по вољ ни је усло ве за њи хо во по сло ва ње. Уз гред, о мо ћи 
ових тран сна ци о нал них цен та ра у све ту, под се ти мо се, ве о ма илу-
стра тив но го во ри и чи ње ни ца из не дав не про шло сти кра јем XX ве-
ка, ка да је у про це си ма тран зи ци је нео ли бе ра ли зам од нео пре ва гу 
у од но су на све дру ге про јек те по ли тич ко-еко ном ског раз во ја. На 
овај на чин три јумф нео ли бе рал не стра те ги је с тра гич ном нео ко ло-
ни јал ном ко но та ци јом про ши рио је зо ну свог ути ца ја из Ла тин ске 
Аме ри ке на Сред њу и Ис точ ну Евро пу. По сле ова ко ве ли ких дру-
штве них пре о кре та све сте ре о тип не при че о де мо кра ти ји, људ ским 
пра ви ма и прав ној др жа ви по ста ју бар се кун дар не и гу бе на зна ча-
ју. Но ви нео ко ло ни јал ни хе ге мо ни зам и нео ко ло ни јал но осва ја ње 
не мо же се за кла ња ти иза фа са де мо дер не и ње них по да ни ка.

У са вре ме ном дру штву на За па ду у све ту гло ба ли зма но вац 
је по стао ме ри ло вред но сти чо ве ка, др жа ве, свих ак тив но сти у 
дру штву „но вац је по стао уни вер зал но сред ство, не са мо ме ре ња 
људ ских ак тив но сти, већ и упра вља ња тим истим ак тив но сти ма 
ка ко у еко но ми ји та ко и у дру гим сфе ра ма дру штве ног жи во та“.11) 
Но вац до би ја то ли ко у зна ча ју да га по ре ди са уло гом кр во то ка и 
нер вног си сте ма у људ ском ор га ни зму. Деј вид Хар ви ис ти че да 
нео ли бе ра ли зам вред ну је тр жи шну раз ме ну као нај ви шу ети ку, а 
дру штве но до бро се по ве ћа ва с мак си ма ли за ци јом до ме та и уче-
ста ло шћу тр жи шних тран сак ци ја.12)

10) M. Bu la to vić, Eko no mi ja i de mo kra ti ja, Ju me dia Mont, Pod go ri ca, 2011, str. 40.

11) А. Зи но вјев, За пад: фе но мен за пад ња штва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 83.

12) Д. Хар ви, Крат ка исто ри ја нео ли бе ра ли зма, Ме ди те ран, Бе о град, 2012, стр. 15-16.
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Ме ђу тим, да нас је све ви ше кри ти ча ра нео ли бе рал ног мо-
де ла гло ба ли за ци је, ко ји сум ња ју у гло бал не еко ном ске исти не и 
ли де ре гло ба ли стич ког по кре та.13) Све је ра ши ре ни је ми шље ње да 
је нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је, као об лик ор га ни за ци је еко-
но ми је и це лог дру штва, ис по љио мно го број на огра ни че ња и да 
се он да нас на ла зи у фи нан сиј ској кри зи гло бал ног ка пи та ли зма.14) 
И врх бре га гло ба ли за ци је, аме рич ка еко но ми ја, на ла зи се на ста-
кле ним но га ма, с об зи ром да је очи глед на кон цен тра ци ја глав них 
ак те ра на фи нан сиј ском тр жи шту, што има за ре зул тат да аме рич ка 
еко но ми ја по ста је све ви ше еко но ми ја кри зе. „У аме рич кој спољ-
ној по ли ти ци је све ма ње ди пло ма ти је, а све ви ше ко ри шће ња си-
ле што го во ри о не си гур но сти ма и про тив реч но сти ма ко је из ну тра 
из је да ју овај си стем.“15)

Гло ба ли за ци ја си гур но до ми нант но ути че на суд би ну са вре-
ме ног све та, али је за то ве ли ки број на уч ни ка у све ту и у Ср би ји ко-
ји ука зу ју на рас ко рак те о ри је и иде о ло ги је гло ба ли за ци је, на пре-
вла да ва ње гло ба ли стич ке у од но су на еман ци па тор ску кон цеп ци ју 
и ди мен зи ју гло ба ли за ци је. Та ко Зо ран Ви до је вић, ко ји се по след-
њих го ди на, ина че, ис та као сво јим на уч ним ана ли за ма о за ла ску 
де мо кра ти је на За па ду, го во ри о про жи ма њу и раз ли ко ва њу нор-
ма тив ног и кон крет но-исто риј ског ка рак те ра гло ба ли за ци је. Нор-
ма тив ни са др жај гло ба ли за ци је он ту ма чи као про цес све стра ног 
по ве зи ва ња и ус по ста вља ња рав но прав не и плу ра ли стич ке за јед-
ни це сло бод них по је ди на ца, на ро да и зе ма ља у све ту, у све ту без 
тла че ња, бе де и на си ља. Ме ђу тим, по сто ји и су прот на на ве де ној, 
пра ва сли ка гло ба ли за ци је у све ту. По Ви до је ви ћу то су про це си 
кон фликт ног по ве зи ва ња, чи ји кон кре тан са др жај, об ли ке и ци ље-
ве од ре ђу је стра те ги ја пла не та ри за ци је ка пи та ла, ин те ре си, ути цај 
и си ла нај моћ ни јих кор по ра ци ја и зе ма ља, пре вас ход но САД.16)

Уко ли ко ана ли зи ра мо нео ли бе рал ни об лик ка пи та ли зма да-
нас у све ту, ње го ве основ не еле мен те, на чин функ ци о ни са ња и 
ефек те ње го вог де ло ва ња, ну жно за кљу чу је мо да је реч о са вре ме-
ном нео им пе ри ја ли зму и због то га је не у те ме љен, у ства ри пот пу-
но бе сми слен, сва ки по ку шај ма ни пу ла ци је и по кри ва ња фа са дом 
де мо кра ти је. Ни је ви ше са мо у пи та њу ан ти де мо крат ско ки ди са ње 

13) Џ. Р. Сол, Про паст гло ба ли зма и пре о бли ко ва ње све та, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2011, стр. 
299.

14) М. Сто ја ди но вић, „На ци о нал на др жа ва у кон тек сту нео ли бе ра ли зма и нео им пе ри јал ног 
кон цеп та гло ба ли за ци је“, у збор ни ку З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те
гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014.

15) М. Сто ја ди но вић, нав. де ло, стр. 38.

16) З. Ви до је вић, Ку да во ди гло ба ли за ци ја, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2005, стр. 15.
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САД на зе мље тре ћег све та, о че му го во ри Но ам Чом ски,17) у пи-
та њу је план ско, си сте мат ско и ин тен зив но по ве ћа ва ње агре си је 
чак на нај бли же за пад не са рад ни ке у Евро пи. Одав но се ова су-
пер си ла, по зна та по не мер љи вом бро ју вој них ин тер вен ци ја по сле 
Дру гог свет ског ра та, ба ви сво јим по тен ци јал ним не при ја те љи ма. 
Та ко гло бал не ин те ре се САД одав но ви ше не угро жа ва Ла тин ска 
Аме ри ка, ка ко су то Ај зен ха у ер и Тру ман за кљу чи ли, та ко и зе мље 
Вар шав ског пак та, ко ји ви ше не по сто ји, по сто ји још са мо Ру си ја 
и аме рич ки за пад ни са ве зни ци. Исто та ко на го ми ла ни со ци јал ни и 
еко ном ски про бле ми све се ма ње мо гу ре ша ва ти ин тер вен ци о ни-
стич ком по ли ти ком, те шко је са чу ва ти и ста ре гра ни це им пе ри јал-
ног раз гра ни че ња, а ма не вар ски про стор се су жа ва и по ста је све 
кон фликт ни ји за ова кво де ло ва ње. Осим Ла тин ске Аме ри ке, по-
ље бун та и со ци јал ног ба ру та се ши ри све том, та ко осим Ру си је и 
НР Ки на не пред ста вља ви ше са мо еко ном ског го ро ста са, већ и не 
при хва та ни ка кве и би ло с ки ме ме ђу на род не раз го во ре са по зи ци-
је си ле.

ДЕ СУ ВЕ РЕ НИ ЗА ЦИ ЈА И ДЕЗ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
НА ЦИ О НАЛ НИХ ДР ЖА ВА И 

НАЦИОНАЛ НИХ ЕКО НО МИ ЈА

Про дор гло ба ли за ци је у све ту иза звао је мно го број не про ме-
не, пре вас ход но, у ка рак те ру на ци о нал не еко но ми је и др жа ве. Др-
жа ва по ста је про пу сна уоп ште, по себ но про пу сна за про дор ро ба и 
ка пи та ла, др жа ва по ста је ми ни др жа ва са тен ден ци јом сма њи ва ња 
су ве ре ни те та, све ма ње со ци јал на, а ви ше прав на др жа ва. Пра во 
до би ја основ ну функ ци ју упра во тен ден ци ја ма гло ба ли за ци је, сту-
па њем тран сна ци о нал них кор по ра ци ја на но во тле. Та ко је иде ја 
прав не др жа ве до жи ве ла ре не сан су у вре ме ну ве ли ких тран зи ци о-
них про ме на кра јем 80-тих го ди на, тј. кра јем XX ве ка.

И по ред ве ли ке ха ла бу ке у зе мља ма тран зи ци је око прав не 
др жа ве, на ци о нал на др жа ва се у усло ви ма гло ба ли за ци је на шла на 
по себ ним и ве ли ким ис ку ше њи ма, јер њен ле ги ти ми тет и ле га ли-
тет ни су на пад ну ти овог пу та спо ља не го из ну тра. Јер, под се ти мо 
се, др жа ва ко ја гу би соп стве ну су ве ре ност ауто мат ски гу би и по лу-
ге сво је еко ном ске, фи нан сиј ске и со ци јал не мо ћи, по ста је по себ-
но под ло жна ко рум пи ра но сти вла сти, кри ми на ли за ци ји дру штва 
и анар хи ји. Он да ка да на сту пе не моћ др жа ве, ње на пер ма нент на 
кри за, по себ но бе да и си ро ма штво ши ро ких со ци јал них сло је ва, 

17) Н. Чом ски, Го ди на 501 – кон кви ста се на ста вља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 44.
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при че о прав ној др жа ви, нај бла же ре че но, се по ти ску ју и мар ги на-
ли зу ју.

Са вре ме ни нео ли бе ра ли зам је по хлеп ни и его и стич ки ка пи-
та ли зам, ко ји вр ши де на ци о на ли за ци ју др жа ве. Он то чи ни пу тем 
се ри је крат ко роч них ме ра ста би ли за ци је, ду бо ких струк ту рал них 
про ме на, са ци љем екс пан зи је но вих тр жи шних нор ми, сма њи ва-
њем уло ге др жа ве у но вим усло ви ма, што зна чи де ре гу ла ци јом, ли-
бе ра ли за ци јом тр жи шта и при ва ти за ци јом.18) Јед на од ра ши ре них 
илу зи ја из прет ход ног пе ри о да дру штве ног раз во ја је да сла ба еко-
но ми ја и си ро ма шно и осла бље но дру штво про из во де ја ку др жа ву, 
јер про цес раз во ја гло ба ли за ци је да нас у све ту је не дво сми сле но 
по ка зао не у те ме ље ност ова квог на уч ног раз ми шља ња.19) Због то га 
је у раз ми шља њи ма о прав ној др жа ви, нео ви сно о ком исто риј ском 
пе ри о ду раз во ја се ра ди, има ти у ви ду за кљу чи ва ње Го ра на Мар-
ко ви ћа да „Те о риј ско од ре ђе ње пој ма прав не др жа ве у се би са др жи 
еле мен те исто риј ске ета пе у ко јој је на стао и оне кла се у чи јем је 
ин те ре су уста но вљен“20). У са вре ме ним про це си ма гло ба ли за ци је 
бо га те еко ном ске ен кла ве нај че шће на сто је да у гло бал ну еко но-
ми ју на сту па ју ди рект но и да за о би ђу цен тар соп стве не су ве ре не 
др жа ве, што има за по сле ди цу не са мо ње ну дез ин те гра ци ју не го и 
тран сфор ма ци ју као аутох то не је ди ни це и еко ном ског су бјек та. На 
овај на чин ујед но се на ру ша ва ауто ри тет др жа ве и ума њу је ње на 
уло га у ме ђу на род ним од но си ма.

Ве ли ки број на ци о нал них др жа ва се да нас на ла зи у усло ви-
ма пер ма нент не кри зе, а др жав на кри за је пре све га кри за др жав не 
су ве ре но сти. „На ци о нал не др жа ве су из гу би ле моћ, јер се по ја вио 
но ви играч – тран сна ци о нал не кор по ра ци је (по лу)тај на дру штва и 
(за тво ре ни) клу бо ви и ме ђу на род на би ро кра ти ја“.21)

Да нас на по чет ку XXI ве ка до шло је дру го вре ме, вре ме 
гло ба ли за ци је и гло ба ли зма, вре ме кад фи нан сиј ске оли гар хи је и 
тран сна ци о нал не ком па ни је не би ра ју сред ства и све су агре сив-
ни је у њи хо вим пла но ви ма да оства ре сво је еко ном ске ин те ре се, 
ра за ру ју ћи на ци о нал не др жа ве и спо ља и из ну тра, вр ше ћи њи хо ву 
де су ве ре ни за ци ју. На сце ну је сту пио евро а тлант ски тран сна ци о-
нал ни кор по ра циј ски им пе ри ја ли зам.

18) Р. Ес, Спон та ни ха ос – Еко но ми ја у до ба ву ко ва, Чи го ја, Бе о град, 2010.

19) Р. Ку пер, Рас пад на ци ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007.

20) G. Mar ko vić, „Pre i spi ti va nja prav ne dr ža ve“, u zbor ni ku J.Tr ku lja (pri re dio), Dr ža va i tran zi
ci ja, Ki kind ski di ja lo zi, Ki kin da, 2005, str. 48.

21) З. Ми ло ше вић, „Тран сна ци о нал не кор по ра ци је др жа ва“, у З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић, 
(при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и на ци о нал ни иден ти тет на по чет ку 21. ве ка, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 101.
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Но вим свет ским фи нан сиј ским оли гар хи ја ма сме та ју ба ри је-
ре као што су на ци је и на ци о нал не др жа ве, за то што њи ма сме та-
ју све пре пре ке ко је сто је на пу ту тран сна ци о нал них кор по ра ци ја. 
Про це си де су ве ре ни за ци је са вре ме них др жа ва ни су пра во ли ниј-
ски ни сим пли фи ко ва ни, и они се оства ру ју пу тем раз ли чи тих мо-
де ла и ме то да и ши ре њем и су жа ва њем др жав них про сто ра. Др 
Вла дан Стан ко вић сма тра да про це си де су ве ре ни за ци је са вре ме-
них др жа ва мо гу да се од ви ја ју пу тем дез ин те гра ци је др жа ве, али 
и кроз ин те гра ци ју у но ве над др жав не тво ре ви не.22) У про це си ма 
дез ин те гра ци је и на ци о нал на и ви ше на ци о нал на др жа ва се дез ин-
те гри шу и рас па да ју. На су прот ова квим и слич ним по ли тич ким и 
др жав ним по ја ва ма, у ствар но сти по сто је тен ден ци је ин те гри са ња 
у над др жав не фор ме ре ги о нал ног и ши рег ка рак те ра.

Би ло да је реч о дез ин те гра ци ји др жа ва раз ли чи тог об ли ка 
др жав ног уре ђе ња или ин те гра ци ји др жа ва у над др жав не тво ре ви-
не, ре зул тат је исти де су ве ре ни за ци ја др жа ве са сма ње њем ве ћим 
или ма њим ње них су ве ре ни стич ких по тен ци ја ла или о до бро вољ-
ном из бо ру на пре нос др жав них ком пен тен ци ја и над ле жно сти на 
над др жав не за јед ни це ши рег свет ског ка рак те ра. Де су ве ре ни за-
ци ја др жа ве се по Стан ко ви ћу у зна чај ној ме ри спро во ди и прав-
ним сред стви ма пу тем до но ше ња но вих прав них ака та (уста ва и 
за ко на), де ле га ци ја, пре но ше њем над ле жно сти са ви ших на ни же 
прав не ин стан це, про ши ри ва њем оби ма људ ских пра ва итд. Ка да 
је реч о еко ном ским на чи ни ма де су ве ре ни за ци је, они се, углав ном, 
спро во де ме ра ма еко ном ске по ли ти ке. Као глав ни еко ном ски ин-
стру мент де су ве ре ни за ци је са вре ме них др жа ва Стан ко вић ис ти че 
на че ла Ва шинг тон ског спо ра зу ма, на осно ву ММФ и Свет ска бан-
ка од ре ђу ју усло ве са рад ње и ме ђу на род не фи нан сиј ске по мо ћи 
зе мља ма у раз во ју.23) У овој ње го вој на уч ној ана ли зи о де су ве ре-
ни за ци ји др жа ва и на ци ја он го во ри о дру штве но-иден ти тет ском 
мо де лу. По себ но о ком плек сно сти ка рак те ра и зна ча ју на ци о нал-
ног иден ти те та и ње го вој про мен љи во сти у са вре ме ној исто ри ји, 
по себ но, у усло ви ма гло ба ли за ци је.

По је ди ни ауто ри уоча ва ју ме та мор фо зу про па да ња са вре ме-
не др жа ве, ко ја се од ви ја у ви ше ета па. „Пре о бли ко ва ње, из об ли ча-

22) В. Стан ко вић, „На чи ни де су ве ре ни за ци је са вре ме них др жа ва/на ци ја – по ли тич ки, прав-
ни, еко ном ски и дру штве ни при сту пи“, у З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић, (Дез)ин те гра ци ја 
др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр.53-66.

23) Ј. Ду ша нић, Was hing ton Con sen sus – Ко ди фи ко ва ни про грам еко ном ског нео ко ло ни ја ли
зма, Но ва Евро па, Бе о град, 2007.
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ва ње и из о па ча ва ње др жа ва озна ча ва ди на мич ку и ста тич ку, про це-
сну и струк тур ну сла бост“.24)

Др жа ва ко ја се на ла зи на уда ру гло ба ли за ци је ни је са мо у 
пер ма нент ној кри зи, већ се у њој де ша ва ју мно го број не про ме не, 
од по себ ног су зна ча ја оне ко је се од но се на по ло жа је гра ђа ни на и 
др жа ве. На ста је и раз ви ја се плу ра ли стич ка ло јал ност код гра ђа-
ни на, ко ји ви ше ни је ло ја лан са мо соп стве ној др жа ви не го и кор-
по ра ци ја ма, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ет нич ким и ре ли ги о зним 
за јед ни ца ма итд. Мо же мо ре ћи да у усло ви ма гло ба ли за ци је ни је 
са мо реч о кри зи ма лих на ци о нал них др жа ва, већ на по чет ку XXI 
ве ка кри за др жа ве по ста је оп шта по ја ва: „По сто је ће ви ше на ци о-
нал не др жа ве су на уда ру из че ти ри прав ца: људ ска пра ва, пра ва 
на ци о нал них ма њи на, пра во на ци је на соп стве ну др жа ву, но ви ста-
ри иден ти те ти“25). Ве ли ке и моћ не др жа ве на За па ду та ко ђе ни су 
из у зе те од ет но де зин те гра ци о них иза зо ва и еко ном ских кри за, ко-
је уни вер зал но ути чу на оп ште ста ње у др жа ви, као и њен по ло-
жај у ме ђу на род ним од но си ма. По себ но је зна чај но ис та ћи да ове 
др жа ве на За па ду и по ред ве ли ке по ли тич ке и еко ном ске и вој не 
мо ћи ни су ус пе ле да пре вла да ју се па ра ти стич ке дез ин те гра ци о-
не тен ден ци је, ко је још од ра ни јих вре ме на по сто је на њи хо вом 
др жав ном тлу „по пут ста рих и до бро по зна тих слу ча је ва Ба ски је, 
Се вер не Ир ске и Кве бе ка, те не ких дру гих ожи вље них дез ин те-
гра ци о них жа ри шта као што су то на при мер ет но-је зич ке по де ле 
у Бел ги ји, он да слу чај Ка та ло ни је, Шкот ске, чак и Фран цу ске, па 
до мо ро дач ке по пу ла ци је Аустра ли је, САД и Ка на де, све до нај но-
ви јих при ме ра дез ин те гра ци о них тен ден ци ја Тек са са, Аља ске или 
ре ги о на Ве не то у Ита ли ји“26).

Нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је као до ми нант ни тренд 
на по чет ку XXI ве ка у све ту ре тро ак тив но је де ло вао и на сам брег 
гло ба ли зма. Та ко се САД да нас на ла зе у фа зи гло бал ног фи нан сиј-
ског ка пи та ли зма, што зна чи да су глав ни еко ном ски и по ли тич ки 
су бјек ти кон цен три са ни на фи нан сиј ском тр жи шту, што по мно гим 
на уч ни ци ма пред ста вља је дан од глав них фак то ра ко ји про из во де 
еко ном ску кри зу. Услед че га глав ни еко ном ски про блем аме рич ког 

24) М. Кне же вић, „Сла бље ње, из об ли че ње и ра за ра ње др жа ве“, у збор ни ку З. Ми ло ше вић, 
Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 177.

25) З. Авра мо вић, „На ци о нал ни иден ти те ти ће раз гра ђи ва ти ви ше на ци о нал не др жа ве“, у 
збор ни ку З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и иден ти
тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 273.

26) А. Ми ро вић, „Ин те гра ци ја и дез ин те гра ци ја као па ра лел ни про це си са вре ме не гло ба ли-
за ци је“, у збор ни ку З. Ми ло ше вић, Ж. Ђу рић (при ре ди ли), (Дез)ин те гра ци ја др жа ва и 
иден ти тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 67.
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дру штва по ста ју штам па ње нов ца и фа бри ке за про из вод њу на о-
ру жа ња“27). Ду бо ка еко ном ска кри за чак и нај моћ ни је „су пер си ле“, 
ко ја је не по сре дан ре зул тат про тив реч но сти нео ли бе рал ног об ли ка 
гло ба ли за ци је, про из во ди нер во зу у во де ћим нео ли бе рал ним ели-
та ма и на жа лост све ве ћу рат ну пси хо зу. На ста је ста ње у ме ђу на-
род ним од но си ма у ко ме се све ви ше до во ди у пи та ње свет ски мир, 
на ста ју но ви гло ба ли стич ки иза зо ви, ко ји пре те да до ве ду до гло-
бал них кон фли ка та.

Не за ви сно од то га да ли се ра ди о дез ин те гра ци ји или ин те-
гра ци ји, ра за ра њу др жа ве из ну тра или спо ља, да ли се ра ди са мо 
о ње ном по ли тич ком, прав ном или еко ном ском ра за ра њу, увек је у 
пи та њу глав ни атри бут сва ке не са мо на ци о нал не др жа ве, ње на су-
ве ре ност. Не ма сум ње да мно ги ин ди ка то ри ука зу ју да на ци о нал ну 
др жа ву и у бу дућ но сти оче ку ју мно га ис ку ше ња и иза зо ви, гло ба-
ли стич ка иде ја о свет ској др жа ви је ма ло оствар љи ва. На тај аспект 
про це са ин те гра ци ја ука зао је још Карл Шмит (Karl Schmidt) ка да 
је упо зо рио да ка да би се не ка свет ска др жа ва, ко ја би об у хва та-
ла чи та ву Зе мљу мо гла ус по ста ви ти, она не би пред ста вља ла по-
ли тич ко је дин ство, што зна чи да не би би ла ле ги тим на др жа ва.28) 
Гло ба ли за ци ја, по себ но гло ба ли зам, во ди под ри ва њу су ве ре ни те та 
др жа ве, ко ји про ис ти че из су ве ре ни те та на ро да, са мо што да нас 
од лу ке ко је се ти чу жи во та на ро да и ста нов ни штва др жа ве, све се 
ма ње до но се на из бо ри ма и њих не до но се иза бра ни пред став ни ци, 
већ се по ли тич ке од лу ке до но се спо ља, до но се их оту ђе ни цен три 
фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи.

Гло ба ли за ци ја је пре вас ход но еко ном ски про цес, а тек он да 
по ли тич ки, кул тур ни, итд., из че га ја сно про ис ти че да је глав на ме-
та гло ба ли стич ке екс пан зи је националнa економијa. И сам по јам 
„на ци о нал на еко но ми ја“ гу би свој основ ни сми сао и зна че ње, јер 
је тен ден ци ја да на ци о нал на еко но ми ја бу де све ма ње по ве за на са 
др жа вом – на ци јом и основ ним по тре ба ма ње них гра ђа на. Глав-
ни еко ном ски су бје кат по ста ју тран сна ци о нал не ком па ни је (ТНК), 
ко ји ма на пу ту сто ји све ма ње ме ђу на род них пре пре ка, ко је раз ме-
шта ју њи хо ву про из вод њу и пла си ра ју њи хо ве про из во де ис кљу-
чи во где је за њих нај по год ни је и нај про фи та бил ни је.

У усло ви ма ка да се бо га ти кра је ви углав ном опре де љу ју за 
гло бал ну еко но ми ју и на сто је да за о би ђу соп стве ну др жа ву, на-
ци о нал на др жа ва се дез ин те гри ше или чак пот пу но рас па да као 

27) М. Сто ја ди но вић, нав. де ло, стр. 38.

28) К. Шмит, „По јам по ли тич ког“, у С. Са мар џић (ур.) Нор ма и од лу ка: Карл Шмит и ње го
ви кри ти ча ри, „Фи лип  Ви шњић“, Бе о град, 2001, стр. 38-39.
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еко ном ска је ди ни ца. Ови про це си не ма ју мно го ве зе са мо дер-
ни за ци јом, јер је пра ва мо дер ни за ци ја је ди но би ла мо гу ћа док је 
за основ ног су бјек та ме ђу на род не еко но ми је функ ци о ни са ла су-
ве ре на на ци о нал на др жа ва. Не ма сум ње, да са вре ме ни про це си 
гло ба ли за ци је од у зи ма ју су ве ре ност и на ци о нал ним др жа ва ма и 
на ци о нал ним еко но ми ја ма. Је ди но за ступ ни ци и за го вор ни ци нео-
ли бе рал ног про јек та да на шње ста ње у свет ској еко но ми ји гле да ју 
са оп ти ми змом, иако су од но си објек тив но та кви да они ко ји су 
бо га ти и еко ном ски раз ви је ни по ста ју још бо га ти ји, док си ро ма-
шни и за о ста ли ре ги о ни про па да ју и би ва ју за бо ра вље ни. Да нас у 
све ту по сто је чак це ли ре ги о ни и на ци о нал не др жа ве, ко ји не ма ју 
ни нај ма ње шан се да у бли ској пер спек ти ви при ву ку стра не ин ве-
сти ци је и на пра ве ра ди кал ни ји ис ко рак из те шке еко ном ске си ту а-
ци је у ко јој се на ла зе. Као рет ка, евен ту ал на ал тер на ти ва из ла за из 
гло ба ли стич ког ћор со ка ка по ми ње се об је ди ња ва ње те ри то ри јал-
но бли ских и ре ла тив но слич но раз ви је них су ве ре них др жа ва, али 
овај про цес спо ро те че и на и ла зи на мно го број не бло ка де.

Не пред ста вља ни ка кву уте ху, по го то во пу то каз из ла ска из 
кри зе, чи ње ни ца да гло ба ли за ци ја и гло ба ли зам ни су увек и пот-
пу но под кон тро лом нај моћ ни јих фи нан сиј ских цен та ра на За па-
ду, већ да се та мо у од ре ђе ним окол но сти ма јављaју де пре сив ни 
ре ги о ни, ко ји вре ме ном по ста ју ме ста по ли тич ке не ста бил но сти. 
Исто ри ја гло ба ли за ци је по ка зу је се не са мо на тра гич ном при ме-
ру ла ти но а ме рич ког кон ти нен та, при ме ћу је др Мо мир Бу ла то вић, 
као хро но ло ги ја ужа сног бе сми сла, су ро во сти и пљач ки, а тим по-
во дом за кљу чу је: „Ка да се са зна ко ли ко је љу ди мо ра ло да бу де у 
за тво ру да би ци је не би ле сло бод не. Ко ли ко је от ми ца, му че ња и 
уби ста ва из вр ше но ка ко би ка пи тал имао не сме тан про ток“.29)

Но ам Чом ски (No am Chomsky), го ди на ма у све ту је дан од во-
де ћих ин те лек ту а ла ца, ни је слу чај но по ру чио по ли тич ком и јав ном 
мње њу Ср би је: „Ср би ја тре ба да учи од Ла тин ске Аме ри ке и да 
се окре не сво јој исто ри ји.“30) Не мер љи ва је и не за у ста вљи ва во ља 
на ро да ко ји жи ви на овом кон ти нен ту да пре ки не пљач ку њи хо вих 
др жа ва и да раш чи сти са си ро ма штвом „ко је га пра ти као не ко дав-
но про клет ство“.31) Ето због че га је Но ам Чом ски оп ти ми ста.

Ко ли ка је ме ра де су ве ре ни за ци је јед не на ци о нал не др жа ве 
да нас по ка зу је и опа жа ње Мо ми ра Бу ла то ви ћа да ма да је ММФ 

29) M. Bu la to vić, Eko no mi ja i de mo kra ti ja – Dr ža ti gla vu iz nad, Ju me dia Mont, d.o.o., Pod go ri-
ca, 2011, str. 60.

30) Н. Чом ски, „Пе чат“, бр. 150, Бе о град, 2011.

31) M. Bu la to vić, nav. de lo, str. 60.
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пот пу но обе сми слио из бор ни про цес и во љу гра ђа на, још увек ни-
је до ста вио и спи сак за бра ње них пи та ња, пи та ња о ко ји ма би ра чи 
не ма ју пра ва да од лу чу ју.32)

Ста рим ен ти те ти ма др жа ва, на ци о нал на еко но ми ја, кул ту ра, 
итд., у са вре ме ним усло ви ма, у усло ви ма гло ба ли за ци је не од у зи-
ма ју се са мо атри бу ти су ве ре но сти, већ гу бе сво ја из вор на основ на 
зна че ња и сми сао. Тен ден ци је про до ра мул ти на ци о нал них ком па-
ни ја да нас у све ту узе ле су у тој ме ри ма ха да ни ка кав пан дан ни 
пре пре ку не пред ста вља ју вла де по је ди них, чак нај бо га ти јих и нај-
моћ ни јих др жа ва све та. У са вре ме ним про це си ма гло ба ли за ци је 
од у зи ма се пра во сва кој на ци о нал ној др жа ви да уно си ре стрик ци је 
и огра ни че ња на свом тр жи шту. Уко ли ко би она по сво јој во љи 
ипак по ку ша ла то да ра ди, пре кр ши ла би Ва шинг тон ски кон сен зус 
и по себ не спо ра зу ме у окви ру Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је 
(СТО).

УТИ ЦАЈ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
НА НА ЦИ О НАЛ НУ БЕЗ БЕД НОСТ

Спо соб ност сва ке др жа ве да се за шти ти од спољ њег и уну-
тра шњег не при ја те ља пре све га за ви си од ње не мо ћи, да би ње на 
моћ пре вас ход но би ла ли ми ти ра на ни во ом и вр ста ма ње не су ве-
ре но сти. На ци о нал на без бед ност, је дан од нај зна чај ни јих усло ва 
оп стан ка сва ке др жа ве, али у са вре ме ним усло ви ма свет ске гло ба-
ли за ци је на ци о нал на без бед ност ни је и до во љан услов ње ног оп-
стан ка. Не до ста так ре ал не мо ћи др жа ве ства ра ста ње и усло ве за 
анар хи ју и оп шту кри ми на ли за ци ју дру штва, са мим тим за ра за ра-
ње др жа ве из ну тра.

У основ не вред но сти сва ке мо дер не др жа ве спа да ју: су ве-
ре ност, те ри то ри јал на це ло куп ност, не за ви сност, устав ни по ре дак, 
људ ска пра ва и сло бо де, итд. Ка да су под на ле ти ма тран сна ци о-
нал них ком па ни ја др жа ва и еко но ми ја у тој ме ри де су ве ре ни зо ва-
не, ка ко и у ко јој ме ри стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти мо же 
да оси гу ра за шти ту те мељ них и трај них вред но сти др жа ве и дру-
штва. На ци о нал на без бед ност да нас до жи вља ва мно го број не ме-
та мор фо зе да чак и без бед но сна функ ци ја, функ ци ја уну тра шње 
без бед но сти, ко ја тре ба да обез бе ди оба ве зу ју ћи ка рак тер од лу ка и 
нор ми ко је про из во ди по ли тич ки си стем, до во ди се у пи та ње, јер 
из ме ђу уну тра шње и спољ не на ци о нал не без бед но сти увек по сто-
ји не по сред на ве за, а зна чај не по ли тич ке си стем ске од лу ке до но се 

32) M. Bu la to vić, isto.
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се у ме ђу на род ним цен три ма фи нан сиј ске мо ћи. Ко рум пи ра не и 
по да нич ке вла де пред ста вља ју ве о ма ло ше са ве зни ке њи хо вим на-
ро ди ма и на ци о нал ним др жа ва ма.

Да нас је ге о по ли ти ка у тој ме ри про ме ни ла сво је из вор-
но зна че ње да пред ста вља им пе ри јал ни за мах су бје ка та гло бал-
не свет ске мо ћи, но ве екс пан зи о не пла но ве, ге о по ли тич ке за ве ре 
(крип то по ли ти ку) и на до ла зе ћа ге о по ли тич ка жа ри шта.

Упра во у вре ме ну гло ба ли за ци је до го ди ле су се мно го број-
не ге о граф ске – по ли тич ке про ме не на бал кан ском и ју жно сло вен-
ском тлу кра јем про шлог ве ка. На рав но, ге о по ли тич ка фу ту ро ло-
ги ја и сту па на сце ну баш он да ка да се др жав не гра ни це до во де у 
пи та ње и са њи ма др жав на су ве ре ност, тј. ка да не са мо по је ди ни 
др жав ни и ре ги о нал ни про сто ри, већ и це ли кон ти нен ти по ста ју 
под ло жни пре кра ја њу и пре о бли ко ва њу.

Стра те ги ја (грч ко по ре кло од ре чи stra tos – вој ска и agein – 
вођ ство) им пе ри јал них цен та ра мо ћи да нас на За па ду не при хва та 
из вор не де мо крат ске прин ци пе, по го то во аутен тич не на ци о нал не 
де мо крат ске от по ре и по ли тич ку ди фе рен ци ја ци ју, она је оп те ре-
ће на на сил ним мо ни змом, аси ми ла ци јом и хе ге мо ни змом.

Де су ве ре ни за ци ја др жа ва и не по во љан раз вој ме ђу на род них 
од но са у све ту, не са мо да у са вре ме ном пе ри о ду ни су за о би шли 
Бал кан, већ су, на про тив, као рет ко у ком де лу све та, ов де из ра же-
ни. Цен три по ли тич ке и фи нан сиј ске мо ћи на За па ду про гла си ли су 
Бал кан ис кљу чи вом сфе ром свог ути ца ја и углав ном се по на ша ју 
као ап со лут ни го спо да ри.33) Пот пу но је не рав но прав ном трет ма ну 
да нас ка да се ра ди о евро ин те гра ци ја ма и при ти сци ма раз ли чи те 
вр сте из ло жен срп ски на род, од ко га се тра жи да при хва ти све дик-
та те са За па да, соп стве ну де на ци фи ка ци ју и гу би так сво је ду хов не, 
кул тур не, на ци о нал не и др жав не ко лев ке Ко со ва и Ме то хи је.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Око гло ба ли за ци је по сто је мно го број не ди ле ме као нпр. да 
ли она пред ста вља ста ри или са вре ме ни про цес, ствар ност или 
уто пи ју да ли гло ба ли за ци ја до но си про грес на ци о нал ној др жа ви 
и шта се де ша ва са ин сти ту ци ја ма др жа ве. Чи ње ни ца је да је нео-
ли бе рал ни ка пи та ли зам иза звао по мет њу – ха о тич но ста ње у мно-
гим обла сти ма од зна ча ја за на ци о нал ну др жа ву па та ко и на област 

33) Ј. Мар ко вић, Ди пло ма ти ја и шах – Ни кон фрон та ци ја ни ка пи ту ла ци ја, На ци о нал ни 
ин те рес, год. VI II, vol 13, No 1/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 
186.
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по ли ти ке и си сте ма на ци о нал не без бед но сти ко је су уско ве за не за 
при вре ду др жа ве за гло бал ну при вре ду и по ли ти ку.

Но во у гло ба ли за ци ји је да она пред ста вља по јам над те ри то-
ри јал но сти тј. да су на сце ни раз ли чи ти про це си и фе но ме ни ко ји 
се де ша ва ју из ван на ци о нал не др жа ве и ко је јед на др жа ва са ма нај-
че шће не мо же да ре ши (кли мат ске про ме не, ме ђу на род ни те ро ри-
зам, еко ном ска кри за итд.). Ме ђу тим, по сто је и ап сур ди до ко јих 
гло ба ли за ци ја до во ди. Уме сто да су љу ди и др жа ве бо га ти ји до шло 
је до на стан ка еко ном ске кри зе а са мо ма ли број љу ди је по стао 
још бо га ти ји. Из ово га про из и ла зи да се гло ба ли за ци ја де ша ва са-
мо на од ре ђе ним ни во и ма, а до но си ко рист са мо они ма ко ји су ту 
при чу пла си ра ли. Та ко гло бал но по сма тра но др жа ве ко је су бо га-
те при род ним бо гат стви ма ни су нај ра зви је ни је ни ти у њи ма вла да 
де мо кра ти ја и сло бо да у нај ши рем пој мов ном од ре ђе њу исте. За 
про та го ни сте гло ба ли зма и гло ба ли за ци је су од стра те шког зна ча ја 
наф та, ге о стра те шки по ло жај не ке др жа ве итд. што ути че на без-
бед ност ма њих др жа ва.

Ме то до ло ги ја оства ри ва ња тих гло бал них ци ље ва је раз ли-
чи та, од ди рект ног ме ша ња у уну тра шњу по ли ти ку су ве ре не др-
жа ве до ору жа не агре си је, до де су ве ре ни за ци је и дез ин те гра ци је 
на ци о нал не др жа ве.

Да кле, па ра док сал но је да гло ба ли за ци ја чи ја су на че ла одр-
жи ви раз вој и очу ва ње дру штве них вред но сти ква ли те та жи во та 
ди рект но се су прот ста вља раз во ју дру штва и др жа ва и до во ди до 
њи хо вог си ро ма ше ња и де струк ци је.

Са аспек та на ци о нал не др жа ве тј. Ре пу бли ке Ср би је, не мо-
же се го во ри ти о оп штем раз во ју др жа ве већ о бор би за њен оп ста-
нак. Зву чи дра ма тич но, али је то чи ње ни ца.

У су шти ни одр жи вост сва ке др жа ве, па та ко и Ре пу бли ке Ср-
би је се мо же по сма тра ти кроз 4 ди мен зи је: еко ло шка, еко ном ска, 
со цио-кул ту ро ло шка и де мо крат ске одр жи во сти – што све чи ни и 
ва жне па ра ме тре за од ре ђи ва ње ста ња на ци о нал не без бед но сти др-
жа ве. Са аспек та на ци о нал не без бед но сти сва ка ко је ин те ре сант-
на еко ном ска одр жи вост. Ср би ја уво зи и хра ну и енер ги ју, а има 
усло ве да исто са ма то про из во ди без уво за (мо жда не 100 %, али 
сва ка ко би се сма њи ла спољ на за ду же ност и за ви сност зе мље из 
ино стран ства).

Због су ко ба ин те ре са но си о ци по ли тич ке вла сти у на ци о нал-
ним др жа ва ма мо гу би ти уче сни ци про це са ко ји уру ша ва ди мен зи-
је на ци о нал не одр жи во сти си сте ма на ци о нал не без бед но сти. Раз-
лог су ми то од гло ба ли ста и њи хо вих ин те ре са, а са дру ге стра не 
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има мо ре то ри ку на ци о нал ног раз во ја. Због те жње ка пи та ли зма за 
про фи том на ци о нал не еко но ми је и дру штво си ро ма ше. Да кле, ја-
вља се ве ли ка не рав но те жа тј. не ста бил но ста ње без бед но сти.

Да би се раз ре ши ли на ста ли про бле ми при ме њу ју се про гра-
ми струк ту рал ног при ла го ђа ва ња, а усло ве од ре ђу ју Свет ска бан-
ка, ММФ и СТО – по зна та трој ка. Ова трој ка до из ра жа ја до ла зи од 
70-тих го ди на ка да се пр ви пут ја вља кри за са наф том, а са дру ге 
стра не ве ли ки про грес у др жа ва ма (Зе мље ОПЕК-а ка зни ле САД 
због по др шке Изра е ла) ка да је ММФ пла ти ла дуг зе ма ља ОПЕК-а и 
од та да се ство ри ла не рав но те жа ме ђу др жа ва ма. Да нас, та ко, са мо 
на ни воу ЕУ при вред но ја ке др жа ве у ве ли ком оби му суб вен ци о ни-
шу про из вод њу хра не док се дру гим. др жа ва ма на ме ћу ра зни усло-
ви у том сми слу ко ји су кон тра про дук тив ни про из вод њи хра не, али 
и дру гих ва жних про из во да.

Гло ба ли за ци ја та ко ди рект но ути че и на жи вот ну сре ди ну у 
на ци о нал ним др жа ва ма, али и на гло бал ном ни воу због че га се већ 
осе ћа ју трај не по сле ди це и све ви ше до ла зи до отво ре ног су прот-
ста вља ња тим гло бал ним то ко ви ма.

Не га тив ни ути ца ји гло ба ли за ци је до ве ли су до сте ре о тип них 
ети ке ти ра ња ње них кри ти ча ра. Ства ра се ал тер гло ба ли за циј ски 
по крет ко ји до во ди до да ље де ста би ли за ци је од но са ме ђу др жа-
ва ма, тј. до по гор ша ња ста ња без бед но сти у и ме ђу на ци о нал ним 
др жа ва ма. Зна чај но је да се та не ста бил ност осе ћа на ни воу ло кал-
не са мо у пра ве, што ди рект но до ти че и гра ђа не (це на хра не, це на 
пре во за, опре ме вој ске и по ли ци је, си сте ма школ ства итд,). У но-
ви је вре ме чак се по ку ша ва са пре кра ја њем исто риј ских чи ње ни ца, 
уло ге по је ди них др жа ва у II свет ском ра ту. На сто ји се ус по ста ви ти 
но ва па ра диг ма вред но сти у раз ли чи тим обла сти ма ја вља ју се кор-
по ра ци је и же ља за кор по ра циј ским про фи том на уштрб гра ђа на.

Да кле, уме сто да се тр ка од ви ја у сми слу бо љит ка жи во та 
љу ди, чу ва ња жи вот не сре ди не, енер ге на та, итд. ра ди се су прот-
но. Све ма њи број кор по ра ци ја за у зи ма ва жно ме сто у обла сти ма 
од зна ча ја за жи вот љу ди чи ме се ства ра не ста бил но ста ње без-
бед но сти. Та ко ђе, на сто ји се ство ри ти и јед на над на ци о нал на без-
бед ност ко ја има не рет ко су прот не ин те ре се у од но су на си стем 
на ци о нал не без бед но сти на ци о нал них др жа ва (нпр. уки ну то оба-
ве зно слу же ње вој ног ро ка, уки нут на став ни пред мет Од бра на и 
за шти та на свим ни во и ма уочи агре си је на СРЈ, да нас не по сто ја ње 
ци вил не за шти те, итд.). С дру ге стра не, ин си сти ра ње на уче шћу у 
ми ров ним ак ци ја ма ши ром све та, из град ња на ци о нал ног си сте ма 
без бед но сти по ту ђим стан дар ди ма ко ји че сто зах те ва ју ве ли ка али 
не по треб на ула га ња у тај си стем, итд.
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Ов де се уоча ва још је дан про блем, а ко ји се огле да у чи ње-
ни ци да по ли тич ке ели те че сто иду и ко рак да ље у „из град њи“ на-
ци о нал ног си сте ма без бед но сти, а циљ та кве де лат но сти је по знат 
са мо по ли тич ким ли де ри ма. Због то га се све че шће не са мо у јед-
ној др жа ви де ша ва ју и до жи вља ва ју по ли тич ке ка тар зе, по ли тич ке 
сме не, по ли тич ка удру жи ва ња, итд. Што до при но си да љем, нај че-
шће по гор ша ва њу ста ња без бед но сти и ме ђу др жа ва ма.

Гло ба ли за ци ја је пред ста вља ла про гре си ван све о бу хва тан 
про цес све док у ње ним тен ден ци ја ма ни је пот пу но овла дао нео-
ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је и гло ба ли зма. Тран сна ци о нал не 
кор по ра ци је као нај моћ ни ји еко ном ски су бјек ти у све ту, ко ји има ју 
та кву моћ да ру ше све пред со бом, су до би ле но ви за мах 2.000-те 
го ди не, ка да је ге не рал ни се кре тар ОУН Ко фи Анан пот пи сао уго-
вор ко јим је при зна то пра во тран сна ци о нал ним ком па ни ја ма да се 
ба ве (гео)по ли ти ком. Гло ба ли за ци ја је у сво јој осно ви, пре вас ход-
но, еко ном ски про цес, а тек он да (гео)по ли тич ки, кул тур ни, ин-
фор ма тив ни и др.

Да нас је све ви ше кри ти ча ра нео ли бе рал ног про јек та гло ба-
ли за ци је, гло бал них жи вот них исти на и ин ди ви ду ал них и ко лек-
тив них ли де ра гло ба ли стич ког по кре та. Без ика кве сум ње нео ли-
бе рал ни мо дел гло ба ли за ци је је по сво јим основ ним еле мен ти ма 
из ра стао у са вре ме ни им пе ри ја ли зам, а по ста ла је бе сми сле на 
сва ка фа са да и ма ни пу ла ци ја са де мо кра ти јом, људ ским пра ви ма 
и ме ђу на род ним пра вом. Нео ли бе рал ни кон цепт гло ба ли за ци је као 
до ми нант ни нео им пе ри јал ни про је кат на еко ном ском по љу по ста је 
сто жер еко ном ске кри зе на со ци јал ном ни воу, си стем за про из вод-
њу и уве ћа ње со ци јал них раз ли ка, а на др жав ном и ме ђу на род ном 
тренд за де су ве ре ни за ци ју др жа ва и пре кра ја ња др жав них те ри-
то ри ја. Пре ла зак с мо но по лар ног на би по лар ни свет пред ста вља 
услов свих усло ва но вом пре о бра жа ју свет ске за јед ни це, ко ји би је 
из вео из ду бо ке и све о бу хват не кри зе и знат но до при нео ста бил но-
сти ста ња без бед но сти, Ре пу бли ке Ср би је, од но сно на ци о нал них 
др жа ва али и на ни воу ме ђу на род не за јед ни це.
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Go ran Bud zak, Mi le Ra kic

SU STA I NA BI LITY OF IN STI TU TI O NAL  
CA PA CITY IN RE PU BLIC OF SER BIA  

UN DER GLO BA LI SA TION CON DI TI ONS

Re su me
Glo ba li sa tion as a neo-im pe rial con cept in small sta tes, in clu ding 

the Re pu blic of Ser bia, is be co ming the he art of the cri sis in so cial, po-
li ti cal, se cu rity and ot her fi edls, as well as the ini ti a tor of en dan ge ring 
de moc racy, so cial stra ti fi ca tion at the na ti o nal and in ter na ti o nal le vels. 
Glo ba li sa tion at na ti o nal and in ter na ti o nal le vels is a trend of se i zing 
so ve re ignty and the re dra wing of sta te ter ri tory. Only the abo ve-men ti-
o ned cir cum stan ces and cha rac te ri stics are suf fi ci ent in di ca tors to il lu-
stra te the ca u se and co ur se of the pre sent mul ti di men si o nal cri sis in the 
Re pu blic of Ser bia in dif fe rent are as with its ma jor or mi nor con se qu-
en ces. By using the met hod of com pa ra ti ve analysis of the do cu ments 
con tent in the of con sti tu ti o nal and po li ti cal prac ti ces, aut hors po int to 
the fact that a lar ge num ber of na tion-sta tes, in clu ding the Re pu blic of 
Ser bia, are in a sta te of per ma nent thre at. The sta te is be ing de stroyed 
by the in flu en ce of glo ba lism and glo ba li za tion in dif fe rent ways. The 
qu a li ta ti ve analysis shows that in the Re pu blic of Ser bia con sti tu ti o nal 
pro vi si ons are over run, espe ci ally re gar ding is su es of so ve re ignty and 
na ti o nal se cu rity. The Re pu blic of Ser bia for now re sists the po licy ef-
forts of the gre at po wers. Many in di ca tors show that Ser bia as a na tion-
sta te has no pla ce in a mu se um of an ti qu i ti es yet.
Key words: na tion sta te, Re pu blic of Ser bia, so ve re ignty, ca pa city, en da ge-

ring, de sin te gra tion, glo ba li sa tion, glo ba lism
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