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Резиме
У овом ра ду се раз ма тра раз вој те о ри је ме ђу на род них од но са 

у сфе ра ма по ли ти ке, пра ва и еко но ми је. На сто ји се да се про на ђу 
за јед нич ки аспек ти у њи хо вом кре та њу. Циљ је до ћи до закључака 
о по тре би ино ви ра ња ме то до ло ги је на уч ног ра да у овим ди сци пли-
на ма на у ке.
Кључ не ре чи: по ли ти ка, пра во, еко но ми ја, те о ри ја, иде о ло ги ја

УВОД

Ме ђу те о ре ти ча ри ма ко ји су има ли по себ но ме сто у раз ра-
ди са вре ме не те о ри је ме ђу на род них од но са су они ко ји су ука за ли 
на не до стат ке Нео ре а ли зма и срод них те о ри ја си ле у ме ђу на род-
ним  од но си ма, ме ђу на род ном пра ву и еко но ми ји. Иде је ових те-
о ре ти ча ра тра си ра ју пут раз во ја мо дер ној док три ни и иде о ло ги ји 
ме ђу на род них од но са. У овом ра ду да ће мо пре глед раз во ја те о ри ја 
ме ђу на род них од но са, ре ле вант них те о ри ја по ли тич ко-еко ном ских 
док три не ра и иза бра них прав них иде о ло ги ја ли бе рал ног и нео ли-
бе рал ног об ли ка.
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1. ПРЕГЛЕДПОЛИТИЧКЕИДЕОЛОГИЈЕ
ИТЕОРИЈЕМЕЂУНАРОДНИХ

ПОЛИТИЧКИХОДНОСА

1.1. ПРИ СТУП ТЕ О РИ ЈИ И ДОК ТРИ НИ Р. В. КОКСА

При ступ ко ји за сту па Cox  је исто риј ски не де тер ми ни стич ки 
Марк си зам1). Осно ва про ме не си сте ма у Нео ре а ли зму ни је аде кват-
но об ја шње на, а по себ но уло га др жа ве и дру гих су бје ка та. У но ви-
је вре ме по сто ји фе но мен ин тер на ци о на ли зо ва ња др жа ве. На да ље 
од зна ча ја је кон ку рен ци ја би ро кра ти ја, као и сла бље ње др жа ве на 
ме ђу на род ном пла ну, као по сле ди ца ја ча ња тран сна ци о нал них и 
тран свла ди них мре жа ак тив но сти. 

По сто ји у ме ђу на род ном ми љеу плу рал ност др жав них и 
не др жав них су бје ка та, и ве ћа ди вер зи фи ка ци ја ни воа по ли ти ке. 
Одав де про из ла зи ве ћа ди вер зи фи ка ци ја ци ље ва од но са,  по ли ти ке 
и на чи на ин тер а го ва ра ња. По том кре и ра ју се ефек ти по ин сти ту ци-
је у ко ји ма се зби ва ју ови на чи ни ин тер а го ва ња. Ов де тре ба узе ти 
у об зир ути ца је ве за не за ме ђу на род не од но се. Сто га основ ни ен-
ти тет за про у ча ва ње ме ђу на род них од но са је ком плек сност “дру-
штво/др жа ва”.  Раз ли чи те кон фи гу ра ци је дру штво/др жа ва оста ле 
су не про у че не. По себ ну уло гу Марк си зам мо же има ти у ана ли зи 
др жа ве. Основ не фор ме др жа ве и њи хо ва ком плек сност или  плу-
ра ли тет фор ми је од зна ча ја за ана ли зу од но са др жа ва/дру штво. 

По Cox-у SF ме то до ло ги ја бо ље об ја шња ва си ле одр жа ва ња 
или ре ста у ри ра ња си стем ске рав но те же у ме ђу на род ном си сте му, 
не го утвр ђу је про тив реч но сти по треб не за тран сфор ма ци ју си сте-
ма. Те о ри ја мо же раз ма тра ти це ли ну, ме ђу тим тре ба да укљу чи 
про ме не, по себ но ре де фи ни са ње мо ћи др жа ве, и си ла ко је вр ше 
ре де фи ни са ње. Осно ва про ме на је у про тив реч но сти ма, ко ји ма је, 
по овом ауто ру, ма ло обра ћа но па жње. 

Узи ма ју ћи у об зир ме то до ло шке ци ље ве, те о ри је се мо гу по-
де ли ти на  про блем ско ре ша ва ју ће и кри тич ке. Про блем ске те о ри је 
ула зе у ре ша ва ња по себ них обла сти си сте ма, от кри ва ју ћи па ра ме-
тре, про мен љи ве и на сто је ћи да се об ја сне пра ви ла и за ко ни или 
прин ци пи. Овај пра вац узи ма си стем она кав ка кав је сте и на сто ји 
да раз ре ши кон крет не аспек те од но са, уста но ва и дру гих чи ни ла ца 
од ре ђе не обла сти. Кри тич ки при ступ ана ли зи ра по ста ја ње по рет ка 
од но сно раз ло ге тран сфор ма ци је. Овај ме то до ло шки циљ не узима 
дру штве не и дру ге фак то ре ва ри ја бле као да те, већ на сто ји да утвр-
1) Vidi R.W. Cox: “Social forces, states and world orders” u “Neorealism and its Critics”, Co-

lumbia Univ. press, 1986, str. 204-254.



Игор Јанев Међународна либерална идеологија и доктрина ...

13

ди раз ло ге исто риј ског на ста ја ња и про це са, при че му се обла сти 
од но са ди ја лек тич ки, це ло ви то, по ста вља ју у уза јам не ве зе. 

Че ти ри еле ме на та Марк си зма, код овог ауто ра, вр ше по себ-
ну кри ти ку Нео ре а ли стич ког при сту па. Ови елементи до пу ња ва ју 
не до стат ке и ука зу ју на сла бо сти Ре а ли зма као и на не ке за јед нич-
ке аспек те са њи ма. 

Пр ви се ти че ди ја лек ти ке, ко ја је ло ги ка (“ба зи ра на на ди-
ја ло гу”) где се те жи от кри ва њу исти не кроз екс пло ра ци ју про-
тив реч но сти. Те о ри ја се не пре кид но при бли жа ва ре ал но сти, ко ја 
је про мен љи ва, и об ја шњи ва про на ла же њем ди на мич ких про тив-
реч них еле ме на та. За раз ли ку од кон фли ка та у Нео ре а ли стич ком 
при сту пу, ко ји је ов де уро ђен и кон стан тан, Ма те ри ја ли зам ви ди 
у кон флик ту про цес кон ти ну ал ног раз во ја људ ске при ро де, као и 
ства ра ња обра за ца со ци јал них од но са ко ји ме ња ју пра ви ла. У по-
ре ђе њу са Нео ре а ли стич ким ви ђе њем, где је кон фликт ре ку рент на 
по сле ди ца струк ту ре, Исто риј ски ма те ри ја ли зам ви ди кон фликт 
као из вор про ме не.

Дру ги се ти че по ја ве вер ти кал не ди мен зи је мо ћи. Овај аспект 
је у ве зи са Им пе ри ја ли змом. Исто риј ски Ма те ри ја ли зам ви ди овај 
аспект кроз од нос до ми на ци је ме тро по ле и суб ор ди на ци је пе ри-
фе ри је (у по ли тич кој еко но ми ји). Ов де је у но ви је вре ме по себ но 
зна чај на из ме ње на уло га др жа ве. Ње на уло га се ве зу је за аспек те 
ин тер на ци о на ли за ци је (по себ но про из вод ње). 

Тре ћиеле мент је у ве зи са тим да, Исто риј ски ма те ри ја ли-
зам про ши ру је ре а ли стич ку пер спек ти ву кроз сво је ви ђе ње од но са 
др жа ве и ци вил ног дру штва. И Марк си сти и не марк си сти се де ле 
на оне ко ји др жа ву схва та ју из ра зом ауто ном ног или оне ко ји је 
сма тра ју од ра зом пар ци јал ног уну тра шњег ин те ре са. Нео ре а ли-
сти уоча ва ју огра ни ча ва ју ћи аспект ци вил ног дру штва на др жа ву. 
Марк си сти, ме ђу тим, иду да ље ка да уоча ва ју од нос еко ном ских 
струк ту рал них огра ни че ња и етич ко-по ли тич ке струк ту ре по себ но 
на де ло ва ње др жа ве (од но сно “су пер струк ту ре”). Мо дер ни Исто-
риј ски Ма те ри ја ли зам узи ма у об зир ком плек сност др жа ва/дру-
штво, као ен ти тет свет ског  по рет ка.  

Че твр ти еле мент је у то ме да, Исто риј ски ма те ри ја ли зам  
про у ча ва про из вод ни про цес, као би тан еле мент у ана ли зи по је-
ди них исто риј ских фор ми ком плек са др жа ва/дру штво. По себ но је 
бит на ве за сна ге у про из вод њи са др жав ном сна гом и ме ђу на род-
ним од но си ма. Нео ре а ли зам овај аспект иг но ри ше. Прем да укљу-
чу је про из вод њу у аспек те си ле, не до ста је ди ја лек тич ко про жи ма-
ње обла сти. 
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За Cox-а, ко ји је у сво јим ли бе рал ним стре мљи ни ма при кла-
ња не де тер ми ни стич ком Ма те ри ја ли зму, по треб но је од ре ди ти нов 
при ступ про у ча ва ња по ја ва. Осно ве сво је кри тич ке кон цеп ци је он 
је са жео у не ко ли ко ста во ва: 

1. Свест да анар хи ја ни кад ни је ап со лут но сло бод на, већ 
да узи ма ме сто у окви ру образ ца ко ји кон сти ту и ше ње ну 
про бле ма ти ку. Кри тич ка те о ри ја по ла зи од овог образ ца, 
од но сно од исто риј ског ис тра жи ва ња или ис ку ства ко је 
ства ра по тре бу те о ри је;

2. Свест да ни је је ди но ак ци ја, не го и те о ри ја оформ ље-
на сво јом про бле ма ти ком. Кри тич ка те о ри ја је све сна 
соп стве не “ре ла тив но сти” пре ма прак си, али упра во 
по сто ја њем та кве све сти ова мо же до сти ћи ши ри “вре-
мен ски-оп сег” и та ко би ти ма ње ре ла тив на од про блем-
ски-ре ша ва ју ће те о ри је. Те о ри ја на и ме са др жи зна ње да 
за да так те о ре ти са ња не мо же би ти за вр шен у за тво ре ном 
си сте му, већ да мо ра кон ти ну ал но по чи ња ти ис по чет ка;

3. Образац ак ци је ме ња се у то ку вре ме на, а глав ни циљ 
кри тич ке те о ри је је да раз у ме про ме не;

4. Образац има фор му “исто риј ске струк ту ре”, по себ не 
ком би на ци је ми са о них обра за ца, ма те ри јал них усло ва и 
људ ских уста но ва, при че му је при сут на кон хе рент ност 
еле ме на та. Ова кве струк ту ре не де тер ми ни шу људ ске 
ак ци је ме ха нич ки, не го кон сти ту и шу кон текст на ви ка, 
при ти са ка, оче ки ва ња и огра ни че ња у окви ру ко јих се 
де ша ва ју ак ци је;

5. Образац ак ци је, или струк ту ра у окви ру ко је се ак ци је 
де ша ва ју, не тре ба да бу ду са гле да ва ни од о зго у сми слу 
сред ства за екви ли брум или ре про дук ци ју, јер би се та ко 
вра ти ли про блем ском при сту пу, већ би тре ба ло да бу де 
са гле да ва на од о здо или са стра не у кон тек сту кон флик та 
ко ји на ста је у окви ру ње и отва ра ња мо гућ но сти про ме-
не.

Три ви да си ле ин тер а гу ју. Ове си ле у струк ту ри се мо гу  из-
ра зи ти, по овом ауто ру, као: ма те ри јал не спо соб но сти, иде је и 
ин сти ту ци је. Од нос ни је де тер ми ни стич ки. По Цоху од нос си ла 
је ре ци про чан. Усме ре ње ових си ла од но сно свој ста ва за ви си од 
исто ри је и пред мет су про у ча ва ња кон крет них по је ди нач них слу-
ча је ва. Ма те ри јал не спо соб но сти су про дук тив не и де струк тив не, 
иде је су ин тер су бјек тив не или у об ли ку ко лек тив них схва та ња о 
дру штве ним од но си ма ко ји пер пе ту и ра ју  на ви ке или оче ки ва ња. 
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Ин сти ту ци је су сред ство ста би ли за ци је или пер пе ту и ра ња по рет-
ка. Ин сти ту ци је ини ци јал но од ра жа ва ју од но се си ла по др жа ва ју ћи 
ко лек тив не прет ста ве са гла сне по сто је ћим од но си ма, док ка сни је  
за ви сност ин сти ту ци ја од по чет них од но са мо же да бу де ма ња. По-
сто ји ве за ис ти ту ци ја и хе ге мо ни је. Ин сти ту ци је омо гу ћу ју де ло-
ва ње на от кла ња њу кон фли ка та, од но сно ути чу на ми ни ми зи ра ње 
ко ри шће ња си ле. Хе ге мо ни ја се, ме ђу тим, не сво ди на ин сти ту ци-
о нал но деј ство. По треб но је узе ти у об зир деј ство на ма те ри јал не 
спо соб но сти и идеј не ефек те. Со ци јал не си ле исто та ко ве за не су 
са ути ца ји ма на свет ски по ре дак и фор ме др жа ве. Ови аспек ти су, 
слич но као и дру штве не си ле у ди на мич ком ре ци проч ном ста њу.

Ме ђу по себ но бит ним аспек ти ма са вре ме ног дру штва је ин-
тер на ци о на ли за ци ја про из вод ње. Ин тер на ци о на ли за ци ја др жа ве, 
од но сно све ве ћа ње на уло га на ме ђу на род ном пла ну, асо ци ра на 
је са екс пан зив ним раз во јем ме ђу на род не про из вод ње. Ов де се 
ис по ља ва по ве за ност ин те гра ци је про из вод них про це са на тран-
сна ци о нал ном пла ну, са ди фе рен ци ја ци јом про из вод них фа за или 
је дин стве ног по сла у раз ли чи тим др жа ва ма. По сле ди ца ове по де ле 
је кла сна струк ту ра на ме ђу на род ном ни воу. 

По себ но би тан еле мент ана ли зе хе ге мо ни је је по де ла на др-
жа ве цен тра и пе ри фе ри је. По сто је ов де три мо гу ћа сце на ри ја: а) 
ја ча ње еко ном ске (и по ли тич ке) хе ге мо ни је, у за ви сно сти од про-
ду жа ва ња до ми на ци је ме ђу на род ног над на ци о нал ним ка пи та лом 
у во де ћим др жа ва ма и кон ти ну и ра не скло но сти ин тер на ци о на ли-
зо ва њу др жа ве; б) сла бље ње хе ге мо ни је (еко ном ске и по ли тич ке) 
удру жи ва њем сна га уну тар др жа ве, чи ји је ин те рес пре ста нак ове 
по ли ти ке (ин тер на ци о на ли зо ва ња); в) пре ста нак Хе ге мо ни је услед 
ства ра ња ме ђу на род не ко а ли ци је. 

У овим аспек ти ма ја сно ви ди мо ути цај Марк си зма на Cox-а. 
Про ме ње на уло га др жа ве, ме ђу тим, отва ра мо гућ ност да љег раз-
во ја те о ри је ме ђу на род них од но са. Срод ну те о ри ју на ла зи мо и код 
R. Asxley-а. Ов де се по сле кри ти ке Нео ре а ли зма пред ла же ди ја-
лек тич ка ана ли за. Нај пре се вр ши раз ма тра ње кла сич ног ре а ли зма, 
по том Нео ре а ли зма и на по слет ку се пред ла же ди ја лек тич ки мо дел 
от кри ва ња од но са.   

1.2. ОСНО ВЕ ТЕ О РИ ЈЕ И ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ Р. К. АS ХLEYА

Основ на од ре ђе ња иде о ло ги је Ashleya у од но су на кла сич ни 
ре а ли зам из ра зи то су кри тич ка у бит ним аспек ти ма.  Из ло же на су 
у сле де ћим ста во ви ма2):
2) Vidi R.K. Ashley: “The poverty of Neorealism” u “Neorealism and its Critics”, Columbia 

Univ. press, 1986, str. 255-300.
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1. Реалистички кон цеп ти, ар гу мен ти и тврд ње, пре ви ше су 
нео д ре ђе ни, “кли за ви” и не по доб ни кон зи стент ним опе-
ра ци о ним фор му ла ци ја ма, и у апли ци ра њу пре ви ше су 
за ви сни од (исто риј ског) сен зи ти ви те та оног ко про у-
ча ва по ја ву. Кла сич ни ре а ли стич ки кон цеп ти и тврд ње 
да ле ко су од објек тив но сти, јер се Ре а ли стич ке исти не 
“на ла зе у си ту а ци ја ма ве за ним ту ма че њи ма”;

2. Реализам у не до вољ ној ме ри одва ја су бјек тив не и објек-
тив не аспек те ме ђу на род не по ли ти ке. Су бјек тив не пер-
цеп ци је за не ма ру је и Нео ре а ли зам Waltza, ко ји кри ти-
ку ју ћи да ва ње уло ге овим пер цеп ци ја ма, сма тра да је за-
по ста вљен си стем; 

3. Класични Ре а ли зам се сла бо осла ња на дру штве ну те о-
ри ју. Ово се по себ но од но си на не ко ри шће ње уче ња еко-
но ми је, пси хо ло ги је и со ци о ло ги је;

4. Реализам за па да у сла бост ауто ном но сти по ли тич ке сфе-
ре (од но сно по ли тич ко-вој них од но са). У овом прав цу 
се ба лан су си ле мо же при да ти ста тус основ ног кон цеп-
та. Ре а ли зам је “на и ван” у (не)ре спек то ва њу еко ном ских 
про це са и од но са. Ре а ли зам ни је спо со бан да ре ша ва по-
ли тич ко-еко ном ске про бле ме, што је по сле ди ца из два ја-
ња еко но ми је од ме ђу др жав не по ли ти ке.

Ове еле мен тар не ста во ве ко је Ashley за сту па још увек су у 
гра ни ца ма  кон вен ци о нал не кри ти ке. Они се про ду бљу ју основ-
ним за па жа њи ма о Нео ре а ли зму, где аутор ја сни је да је пред ност 
ди ја лек тич ким аспек ти ма. Пре ових за па жа ња Ashley ука зу је на 
из ве сне за јед нич ке аспек те Струк ту ра ли зма и Нео ре а ли зма. Они 
су из ло же ни на нај оп шти ји на чин:

1. Струк ту ра ли стич ки ар гу мен ти су “увек” су прот ста вље-
ни фе но ме но ло шким, спе ку ла тив ним и ево лу ци о на ли-
стич ким зна њи ма и схва та њи ма. Те о ри је Струк ту ра ли-
зма рас ки да ју са прет ход ним, јер свест (фе но ме но ло шки) 
су бјек ти ви те та увек иза зи ва код струк ту ра ли ста “сум-
њу”. На исти на чин од ба цу је се спе ку ла тив но и ево лу-
тив но, јер пред ста вља “дру гу стра ну” фе но ме но ло шког;

2. Струк ту ра ли сти те же про на ла же њу објек тив них од но-
са (кон струк ци ји објек тив не те о ри је). Људ ски од но си и 
људ ско схва та ње се об ја шња ва ју ду бљом не за ви сно-ег-
зи сти ра ју ћом ло ги ком. У на сто ја њу да се раз у ме ова ду-
бља ло ги ка Струк ту ра ли зам рас ки да са ин ди ви ду ал ном 
пер спек тив но шћу од но сно со ци јал ним су бјек ти ви те том. 
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На сто ји се у Струк ту ра ли зму да се пре ва зи ђе ду а ли зам 
су бјект/објект. Со ци јал на свест за струк ту ра ли сте, ни-
је “се би тран спа рент на”. Со ци јал на свест је ге не ри са на 
“ду бљом со ци јал ном ин тер су бјек тив но шћу”, ко ја са му 
се бе ви ди објек тив ном струк ту ром;

3. Струк ту ра ли зам ин тер пре ти ра прак су са ста но ви шта 
то та ли зу ју ћег, дру штве ног; Струк ту ра ли зам не за ни ма 
прак са по се би, већ ло гич ки усло ви ко ји су од го вор ни за 
бит ност прак се или по ста ја ње прак се бит ном. Струк ту-
ре пра ви ли ма не ре гу ли шу по на ша ње, већ омо гу ћа ва ју 
по на ша ње; 

4. Струк ту ра ег зи сти ра не за ви сно од де ло ва и еле ме на та. 
Је ди ни це не ма ју иден ти тет не за ви сан од це ли не;

5. Струк ту ра ли сти вр ше “ап со лут но” раз два ја ње из ме ђу 
ста тич ког  и ди на мич ког. Они ука зу ју на за ви сност ди-
на мич ког и ста тич ког, где је за ви сност јед но смер на.

Из ових по гле да Ashleyа ви ди мо да овај аутор за ме ра не ди-
ја лек тич ком при сту пу Струк ту рал ног прав ца. Ов де би, ме ђу тим, 
тре ба ло има ти у ви ду да те о ри ја ко ју за сту па Ashley и са ма ба зи-
ра на Струк ту рал ним по гле ди ма. Јед на од свој ста ва ди ја лек ти ке је 
скло ност струк ту ри или си сте му. Ди ја лек тич ка ло ги ка во ди ства-
ра њу устрој ста ва са си стем ским обе леж ји ма, ко је је у по ре ђе њу са 
Нео ре а ли стич ком струк ту ром, обе ле же но ди ја лек тич ким аспек ти-
ма. 

Основ не ста во ве у од но су на Нео ре а ли зам, Ashley ве зу је 
за Др жав ни цен три зам (Statistism), Ути ли та ри зам, По зи ти ви зам 
и Нео ре а ли стич ки Струк тур ни обра зац. Ова кри ти ка пред ста вља 
осно ву ње го ве те о ри је, па ће мо из ло жи ти бит не ста во ве: 

1. Др жав ни цен три зам је за блу да Нео ре а ли зма. Др жав ни 
цен три зам не ува жа ва тран сна ци о нал ну “кла су” од но-
са и иде о ло шки се свр ста ва са мо на оне аспек те ко ји се 
сво де на др жав не ин те ре се или мо гу ће тран сна ци о нал не 
ко а ли ци је до ма ћих ин те ре са. Дру го, Др жа ва прет хо ди 
ме ђу на род ном си сте му. Де фи ни шу ћи нај пре др жа ву као 
је ди ни цу, од ре ђу је се по том струк ту ра по рет ка;

2. Нео ре а ли зам има не до стат ке ути ли та ри зма. Ути ли та-
ри стич ке те о ри је об ја шња ва ју ак ци ју ра ци о нал ним по-
на ша њем су бје ка та, у ин стру мен та ли стич ком ви ђе њу. 
Су бјек ти слу же по сти за њу “же ље них ци ље ва” на нај е-
фи ка сни ји на чин. Со ци јал на ин тер ак ци ја је ин стру мен-
тал на ко ак ци ја или раз ме на ме ђу су бјек ти ма. За Нео ре-
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а ли зам др жа ве су ра ци о нал ни ин ди ви ду ал ни су бјек ти 
чи ји ин те ре си и кал ку ла ци је фор ми ра ју по ре дак. Ту не 
по сто је фор ме со ци ја бил но сти, ин тер су бјек тив ног кон-
сен зу са, не пре, или не кон сти ту тив но од ин ди ви ду ал-
них др жав них свр ха. Основ не де тер ми нан те су у мо ћи ма 
и њи хо вој кон тро ли. У Нео ре а ли зму не по сто је пра ви ла 
ко ја прет хо де или су не за ви сна од др жав них спо соб но-
сти или ци ље ва. Нео ре а ли зам се су прот ста вља ви ђе њу 
да у за јед ни ци др жа ва у ко јој не ма пра ви ла, чак и уго-
ва ра ње свих са сва ким мо же има ти ду го трај ни ефект. 
За тим со ци јал на ор га ни за ци ја не може на ста ти ни ка да 
по сто је ин ди ви ду ал ни ин те ре си за про фи ти ра њем  со-
ци јал не ор га ни за ци је. Нео ре а ли зам не узи ма у об зир, да 
као што по сто ји ди ле ма сло бод ног “ја ха ча” у ме ђу на-
род ном си сте му, по сто ји и ова ква на уну тра шњем пла ну;

3. По зи ти ви замко ји је свој ствен Нео ре а ли зму са др жи ви-
ше за блу да. Пр ва је  при ступ ко ји се осла ња на не за ви-
сност од су бјек тив ног, што је ве за но за “објек тив ност” и 
не про ти вреч ност. Од но си у окви ру овог при сту па ни су 
у кон тра дик ци ја ма, већ су склад ни. Дру го по зи ти ви зам 
фор му ли ше ко ри сна зна ња ко ја вр ше бо љу пре дик ци ју, 
ори јен ти шу ефи ка сни јој ак ци ји и кон тро ли у слу же њу 
људ ским вред но сти ма. Тре ће, по зи ти ви зам је вред но-
сно-не у тра лан, и че твр то, сма тра да се исти не по твр ђу-
ју пре ма екс тер ном про блем ском ис ку ству од но сно “via 
(problematic) instruments“;

4. Струк ту ра ли зам се сво ди на исто ри ци зам др жа ва. Нео ре-
а ли зам не ги ра про цес, фик си ра ка те го ри је и огра ни ча ва 
кре та ње у окви ре од ре ђе не струк ту ре. По том, не ги ра се 
уло га прак се. У Нео ре а ли зму се ин ди ви дуе ста вља ју у 
функ ци ју обје ка та, со ци јал ни по ре дак про ду ку је њи хо ву 
во љу. Ин ди ви дуе, по Ashley-у, по ста ју ин стру мен та ли-
зо ва не. Со ци јал ни аспек ти об ли ку ју ло ги ку ко јој ин ди-
ви дуе слу же. По том, за Нео ре а ли сте си ла се  у крај њој 
инстанци сво ди на спо соб но сти или сред ства под кон-
тро лом не кре а тив ног ак те ра, чи ји је ста тус дат од по чет-
ка. На по слет ку по ли ти ка се сво ди на еко но ми ју и струк-
ту ра ли зам, у сми слу одсуства ства ра ла штва, кри тич ког 
по ду хва та, где ин ди ви ду у ми ре ла тив но мо гу ути ца ти 
на сво је ци ље ве и те жи ти да сло бод но оформ ља ва ју ко-
лек тив ну во љу. Нео ре а ли зам сто га не може би ти про-
ду бљи ва ње и про ши ри ва ње те о ри је. Струк ту ра ли зам 
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у овом прав цу пред ста вља из јед на ча ва ње струк ту ре са 
екс тер ним од но си ма ја ких ен ти те та. Нео ре а ли зам од но-
сно Струк ту ра ли зам пре ко сво јих “фик си ра них” пој мо ва 
“за мр за ва да ти по ре дак, сво де ћи исто ри ју и бу дућ ност 
на оне ин те ре се ко ји се мо гу ме ди ји ра ти “век то ри са-
њем” си ле из ме ђу др жа ва. Уче ње др жа ва је кон се квен ца 
ин стру мен тал них ко ак ци ја ових не кре а тив них и тех нич-
ких ак те ра, ко ји су без ути ца ја на еко ном ске и тех нич ке 
про ме не. 

Да би се из бе гле јед но стра но сти Ashley пред ла же мо дел 
отво рен по сво јим обе леж ји ма. Овај мо дел је ди ја лек тич ки мо дел. 
На зван је мо дел компетентности. У по ре ђе њу са Нео ре а ли змом, 
ко ји, пре ма овом те о ре ти ча ру, од ба цу је ком пе тент ност, ди ја лек-
тич ки мо дел је у си сте му не од стра њу је. Пре ма Аshley-овом  мо-
де лу  ком пе тент но сти, сна га, па чак и ста тус ни су атри бу тив ни 
ин хе рент ним ква ли те ти ма или свој стви ма ак те ра, већ су из раз дру-
штве ног при зна ња ко је се де мон стри ра у прак си. Ови ква ли те ти 
мо ра ју би ти дру штве но при зна ти, од но сно по се до ва ње мо ра би-
ти де мон стри ра но у окви ру си сте ма, где за јед ни ца ства ра “зна че-
ња” од но сно ор га ни зу је оче ки ва ња. У мо де лу Ashley-а са др жа ни 
су и по себ ни еле мен ти ко ји ука зу ју на ње го ву скло ност да ком би-
ну је Марк си зам и Ли бе рал не по гле де. Мо дел, по Ashleyu-у, тре ба 
да узме у об зир на ста ја ње, ре про дук ци ју и тран сфор ма ци ју свет-
ски-до ми нант ног по ли тич ког ре жи ма. Ре жим не може да бу де ор-
га ни зо ван са мо од др жа ва, као глав них ак те ра. На да ље, кон цепт 
ба лан си ра ња си ле мо ра се са гле да ва ти у пој мо ви ма ко ји га чи не 
мо гу ћим, а то су со ци јал ни, пра вед ни и усло ви одр жа ња чо ве ко ве 
око ли не, од ко јих овај за ви си. На да ље, мо дел би тре бао да укључи 
у ове ба лан се, ре жим ске тен ден ци је усме ре ња сред ста ва и раз во-
ја иде о ло шке ле ги ти ма ци је у прав цу ње го вог обез бе ђе ња. По том, 
мо дел тре ба да ана ли зи ра и по тен ци јал уче ња ре жи ма ба лан са си-
ле. Он тре ба по себ но да по ну ди про це ну кри зе. Ово под ра зу ме ва 
да ука же, спе ци фи ци ра ју ћи, на тен ден ци је прет ње под ри ва ња или 
тран сфор ми ра ња усло ва од ко јих за ви си прак тич на ефи ка сност ре-
жи ма. По себ но је би тан нпр. аспект гу бит ка спо соб но сти уче ња 
ко ји во ди кри зи по ли тич ког си сте ма. На да ље, мо дел не тре ба да 
ви ди са вре ме ну хе ге мо ни ју као изо ло ван фе но мен. Ни ти хе ге мо-
ни ју тре ба ме ша ти са це ло куп ном мо дер ном свет ском по ли ти ком. 
Ова тре ба да бу де ви ђе на као до ми нант ни си стем из ме ђу ви ше уза-
јам но пе не три ра ју ћих и су прот ста вље них устрој ста ва, од ко јих не-
ка мо гу да “из бег ну” ло ги ци са вре ме не гло бал не хе ге мо ни је.  
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Мо гу ће је раз ви ти и мо дел Ре а ли зма ко ји би  очу вао по гле де 
ове ди на мич ке те о ри је, при че му би се те о ри ја про ду би ла ана ли-
зом усло ва, ли ми та и по тен ци јал них про ме на тра ди ци ја. Ипак, ово 
ни је по Ashley-у за ме на за ње гов мо дел ком пе тен ци ја. 

Ashley оста је по осно ви, као што ви ди мо Ли бе рал, по себ но 
због од но са пре ма ак те ри ма. Уно ше ње ди ја лек ти ке је еклек тич ко 
по ве зи ва ње, ко је ука зу је на мо гу ћу син те зу Марк си зма и Нео ре-
а ли зма. По ве зи ва ње Марк си зма и Ре а ли зма, чи ни се као мо гу ћа 
еклек тич ка тво ре ви на. Ов де, ипак ни је јед но став но по ми ри ти еле-
мен те за тво ре но сти по рет ка и њи хо ве ба зич не по гле де са при ро-
дом ди ја лек ти ке. 

 
1.3. ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И ТЕ О РИ ЈА J. G. RUGGIEA

Као при мер кри ти ке Ли бе рал ног ре а ли зма на во ди се и Rug-
gie. Из ло жи ће мо основ не по гле де овог те о ре ти ча ра, ко ји се од но се 
на ову кри ти ку3). 

Сред ње ве ков ни ме ђу на род ни си стем не уклапа се у Нео ре а-
ли стич ке еле мен те те о ри је. По Нео ре а ли зму Waltza, као што ука зу-
је Ruggie, сред ње ве ков ни си стем је анар хи чан. Раз ли ко ва ње из ме-
ђу овог по рет ка и са вре ме ног си сте ма (анар хи је), ни је по Ruggie-у 
об ја шњи во про ме на ма ди стри бу ци је си ле, ме ђу основ ним су бјек-
ти ма. “Ди мен зи ја” про ме не је из о ста вље на из мо де ла. Основ на 
ком по нен та ко ја је у Нео ре а ли стич ком ана ли зи ра њу ис пу ште на 
је раз ли чи тост си стем ских је ди ни ца (ак те ра). Мо дер ни си стем се 
из два ја не по “ис то сти” или “раз лич но сти”, већ по се па рат но сти, 
од но сно прин ци пу одво је но сти основ них ак те ра. Анар хи ја је по 
Ruggie-у обе ле же на сег мен тив ном де тер ми на ци јом. Ди фе рен ци ја-
ци ја је ди ни ца го во ри о осно ви на ко јој је сег мен та ци ја де тер ми-
ни са на. Ис пу ште ње овог еле мен та чи ни те о ри ју не а де кват ном за 
об ја шња ва ње тран сфор ма ци ја у исто риј ским кре та њи ма.

Фе у дал ни си стем, ко ји је осно ва ана ли зе је хе те ро но ман. 
Пред ста вља амал гам “услов не сво ји не” и при ват не вла сти. Сво-
ји на је, по Ruggie-у, услов на јер не са др жи екс пли цит не оба ве зе, 
при че му је власт у ру ка ма вла да ра, ко ји је не по сред но при ват но 
при ме њу је. На сло ви за те ри то ри је ни су пре ци зно ис кљу чи ва ли 
мо гућ ност ко ри шће ња дру гог ве ле по сед ни ка. Овај по ре дак ства-
ра си стем “те ри то ри јал не сег мен та ци је вла сти”, ко ји је пот пу но 
дру га чи ји од си сте ма су ве ре но сти је ди ни ца од но сно мо дер ног си-
3) Vidi J. G. Ruggie: “Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist 

Synthesis” u “Neorealism and its Critics”, Columbia Univ. press, 1986, str. 131-157.
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сте ма ко ји има мо да нас. Ме ђу на род ни си стем Фе у дал ног пе ри о да 
је да кле “хе те ро ном на ор га ни за ци ја те ри то ри јал них пра ва и зах-
те ва”. За раз ли ку од овог си сте ма, да на шњи  си стем је обе ле жан 
ис кљу чи во шћу вла сни штва и су ве ре но шћу. Да на шњи си стем се 
об ја шња ва и сво ји ном и ти пом вла сти, што од ре ђу је ме ђу на род не 
ре ла ци је и по ре дак. 

С овим у ве зи Ruggie ука зу је да су вла снич ка пра ва  још у 
Ри му би ла по ве за на са те ри то ри јал ним др жав ним ре жи мом. Ов де 
ап со лут но пра во на вла сни штвом ути че и на “ис кљу чи ве те ри то ри-
јал но др жав не фор ма ци је”.  На ме ђу на род ном ни воу, аутор при хва-
та Vattel-ов став да др жа ве да ју за јед ни ци са мо оно ли ко ко ли ко је 
по треб но да се обез бе ди њи хо ва за себ ност. Од но сно др жа ве обез-
бе ђу ју ми ни мум дру штве них по тре ба за не за ви сно оп сто ја ва ње. 

При ват но вла сни штво и су ве ре на пра ва Ruggie сма тра бли-
ским по ви ше осно ва. Пр во они се раз вр ста ва ју из ме ђу је ди ни ца 
(си сте ма) у пој мо ви ма “по се до ва ња се бе” и ис кљу че ња дру гог. 
Дру го, мо да ли те ти би ло ко је ди фе рен ци ја ци је од го ва ра ју ра зним 
фор ма ма со ци ја ли те та, од но сно при ват но вла сни штво и су ве ре ни-
тет нпр. кре и ра ју со ци јал не од но се, где по сто ји еле мент “по се сив-
них ин ди ви дуа”. Тре ће, фак том да се ства ра ду хов на ле ги ти ма ци ја 
по рет ка, на осно ва ма ми ни мал них по тре ба за са став не је ди ни це. 
По Ruggie-у мо гу се из ових по ла зи шта от кри ти не ко ли ко “по сле-
ди ца” ко је упу ћу ју на оп шта обе леж ја (и тран сфор ма ци ју) по рет ка 
од но сно си сте ма. По ње му “струк тур ни ни во” да је ве ћи де тер ми-
ни стич ки са др жај оп штим огра ни че њи ма анар хи је од на чи на, ка ко  
де ду ку је Waltza. По Waltz-у са рад ња је нпр. “раз ме на кон си де ра-
ци ја”. По јам кон си де ра ци ја, ме ђу тим,  ни је де фи ни сан и “из анар-
хи је са ме” не може се од ре ди ти. У сред њем ве ку кон си де ра ци је су 
ве за не за ин сти ту ци је, док су ка сни је за кал ку ла ци је. Одав де “по-
гре шна” је представа Waltz-а, ко ји из анар хи је на сто ји да из во ди 
за кључ ке о кон си де ра ци ја ма. Ова гре шка про из и ла зи из мо дер ног 
иде о ло шког схва та ња по се сив них ин ди ви дуа (од но сно кал ку ла ци-
је). 

Сле де ћи аспект ве зан је за од нос Нео ре а ли зма пре ма те о ре-
ти ча ри ма ме ђу за ви сно сти, ко ји за сту па ју ви ђе ње да услед па да ре-
ле вант но сти су ве ре но сти,  Ре а ли зам ма ње све ис прав но за кљу чу је 
о ме ђу на род ним по ја ва ма. Нео ре а ли зам мо же да да ја чу од бра ну 
од ста ва да је су ве ре ни тет је ди нич ни ни во од но сно не си стем ски 
аспект. Не ува жа ва се ге не рал но у те о ри ји од нос пра ва при ват-
не сво ји не пре ма уну тра шњим и за тим ме ђу на род ним по ја ва ма. 
Слич ном ло ги ком, као код су ве ре но сти би ло би не за ми сли во за по-
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ста вља ње зна ча ја вла снич ких пра ва. Ова, као и су ве ре ност не ма ју 
са мо је ди нич ну ре ле вант ност, већ и ви ши си стем ски ни во, јер вла-
сни штво огра ни ча ва ин тер вен ци ју др жа ве на уну тра шњем пла ну, 
али и ме ђу на род ном. 

На да ље, струк тур ни ни во укљу чу је фак то ре и еле мен те из-
ван Нео ре а ли стич ког оп се га. По ред те ри то ри јал ног ли ми ти ра ња 
од но сно су ве ре но сти, по сто ји и функ ци о нал но раз гра ни че ње ме ђу 
др жа ва ма. Од фор ме Хе ге мо ни је (др жа ва/дру штво) за ви се си стем-
ски аспек ти. Фор ма др жа ва/дру штво пред ста вља “атри бут” си сте-
ма.

Ова кав атри бут ука зу је да струк ту ра си сте ма са др жи еко ном-
ски аспект. По ред по ли тич ког, ана ли за мо ра да укљу чи еко ном ске 
еле мен те, по себ но код об ја шња ва ња ра ног мо дер ног дру штва ко је 
је под ути ца јем вла снич ких пра ва. Ово укљу чу је по сле ди це на про-
из вод не од но се и ме ђу др жав не аспек те.

Глав ни за кључ ци ове ана ли зе су сводљиви на три тач ке ко је 
се од но се на кри ти ку. Пр во, у Нео ре а ли стич ком мо де лу ни је про-
пу ште на са мо ди мен зи ја про ме не већ и ње не де тер ми нан те. Ово се 
од но си на про ме не вла снич ких пра ва. По Ruggie-у Waltz ко ри сти 
мо дел Дир ке ма (E. Durkheim) да об ја сни про ме не. По Дир ке му, по-
раст оби ма и ди на ми ке тен зи ја ме ња основ не усло ве ко лек тив ног 
по сто ја ња. Под ди на мич ком тен зи јом се увр шта ва ко ли чи на, бр зи-
на и ра зно ли кост тран сак ци ја у дру штву. Waltz је од овог мо де ла 
одступио. Ре ле вант но је да ли ди на мич ке тен зи је мо ра да иза зо ву 
про ме не по ред ин ди ви ду ал них вла снич ких пра ва и основ не струк-
ту ре вла снич ких пра ва ко ји ка рак те ри шу со ци јал ну фор ма ци ју. Ка-
да је ово слу чај до ла зи до про ме на. За кон опадајућих тро шко ва од 
зе мљи шта, по пу ла ци о ни при ти сци, за тим ши ре ње тр жи шта због 
по пу ла ци о них кре та ња и раз вој уста но ва об ја шња ва ју вла снич ке 
про ме не. Дру ги еле мент кри ти ке је Waltz-ово ге не рал но не ги ра ње 
ди на ми ке тен зи ја као из во ра про ме не. Ово, по Ruggie-у, има осно-
ву у опр де ље но сти Waltz-а, а не то ли ко у по гре шка ма. Ефек те ди-
на мич ких тен зи ја тре ба, та ко ђе увр сти ти у си стем ски ни во. Тре ћи 
аспект кри ти ке Нео ре а ли зма је из о ста вља ње да се уочи да је и сам 
си стем про дук ти ван (укљу чу ју ћи је ди ни це).

У це ли ни Ruggie на сто ји да ди на ми зу је Ли бе рал ни пра вац. 
Кри ти ка Ре а ли зма при мен љи ва је и на ли бе рал не те о ри је ко је не-
до вољ но ува жа ва ју про тив реч но сти од но сно тен зи је.  У Еклек ти-
ци зму ов де им се мо же при дру жи ти и Keohane. Би ће по треб но ука-
за ти на не ке од ста во ва овог ауто ра, да би се из ве ли за кључ ци о 
трен ду раз во ја те о ри ја.  
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1.4. ТЕ О РИ ЈА  И ПО ЛИ ТИЧ КА  
ИДЕ О ЛО ГИ ЈА R. O. KEOHANE

За Keohane-а као еклек тич ког Ли бе ра ла је при хва тљив 
“ра ци о нал ни при ступ” Нео ре а ли зма4). Овај аутор за у зи-
ма по зи ти ван од нос пре ма мо де лу си сте ма, јер са др жи две 
пред но сти. Мо дел омо гу ћу је да се “раз у ме” кон текст др жав-
них ак ци ја, пре ана ли зи ра ња са мих ак ци ја. Те о ри је ко је не 
укључују “раз у ме ва ње” де ло ва ња си сте ма, од но сно, ка ко 
си стем ски атри бу ти ути ћу на по на ша ње (је ди ни ца/др жа ва 
и по рет ка) су “ло ше” те о ри је. Сле де ћа пред ност струк тур-
не те о ри је је не за мен љи ва ком по нен та за ду бљу ана ли зу ак-
ци је (по себ но спољ не по ли ти ке) др жа ва или “не др жав них” 
ак те ра, а ова је по год ност  за те сти ра ње. Ов де се те сти ра ње 
им пли ка ци ја де ло ва ња мо же вр ши ти на апри ор ној осно ви. 
По ред то га, ова кав  при ступ ма ње је осе тљив, по себ но код 
Waltz-а, на про ме не атри бу та уну тар др жа ва. С дру ге стра не, 
ова ква јед но став ност пред ста вља и основ ну сла бост мо де ла. 
Да би се струк ту ра ли зам до гра дио Keohane пред ла же про ме-
не мо де ла: 

1. Уз глав не ак те ре др жа ве, тре ба “ви ше на гла ска” по све-
ти ти дру гим не др жав ним уче сни ци ма, ме ђу влад ним и 
не вла да ним  су бјек ти ма од но сно ви до ви ма ре ла ци ја ко је 
су им свој стве не (тран сна ци о нал не и тран свла ди не);

2. Прет по став ку ра ци о нал но сти из Ре а ли зма тре ба за др жа-
ти уз до пу не, јер кал ку ли са ње у ци љу нај ве ће вред но сти, 
пре ко ску па ци ље ва (кон зи стент ног по рет ка), ни је укљу-
чи ва ло  “пер фект ност ин фор ми са ња” свих ал тер на ти ва 
или про ме не пре фе рен ци ја ак те ра;

3. Си ла ни је је ди ни основ ни ин те рес, циљ или сред ство, 
већ зна чај си ле за ви си од ра зних чи ни ла ца. У ра зним си-
ту а ци ја ма др жа ве ће на раз не на чи не од ре ђи ва ти сво је 
ци ље ве, што за ви си од си стем ских усло ва. Вред ност си-
ле је за ви сна од ци ље ва. Код по сти за ње од ре ђе них ци-
ље ва си ла је ма ње ефи ка сна, не го код дру гих. Уни тар на 
кон цеп ци ја за јед ни це за сно ва на на је дин стве ном мо ти-
ву си ле тре ба да се од ба ци. По себ на под руч ја ра зних 
обла сти и њи хо ва по ве за ност усло вља ва ју си лу. По себ-
ну област, на да ље, чи не уста но ве и пра ви ла, ко ја та ко ђе 

4) Vidi R. O. Keohane: “Realism, Neorealism and the Study of World Politics” u “Neorealism 
and its Critics”, Columbia Univ. press, 1986, str. 1-26.
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тре ба узе ти у ана ли зу. Ов де је укљу че но и при др жа ва ње 
пра ви ли ма. 

С овим оп штим аспек ти ма ве за ни су  на ана ли тич ки еле мен-
ти ко је Keohane пред ла же. При об ја шња ва њу ску па по сле ди ца по-
ли ти ке тре ба узе ти у об зир сред ства си ле и све бит не  фак то ре. 
На да ље, код раз ли чи тих обра за ца по сле ди ца, од но сно од но са и 
обла сти по треб но је уве сти по себ не ана ли зе, да се ви ди ка ко је си-
ла ди стри бу и ра на. Ово тре ба да омо гу ћи да се опи ше и ка ко ула га-
ња у јед ној обла сти, у усло ви ма ве за них обла сти, ути чу на ове по-
себ не. При ис тра жи ва њу на чи на ка ко др жа ве од ре ђу ју соп стве не 
ин те ре се тре ба ис тра жи ти ефек те ме ђу на род не струк ту ре на ин те-
ре се и ефек те дру гих ме ђу на род них фак то ра и “до ма ће струк ту ре” 
(уну тра шње струк ту ре).

Ова уну тра шња струк ту ра по ве зу је Keohane-а за Ли бе ра ли-
зам. У овом сми слу су ком па ти бил ни и за кључ ци плу ра ли зма  ин-
те ре са и ци ље ва. 

Keohane на да ље ука зу је и на сла бо сти Ли бе рал не струк ту ре. 
Ов де се ми сли на струк ту ру ко ја је за сно ва на на ме ђу за ви сно сти, и 
кри ти ка се усме ра ва и на осно ве Нео ре а ли зма, као и Нео ли бе ра ли-
зма. Сле де ћи ста во ви об ја шња ва ју ње го ве по гле де:

1. Про блем са чи сто си стем ског гле ди шта, је да код си ту а-
ци ја стра те шке ме ђу за ви сно сти, опре де ље на ре ше ња у 
су шти ни ни је јед но став но до би ти, ка да се вр ши ана ли за 
си ле или ње не ди стри бу ци је;

2. На чин за пре ва зи ла же ње овог про бле ма је (не укљу чу-
ју ћи у оп сер ва ци је до ма ћи ни во) ста вља ње у за ви сност 
ра ци о нал ног од но са др жа ва и ин сти ту ци о нал ног кон-
тек ста ак ци је др жа ва, као и по сто је ћих ре ал но сти мо-
ћи од но сно по зи ци је др жа ве. Струк тур ни при лаз је са-
мо осно ва си стем ског из у ча ва ња. По себ но тре ба узе ти 
у об зир фак то ре ко ји ни су ве за ни за си лу. Фре квен ци ју 
уза јам них од но са и ње не ва ри ја ци је тре ба има ти у ви-
ду. Дру ги фак тор је не из ве сност. Фак тор не из ве сно сти 
је ве зан за ни во ин фор ма ци ја. Оне по ве ћа ва ју си гур-
ност,  од но сно сма њу ју не из ве сност. Ин фор ма ци је ни су 
си стем ска кон стан та. Оне по ма жу раз у ме ва њу ком плек-
сне ме ђу за ви сно сти, ко ја је не из о став на у раз ма тра њу 
од но са. Ком плек сна ме ђу за ви сност по ка зу је да је те шко 
ко ри сти ти тра ди ци о нал на сред ства мо ћи за од ре ђе не ци-
ље ве. Ме ђу за ви сност на да ље, пред ста вља фак тор ко ји 
по ве ћа ва ни во ин фор ми ра но сти, јер по сто је ви ше стру ки 
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ка на ли кон та ка та ме ђу дру штви ма. Ме ђу на род ни ни во 
под ра зу ме ва кон так те не са мо др жа ва, већ и дру шта ва. 
Ово је су штин ско за ин фор ма ци ју као еле мент ме ђу за-
ви сно сти. 

У це ли ни ана ли зи ра ју ћи  ви дљи во је да си стем има основ ну 
уло гу у об ја шња ва њу про ме на. Фак то ри у не по сред ној ве зи са уну-
тра шњим по рет ком од ре ђу ју по на ша ње си сте ма, та ко да се мо же 
уочи ти по тре ба укљу че ња до ма ћег ни воа у ана ли зу, што аутор не 
ис кљу чу је. Упра во ин фор ма ци ја ма и ком плек сном мре жом са рад-
ње об ја шња ва се мир на про ме на (не ре во лу ци о нар на) ме ђу на род-
ног устрој ства. 

Да би из ве ли ја сни ји за кључ ци о про ме на ма по рет ка по треб-
но је ана ли зи ра ти уну тра шње мо мен те и фак то ре про ме на и ме ри-
ти их, као и спољ не узро ке про ме на или кре та ња. Ово ука зу је на 
по тре бу уво ђе ња фор мал ног на чи на про у ча ва ња по ја ва.

2.ЕКОНОМСКАТЕОРИЈА

2.1 ЕКОНОМСКА ИДЕ О ЛО ГИ ЈА,
МЕ ЂУ НА РОД НА ЛИ КВИД НОСТ И  

ТРО ШКО ВИ ДР ЖА ЊА МОН ТАР НИХ РЕ ЗЕР ВИ
Ни во мо не тар них ли квид них ре зер ви по је ди нач не зе мље 

за ви си од ви си не (oportuix) тро шко ва др жа ва ова квих сред ста ва. 
Тро шко ви су у про пор ци ји са оби мом ре зер ви (V). Овај ни во тре ба 
мно жи ти са је ди нич ним тро шком ко ји се из ра жа ва као је дин стве на 
раз ли ка при но са ка пи та ла и при но са ре зер ви, ко је но се раз ли чи те 
до би ти. Ова раз ли ка мо же се озна чи ти са р. Де фи ни ци ја тро шко ва 
ре зер ви је про из вод р и оби ма V:

Т = V · р,  где Т – тро шко ви
Ако се овај обра зац за тро шко ве ре зер ви до пу ни еле мен ти ма 

про ме не ре зер ви и скло но сти уво зу до би ће се нај пре:
V 1 = V о ± v про сеч но (или Δ v)
где  в про сеч но зна чи про сеч на про ме на мо не тар них ре зер ви
  V 1 – мо не тар не ре зер ве по сле јед не го ди не
  V о – те ку ће мо не тар не ре зер ве (у по чет ном тре нут ку)
Ка да ве ро ват но ћу за про ме ну плат ног би лан са укљу чи мо та-

да има мо обра зац оп ти мал них ре зер ви:
V opt = [v pros. log (r ·m)] / (log pros)
где  v pros. – про сеч на про ме на ре зер ви
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  m – мар ги нал на скло ност уво зу
  prob – ве ро ват но ћа про ме не плат ног би лан са (де фи ци та)
За про ра чун оп ти мал но сти ре зер ви мо же се ко ри сти ти прост 

од нос:
V / M
где  V – обим ре зер ви, 
  M – увоз 
Као ин ди ка тор оп ти мал ност ре зер ви узи ма се ти пич на про-

сеч на про ме на ре зер ви (в про сеч но), при че му тре ба узе ти у об зир 
суп сти ту те мо не та рих ре зер ви, као и гра нич ну скло ност у уво зу 
(dM / dY) и про сеч ну скло ност уво зу (Δ М / Δ Y), где Y – до хо дак.

Из ових од но са при ме ћу је мо си стем ску ве зу до ма ћих ре зер-
ви са тр го вин ским и плат ним би лан сом. Ови би лан си су, као што 
за кљу чу је мо си стем ски ве за ни за мо не тар но – фи нан сиј ска кре та-
ња у све ту од но сно увоз и мар ги нал не (гра нич не) скло но сти уво зу 
код по је ди них др жа ва и гру па др жа ва.

Уну тра шњи чинилац је од нос мо не тар не ма се и мо не тар них 
ре зер ви. Ка да нпр. по сто ји де фи цит плат ног би лан са, вла сти се мо-
гу раз ли чи то по на ша ти. Мо гу по пу ни ти кре ди ти ма ма њак, ко ји је 
на стао тран сфе ром, или сма њи ти мо не тар ну ма су (по ну ду). Пр ви 
слу чај је ве зан за кре а ци ју де по зи та и кре ди та и кон се квент но, у 
де фи ци ту. По раст ове нов ча не ма се, мо ра би ти (си стем ски ве зан) 
за одр жа ва ње ви шег ни воа у ре зер ва ма. У су прот ном слу ча ју, ума-
ње ња нов ча не по ну де до вољ ни су ни жи ре зер вни фон до ви.

Мо гућ ност ве ћег тро ше ња (екс тер ног) омо гу ћу је да де-
ви зни фон до ви бу ду осет но ни жи од мо не тар не до ма ће по ну-
де, а ово до во ди до нео п ход но сти израчунавања ми ни му ма 
ре зер ви за по др жа ва ње екс тер ног тро ше ња. Ове ре зер ве за-
ви се од мар ги нал не скло но сти по тро шње, до ма ћих про из во-
да (ц) и уво за. Ова ве за од ре ђу је ми ни мум ре зер ви (Vmin):

Vmin = m / (m + c)
где  m – мар ги нал ни увоз, 
  c – мар ги нал на до ма ћа по тро шња
Одав де по ве ћа ње гра нич не скло но сти уво зу, по ве ћа ва ми ни-

мал ни ни во ре зер ви. Ов де тре ба узе ти и р да и се од ре дио пре ци-
зни је оп ти мум ових ре зер ви, јер ка да је раз ли ка при но са (у слу ча ју 
нпр. ви со ке ду го роч не сто пе) ви со ка, тро шко ви др жа ња ре зер ви 
ути чу на њи хо во опа да ње.

Си стем ски су, као што уоча ва мо ве за ни аспек ти ни воа ка ма-
та уну тра шње и ме ђу на род не еко ном ске си ту а ци је и њи хо ве про-
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ме не са ни во и ма ре зер ви у свим зе мља ма и сва кој по је ди нач ној зе-
мљи. Ова кво ком плек сна за ви сност је ре ла ци о ног ре жим ског ти па.

2.2. ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И ТЕ О РИ ЈА Г. ХА БЕР ЛЕ РА
По Ха бер ле ру5) вред но сти ро ба је за ви сна не са мо од ин кор-

по ри ра ног ра да, већ од ком би на ци је про из вод них фак то ра. Ов де су 
укљу че ни по ред ра да и ка пи тал и зе мља, ко ји су у ра зним ком би на-
ци ја ма од но сно раз ме ра ма укљу че ни у це ну. Вред ност ро бе је, по 
овом кон цеп ту, из ра же на у опор ту ним тро шко ви ма. Са мо у ма лом 
бро ју слу ча је ва тро шко ви при про ме на ма ни воа про из вод ње оста ју 
кон стант ни (и са мо у овој си ту а ци ји це ну фор му ли шу кон стант ни 
тро шко ви). По Ха бер ле ру це на је за ви сна од скло но сти у кре та-
њу тро шко ва у за ме ни јед не про из вод ње дру гом. Вред ност ро бе је 
од ре ђе на као вред ност мар ги нал них тро шко ва при суп сти ту и са њу 
не ке ро бе дру гом. Бу ду ћи да се за јед ну ро бу мо ра жр тво ва ти дру га 
ро ба, це на ро бе из ра жа ва се мар ги нал ном вред но шћу дру ге ро бе. 
Ов де је  Ха бер лер по ве зао прин цип опор ту них тро шко ва и мар ги-
нал них вред но сти. Мар ги нал ни тро шко ви су тро шко ви по треб ни 
за про из во ђе ње јед ног до дат ног (у од но су на по сто је ћи опсег про-
из вод ње) про из во да. Ма те ма тич ки се ова де фи ни ци ја раз ли ку је од 
из во да, јер не до ла зи до те жње ну ли, већ до је ди нич ног при ра ста. 
Тренд или јединични при раст бит њи је од про сеч ног ра ста и он 
од ре ђу је це не ро ба. Ове це не се из јед на ча ва ју са тро шко ви ма суп-
сти ту ци је ро ба, а ови тро шко ви су јед на ки мар ги нал ним тро шко ва 
про из вод ње од ко је се от ка зу је у ко рист ове. 

Ре зи ми ра ју ћи ову те о ри ју, тре ба при ме ти ти да је уви ђа њем 
да про сеч не про ме не тро шко ва при про из вод ном ра сту или па ду, 
не могу да ука жу на од нос раз ме не, ова те о ри ја представља пр ви 
мо дер ни нео кла сич ни еко ном ски кон цепт. За па жа ју ћи да је од нос 
раз ме не ро ба на нивоу мар ги нал них про ме на ра ван од но су суп сти-
ту и са ња ра да, ка пи та ла и зе мље ко ји ула зе у це не ових ро ба, на чи-
њен је кљу чан ко рак ка мо дер ни за ци ји кла сич не ми сли.

2.3. ТЕ О РИ ЈА B. OHLINA
У по гле ду ди на ми за ци је Те о ри јом ком би но ва ња про из вод-

них чи ни ла ца ко ји од ре ђу ју це ну Ohlin6) је про ши рио те о ри ју. 
Из гра ђу ју ћи те о ри ју урав но те же ња овај те о ре ти чар ука зу је ве зу 
по ну де и тра жње за про из во ди ма са оби ла то шћу фак то ра про из-
вод ње, у да тој сре ди ни, ко ја има ути цај на це не фак то ра. Ну ђе ње 
ро бе је под ути ца јем це на и тро шко ва фак то ра. Од це не фак то ра од-

5) G. Haberler, “The Theory of International Trade”, New York, 1956, str. 175.

6)  B. Ohlin,  “Interregional and International Trade”, Cambridge, 1933, str. 35. 
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но сно оби ла то сти фак то ра у др жа ви, за ви си у ко јим ко ли чи на ма и 
раз ме ра ма ће би ти ови у про из вод њи ро ба ан га жо ва ни. Сва ка ро ба 
мо же се про из ве сти на раз не на чи не  или уче шће у ра зним ни во-
и ма про из вод них фак то ра. Ви си не по тро ше них фак то ра од јед не 
зе мље до дру ге се раз ли ку ју због при род них усло ва и спе ци фич-
но сти. Ко ли чи на ути че на це ну фак то ра. Од це не фак то ра, ко ји је 
и под ути ца јем тра жње, као и по ну де, за ви си ан га жо ва ње. Ако је 
це на (по пра ви лу оскуд ног у при ро ди и др жа ви)  фак то ра ве ћа, ње-
го во ан га жо ва ње је ма ње (да би се из бе гли тро шко ви). Ов де Ohlin 
укљу чу је још је дан еле мент. На це ну фак то ра ути че и тра жња за 
го то вим про из во дом и по сред на тра жња. Тр гу ју ћи, дру ге др жа ве 
ће по ди ћи це ну обил ног фак то ра. 

Овај по след њи ар гу мент осно ва је те о ри је рав но те же Ohlin. 
Об ја шња ва ју ћи им пулс тр го ви ни ко ји се ви ди у це нов ним раз ли ко-
ва њи ма, уво де се пој мо ви ин тен зив них фак то ра. Др жа ве са оби ла-
тим фак то ром нпр. Ка пи та лом, а оскуд ним дру гим фак то ром нпр. 
ра дом, да би из рав на ле це не, на сто је ће да уве зу про из во де у ко ји ма 
рад оби лу је, а из ве зу ро бе у ко ји ма оби лу је дру ги фак тор од но сно 
ка пи тал. На тај на чин тре ба да до ђе до по ра ста про из вод ње ар ти-
ка ла са оби ла тим фак то ром тен ди ра ју ћи да фак тор пре ста је да бу де 
оби лат (услед ја че тра жње). Та ко це не оби ла тог фак то ра ра сту, а 
у су прот ном про це су, код оскуд ног фак то ра, у свет ској тр го ви ни, 
до ла зи до па да це не. Као по сле ди ца ис по ља ва се тренд ко ји у свет-
ској еко но ми ји до во ди до из јед на ча ва ња це на фак то ра. 

Те о ри ја Ohlin-а ба зи ра на мо бил но сти про из вод них фак то ра. 
Ова мо бил ност у ме ђу на род ној тр го ви ни ни је, због тр го вин ских 
огра ни че ња, иста као уну тар др жа ве, та ко да је у прак си, по себ но у 
про тек ци о ни стич ким окол но сти ма, мо гу ће са мо де ли мич но из јед-
на ча ва ње це не фак то ра. 

Овај мо дел укљу чу је и це не и нов ча не тро шко ве. Да ли је је-
дан фак тор или про из вод ску пљи у јед ној или дру гој др жа ви за ви-
си од де ви зног кур са. Ов де су на рав но бит ни сви еле мен ти це не. 
Као по сле ди ца из јед на че ња фак то ра (на зва ни ка сни је Ohlin-Heck-
scherov за кон), до ла зи до ефек та из јед на ча ва ња це на фи нал них ро-
ба у свет ској за јед ни ци. Те о ри ја тр го ви не Ohlin-а у нај оп шти јем 
сма тра еко ном ски да по сто ји тен ден ци ја сма њи ва ња еко ном ске 
над мо ћи на ци ја, од но сно, да де ло ва њем чи ни ла ца урав но те же ња 
еко ном ски мо но по ли по сте пе но пре ста ју да по сто је.  
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2.4.  ТРИ ФИ НО ВА ЕКО НОМ СКА  
КОН ЦЕП ЦИ ЈА И ИДЕ О ЛО ГИ ЈА

Три фин Р. уоча ва про блем рас ко ра ка про из вод ње зла та и 
ње го ве тра жње. По ње му овај тренд до во ди до стал ног ме ња ња 
вред но сти зла та. Ре ва ла ри зо ва ње зла та ни је ре ше ње. По раст це не 
зла та, од но сно кон стант на скло ност овог ра ста це не би зна чи ла по-
вре ме не или не пре кид не де пре си ја ци је ва лу та пре ма овом ме та лу. 
Одав де про из и ла зи да је нео п ход но про на ћи но ви ме ди јум ли квид-
но сти, ко ји би бо ље обез бе дио ни во ли квид но сти од но сно за до во-
љио екс пан зи ју свет ске еко но ми је.

Три фин уоча ва да осла ња не на до лар као је ди ни ме ди јум не 
ре ша ва пи та ње ме ђу на род них ли квид них фон до ва. Др жа ве ко је (у 
си сте му до лар ског по сред ни ка) др же до ла ре као ре зер ве у осно ви 
да ју за јам САД-у ко ји је не тре жен, др жа њем ових ли квид них ре-
зер ви код ба на ка САД. Ово су крат ко роч на по тре жи ва ња. Да би 
се из бе гле не ста ши це до ла ра код др жа ва ко је су САД-у да ле ове 
зај мо ве, нео п ход но је стал но вра ћа ти ова сред ства на зад овим зе-
мља ма укљу чу ју ћи и не тра жне зај мо ве. Ово пре ва зи ла зи ни во су-
фи ци та у САД. Вра ће на сред ства др жа ва ма су, ме ђу тим, са да ве ћа 
не го ини ци јал но. Ова се де ли мич но по но во ула жу у САД и ства-
ра ју се уве ћа ни но ви кре ди ти од но сно но вац у ви ду по тра жи ва ња. 
Три фин на да ље уви ђа пи ра ми дал ну кре а ци ју до ла ра, јер сма тра да 
пре за си ће ност мо же до ве сти до па да до ла ра и свет ске еко ном ске 
ка та стро фе.

Из овог мо гу ћег епи ло га Три фин за кљу чу је да САД тре ба 
да сма ње до при нос до ла ра ме ђу на род ној ли квид но сти. По треб но 
је уве сти нов ме ди цум. Др жа ве тре ба да ин тер но уро ли зу ју фи-
ду ци јар ни део сво јих мо не тар них ре зер ви ко ји тре ба за ме ни ти (у 
фон ду) бан цор-ом.

Си стем ски је бит но уочи ти да оп сег кре а ци је нов ца (де по зи-
та) ко је об ја шња ва Три фин, не про ду ку је нео гра ни че но на го ми ла-
ва ње »не тра зе жних« зај мо ва (ка ко смо их го ре на зва ли). Про цес се 
си стем ски ста вља де ло ва њем си ла су прот ног деј ства. Ефек те за си-
ће ња до ла ри ма и ин фла ци је се ума њу ју ви шом ка мат ном сто пом 
ко ја не представља ствар ну це ну до ла ра. Ка ма та је на и ме уто ли ко 
ви ша од рав но те жног ни воа уко ли ко је пи ра ми дал на кре а ци ја ве ћа. 
Ово ста ње се по пра вља одр жа ва њем све ве ћег тр го вин ског де фи-
ци та ко ји та ко ђе де лу је на ума ње ње ни воа не тра же ног су фи ци та. 
Ов де је од зна ча ја, као што мо же мо да уочи мо, ко ји део ини ци јал-
них сред ста ва (по ко јој сто пи) се вра ћа бан ка ма у САД. Уко ли ко је 
сто па кре а ци је све ни жа у сва ком сле де ћем ци клу су, та да ће по сле 
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из ве сног бро ја ци клу са пи ра ми дал на кре а ци ја по ста ти за не ма ри-
ва. Ко че ћи ефект ко ји је ов де при су тан је си стем ски ефект.

2.5. РУ ФЕ О ВА ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И СХВА ТА ЊЕ

Ру фе се на ста вља на иде ју Три фи на у ве зи са ре зер ва ма ко-
је кре и ра ју пи ра ми дал ну штед њу. Де ви зе су ова ко функ ци о нал но 
удво стру че не, до ла зи до удво стру ча ва ња кре дит не ба зе. По ве ри-
лач ка зе мља ре зер ве др жи као по тра жи ва ње код стра них ба на-
ка. Бан ка за ду же не др жа ве, пру жа кре ди те и за ра ђу ју на ра зли ци 
ин те ре са. До ла ри ко је сти че не а ме рич ки свет на ба зи де фи ци та, 
вра ћа ју се у САД кроз депозите, и за то де фи цит не иза зи ва код 
Аме ри ке пла ћа ња. Ово се опи су је као си ту а ци ја за Америку где 
»по зајм љу је, а не ли ша ва се, сти че, а не пла ћа«. То ста ње про из ла-
зи и дво стра ног кре и ра ња де по зи та истим нов цем код по ве ри о ца и 
ду жни ка, од но сно удво стру че ња ба зе. Из ове си ту а ци је про из ла зи 
да де фи цит не до во ди до оче ки ва ног од ли ва зла та из САД. Плат ни 
и тр го вин ски де фи цит не иза зи ва ју ефек те ко ји тре ба пре ко од ли ва 
зла та и ва лу та до тр жи шно до ве ду до рав но те же би лан са. 

Удво стру че ње де по зит не ба зе истим нов цем не би има ло те-
же по сле ди це ка да би од ли ви и при ли ви из ме ђу ових по ве ри ла ца и 
ду жни ка би ли углав ном по рав на ти. У су прот ном, ка да по сто је ве ће 
не рав но те же, ове по ста ју јак ге не ра тор ин фла ци је и мо гу да до ве ду 
до кра ха пи ра ми дал ну штед њу. С овим у ве зи Ру фе за у зи ма став да 
овај про блем ре зер ви тре ба ре ши ти ли кви ди ра њем у зла ту де ла до-
лар ских по тра жи ва ња ко је др жа ве др же као део сво јих ли квид них 
мо не тар них ре зер ви.

Ова кав став, као и код Три фи на, за сни ва се на уоча ва њу да 
би у слу ча ју ха о тич ног па да по ве ре ња у ли квид ност др жа ве ван 
Аме ри ке кон вер то ва ле сво је мо не тар не ре зер ве у аме рич ко зла то. 
Ово би зна чи ло од лив зла та из САД и еко ном ски ха ос услед ли ша-
ва ња пи ра ми дал не штед ње, сво је злат не осно ве.

2.6. ХА РО ДО ВА ТЕ О РИЈ СКА МИ ШЉЕ ЊА И ГЛЕ ДИ ШТЕ

Ха ра до ва гле ди шта се ба зи ра ју на кре и ра њу но ве нов ча не 
ма се и про ме ни це не зла та. Са да шњи раз вој тр го ви не и уво за до-
во ди до не до стат но сти ли квид но сти. Зла то чи ја про из вод ња ни је 
до вољ на да се за до во ље по тре бе, тре ба ре ва ло ри зо ва ти. Ова те о ри-
ја по ла зи од ста ва да ме ђу на род ним по тре ба ма тре ба ма са ли квид-
но сти ко ја је сра змер на укуп ном ме ђу на род ном уво зу, уз го ди шњи 
раст за 3%. Ли квид ност тре ба да бу де ре фор ми са на кван ти та тив но 
и ква ли та тив но, од но сно тре ба у но вим вред но сним је ди ни ца ма 
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ММФ-а кре и ра ти као до пу ну по сто је ћим ли квид ним ре зер ва ма но-
вих 60 ми ли јар ди до ла ра (на већ по сто је ћу исту ма су на по чет ку 
шездесетих го ди на). Та ко кре и ра на сред ства ће се сра змер но кво-
та ма у ММФ-у ало ци ра ти чла ни ца ма ове ор га ни за ци је. Ало на ци је 
су но во кре и ра ни но вац за из вр ше ње пла ћа ња у ор га ни за ци је од но-
сно из ме ђу ду жни ка и по ве ри ла ца. Ду жни ци нов ча ним је ди ни ца ма 
ММФ-а пла ћа ју (или из ми ру ју) сво је оба ве зе по ве ри о ци ма, ко је су 
чла ни це ММФ-а. Фон до ве је ди ни це не би се мо гле кон вер то ва ти 
зла том. По ве ри лач ке зе мље би у од но су на ду жнич ке на го ми ла ва ле 
но ве је ди ни це, а не по тра жи ва ња. Бу ду ћи да се је ди ни це ММФ-а 
мо гу за ме ни ти за би ло ко ју чвр сту ва лу ту, из ми ри ва ње би се пре-
ма фон ду из вр ша ва ло у би ло ко јој ва лу ти. Мо гућ ност ауто мат ског 
(без од лу ке) ко ри шће ња сред ста ва би ло би до вред но сти 100% ало-
ка ци је.

Овај мо дел је у осно ви кре ди ти ра ње де фи ци тар них чла ни-
ца фон да, сред стви ма су фи ци тар них чла ни ца. Пи ра ми дал ност се 
де ли мич но убла жа ва јер нов но вац не кре и ра по тра жи ва ња. Ова 
по тра жи ва ња су под кон тро лом и не по сто ји ме ха ни зам ко ји из ван 
ММФ-а до во ди до удво стру че ња кре дит не ба зе. На да ље опа сност 
од гу бит ка ве ре у нов ме ди ја тор не мо же до ве сти до еко ном ских 
по сле ди ца. Нов ме ди ја тор ни је за ме њен за зла то. Ова ко се ума њу је 
при ти сак на до лар и ума њу је мо гућ ност кри зе.

2.7. МАКЛУ ПО ВО СХВА ТА ЊЕ ЛИ КВИД НО СТИ

За Мац хлу па ли квид ност је по ја ва ко ју тре ба раз ма тра ти 
у кон тек сту по ра ста свет ске ефек тив не тра жње, ко јој са вре ме не 
др жа ве те же. Ова тра жња и тен ден ци ја па да за по сле но сти и ра-
ста до хо да ка (над ни ца) од ре ђу ју не при клад ност си сте ма фик сних 
кур се ва. Екс пан зив на тра жња и еко но ми ја уз раст над ни ца и пу ну 
за по сле ност бр зо би у овом си сте му осла би ле ре зер ве у от су ству 
ме ра де ви зне по ли ти ке. Да би се ово из бе гло Маклуп за сту па схва-
та ње да тре ба омо гу ћи ти ра зум но флук ту и ра ње кур се ва.

Маклуп уви ђа деј ство сна жних со ци јал них си ла на си стем. 
У др жа ва ма где по сто ји при ти сак на пла те, флук ту и ра ју ћи курс ће 
до во ди ти до ума ње ња ових трен до ва. Про ме на ни воа пла та на ви-
ше, пре ко флук ту и ра ју ћег кур са ва лу те има за ефект про ме ну це не 
уво зних ро ба од но сно про ме ну, по сле дич но оп штег ни воа (нов ча-
не ма се). Пре ко мер на про ме на ни воа пла те, по ста ће одав де не ис-
пла ти ва. Ово ће би ти ви дљи ва за су бјек тив не чи ни о це, од но сно 
кре и ра ће се свест о не ис пла тив но сти ра ста над ни ца. Ова кав ефект 
је пси хо ло шког ви да). Сви ов де на ве де ни еле мен ти у си стем ској су 
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ве зи. Мо не тар не ре зер ве и плат ни би ланс, ве за ни су за ме ђу на род-
ну тра жњу, као и до ма ћу тра жњу и по тро шњу.

2.8. ЛЕР НЕР – МАР ША ЛОВ  
ПРИ ЛАЗ ЗА ДЕЈ СТВО ЦЕ НЕ И ДО ХОТ КА

Ди на мич ки при лаз плат ном би лан су и на чи ни урав но те же ња 
би лан са и ван од но са са тр го ви ном ука зу ју на по тре бу ре ла ци о ни-
стич ког при сту па. Чи ни о ци плат ног би лан са већ на нај е ле мен тар-
ни јем ни воу ана ли зе, као што смо ука за ли, има ју ре ла ци о ну од ре-
ђе ност.

Пре ма књи хо вод стве ној де фи ни ци ји плат ни би ланс се из ра-
жа ва:

B = Y – E
где је  Y – агре гат ни на ци о нал ни до хо дак, а 

  Е – агре гат на на ци о нал на по тро шња.

Као што смо ука за ли ума ње на по тро шња, ума њу је до хо дак и 
де лу је ста би ли зу ју ће на би ланс. Ако укљу чи мо гра нич ну скло ност 
уво зу и тро ше њу, мо же мо пр ви из вод Б из ра зи ти као:

dB = /1 – е) / ( 1 – е + еm) dp + {1 – [(1-е) x / (1 – е + еm)]} dЕ
где  е – гра нич на скло ност тро ше њу из над ни воа Y (до хот ка),  

  m – гра нич на скло ност ко ја се од но си на по тро шњу за увоз, 

  dP – ин фи ни тен зи мал на про ме на про из вод ње, 

  dE – ин фи ни тен зи мал на про ме на по тро шње (ауто ном не), 

  х – сма ње ње тро ше ња на до ма ће про из во де.

Ода тле е до пу шта тро ше ње из над Y. Ка да др жа ва има де-
фи цит у би лан су по сто је одав де два на чи на за вра ћа ње би лан са у 
рав но те жу. Пр ви је раст про из вод ње и до хот ка. Дру ги је ума ње ње 
по тро шње. Рав но те жа плат ног би лан са за ви си од уну тра шње ста-
бил но сти и спољ њег фи нан си ра ња. При не рав но те жи Е ≠ Y уну-
тра шње фи нан сиј ске опе ра ци је мо гу де ло ва ти на плат ни би ланс. 
Да кле, спољ ном је по треб но до да ти уну тра шње фи нан си ра ње. 
Уну тра шње фи нан си ра ње се вр ши или сма ње њем од но са нов ча-
не ма се пре ма до хот ку, кроз повећање брзине цир ку ла ци је нов ца 
или се при бе га ва по ра сту бан ков них по тра жи ва ња из над ду го ва ња 
(бан ков них). Ови аспек ти по врат но де лу ју на спољ но – фи нан сиј-
ску ста бил ност и уну тра шње еко ном ску си ту а ци ју и ста бил ност. 
До дав ши ов де ва ри ја блу спољ њег ути ца ја (фи нан сиј ског) по но во 
ће се про ме ни ти усло ви уну тра шње рав но те же. Си стем ски ови 
аспек ти ве зу ју се за це не, до хо дак, нов ча ну ма су, тра жњу и про-
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из вод њу. Те ку ћи тр го вин ски би ланс је од ре ђен овим еле мен ти ма, 
ма да по врат но де лу је на од нос до хот ка и по тро шње (и тра жње).

Оп ште раз вој ни ни во, та ко ђе, је ве зан за плат ни би ланс. Ово 
се огле да у за ви сно сти др жа ве од тр го ви не (од но са уво за пре ма 
до хот ку) ни воа ела стич но сти тра жње и по ну де до ма ћих и стра них 
ро ба, при про ме ни кур са и до хот ка. Раз вој ни ни во је за тим у ве зи 
са из во зном за ви сно шћу, ду го ви ма, из во зном кон цен тра ци јом (на 
ро бе ни же или ви ше пре ра де) и од но си ма раз ме не.

Пре ма Р. Нур ксцу по треб но је укљу чи ти и од но се ве за не за 
ин фла ци ју и де фла ци ју да би се об ја снио би ланс. По ње му уну тра-
шња ста бил ност је при сут на при до хот ку где не ма (не у ме ре не) не-
за по сле но сти и ин фла ци је. ова кав став ја сно ука зу је на си стем ску 
ве зу ни воа до хот ка и плат ног би лан са.

Еко ном ска раз ви је ност је ре ла тив на ка те го ри ја. Све др жа ве 
због раз ли чи тог исто риј ског раз во ја и оп скр бље но сти про из вод-
ним и по тро шним фак то ри ма, раз ли чи те ве ли чи не те ри то ри је, ста-
нов ни штва, тр жи шта, ни су исте сна ге. Сна га др жа ве мо же се из-
ра чу на ти:

где  Frela – ре ла тив на моћ A, 
  Fаа – ап со лут на моћ А, 
  Fаb – ап со лут на моћ B, 
  Fаc – ап со лут на моћ C
Ин фла ци ја или не за по сле ност (де фла ци ја) има ју не по сред-

ног ефек та пре ма би лан су. Сва ко ме ња ње це на и до хо да ка ре зул ти-
ра про ме на ма на плат ни би ланс. Уну тра шње и спољ но фи нан си ра-
ње ди рект но се ве зу ју за ин фла ци ју и за по сле ност.

Овим чи ни о ци ма се до да је и деј ства про ме не кур са. Де вал-
ва ци ја и ре вол ва ци ја има ју и спољ не и уну тра шње ефек те. Пре ма 
Мар шал–Лер не ро вој те о ри ји при де вал ва ци ји, ће се по бољ ша ти 
плат ни би ланс ако су ела стич но сти уво за код две др жа ве та кве да 
је њи хов збир ве ћи од 1. Ови те о ре ти ча ри по ла зе од: 

dB / dr > 0
где  B – тр го вин ски би ланс др жа ве А из ра жен у ва лу ти  

  др жа ве B,  
  r – де ви зни курс у ва лу ти др жа ве А пла ће ној за ва лу ту B, 
Одав де ви ди мо да што је ве ћи из вод dB / dr то је ма њи ни во 

де вал ва ци је нео п хо дан за по рав на ње би лан са. Тр го вин ски би ланс 
мо же се пре ко до хот ка, кур са и це на из ра зи ти као: 
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B = (Px / r) Mb – (Pm / r) Ма
где  Px – це на из во за А у ва лу ти др жа ве А, 
  Pм – це на уво за А у ва лу ти др жа ве А, 
  Ма – увоз А <=> Xб – обим из во за B, 
  Мб – увоз B <=> Xа – обим из во за А
Овај из раз ба зи ра на од но су до хот ка од из во за и це не. До хо-

дак из во за А у ва лу ти B је:
(Px / r) Мb  Кон се квент но ва жи за (Pм / r) Ма

Про из вод Px и Xа (или PxМb) је вред ност из во за А у ва лу ти А 
(Vx). Слич но је и са Vм:

Vм = PмМа = PмХb

Пре ма Мар шал–Лер не ро вом ви ђе њу услов за де вал ва ци ју 
ко ја во ди от кла ња њу де фи ци та мо же се из ра зи ти:

dB / dr = -(Px / r
2) Мб – (Px / r М’бPx / r

2) – (Pм / М’аPм / r2) = 
Vx / r

2 [(-1 – Мб’ / Мб) Px / r) – (Vм / Vx (Ма’ / Ма) Pм]
где из вод: М’а = dМа / dПм / М’б = dМб / dPx

Ко ри сте ћи сле де ће де фи ни ци је ела сти ци те та:
ела стич ност по ну де за из во зом А или 
еx  А = (dXа / dPx)Пx / Xа => XаPx / Xа

ела стич ност тра жње А за уво зом или 
ем А = (dМа / dPм)Пм / Ма => М’аPм / Ма

ела стич ност по ну де за из во зом Б или 
еx  V = [dXб / d(Pм / r)] (Pм / r)/Xб => М’б (Pм / rXб)
ела стич ност тра жње Б за уво зом или 
ем V = [dМб / d(Px / r)] (Px / r)/Мб => М’б (Px / rМб)
до би ће мо из раз:
dB / dv = (Vx / r

2) [-1 – емB – (Vм / VxемА)]
По ве ћа ње р (де вал ва ци ја) по пра вља би ланс 
при dB / dr > 0 од но сно ка да ов де:
-1 – емB – (Vм / Vx) емV > 0
од но сно: - емB – (Vм / Vx) емА > 1
Ако је др жа ва у де фи ци ту има ће те жњу за про ме ном кур са. 

Нај ма њи по вољ ни мо мент је мо мент код Vм = Vx. Та да је услов за 
ме ња ње вред но сти ва лу те: (- емА – емB) > 1

Овај од нос је ко на чан став Мар шал – Лер не ро вих про у ча ва-
ња. При нај ма ње по вољ ном усло ву Vм = Vx ва жи и у сва кој си ту а-
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ци ји Vм ≠ Vx да де вал ва ци ја мо же би ти успе шна за урав но те же ње 
би лан са ка да је збир уво зних ела сти ци те та ве ћи од је ди ни це.

Овај од нос де вал ва ци је и уво зних и из во зних еле ме на та у 
раз во ју на си стем ску ве зу ме ђу на род них фи нан си ја и ме ђу на род не 
тр го ви не. Да би се ана ли зи ра ла област ме ђу на род них фи нан си ја 
по треб но је си стем ски ана ли зи ра ти ве зу спољ них и до ма ћих ва ри-
ја бли.

При де вал ва ци ји или де пла си ра њу по јеф ти њу је до ма ћи из-
воз и по ску пљу је стра ни увоз, при че му се у вре ме ну ме ња ути цај 
на це не и до хо дак са деј ством на плат ни би ланс. По ве ћа ње из во-
за ства ра до хо дак, ко ји се мул ти пли ко ва но пре ма сва ком ци клу-
су уве ћа ва. Овај до хо дак се по ред уво за тро ши и на ин ве сти ра ње. 
Ин ве сти ра ње, ме ђу тим до во ди до убр за ња про ме не до хот ка услед 
уну тра шњег мул ти пли ка то ра. Ова кав нов до хо дак по врат но де лу је 
на увоз и штед њу. Ефек ти овог деј ства су си стем ски.

Ре вал ва ци ја, као и по сте пе но вра ћа ње кур са на ни во урав-
но те же но сти исто ме ња од но се це на и до хот ка. уво зна по тро шња, 
ин ве сти ци је и дру ги ви до ви тро ше ња с јед не, као и штед ња с дру ге 
стра не има ју раз ли чи то деј ство од деј ства ве за ног за де пре си ра ње.

Ефе кат де вал ва ци је на рав но те жу би лан са, гру бо узев ши, за-
ви си од ела стич но сти по ну де др жа ве ко ја је из вр ши ла де вал ва ци ју, 
пре ма уну тра и спо ља од ела стич но сти тра жње спољњег тр жи шта 
пре ма др жа ви ко ја је де вал ви ра ла ва лу ту. По ну да де ви за тре ба у 
овој др жа ви да по ра сте, и у исто вре ме да се сма њи тра жња за де-
ви за ма. По раст де ви за од но сно ова кво кре и ра ње до хот ка, до во ди 
до мул ти пли ка тив ног деј ства ко је тре ба да уве ћа деј ство ауто ном-
ног до хот ка.

У слу ча ју про ме не ва лу те у су прот ном сме ру, плат но – би-
лан сни раст де лу је инфлаторно. Од ела сти ци те та за ви се ефек ти на 
це не и до хо дак. Ви шак у би лан су, по пра ви лу је ре зул тат по рет ка 
мо ћи у еко ном ским од но си ма. Не ке др жа ве тра ди ци о нал но оства-
ру ју ви шко ве, а не ке су тра ди ци о нал но у де фи ци ту. Ка да ин фла ци-
ја за хва ти не ке зе мље, а ни је на сту пи ла у зе мљи ста бил ног еко ном-
ског кре та ња, ова мо же оства ри ти не же ље ни ви шак и по раст це на 
из над еко ном ског кре та ња ни воа. Да би се из бе гла екс пан зи ја де-
по зи та и кре дит но фи нан си ра ње, по треб но је ко ри сти ти курс. Ово 
на рав но ни је увек слу чај, јер је ме сто др жа ва у свет ском мо не тар-
ном си сте му би тан фак тор од ре ђи ва ња ме ра де ви зне и еко ном ске 
по ли ти ке. Про ме ном ва лу те на ви ше по раст це не из во за и пад це не 
уво за де ло ва ће де фла тор но на еко но ми ју. Ако до ђе до па да до хот ка 
услед ре вал ви ра ња ва лу те овај пад до ве шће до мул ти пли ка тор них 
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по сле ди ца по ни во до хот ка, што ће има ти за ефект деј ство на су-
зби ја ње ин фла ци је.

Деј ство це на и до хот ка при де вал ви ра њу ва лу те има су прот-
не ефек те. Про ме ном вред но сти ва лу те на ни же по јеф ти њу је из воз, 
по ску пљу је увоз, од но сно ини ци јал но ра сте из воз и ини ци јал но 
па да увоз, док до хо дак де лу је у ду жем пе ри о ду на по раст уво за до 
ни воа по ра ста из во за од но сно де лу је у прав цу урав но те же ња би-
лан са. Ни во ума ње ња уво за при де пре си ра њу за ви си од ела стич-
но сти по ну де до ма ћих суп сти ту та за стра не ро бе, од ела стич но сти 
стра не по ну де од но сно мо гућ но сти тран сфор ми са ња њи хо ве по ну-
де и про из вод ње (што укљу чу је и тех но ло шке пред но сти при вре-
де). Стра на по ну да услед раз ви је но сти и ди вер зи фи ка ци је ро ба мо-
же да ела стич но ре а го ва ти на про ме не кур са, док суп сти ту и са ње у 
ма ње ја ким при вре да ма, од но сно тех но ло шки сла би јим са ни жим 
ни во ом ди вер зи фи ко ва но сти ро ба мо же би ти осет но спо ри ја. Ов-
де би тан чи ни лац је сте раз ли ка у степену сна ге еко но ми је и тран-
сфор ма ци о ни »лог« од но сно спо соб ност и бр зи на при ла го ђа ва ња. 
По ред ових аспе ка та ни во ума њи ва ња за ви си од ела стич но сти до-
ма ће тра жње за уво зом. Ако је при вре да за ви сна у ре про ма те ри ја-
лу од ино стран ства, по себ но ако је ова за ви сност ви со ка не мо же 
се оче ки ва ти ела стич но ре а го ва ње тра жње. Ово је та ко ђе за ви сно 
од ни воа раз ви је но сти др жа ве. Ела сти ци те ти за ви се од гра нич не 
скло но сти по тро шње и штед њи и роб не ди вер зи фи ка ци је и из во-
зне и уво зне кон цен тра ци је. Кон цен тра ци ја из во за на ма њи број 
ро ба и по тре бе от кла ња ња за о ста ја ња по ве ћа ва ју по ну ду и до во де 
до ре ла тив ног па да вред но сти ових ро ба, од но сно ро ба ко ји про-
из во де не раз ви је не др жа ве. На овај на чин ела сти ци те ти су ве за ни 
за од но се раз ме не. По гор ша ње ових од но са и спољ но за ду же ње су 
фак то ри ко ји по врат но де лу ју на гра нич ну скло ност тро ше њу, ела-
сти ци те те и роб ну ди вер зи фи ка ци ју. Ни во раз ви је но сти је осно ва 
ових ре ла ци ја. Учи нак по ли ти ке за по сле но сти и ни во за по сле но-
сти су та ко ђе у ве зи са ела стич но шћу тра жње. Пу на за по сле ност 
до во ди до дру га чи јих ефе ка та на тра жњу од ма њег ни воа за по-
сле но сти. Де вал ва ци ја мо же по ве ћа ти до хо дак у ве ћој ме ри ако у 
др жа ви пре овог чи на ни је по сто ја ла мак си мал на ис ко ри шће ност 
ка па ци те та. Ви шак ка па ци те та мо же би ти из во зно ан га жо ван та ко 
да је би тан ни во по тен ци јал ног из во за. Де вал ва ци ја је за тим у ре-
ла ци ји са евен ту ал ним бу ду ћим ком па ра тив ним тр го вин ским пред-
но сти ма. 
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2.9. ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ Б. БА ЛА СА (B. BALASSA), 
Л. ДЕ ТЛЕ ФА И Х. МИН ТА (H. MYINT)

Пре ма Ба ла си7) да би се про це ни ле ком па ра тив не пред но сти 
у тр го ви ни по треб но је узе ти у об зир уче шће у из во зу (export share) 
и од нос из во за и уво за (export-import ratio). Ова два еле мен та до во-
де,  по овом кон цеп ту, до са зна ња о ин ди ка то ри ма  ком па ра тив них 
пред но сти. Они од ре ђу ју, по Ба ла си, “тр го вин ске пер фор ман се”. 
По себ но зна ча јан у овом кон цеп ту је по јам ко ји овај те о ре ти чар на-
зи ва “из во зне пер фор ман се”. Ове пер фор ман се се утвр ђу ју за по-
је ди не ин ду стри је у јед ној др жа ви, ком па ри ра ју ћи из воз те др жа ве 
у гло бал ном из во зу те ро бе. Ово се чи ни пра те ћи про ме не из во за 
у вре ме ну. Узи ма ју се у об зир по ме то до ло ги ји два пе ри о да и ре-
ла тив ни и про сеч ни еле мен ти пер фор ман си ко ји се по том стан дар-
ди зу ју. Слич но се чи ни и са ин ди ка то ри ма из во за и уво за од но сно 
њи хо вог сра зме ра (ratio). Мо же се при ме ти ти да се код овог те о ре-
ти ча ра export share и export-import ratio не ком би ну ју, већ се у ана-
ли зи по сма тра ју одво је но. Ово  не ума њу је вред ност овог ме то да.

У те о ри ји Л. Де тле фа8) да би се утвр ди ле ком па ра тив не 
пред но сти по треб но је узе ти у об зир “тран сфор ма ци о ни за о ста-
так” (“lag”). По ње му бит но је утвр ди ти ко јим оби мом и ко јим тем-
пом се мо гу из ме ни ти еле мен ти спе ци ја ли за ци је ко ји у вре ме ну 
гу бе сво је пред но сти, да би се про це ни ла тр го вин ска по зи ци ја. 
При ана ли зи ком па ра тив них пред но сти по треб но је узе ти у об-
зир да кле тран сфор ма ци о ни lag. Он се де фи ни ше као ела сти ци тет 
трансформације, где се узи ма ју као еле мен ти мар ги нал на скло ност 
по тро шњи и ела стич ност по ну де и тра жње. 

Ко ри го ва ње кон цеп та  ком па ра тив них пред но сти на ла зи мо 
и код Х. Мин та. Овај аутор кри ти ку је кла сич ну док три ну са ста-
но ви шта да ре сур си ни су нај че шће у прак си пред мет опор ту ног 
усме ра ва ња. Он при ме ћу је да се из воз мо же по ве ћа ти без ума ње ње 
про из вод ње за по тро шњу. Ово је по сле ди ца чи ње ни це да у до ма ћој 
при вре ди по сто ји ви шак про из вод ног ка па ци те та од но сно ре сур си 
ко ји до мо мен та тр го ви не ни су искоришћени. Тек ула ском у из воз 
ови по чи њу да се ко ри сте, што као што мо же мо да при ме ти мо, по-
др жа ва те о ри ју раз вој них пред но сти по ко јој је по треб но узе ти у 
об зир и пред но сти ко је на ста ју по сле ула ска у из воз9).  

7) B. Balassa, “Trade liberalisation and revealed comparative advantage”, Yale University, Eco-
nomic Growth Center, New Haven Connecticut 1965.

8)  L. Detlef,  “Dynamishe Theorie der Internationalen Arbeitstelung, Ein Beitrag zur Theorie 
der weitwirtschaftlichen Entwicklung” u “Wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen”, Heft 
25, Duncker – Humblot, Berlin 1967, str. 87-130.

9)  H. Myint, “The classical theory of international trade and the underdeveloped countries”, 
“Readings in International Economics”, George Allen and Unwin Ltd, London, 1968.
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3.МЕЂУНАРОДНОПРАВО
ИДОКТРИНЕЛИБЕРАЛНОГВИДА

3.1. ДОКТРИНЕ Г. ЈЕ ЛИ НЕ КА И Х. ТРИ ПЛА (H. TRIEPEL)

Мо дер на схва та ња ме ђу на род ног пра ва на ла зи мо код Је ли-
не ка10). Ње го ва те о ри ја ауто ли ми та ци је тре ти ра од нос уну тра шњег 
и ме ђу на род ног по рет ка од но сно су ве ре но сти. Др жа ва ко ја је у 
пот пу но сти су ве ре на је ди ни је тво рац по рет ка. Др жа ва је кре а тор 
пра ва, ко јим се оба ве зу је од но сно са мо о гра ни ча ва (са мо ли ми ти-
ра). Ово са мо о гра ни че ње тра је до ак та др жа ве ко ји ма се оно мо же 
уки ну ти. Сва ки њен акт је акт др жа ве, при че му се сва ке оба ве зе 
мо же осло бо ди ти. Огра ни ча ва ње не до ла зи спо ља, већ про из ла зи 
из во ље др жа ве, ко ја је ди на ства ра са мо ли ми ти ра ње де ло ва ња и 
пра ва (тј. су жно сти). Ако је реч о нпр. пре ста ја њу оба ве за из ме ђу-
на род ног пра ва (што ва жи обрат но и код на ста ја ња) тре ба ис пи та-
ти раз ло ге на стан ка ова квог огра ни че ња од но сно са мо ли ми ти ра-
ју ће од лу ке. Ако основ ни ци ље ви др жа ве ни су по стиг ну ти или су 
из ван “жи вот них” ин те ре са др жа ве, др жа ва и ме ђу на род ни уго вор 
мо же од ба ци ти од но сно сло бод на је да га сма тра не ва лид ним и да 
га рас ки не. При ро да жи вот них од но са између др жа ва за сно ва на је 
на при ро ди и свр си (или ци љу од но сно ци ље ви ма или свр ха ма)   
др жа ве, као је ди ног кре а то ра пра ва.

На по зи ти ви стич ки кон цепт Је ле не ка мо же мо на до ве за ти 
док три ну Три пла11), ко ји ре ла ти ви зу је ни хи ли зам у по гле ду оба ве-
за ме ђу на род ног пра ва. Код овог ауто ра уго во ри има ју оба ве зу ју ћа 
обе леж ја. Уго во ри су де љи ви на две гру пе. Уго во ри су прот ног ин-
те ре са: “Vertag” (где су ује ди њи ни су прот ни ин те ре си) и Уго во ри 
исто вет них, по ду дар них или не су прот них скло но сти од но сно ин-
те ре са: “Vereinbarung”. Ови уго во ри не тра же по себ ну власт, као 
што уви ђа мо, јер су им др жа ве скло не. Др жав но пра во не мо ра 
при хва та ти нор ме ме ђу на род ног пра ва, ако се њи ма у уго во ри-
ма ни је оба ве за ла. Ме ђу на род но и др жав но (уну тра шње) пра во 
представљају два си сте ма, где не по сто ји фор мал на над ре ђе ност. 
Из у зев у окол но сти ма су штин ског ме ња ња си ту а ци је, уго во ри се 
ка да су за кљу че ни мо ра ју по што ва ти. Трипл не ви ди су коб уну-
тра шњег и ме ђу на род ног пра ва, јер се ме ђу на род на пра ви ла, тек 
уну тра шњим ак ти ма пре но се на др жа во пра во. Ме ђу на род но пра-
во не ма при мат. Ов де уоча ва мо Ду а ли стич ку кон цеп ци ју од но са 
10)  G. Jelinek, “Die rechtliche Natur der Staatenvertrage”, Wien, 1880, str.5, 9, 15, 39, 49

11)  H. Triepel, “Volkerrecht und Landesrecht”, Leipzig, 1899.
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два пра ва, што ће отво ри ти но ве док три нар не де о бе на ме ђу на род-
но ни сте и Ду а ли сте. 

3.2. ИДЕ ЈЕ Л. ДИ ГИА, Л. Ж. КА ВА РЕА (L.J. CAVARE), Д. 
АН ЦИ ЛО ТИА (D. ANZILOTTI) И Х. КЕЛ ЗЕ НА (H. KELSEN)

Л. Ди ги12) сво ју док три ну ба зи ра на ван прав ним еле мен ти ма. 
По овом гле ди шту дру штве ни за кон је пра ви ло, по ко ме се огра-
ни ча ва све сна и вољ на ак тив ност чо ве ка. Из овог за ко на про из и-
ла зи пра во. Ме ђу на род но пра во на ста је (као и пра во ина че) кад се 
фор ми ра свест да од ре ђе но пра ви ло тре ба шти ти ти, ова ква свест 
је узро ко ва на со ли дар но шћу, ко ја је у ве зи са осе ћа њем прав де (и 
усло вље на је ма те ри јал ном ба зом дру штва). Ме ђу на род на за ви-
сност ства ра осе ћај со ли дар но сти, из ко га се ства ра, на да ље пра во, 
ко је је увек од ре ђе но ни во ом раз во ја, од но сно ни је не из мен љи во. 
Ме ђу на род но пра во из раз је оп ште чо ве чан ске све сти и со ли дар но-
сти свих у за јед ни ци. Ово је спо ји во са при ма том овог пра ва пре ма 
др жав ном. У овом по гле ду Ди ги је на по зи ци ји Мо ни зма, где се 
сма тра да се ме ђу на род на пра ви ла ди рект но при ме њу ју (без пре-
но са) на др жав ном пла ну. 

У по зи ти ви зму Ка ва ре13) се бит но раз ли ку је од прет ход них 
док три не ра. Основ пра ви ла (пра ва) је у дру штве ним по тре ба ма. 
Во ља љу ди је ге не ра тор прав ног де ло ва ња. Оно, на да ље, има ис по-
ља ва ње у фор ми ко ја је уокви ре на по зи тив ним пра вом. У прав ним 
ак ти ма са др жа но је оства ре ње прав ног де ло ва ња. Пра во од ре ђу је 
ор га не ко ји кон тро ли шу ово де ло ва ње. Осно ву про у ча ва ња чи ни 
ана ли за рас по де ле пра ва “ства ра ња пра ва”. Над ле жност је ба зи ра-
на на во љи, а за да так на у ке је утвр ђи ва ње рас по де ле или раз гра-
ни че ња над ле жно сти. Осно ва над ле жно сти је во ља. Овај кон цепт 
при ме њу је Ка ва ре и на ме ђу на род но пра во. Ме ђу на род но пра во су 
“дру штве на ме ђу на род на пра ви ла”. Ово пра во је по де ље но над ле-
жно сти ма. У по ре ђе њу са уну тра шњим, ов де по сто је пре пре ке у 
при ме ни ме ђу на род не над ле жно сти. Пре пре ке на ста ју услед већ 
ство ре ног по зи тив ног пра ва и услед ни воа др жав не су ве ре но сти 
ко ји оне мо гу ћа ва, до из ве сног ни воа, при ме њи ва ње ме ђу на род них 
над ле жно сти. Ме ђу на род но пра во, обе ле жа ва све ма ње ис кљу чи-
вост др жав не су ве ре но сти, што де лу је на над ле жно сти. Ме ђу на-
род но по зи тив но јав но пра во је оба ве зно. Ова оба ве зност је, та ко-
ђе, у ве зи са ума ње њем над ле жно сти. При род но, одав де про из ла зи 
скло ност овог те о ре ти ча ра Ду а ли стич ком ви ђе ну од но са уну тарш-
њег и ме ђу на род ног пра ва.

12)  H. Triepel, “Volkerrecht und Landesrecht”, Leipzig, 1899.

13)  L. Duguit, “Tratié de droit constitutionel”, 3-em ed. Paris, 1927, str. 67,188.
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За раз ли ку од Ка ва ре о вог  по зи ти ви зма, Ан ци ло ти ев по зи ти-
ви зам на сто ји да из це ло ви тог прав ног пој ма од ре ди осно ву ме ђу-
на род ног пра ва14). Ову осно ву ме ђу на род ног пра ва на ла зи у јед ном 
ба зич ном прин ци пу: Pacta sund servanda. Овај прин цип је не за ви-
сан чинилац ко ји не ма осно ву у из ван прав ним ди сци пли на ма или 
дру штве ним со ци о ло шким под руч ји ма. Он је објек ти ван и омо гу-
ћу је са гле да ва ње ме ђу на род ног пра ва као за себ не од но сно по себ не 
не за ви сне ди сци пли не. Ово пра во је не за ви сно од др жав не во ље 
(ма да уго во ри под ра зу ме ва ју са гла сност во ља). Пре ма овом кон-
цеп ту ме ђу на род но пра во са уну тра шњим чи ни два прав на си сте-
ма ко ја ек зи сти ра ју за јед нич ки (што док три ну овог ауто ра увр ста ва 
у Ду а ли зам). 

Ан ци ло ти ев по глед бли зак је у из ве сним еле мен ти ма Кел зе-
но вој те о ри ји ко ју тре ба ов де по себ но из ло жи ти, бу ду ћи да је бит-
на за од нос по ли ти ке и пра ва од но сно кон струк ци ју чи сте прав не 
ди сци пли не15). Кел зе но ва нор ма ти ви стич ка те о ри ја у окви ру свој 
по зи ти ви стич ког гле да ња (од но сно нео кан ти зма) на сто ји да про-
на ђе струк ту ру (од но сно по ре кло) нор ми, што зна чи њи хо ву ак си-
о ма ти ку у окви ру чи сто прав них пој мо ва. Ана ли тич ки, нор ма има 
за осно ву дру гу фун да мен тал ни ју нор му, ова по том још фун да мен-
тал ни ју, све док се еле мен та ри стич ки (од но сно струк ту рал но) не 
до ђе до кра ја дељења, од но сно, ка ко овај те о ре ти чар ука зу је, до 
“пра нор ме”. Ова норма је нај е ле мен тар ни ја, јер про цес ана ли зе не 
иде до бес кра ја.  Из пра нор ме по ста ју дру ге нор ме, што се у овом 
кон цеп ту на уч но са гле да ва кроз ин дук тив но-де дук тив ни од но-
сно ана ли тич ко-син те тич ки след. Нор ме не ма ју (по се би)  осно ву 
у ван прав ним под руч ји ма, што под ра зу ме ва од но сно ан ти ци пи ра 
ме тод об ја шња ва ња хи је ра хи је и ве за нор ми (нор ма ти ви стич ки ме-
тод) и њи хо во ту ма че ње (дог ма тив ни ме тод). Овим се, да кле, да је 
осно ва нор ма тив но дог ма тич ком ме то ду. Пра во је, по овом те о риј-
ском кон цеп ту си стем ауто ном них нор ми. Ов де ни су при мен љи ве 
ак си о ло шке, хер ме не у тич ке, и дру ге ме то де по ли тич ких и со ци о-
ло шких на у ка. Пра во као из дво јен си стем има свој по се бан ме тод, 
при че му је основ но свој ство овог по рет ка ефи ка сност. Ме ђу на-
род но пра во је ба зи ра но уго во ром и слич но као код Ан ци ло ти ја 
основ ни прин цип је: Pacta sund servanda. Све нор ме др жав них 
си сте ма има ју оп шту нор му у ме ђу на род ном пра ву, од но сно, сви 
др жав ни си сте ми пра ва се ста па ју у си стем ин те грал ног прав ног 
по рет ка. Оба ве зност оби чај ног пра ва је у хи по те зи да је оби чај по-

14)  D. Anzilotti,  “Cours de droit international”, trad. par G. Gider, Paris, 1929.

15)  H. Kelsen, “Principles of International Law”, New York, 1952.
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стао основ на нор ма. По што су пра нор ме ве за не за ин те грал ни по-
ре дак Кел зен за у зи ма Мо ни стич ки по глед на од нос уну тра шњег и 
ме ђу на род ног пра ва. 

ЗАКЉУЧАК

По ли тич ке иде о ло ги је нео ли бе рал ног прав ца уоча ва ју не-
ди ја лек тич ки при ступ ре а ли зма, по себ но у не са гле да ва њу уло ге 
про тив реч но сти у про ме на ма си сте ма и уло ге си ле, као вер ти кал но 
по ста вље не мо ћи (Cox). Др жав ни цен три зам је  за блу да Нео ре а-
ли зма. Др жав ни цен три зам не ува жа ва тран сна ци о нал ну “кла су” 
од но са и иде о ло шки се свр ста ва са мо на оне аспек те ко ји се сво де 
на др жав не ин те ре се или мо гу ће тран сна ци о нал не ко а ли ци је до-
ма ћих ин те ре са (Ashley). Струк ту ра ег зи сти ра не за ви сно од де ло-
ва и еле ме на та. Је ди ни це не ма ју иден ти тет не за ви сан од це ли не. 
Струк ту ра ли сти вр ше “ап со лут но” раз два ја ње из ме ђу ста тич ког  и 
ди на мич ког. Они ука зу ју на за ви сност ди на мич ког и ста тич ког, где 
је за ви сност јед но смер на. Анар хи ја је по Ruggieu обе ле же на сег-
мен тив ном де тер ми на ци јом. Ди фе рен ци ја ци ја је ди ни ца го во ри о 
осно ви на ко јој је сег мен та ци ја де тер ми ни са на. Пр во, у Нео ре а-
ли стич ком мо де лу ни је про пу ште на са мо ди мен зи ја про ме не већ и 
ње не де тер ми нан те. Ово се од но си на про ме не вла снич ких пра ва. 
По Ruggieу Waltz ко ри сти мо дел Дир ке ма да об ја сни про ме не. По 
Дир ке му, по раст оби ма и ди на ми ке тен зи ја ме ња основ не усло ве 
ко лек тив ног по сто ја ња. Под ди на мич ком тен зи јом се увр шта ва ко-
ли чи на, бр зи на и ра зно ли кост тран сак ци ја у дру штву. Waltz је од 
овог мо де ла от сту пио. Ре ле вант но је да ли ди на мич ке тен зи је мо-
ра да иза зо ву про ме не по ред ин ди ви ду ал них вла снич ких пра ва и 
основ не оп ште струк ту ре вла снич ких пра ва ко ји ка рак те ри шу со-
ци јал ну фор ма ци ју. Ка да је ово слу чај до ла зи до про ме на. За кон 
опа да ју чих тро шко ва од зе мљи шта, по пу ла ци о ни при ти сци, за тим 
ши ре ње тр жи шта због по пу ла ци о них кре та ња и раз вој уста но ва 
об ја шња ва ју вла снич ке про ме не. Дру ги еле мент кри ти ке је Wалтz-
ово ге не рал но не ги ра ње ди на ми ке тен зи ја као из во ра про ме не.

У те о ри ји ме ђу на род не еко но ми је, по Ха бер ле ру вред ност 
ро ба је за ви сна не са мо од ин кор по ри ра ног ра да, већ од ком би на-
ци је про из вод них фак то ра. Ов де су укљу че ни по ред ра да и ка пи-
тал и зе мља, ко ји су у ра зним ком би на ци ја ма од но сно раз ме ра ма 
укљу че ни у це ну. Вред ност ро бе је, по овом кон цеп ту, из ра же на 
у опор ту ним тро шко ви ма. Са мо у ма лом бро ју слу ча је ва тро шко-
ви при про ме на ма ни воа про из вод ње оста ју кон стант ни (и са мо у 
овој си ту а ци ји це ну фор му ли шу кон стант ни тро шко ви). По Ха бер-
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ле ру це на је за ви сна од скло но сти у кре та њу тро шко ва у за ме ни 
јед не про из вод ње дру гом. Вред ност ро бе је од ре ђе на као вред ност 
мар ги нал них тро шко ва при суп сти ту и са њу не ке ро бе дру гом. Бу-
ду ћи да се за јед ну ро бу мо ра жр тво ва ти дру га ро ба, це на ро бе из-
ра жа ва се мар ги нал ном вред но шћу дру ге ро бе. Ов де је  Ха бер лер 
по ве зао прин цип опор ту них тро шко ва и мар ги нал них вред но сти. 
Мар ги нал ни тро шко ви су тро шко ви по треб ни за про из во ђе ње јед-
ног до дат ног (у од но су на по сто је ћи об сег про из вод ње) про из во-
да. Те о ри ја Охли на ба зи ра на мо бил но сти про из вод них фак то ра. 
Ова мо бил ност у ме ђу на род ној тр го ви ни ни је, због тр го вин ских 
огра ни че ња, иста као уну тар др жа ве, та ко да је у прак си, по себ но 
у про тек ци о ни стич ким окол но сти ма, мо гу ће са мо де ли мич но из-
јед на ча ва ње це не фак то ра. Овај мо дел укљу чу је и це не и нов ча не 
тро шко ве. Да ли је је дан фак тор или про из вод ску пљи у јед ној или 
дру гој др жа ви за ви си од де ви зног кур са. Ов де су на рав но бит ни 
сви еле мен ти це не. Као по сле ди ца из јед на че ња фак то ра (на зва ни 
ка сни је Охлин-Хексцхе ров за кон), до ла зи до ефек та из јед на ча ва-
ња це на фи нал них ро ба у свет ској за јед ни ци. Те о ри ја тр го ви не 
Охли на у нај оп шти јем сма тра еко ном ски да по сто ји тен ден ци ја 
сма њи ва ња еко ном ске над мо ћи на ци ја, од но сно, да де ло ва њем чи-
ни ла ца урав но те же ња еко ном ски мо но по ли по сте пе но пре ста ју да 
по сто је. Маклуп, на да ље, уви ђа деј ство сна жних со ци јал них си ла 
на еко ном ски си стем. У др жа ва ма где по сто ји при ти сак на пла те, 
флук ту и ра ју ћи де ви зни курс ће до во ди ти до ума ње ња ових трен-
до ва. Про ме на ни воа пла та на ви ше, пре ко флук ту и ра ју ћег кур са 
ва лу те има за ефект про ме ну це не уво зних ро ба од но сно про ме-
ну, по сле дич но оп штег ни воа (нов ча не ма се). Пре ко мер на про ме на 
ни воа пла та, по ста ће одав де не ис пла ти ва. Ово ће би ти ви дљи во за 
су бјек тив не чи ни о це, од но сно кре и ра ће се свест о не ис пла тив но-
сти ра ста над ни ца. Ова кав ефект је пси хо ло шког ви да). Сви ов де 
на ве де ни еле мен ти су у си стем ској су ве зи. Мо не тар не ре зер ве и 
плат ни би ланс, ве за ни су за ме ђу на род ну тра жњу, као и до ма ћу 
тра жњу и по тро шњу.

У те о ри ји ме ђу на род ног пра ва Л. Ди ги сво ју док три ну ба зи-
ра на ван прав ним еле мен ти ма. По овом гле ди шту дру штве ни за кон 
је пра ви ло, по ко ме се огра ни ча ва све сна и вољ на ак тив ност чо ве-
ка. Из овог за ко на про из и ла зи пра во. Ме ђу на род но пра во на ста-
је (као и пра во ина че) кад се фор ми ра свест да од ре ђе но пра ви ло 
тре ба шти ти ти, ова ква свест је узро ко ва на со ли дар но шћу, ко ја је у 
ве зи са осе ћа њем прав де (и усло вље на је ма те ри јал ном ба зом дру-
штва). У по зи ти ви зму Ка ва ре се бит но раз ли ку је од прет ход них 
док три не ра. Основ пра ви ла (пра ва) је у дру штве ним по тре ба ма. 
Во ља љу ди је ге не ра тор прав ног де ло ва ња. Ме ђу на род но пра во су 
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“дру штве на ме ђу на род на пра ви ла”. Ово пра во је по де ље но над ле-
жно сти ма.

Ова кви трен до ви у те о ри ји прав не, по ли тич ке и еко ном ске 
ми сли до во де нас до оп шти јег за клуч ка о нео п ход но сти но вог на-
уч ног при ла за у дру штве ној те о ри ји. Та кав при лаз тре ба да бу де 
за сно ван на ме то до ло ги ји си сте ма. Овај, ме ђу тим, мо ра угра ди ти 
као осно ву ана ли зе-син те зе и ин дук ци је-де дук ци је ре ла ци о ни-
стич ки при лаз, ко јим би се за о би шле ри гид но сти, не ди на мич ност 
и ап со лут ни де тер ми ни зам ко ји ну ди кла сич ни струк ту ра ли зам 
или еле мен та ри зам.
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