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ВАЖНОСТ НОВИХ ДИМЕНЗИЈА
МОЋИ ЗА УНАПРЕЂЕЊE ИМИЏА
ДРЖАВЕ: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак
Циљ овог рада је да означи нове димензије моћи као чини
оце од пресудне важности за унапређење имиџа државе у савре
меном глобализованом свету, у коме медији имају средишњу по
зицију. Без развоја свеобухватне стратегије, засноване на мекој и
мудрој моћи, и примени познатих оруђа маркетинга и менаџмента,
данас није могуће градити и унапређивати имиџ било које државе.
Подручје нових димензија моћи даје добру прилику за изградњу
стратегије унапређења имиџа и државама које не располажу тра
диционалним изворима моћи, међу којима је и Србија. Израдом
и применом такве једне стратегије могу се превазићи ограничења
и предрасуде везане за одређенe државе у међународној јавности,
што је предуслов за њихово успешније укључивање у савремене
међународне политичке и економске токове. Зато унапређење ими
џа државе треба да посматрати као улагање које ће донети бољу
будућност. При томе национални идентитет и посебности поједине
државе имају првенствену важност, иако се у томе огледа једна од
противуречности глобализације.
Кључне речи: моћ, имиџ, држава, Србија, међународни односи, глобали
зација

ДРЖАВА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
Већина држава суочава се данас са изазовима које им намеће
процес глобализације. Без обзира на то какве јој особине придаје,
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глобализацију многи теоретичари описују као ширење пословања,
трговине, инвестиција, финансијских токова, информација, путо
вања и других видова комуникације до сваког кутка земљине ку
гле. Глобализација тежи да у име неолиберализма и међународног
капитала мења и уклања сва ограничења и посебности које јој се
нађу на путу, и од те тежње није поштеђена ни држава.
Већи део историје човечанства може се посматрати као
историја развоја државе, њеног суверенитета и нације која је на
стањује.1) Глобализација мења и државу као главни и најважнији
субјект међународних односа, тежњом да, између осталог, сведе на
најмању могућу меру њену традиционалну моћ. Неки теоретича
ри сматрају да државе са ширењем глобализације губе своју моћ.2)
Национална држава се према њиховом мишљењу налази у проце
су нестајања, а њено место заузимају привредне организације које
послују широм света, вишенационална обједињавања и невладине
организације. Супротност овом мишљењу чине сви они ставови
противника глобализма, који израз налазе у бројним, али међусоб
но неумреженим покретима, али и ставови оних држава које већ
неколико америчких влада уназад означава као „отпадничке“. По
овим схватањима глобализација по својој природи тежи да ослаби
државу, и одговор на ту тежњу треба да буде стварање нових обли
ка националног и културног јединства унутар појединих држава.
Зато се закључује да са јачањем глобализације треба да јача и др
жава како би се супроставила и одбранила. Трећу групу мишљења
заступају они који истичу да су државе способне да се прилаго
де новонасталим околностима и промене структуру своје моћи у
складу са духом времена.3) Главни задатак државе по њима треба
да буде промена њене политике у смислу усвајања оних концепа
та, теорија и средстава које су маркетинг и менаџмент као економ
ске дисциплине наметнули привредним субјектима ради њиховог
успешног пословања. Политика која се спроводи на нивоу државе
на тај начин може додатно да добије на значају, и да буде у стању
да парира привредним организацијама које послују широм света, а
које већ деценијама управо опробане методе маркетинга и менаџ
мента користе као сопствене изворе моћи.
1) K. A. Mingst, Essential of International Relationship, Second Edition, W. W. Norton and
Company, New York, 2003, стр. 100
2) Види: R. B. McKenzie, Dwight R. Lee, Quicksilver Capital: How the Rapid Movement of
Wealth Has Changed the World, Free Press, New York, 1991. и R. B. Reich, The Work of
Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, Vintage Books, New York:, 1992.
3) Види: P. Hirst, G. Thompson, Globalization in Question: The International Economy and the
Possibilities of Governance, Second Edition, Polity, Cambridge, 2001. и G. Garrett, Partisan
Politics in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
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У том смислу теорија такмичарске државе4) прихвата да моћ
савремене државе опада, али истовремено истиче да државе чије
власти подстичу такмичарски дух могу обезбедити развој и напре
дак, и успешно одговорити на изазове глобализације.5) Успешност
државе, према тој теорији, више се не мери само њеном способно
шћу да војном силом брани националне границе и да гради неоп
ходне политичке установе, већ могућношћу да се прилагоди нај
општијим токовима у обласном и светском окружењу, да подстиче
сопствени извоз, привлачи улагаче новца, обезбеди оспособљену
радну снагу и изворе за техничко-технолошки развој, унапреди
сопствени систем високог образовања, гради истраживачке ин
ституције, шири сопствене вредности у области спорта, културе
и забаве. Такав концепт државе која жели да преобрази своју тра
диционалну моћ у њене нове димензије, и да на тај начин гради
добробит за своје становнике подразумева најмљење свих снага,
извора и могућности којима једна држава располаже. Државе се
на међународном плану „такмиче“ у најразличитијим областима,
од политике и економије, до спорта и културе. Правила тог так
мичења, по овој теорији, ни у чему се не разликују од надметања
привредних организација за нова тржишта, купце и зараду. Основ
на разлика између држава и привредних организација огледа се у
томе што прве поседују територију и становнике, док друге имају
имовину, акционаре и запослене.

НОВЕ ДИМЕНЗИЈЕ МОЋИ ДРЖАВЕ
Државе нужно морају да поседују моћ за такмичење на ме
ђународној позорници. Моћ је за многе теоретичаре средишњи по
јам у науци о међународним односима. Она се најчешће одређује
као однос у коме једна држава поседује способност да другу држа
ву наведе на понашање које је у складу са њеним хтењима, односно
као способност произвођења жељеног учинка. 6)
Неке школе у науци о међународним односима, као што су
реалистичка и неореалистичка, управо на моћи заснивају читав
свој концепт. Моћ, схваћена као жеља да се господари или потреба
4) P. G. Cerny, Restructuring the State in a Globalizing World: Capital Accumulation, Tangled
Hierarchies and the Search for a New Spatio-Temporal Fix, Review of International Political
Economy, Vol. 13 No.4, pp. 679-695
5) P. G. Cerny, Political Globalization and the Competition State, у R. Stubbs, G. R. D. Under
hill едицији, The Political Economy of the Changing Global Order, Oxford University Press,
3rd edition, Oxford, 2005, pp. 376-386
6) R. W. Mansbach, KirstenI L. Rafferty, Introduction to Global Politics, Routledge, New York,
2008, стр. 270
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за самозаштитом, посматра се као основни покретач државе у ње
ним односима са другим субјектима на међународној позорници,
и основно средство помоћу кога се може остварити национални
интерес.7)
Моћ држава била је до индустријске револуције, као што је
приказано на Слици 1, поистовећивана са оружаном силом којом та
држава располаже, њеном величином и бројношћу становништва.
Међутим, индустријска револуција и развој капитализма су у први
план истакли економску развијеност земље као основу њене мо
ћи. На међународном плану моћ се од тада схвата као способност
организовања одређене државе ради опстанка и економског раз
воја, а економска моћ изражена првенствено у виду најзначајнијег
макроекономског показатеља, бруто домаћег производа, сматра се
извориштем политичке и војне моћи.
Слика 1: Извори моћи државе током историје

Извор: аутор
7)
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Традиционални чиниоци моћи једне државе, међутим, губе с
крајем XX века свој некадашњи значај. Поред традиционалних или
материјалних моћи једне државе појављују се и њене нове моћи
које се могу означити као нематеријалне.8) Материјална моћ држа
ве у виду њене привреде, војне силе, технологије, бројности ста
новништва, природних богатства, величине и одлика територије,
чине концепт тврде моћи, док у нематеријалну, односно меку моћ,
спадају национална воља, систем вредности, дипломатско умеће,
културно-уметничке творевине, начин живота, наука, образовна
структура становништва.9) Мека моћ држава долази у међународ
ним односима у први план, јер војна сила једне државе, као прво
разредни извор њене укупне моћи, наилази на све већа ограничења
за употребу10), а државе које је користе ради остварења сопствених
циљева то чине на уштрб свог имиџа у међународној јавности .
Цена вођења ратова зато се више не посматра само у смислу губи
така у људству и трошкова које војне операције проузрокују, већ и
кроз нарушавање угледа државе која користи војну силу на међу
народном плану. Мека моћ државе најчешће се огледа у способ
ности аргументованог убеђивања других држава, дивљења и опо
нашања вредности, политичког и економског система појединих
држава широм света.11) Иако државе у међусобним односима више
не користе учестало оружану силу, то не значи да су се одрекле
свог такмичарског духа на међународној позорници, већ само да су
традиционални начини непосредног принуђавања који извор имају
у тврдој моћи, замењени новим, теже видљивим, али далеко дело
творнијим који проистичу из меке моћи којом држава располаже.
За разумевање меке моћи кључна је разлика између њеног
ужег и ширег значења.12) Уже значење понекад се своди на култур
ни утицај13), док у ширем смислу мека моћ представља синоним
за моћ која није војне природе, и она укључује како снагу културе
8) Види: J. Goldstein, International Relations, Longman, 7th edition, London, 2005.
9) J. S. Nye, Soft Power: The Means To Success In World Politics, Public Affairs Books, New
York, 2004, стр. 31 и63
10) Д.Р. Симић, Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999,стр.
229
11) J. S. N
 ye, Soft Power, Foreign Policy, No. 80, Autumn 1990, pp. 153-171
12) J. S. Nye, Think Again: Soft Power,Foreign Policy February, 2006, доступно на: http://www.
foreignpolicy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power (приступљено 14.04.2010.
године)
13) N. Ferguson, Think Again: Power, Foreign Policy, January/February 2003, pp. 18 - 24 и J.
Joffe, The Perils of Soft Power, New York Times Magazine, May 14, 2006. доступно на: http://
www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14wwln_lede.html?_r=1&pagewanted=print&oref
=slogin (приступљено 12.04.2010. године)
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једне државе, тако и њену економску јачину. Раскорак између ова
два значења меке моћи неки аутори теже да превладају истицањем
неопх одности разликовања извора од понашања, па меку моћ из
једначавају са њеним типичним изворима.14) Колико је нека држава
моћна мери се тиме са колико извора моћи располаже. И без тих
извора њена моћ не може да буде остварена. Ова концепција и вој
ну и економску моћ сврстава у категорију тврде моћи. Међутим,
постоје и другачија схватања по којима војна снага једне државе
чини оштру или насилничку моћ, док економска моћ представља
лепљиву моћ. 15) Зато се економска моћ не сврстава ни у катего
рију тврде, али ни у категорију меке моћи. Изолована економска
моћ, без помоћи других димензија моћи, не може бити делотвор
на, а у прилог томе наводе се примери меке моћи у међународним
системима током XIX и XX века који су били засновани најпре
на британском, а затим и на америчком вођству. Оба ова система
истицала су у први план слободу и економски либерализам, али
су истовремено били подржани војном силом. Али, у историји
међународних односа постоје и примери када војна и економска
моћ нису производиле меку моћ. Добар пример за то је нацистичка
Немачка. Такође, постоје и примери да само постојање економске
моћи није прерастало у меку моћ што показује пример Јапана на
кон Другог светског рата. Тако економска моћ која није подржана
војном и институционалном моћи не може привући друге земље и
не може чинити меку моћ. Сама економска моћ, према овим схва
тањима, може бити део како концепта меке моћи, тако и концепта
тврде моћи у зависности од околности у којима се остварује.
Управо ово разликовање истиче концепција меког и тврдог
коришћења моћи.16) Она наводи да култура, идеологија и систем
вредности, као традиционални извори меке моћи, могу бити кори
шћени и као средство принуде, док војска и економија могу бити
употребљени ради привлачења. Тако држава чија је војна сила из
војевала победу може представљати магнет за привлачење неких
других држава, које ће желети развој војне, политичке, али и еко
номске сарадње са њом. С друге стране, агресивно пропагирање
сопственог система вредности или кампање путем медија усмере
не против других држава, иако извор имају у мекој моћи могу пред
стављати озбиљан међународни притисак на државу која је објекат
14)	J. S. Nye, исто
15)	W. R. Mead, America’s Sticky Power, ForeignPolicy, March/April 2004, pp. 46-50
16) M. Li, Soft power: China’s emerging strategy in international politics, Lexington Books, A
division of Rowman & LittlefieldPublishers, Inc, Lanham, 2009, стр. 7
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таквих кампања. Међутим, ако држава на исправан начин користи
изворе моћи којима располаже од културе, економије до политич
ких програма да би обезбедила добробити својим грађанима, друге
државе ће је уважати. Такође, ако држава користи изворе моћи на
разборит, приљежан и увиђајан начин у односима са другим држа
вама, и промовише политику добра у међународним односима то
ће јој обезбедити поштовање и пријатељство других држава. И ако
држава има способност да даје предлоге у међународним институ
цијама које ће остатак међународне заједнице сматрати праведним
и корисним, онда ће то производити њену моћ. Понашање државе
по претходно наведеним обрасцима твориће њену моћ у међуна
родним односима, и биће извор њеног угледа и доброг имиџа.
И способност сједињавања различитих извора моћи недавно
је постала важан део спољне политике. Она извире из могућности
спајања тврде и меке моћи на најповољнији начин, како би се доби
ла победничка стратегија,17) и означава се као мудра моћ18). Мудра
моћ треба да помогне државама да на најбољи начин остваре свој
национални интерес у међународним односима, а делотворност
нових димензија моћи повезује се са способностима у вођењу др
жаве.
На Слици 2 приказано је које способности треба да поседује
вођство државе како би на најбољи начин користило нове димен
зије моћи. Тако је за коришћење меке моћи најбитније поседова
ти емоционалну интелигенцију, способност комуникације и имати
визионарске одлике, док је за коришћење оруђа тврде моћи нај
важније поседовати организациону умешност и све оне каракте
ристике које је за успешну владавину препоручује макијавелизам.
За делотворност мудре моћи најважније је поседовати способност
контекстуалне интелигенције.19)
17) J. S. Nye, In Mideast, The Goal is Smart Power, Boston Globe, Avgust 19, 2008, доступно
на:
www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/08/19/in_mideast_
the_goal_is_smart_power/, (приступљено 2. априла 2010. године)
18) К
 онцепт мудре моћи привукао је пажњу светскејавности кадага је актуелни амерички
државни секретар, Хилари Клинтон, неколико пута употребила током говора у Сенату
12.јануара 2009.године: “Ми морамо да користимо оно што се назива мудроммоћи читав спектар средстава којасу намнарасполагању, од дипломатије, економије, војне
силе, политике, права и културе, бирајући право средство, или комбинацију средстава,
за сваку ситуацију понаособ са којом се суочавамо. Уз мудру моћ, дипломатија ће
постати предстража сопљне политике.”; The New York Times, SenateConfirmationHe
aring: Hillary Clinton, January 13, 2009, доступно на: http://www.nytimes.com/2009/01/13/
us/politics/13text-clinton.html?pagewanted=1&_r=1 (приступљено 20. априла 2010.
године)
19) J. S. Nye, The Powers to Lead, Oxford University Press Inc, New York, 2008, стр. 83

83

СПМ број 4/2010, година XVII, свеска 30.

стр. 77-104.

Слика 2: Способности у вођењу 
везане за меку, тврду и мудру моћ

Извор: J. S. Nye, The Powers to Lead, Oxford
University Press, New York, 2008, стр. 83

Контекстуална интелигенција, представља непосредну спо
собност увиђања и опажања, која помаже у стварању стратегија и
тактика за проналажење најбољег решења у најразличитијим мо
гућим ситуацијама. Када је моћ државе у питању, контекстуална
интелигенција треба да помогне разумевању сваке димензије моћи
појединачно, могућности њиховог обједињавања, али и њихових
домета.20) При томе треба имати на уму да се тројство контекстуал
не интелигенције састоји од непосредног увиђања пожељне будућ
ности државе, препознавања најзначајнијих догађаја из њене про
шлости и опажања променљивих чинилаца у садашњости.21) Тај
концепт, захтева разумевање две димензије: унутрашњег окружења
20) J. S. Nye, Contextual Intelligence and the Next President, The Huffington Post, March 11,
2008, доступно на: http://www.huffingtonpost.com/joseph-nye/contextual-intelligencea_b_89359.html (приступљено 12. априла 2010. године)
21) M. Kutz, Toward a Conceptual Model of Contextual Intelligence: A Transferable Leadership
Construct, Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College,
Vol. 8, Winter 2008, pp 18-31
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које чине ставови, веровања и предрасуде које постоје о тренутној
ситуацији, и спољног окружења које је последица онога што друге
државе чине или носе са собом. Обе ове димензије морају се до
водити у везу са политичким, социјалним и културним садржајем.
Најважније вештине и способности контекстуалне интели
генције државног вођства треба да укључују свесност важности
коју има будућност, утицајност, друштвену одговорност, критичко
размишљање, способност грађења сагласја, заговарање промена
од којих ће већина имати добробит, разумевање различитих кул
турних и вредносних стајалишта, и непристрасно опажање чиње
ничног стања. Имајући то на уму, може се рећи да је за дејство
мудре моћи од највећег значаја имати осећај за политичке, економ
ске, друштвене и технолошке појаве, да је мудра моћ способност
процене окружења у датом тренутку, али и чинилац разликовања
између успеха и неуспеха.22)

НОВЕ ДИМЕНЗИЈЕ МОЋИ И ИМИЏ ДРЖАВЕ
Свет традиционалне моћи држава заснивао се на томе чија
војна сила или економска моћ могу однети превагу. У раздобљу
интернета, комуникација, сателитских телевизија и информатич
ких технологија то чија страна приче ће однети превагу добија
исту важност као и то чија војска ће победити на бојишту.23) Зато
способност разумевања ситуације и управљања информацијама
представља изузетно важну димензију моћи сваке државе. Никада
раније у међународним односима имиџ држава није имало толики
значај, а због средишње улоге медија у савременом свету његова
изградња изједначава се са изградњом моћи.24) Зато способност из
градње, очување и унапређења имиџа државе представљају израз
њене моћи у међународним односима.
Државе се за свој имиџ „такмиче” не само са другим држа
вама, већ и са међународним организацијама, привредним органи
зацијама које послују у више земаља, невладиним организацијама,
тежећи да га унапреде. Ширење ставова једне државе у светском
22) Види: A. Mayo, N. Nohria, In Their Time: The Greatest Business Leaders of the Twentieth
Century, Harvard Business Press, Boston, 2005
23) J. Whitney interviews J. S. Nye, How Soft is a Smart, Guernica - magazine of art and politics,
October 2008, доступно на: www.guernicamag.com/interviews/777/how_soft_is_smart_1/,
(приступљено: 7.априла 2010. године)
24) M. Castells, The Rise of the Network Society - The Information Age: Economy, Society and
Culture,  Volume 1, Wiley-Blackwell; 2nd edition, Oxford, 2000, стр. 476
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информационом простору претпоставља да чак и спорна, али емо
ционално допадљива мишљења и ставови о “националном интере
су” ако су усклађени са неком универзалном вредношћу могу за
добити поверење међународне јавности.25) А то поверење ствараће
добар имиџ. Најделотворнији приступ у политичкој стратегији на
међународном плану зато је онај који националне политике пред
ставља као политике које обезбеђују неко светско добро, при чему
је мудро располагање и спајање расположивих средстава од кључ
не важности.26)
Државе, као и привредне организације, користе нове димен
зије моћи не само како би се јавности представиле у најбољем све
тлу, већ и како би оствариле своје интересе, али и како би проме
ниле уврежена мишљења и предрасуде у међународној и домаћој
јавности. На Слици 3 приказан је однос који се успоставља између
државе, нових димензија моћи и јавности.
Слика 3: Однос имиџа државе и нових димензија њене моћи

Извор: аутор према Y. Fan, Soft Power and Nation Branding, Bru
nel Business School Research Papers, 2007, доступно на: http://bu
ra.brunel.ac.uk/bitstream/2438/1863/4/Soft%2BPower%2BCh.pdf

Државе су предмет опажања других држава, њихових грађа
на, међународних организација, привредних организација које по
25) A. Chong, Foreign Policy in Global Information Space: Actualizing Soft Power, Palgrave
Mcacmillan, New York, 2007, стр. 56
26) A. Chong, наведено дело, стр. 75
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слују у више држава, невладиних организација и медија без обзира
на то воде ли или не рачуна о свом имиџу. Такође, и становници
једне државе, привредне организације које у њој послују, медији,
различити друштвени слојеви и групе имају одређену слику о сво
јој држави. Те две слике, које не морају, и најчешће нису истоветне,
чине тренутни имиџ државе. Ако држава жели да га промени, без
обзира на то да ли се ради о лошем имиџу који је последица недо
вољне информисаности, предрасуда или пропаганде, потребно је
да на јавност делује меком и мудом моћи. Резултат тог процеса, ако
је спроведен на ваљан начин, биће нови, пожељан имиџ државе.
Слика 4: Чиниоци који утичу на имиџ државе

Извор: аутор према D. Keith, National Branding: Concepts, Issu
es, Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007  

Сам појам имиџа државе најчешће се дефинише као свеу
купност описних, информативних и чињеничних уверења и сазна
ња о држави која неко поседује.27) Такође, имиџ државе представља
и скуп свих оних емотивних и естетских квалитета попут искуства,
веровања, идеја, сећања и утисака које неко има о одређеној држа
ви.28) Имиџ државе састоји се као што је назначено на Слици 4 од
27) I. M. Martin, S. Eroglu, Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Image, Journal
of Business Research, Vol. 28, No.3, 1993, pp. 191-210
28) P. Kotler, Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, Residents and
Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, Financial Times Management, 2nd edition, London, 1999, стр. 205
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различитих чинилаца. Свакако је лично искуство, односно непо
средно упознавање одређене државе и утисак које се том приликом
твори од највећег значаја. Имиџ државе ствара се и усменим преда
њем, односно причама које се од других чују о одређеној држави.
Он се налази под утицајем не само промотивних делатности које
воде поједине државе, већ и под утицајем предрасуда који се о од
ређеним државама формирају. На њега снажан утицај остварују из
вештавање медија, унутрашња и спољна политика, њена култура
и традиција, најзначајнији извозни производи државе, понашање
њених становника током боравка у иностранству, истакнуте лич
ности из те државе од научника до спортиста и глумаца.
Мудре државе труде се да граде свој имиџ на исти начин на
који то чине мудре привредне организације.29) Државе се, међутим,
за разлику од привредних организација, састоје од мноштва сре
дишта моћи и интересних група које заступају различите потребе
у друштву, па је с тим у вези њен имиџ не само сложенији, већ је
њим и теже управљати. Слично имиџу привредних организација,
и имиџ државе се гради, економским терминима речено, на чини
оцима као што су поверење и задовољство „потрошача“, тако да
се политичке науке морају интересовати за то како „производ“ др
жаве учинити што привлачнијим за „куповину“.30) При томе је од
суштинске важности да та „куповина“ ствара корист за економију
државе и да пружа добро њеним становницима.
Међутим, пошто већина земаља нуди на „продају“ сличне
врсте „производа“, од територије, природних богатстава и лепота,
инфраструктуре, образованог становништва, политичког и прав
ног система, све оне морају се такмичити за наклоност, пажњу,
привлачење улагања, посетилаца и сопствену политичку моћ на
међународној позорници. Држава која није препознатљива, која се
ни по чему посебном се не издваја од других земаља наилази на ве
лике тешкоће да на себе скрене пажњу, како у политичком, тако и у
економском смислу. То значи да таква држава не поседује моћ при
влачења других. Зато је имиџ државе уско повезан са њеном меком
моћи и предностима које она поседује у односу на друге државе. 31)
Исто тако, имиџ државе треба да буде заснован и на мудрој
моћи, односно способности не само да се различите димензије мо
29) P. V. Ham, The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation,
Foreign Affairs, Vol. 80, No. 5, October 2001, pp. 2-6
30) P. V. Ham, Place Branding: The State of the Art, The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, 2008, pp. 126-149
31) S. Anholt, Competitive Identity:The New Brand Management for Nations, Cities and Regions,
Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 124
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ћи обједињују, већ и да се разуме средина у којој се имиџ државе
гради како би се на најделотворнији начин скренула пажњу јав
ности на постигнућа државе и њихов квалитет. Држава која гради
сопствени имиџ без опажања и разумевања околности у којима се
тај процес одвија, занемарујући своју прошлост и без сопствене
дугорочне визије за будућност, неће постићи циљ. Учинак њених
напора неће бити нови, пожељни имиџ, већ се може догодити да
ти напори буду погрешно протумачени и схваћени у јавности. За
такве државе може се рећи да не поседују мудру моћ.
Процес брижљивог неговања имиџа државе се у научној ли
тератури у последној деценији све чешће, не само на Западу, већ
широм света, чак и у Русији и Кини, означава као брендирање др
жаве (енг. nation branding). С обзиром да је бренд32) термин који се
превасходно користи у маркетингу, постоје у појединим круговима
отпори његовом преношењу у друге науке, па и у област полити
кологије. Термини који га могу заменити су маркетинг територије,
маркетинг места, међународни политички маркетинг, управљање
угледом државе или конкурентни идентитет државе.33) Без обзира
на то који је од наведених термина у употреби, реч је о концепту у
коме национални идентитет и одлике поједине државе бивају тре
тирани као својеврстан производ који се тежи обогатити посебним
својствима како би представљао предност или додану вредност др
жаве у међународним односима34), и како би моћ државе на осно
ву тога јачала. Национални идентитет и одлике поједине државе
имају првенствену важност за овај концепт, иако се у томе огледа
једна од противуречности глобализације. Различитости између по
јединих држава и међусобно разликовање појединих националних
идентитета окосница су за успех, односно развој заснован на наци
32) Бренд (brand) је енглеска реч, која се првенствено користи у економским наукама,
односно у маркетингу, а чије је изворно значење ознака, марка или жиг. У већини
светских језика користи се у свом изворном облику. Према Д. А. Акеру бренд је
вишедимензионална комбинација функционалних, емоционалних, односних и
стратешких чинилаца који заједно творе јединствени скуп асоцијација у свести односне
јавности (D. A. Aaker, Building Strong Brands, Free Press, New York, 1996, стр. 68)
33) Види: S. Anholt, Competitive Identity:The New Brand Management for Nations, Cities
and Regions, Palgrave Macmillan, New York, 2007, P. Kotler, Marketing Places Europe:
How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, Financial Times Management, 2nd edition, London, 1999, А.
П. Панкрухин, Маркетинг территорий, Логос, Москвa, 2002, P. Temporal, Branding in
Asia, Revised edition, Wiley, Hoboken, 2001, H. H. Sun, International Political Marketing:
A Case Study of its Application in China, Journal of Public Affairs, Vol. 7, No. 4, 2007, pp.
331-340
34) S. Anholt, наведено дело, стр. 127
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оналним посебностима и предностима представља кључ успешне
примене у овог концепта.35)
Власти државе морају изградити стратегију засновану на
спајању традиционалних метода дипломатије, менаџмента и мар
кетиншких оруђа којима ће се променити дотадашње опажање од
ређене државе, ако желе да створе препознатљив имиџ и унапре
диле сопствени углед,. Током овог процеса имиџ државе се ствара,
прати, процењује и њиме се делатно управља с циљем да се побољ
ша или унапреди углед државе у циљној јавности.36)
Појава да државе брину о унапређењу сопствене препозна
тљивости, имиџа и угледа не представља новину у међународним
односима. Током историје може се издвојити неколико примера др
жава које су свом имиџу придавале изузетан значај.37) Међутим, у
смислу одвијања овог процеса према савременим стратегијама он
се може пратити тек у последње две деценије. Националне про
граме унапређења сопственог имиџа данас спроводи, односно при
према велики број држава на свим континентима, које су различи
те по политичкој и економској снази, величини територије, облику
друштвеног и политичког уређења, цивилизацијским и културнотрадиционалним миљеима. За овај процес мање је важно с коликом
традиционалном моћи располаже нека држава, већ се показује од
суштинске важности то колике су њене могућности мерене у но
вим димензијама моћи - мекој и мудрој.
Када су земље у развоју у питању, у које спада и Србија, оне
настоје да унапреде свој имиџ како би се што успешније укључи
ле у савремене међународне токове. При томе се наводи неколико
циљева који се желе постићи спровођењем овог процеса: изградња
међународне веродостојности, већи приступ светском тржишту,
повећање степена поверења улагача капитала, раст прилива од
извоза и туризма, јачање способности да држава победи обласне
и светске такмаце у свету пословања и одбрани сопствено тржи
ште за домаће привредне организације, јачање стабилности наци
оналне валуте, привлачење надарених људи, стручњака, научника
и студената из иностранства, подстицање међународне сарадње,
повећање међународног политичког утицаја, промена негативних
ставова или омаловажавања државе у међународној јавности, по
35) M. Porter, Competitive Advantage of Nations, The Free Press New York:, 1998, стр 19.
36) Y. Fan, Banding the Nation: What is Being Branded?, Journal of Vacation Marketing,12:1,
2006, pp. 5-14
37) Таквим државама, између осталог, могу се сматрати Атина, Рим, Византија, Млетачка
република, Шпанија, Француска, Велика Британија, СССР и САД
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дизање националног поноса, самопоуздања и одлучности.38) Зато
унапређење имиџа државе може да се посматра као улагање које
ће донети бољу будућност.39)

СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА ИМИЏА ДРЖАВЕ
Развијене државе већ су препознатљиве на међународној
позорници по својим уређеним политичким и економским систе
мима, техничко-технолошким достигнућима, развоју науке. За
најпривлачније туристичке дестинације везује се одређени добро
препознатљив имиџ. Већина држава које су изнедриле неке од нај
већих цивилизацијских достигнућа и културних творевина немају
проблем са својом препознатљивошћу. Са препознавањем у ме
ђународној јавности проблем немају ни подручја света и државе
које су поприште сукоба и ратних дејстава. Међутим, није свако
препознавање основа за изградњу доброг имиџа. Исто тако, једном
створен или заслужен добар имиџ не траје вечно. Зато државе раз
вијају различите стратегије како би одржавале добар имиџа који су
стекле, или како би га унапредиле, односно мењале.
Државе свој имиџ, према мишљењу неких аутора40), могу да
стварају на три начина – према својим историјским вредностима,
културном наслеђу, природним богатствима, славним људима, или
кроз изградњу и унапређење препознатљивости одређене катего
рије производа и услуга, односно на поистовећивању са одређеним
начином живота једнога или више глобалних потрошачких сегме
ната.
Стварање имиџа државе на историјским вредностима, кул
турном наслеђу, природним богатствима, славним људима и њи
ховим доприносима у потпуности не могу примењивати све држа
ве. Једном створен овакав имиџ државе потом се преноси на све
остале видове њене комуникације са јавношћу, укључујући ту и
производе и услуге које она нуди светском тржишту. С друге стра
не, поједине државе управо препознатљивост одређених категори
ја својих производа и услуга користе како би градиле своју пре
38) Упореди са: D. Keith, National branding: Concepts, issues, Practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007 и P. Temporal, Branding in Asia, Revised Edition, Wiley, Hoboken,
2001
39) S. Anholt, Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing
World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, стр. 1
40) Упореди са: T. Kesić, S. Piri Rajh, G. Vlašić, Country Branding as a Global Competitive
Marketing Strategy, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage”, Zagreb, 2004
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познатљивост уопште. При томе се њихов имиџ гради на основу
квалитета производа који долазе из те државе, или се имиџ државе
повезује са појединим својствима неке категорије производа по ко
јима је она већ препознатљива. Такође, имиџ државе може бити за
снован на одређеном начину живота једног или више потрошачких
сегмената у свету. Овај начин стварања имиџа даје држави највећу
могућност за сједињавање бројних производа и услуга, природних
и историјски вредности, познатих људи, уметности и културе у це
ловиту слику о држави и могућност за добру прођу њених произ
вода и услуга на светском тржишту, али и проходност за идеје, но
вине и проналаске који потичу из те државе, као и њене природне,
етно и културне вредности.
Развијене државе имају велику предност у односу на оне које
тек теже томе да достигну одређени степен благостања, и у односу
на неразвијене државе. Државе у развоју и оне које се могу озна
чити као неразвијене сусрећу се или са проблемом да међународ
на јавност нема довољно информација о њима, или да ни по чему
посебном нису препознатљиве, односно да су опажене на лош или
погрешан начин. Те појаве, између осталог, суочавају их са пробле
мом прође њихових производа на иностраним тржиштима и оне
остају ускраћене за значајна средства по основу међународне тр
говине.
Стратегија изградње и унапређења имиџа државе подразу
мева изградњу стварне, такмичарски оријентисане и на изазовима
времена утемељене визије једне државе41), која мора бити подржа
на и обогаћивана кроз сваки акт комуникације између те државе
и остатка света. Та стратегија, ако је добро сачињена, ствара по
верење међу становницима те државе и твори поштовање у ино
странству. Планирање једне такве стратегије захтева усаглашавање
политичких снага и она мора бити спроведена у сарадњи власти са
економистима, плановима економског и друштвеног развоја, нај
значајнијим домаћим привредним организацијама, институцијама,
месним и обласним властима, цивилним друштвом, трговинским
удружењима, туристичким организацијама и становништвом.42)
Идентификовати могуће изворе нових димензија моћи и имати на
уму предности и ограничења која свака од димензија моћи носи са
собом неопходно је приликом израде такве стратегије, јер само на
тај начин постоји могућност да се означе оне снаге једне државе по
којима она треба да буде препознатљива.
41) S. Anholt, Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing
World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, стр. 11 и 12
42) S. Anholt, наведено дело, стр. 16
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Стратегија изградње и унапређења имиџа државе може се
темељити на моделу који је приказан на Слици 5. Тај модел почива
на пет корака - утемељењу стратегије, истраживањима за потребе
стратегије, образовању конкурентног идентитета државе, планира
њу и спровођењу неопходних планова. 43)
Слика 5: Модел стратегије унапређења имиџа државе

Извор: аутор према T. Moilanen, S. Rainisto, How to Brand Na
tions, Cities and Destinations - A Planning Book for Place Bran
ding, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2009, стр. 148

Први корак подразумева утврђивање политичког, правног и
организационог оквира за процес стварања или унапређења ими
џа државе. У овом кораку неопходно је јасно појмити шта се кроз
овај процес жели постићи. Зато треба користити све расположиве
изворе мудре моћи у једној држави. Кључно је разумети околности
на унутрашњем и међународном плану у којима се започиње са
стварањем овакве једне стратегије, познавати претње и шансе из
окружења, али и спознати сопствене јаке и слабе стране. У овом
кораку обавља се најшира расправа на националном нивоу која
треба да укључи представнике власти, стручњаке, јавност, меди
је, привредне организације, удружења привредника. Такође, у овом
кораку се образују неопходне установе које ће надгледати и ускла
ђивати спровођење стратегије и одређују оне које ће ту стратегију
спроводити.
Други корак се састоји од спровођења исцрпног истражива
ња на неколико нивоа. Спроводи се квалитативно и квантитативно
43) T. Moilanen, S. Rainisto, How to Brand Nations, Cities and Destinations - A Planning Book
for Place Branding, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2009, стр. 148
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маркетинг истраживање, али и истраживање домаћег и међународ
ног јавног мнења како би се утврдио тренутни имиџ државе и
одредиле циљне групе на које ће посебно бити усмерена кому
никација.
Трећи корак подразумева образовање конкурентног иденти
тета државе на основу извучених закључака из спроведених истра
живања, избор чинилаца од највећег значаја за идентитет државе,
саветовање са стручњацима из различитих области и проверу ва
љаности начињених избора.
У наредном четвртом кораку ствара се поред званичне и до
датна национална визуелна симболика, прави модел обједињавања
различитих чинилаца који треба да допринесу бољем имиџу држа
ве, од културе и туризма до извоза и делања власти, праве планови
комуникације и позиционирања.
Пети корак процеса унапређења имиџа државе састоји се
од примене сачињених планова. При томе треба имати на уму да
стратегија унапређења имиџа државе тек средњорочно посматрано
може дати прве учинке, а да је за потпуну промену имиџа државе
потребно и по неколико деценија. 44)

ЗАКЉУЧАК
У савременом свету постоји мали број држава за које се с
правом може тврдити да поседују тврду моћ. Међутим, с друге
стране скоро свака држава поседује низ историјских, традиционал
них, културних, географских и људских различитости које може да
претвори у своје предности у односу на друге државе. Овај кон
цепт тим пре постаје значајан јер светску економију све више зани
мају услуге, и интелектуална својина, а различитост често добија
преимућство над изврсношћу. Људски капитал постаје више него
икада пре кључни чинилац у економском напретку, а недостатак
традиционалних тржишних предности мања је препрека економ
ском развоју него што је то био случај у прошлости. 45)
44) Најупечатљивији пример међу европским земљама које су успеле да промене свој имиџ
је Шпанија након Франкове смрти 1975. године. Некада сиромашна јужноевропска
земља, која је носила печат фашистичког режима и диктатуре, данас представља
државу која се опажа као модерна, са значајним учешћем индустрије и туризма у бруто
домаћем производу, чија кулутра и национални идентитет имају препознатљивост
широм планете.
45) S. Anholt, Competitive Identity:The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 113
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Србија по традиционалним димензијама моћи, односно ве
личини територије, броју становника, природним богатствима,
војној снази, степену развијености економије и технолошком ни
воу развоја, спада у групу земаља за које се не може рећи да по
седују тврду моћ. Са око 7,4 милиона становника, бруто домаћим
производом од око 50 милијарди долара у 2008. години и 0,20 одсто
учешћа у светској трговинској размени46), посматрано без терито
рије Косова и Метохије, Србија не представља државу од великог
економског значаја на светском и европском нивоу. У две најзна
чајније студије које се годишње објављују, а баве се међународном
конкурентношћу, извештају Светске банке Дуинг бизнис (Doing
Business) и Глобалном извештају о конкурентности Светског еко
номског форума, Србија није добила добре оцене, узимајући у об
зир не само подручје Средње и Источне Европе, већ посматрано и
међу земљама Западног Балкана. На листи коју чини 181 држава у
извештају Светске банке према могућностима за пословање Срби
ја се налази на 94. месту.47) Имајући на уму да је просечно место
које су средњеевропске и источноевропске државе у том извештају
заузеле 53. место, положај Србије свакако не може бити задовоља
вајући. Ни према подацима Глобалног извештаја о конкурентности
Србија није ништа боље оцењена. Међу 133 државе које су оцењи
ване Србија се налази на 93. месту.48)
У Србији 80 одсто раста бруто домаћег производа у задњих
пет година остварују три привредне гране, трговина, финансијске
услуге, телекомуникације и транспорт, док посматрано у процен
тима српски извоз чине индустријски са 24 одсто и прехрамбени
производи са 11 одсто.49) Међутим, Србији на европском и свет
ском тржишту недостаје препознатљивост по овим врстама про
извода. Посебно то важи за производе прехрамбене индустрије,
јер не постоји национално препознатљиви производ Србије у овој
области на светском тржишту, који има традицију, а који је с друге
46) The World Bank Group, Serbia - Country Report, доступно на: www.worldbank.rs/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/SERBIAEXTN/0contentMDK:20630647~men
uPK:300911~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:300904,00.html (приступљено: 15.
априла 2010. године)
47) The World Bank Group, Doing Business 2009 Report , доступно на: www.doingbusiness.
org/ExploreEconomies/?economyid=206 (приступљено: 15. априла 2010. године)
48) World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009–2010, доступно на:
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
(приступљено: 19. априла 2010. године)
49) The World Bank Group, Doing Business 2009 Report , доступно на: www.worldbank.rs/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/SERBIAEXTN/0contentMDK:20630647~men
uPK:300911~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:300904,00.html (приступљено: 15.
априла 2010. године)
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стране добро дизајниран, и који би доприносио стварању бољег
имиџа Србије.
Нешто бољу позицију заузима Србија ако се посматрају нове
димензије моћи. Према квалитету здравства и основног образова
ња Србија је на 46. месту према Глобалном извештају о конкурент
ности, на 43. по научном образовању у математичким и природним
наукама, а по квалитету научно-истраживачких институција на
54. месту. Значајно лошије је оцењен систем високог образовања,
по коме је Србија на 71. месту. Ови подаци тим пре представља
ју успех, ако се има на уму да се у Србији издваја свега 0,3 од
сто бруто домаћег производа за науку и технологију, иако је Савет
Европе још марта 2000. године упутио позив државама чланицама
да се издвајања у ову сврху повећају са 1,9 на три одсто бруто до
маћег производа закључно са 2010. годином. Осим тога, у Србији
нема ни државних, ни приватних крупних улагања у научну инфра
структуру, располаже се скромном основом од око 10.000 научних
радника, слабим везама са међународним научним институцијама,
изостају државни подстицаји развоју домаће технологије, зајед
нички јавно-приватни наступ према области науке и технологије,
нови систем високог образовања не предвиђа значајна средства за
постдипломске студије.50) Таква ситуац
 ија доприноси томе да нада
рени појединци Србију не препознају као одредиште за свој живот
и рад, а Србија се не креће у правцу у коме су кренуле државе које
свој развој желе да стварају на знању, науци, проналасцима и са
временим технологијама.
Култура, историја и традиција такође представљају значајан
извор моћи држава у савременом свету. Домаћа културна и исто
ријска баштина је за малу државу каква је Србија богата, али углав
ном непрепозната као таква у светским оквирима. Она обухвата
како праисторијско раздобље, доба Римског царства и Византије,
православно-хришћанску српску традицију средњег века, тако и
нововековни и савремени период. Чак седам споменика културе
са територије Србије, Гамзиград - Ромулијана, Стари Рас са Сопо
ћанима, Студеница, Пећка патријаршија, Грачаница, црква Богоро
дице Љевишке и Дечани, уписани су на Листу светске културне ба
штине УНЕСКО-а. У оквиру УНЕСКО програма Памћење света
у Светски регистар културне документационе баштине из Србије
су уписани Архива Николе Тесле и Мирослављево јеванђеље. То
50) Министарство науке и технологије, Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2010. до 2015. године, доступно на www.nauka.gov.rs/lat/index.
php?option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=55 (приступљено: 21. априла
2010. године)
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непроцењиво богатство уз српски фолклор, музику, књижевност,
обичаје, веру и уметност представља добар предуслов који Срби
ји може да осигура препознатљивост. Међутим, реч је углавном о
„неиспричаној причи“, будући да инострани гости тек откривају
то богатство или им је оно још увек непознато. У савременом свету
зависном од медија култура се претвара у меку моћ тек пошто се
представи свету на одговарајући начин, исприча кроз живописне и
привлачне приче и производе. О српској историји и култури све
доче и њени великани. У званичној књижици Туристичке органи
зација Србије као такве личности у науци наводе се Никола Тесла,
Михајло Пупин, Милутин Миланковић, Милева Марић Анштајн,
Павле Савић, у књижевности Iво Андрић, Милош Црњански, Ме
ша Селимовић, Васко Попа, Десанка Максимовић, Добрића Ћо
сић, Данило Киш и Милорад Павић, док се у области сликарства
помињу Сава Шумановић, Петар Лубарда, Милан Коњовић и Ми
лена Павловић Барили.
Природне лепоте државе имају посебну улогу у њеној спо
собности привлачења, а тиме и стварања њене укупне моћи. Србија
се налази у средишњем делу Балканског полуострва, заузимајући
изузетно важан геостратешки положај на међи неколико цивилиза
ција и раскрсници путева између истока и запада. На њеној тери
торији налази се пет националних паркова, Ђердап, Фрушка гора,
Копаоник, Шар планина и Тара, неколико паркова природе од Го
лије, Кучајске планине, Сићевачке клисуре, Старе планине, Пали
ћа, Златибора до Зобнатице и Мокре горе. УНЕСКО МАБ Савет, је
у оквиру програма „Човек и биосфера“, део Парка природе Голија
прогласио за Резерват биосфере Голија - Студеница, док се Обед
ска бара налази на листи изузетно значајних природних станишта
УНЕСКО-а. Дунав, Тиса, Сава, Дрина и Морава, богатство термал
ним водама, традиционалне бање и лечилишта дају посебне могућ
ности за туризам. На свим поменутим чиниоцима, укључујући ту и
разнолике сеоске крајолике од војвођанских салаша до ивањичких
села, може се градити туристичка понуда заснована на екологији,
здрављу и рекреацији. Али, упркос помацима који су учињени по
следњих година, нема свести о Србији на међународном плану као
о туристичком одредишту. Држава не само да нема препознатљив
туристички идентитет и производе, већ се и у надлежним институ
цијама51) не пориче одсуство опште прихваћене визије национал
ног туризма. Туристички сектор, према постојећим подацима, уче
51) Министарство економије и регионалног развоја, Стратегија развоја туризма у Србији,
доступно на: www.merr.gov.rs/dokumenti/?lang=lat, (приступљено: 21. априла 2010.
године)
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ствује са свега 2,5 одсто у бруто домаћем производу, што је далеко
испод могућности којима држава располаже. Изостанак стварања
моћи Србије по питању културе, традиције и туризма одражава се
и на то да држава није препозната ни од једног глобалног сегмента
потрошача према одређеном животном стилу и систему вредности.
На институционалном и политичком плану по оцени Фридом
хауса (Freedom House) за 2009. годину, Србија спада у релативно
слободне земље по питању политичких и грађанских права. Имиџ
слободне и мирољубиве земље представља огромну предност у
остваривању спољноплитичких циљева и националних интереса.
Тако, између осталог, на дипломатском плану опредељењем да пи
тање отцепљења своје јужне покрајине, Косова и Метохије, решава
мирним путем Србија тежи да буде препозната у међународној јав
ности као мирољубива држава.
Међутим, институционални и политички план представљају
истовремено и велику препреку бољем имиџу државе. Србија спа
да у оне државе које немају свеобухватну стратегију неговања свог
имиџа како у домаћој, тако и међународној јавности. То не значи да
о имиџу државе не брине ниједна јавна институција, већ да се та
ква политика води спорадично и неусклађено из неколико центара,
што често шаље противуречну поруку у јавност. О томе илустра
тивно говоре и подаци два тренутно најпознатија пописа имиџа
држава, Фјучр бранд попис земаља (FutureBrand Country Index)52)
и Анхолт Џи еф Кеј попис држава брендова (The Anholt-GfK Roper
Nation Brands Index)53). Први вреднује имиџ државе узимајући у об
зир чак тридесет мерила од безбедности, политичких слобода, еко
номије, могућности за пословање, до природних лепота, културе,
уметности, спорта, екологије, срдачности становништва и квалите
та живота. На овој листи водећих пет места у 2009. години заузи
мале су САД, Канада, Аустралија, Нови Зеланд и Француска. Дру
ги попис садржи оцењивање у шест категорија: углед, образовање
и пријатељску настројеност становништва, одлике власти и њену
умешност у вођењу политике државе, економију путем прође до
маћих производа и услуга на међународном тржишту, туризам, на
ционалну баштину, и привлачност за улагање и досељавање. Ни на
овом, као и на претходном попису, Србија није нашла своје место,
иако су неке суседне и источноев ропске државе попут Мађарске,
Румуније, Хрватске, Пољске и Естоније солидно позициониране.
52) FutureBrand Country Index, www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2009/rankings/
(приступљено 18. априла 2010. године)
53) The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_
pam/nbi_index/index.en.html (приступљено 18. априла 2010. године)
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За разлику од претходна два пописа, Ист Вест светски попис
(East West Global Index) прави листу на којој су 200 држава и тери
торија на планети оцењени у скалду са тим како су током претход
не године о њима извештавали светски медији. Овај попис почива
на коришћењу методе анализе садржаја телевизијских извештаја,
чланака у новинама и магазинима, и њиховом разврставању према
позитивном, неутралном или негативном тону који у њима прео
владава. Србија се, према подацима из овог пописа за 2009. годину,
која је у светским медијима током 2009. године била поменута чак
22.785 пута, дест пута више него Црна Гора, пет пута више него
Словенија и два пута више него Румунија, нашла на 62. месту. Ме
ђутим, збрајањем позитивних, неутралних и негативних тонова у
тим извештајима укупно место Србије је 181, најлошије од свих
држава у окружењу.54) Ови подаци јасно говоре да у главним свет
ским медијима постоји јасна препознатљивост Србије, али, на жа
лост, са негативним предзнаком.
Како би се поправио имиџ државе током протекле деценије
учињени су извесни напори у институционалном смислу, оснива
њем неколико тела и организација ван Министарства иностраних
послова. Још 2001. године основана је Агенција за страна улагања
и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) чији је задатак да
помаже српским предузећима да извезу што више својих произ
вода и услуга на међународно тржиште. С друге стране, предста
вљањем могућности за улагања и пружањем помоћи страним ин
веститорима да започну пословање у Србији, ова агенција се труди
да повећа број иностраних улагања у домаћу привреду. Бригу о
националном имиџу воде и Министарство за економију и регио
нални развој, и Туристичка организација Србије. Од недавно на
поправљању имиџа Србије ради и 28 економских дипломата који
треба да унапређују српске привредне интересе. Имиџом државе
и његовим унапређењем требао је да се бави и Савет за промоци
ју Србије који је од 2007. основан при Министарству трговине и
услуга. Исто министарство недавно је задужило Институт економ
ских наука у Београду да изради пројекат под називом Изградња и
позиционирање националног бренда Србије.
Али, у овим случајевима ради се о акцијама или иницијати
вама које нису међусобно координиране. Такође, унапређење ими
џа државе не може бити само ствар само једног или пар сегмената,
54) На овом попису Словенија је заузела 47, БЈР Македонија 54, Црна Гора 56, јужна
покрајина Републике Србије Косово и Метохија 78, Хрватска 136, Бугарска 140,
Мађарска 150, Албанија 155, Румунија 157, Грчка 170, а Босна и Херцеговина 180
место; доступно на East West Communication, East West Nation Branding Global Index
2009, www.eastwestcoms.com/global.htm (приступљено: 22. априла 2010. године)
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туризма, промоције извоза или унапређења пословног окружења,
стварања разнобојних симбола, штампања промотивних књижица
или приказивања промотивног спота у неким глобалним медијима.
Оно мора бити засновано на јединственој и свеобухватној страте
гији која почива на новим димензијама моћи које Србија може да
створи или унапреди, и на српском националном идентитету. Не
улазећи овај пут у анализу српског националног идентитета треба
истаћи само да без сагледавања његовог историјског садржаја и
захтева које пред њега постављају савремени процеси и трендови
нема успешне изградње имиџа Србије. Тежња за прихватањем не
ких ширих и новијих идентитета које је створила глобализација,
сама по себи не може да створи добро. За поправљање и унапређе
ње имиџа Србије основни услов је да се Србија најпре окрене са
мој себи, сагледа у потпуности своју тренутну позицију, препозна
оно са чиме располаже, одреди питања која су од највеће важности
за нацију, и започне унутрашњу изградњу државе и привреде уз
помоћ свих својих друштвених и интелектуалних могућности.

Predrag D. Radojevic
THE IMPORTANCE OF NEW DIMENSIONS
OF POWER FOR THE IMPROVEMENT OF
THE STATE: THE CASE OF SERBIA
Summary
This paper has a goal to mark new dimensions of power as cru
cial factors for nation’s image promotion in modern globalised word, in
which media play a central role. Without the development of the all-in
clusive strategy, founded on soft and smart power, and implementation
of well known marketing and management tools it is not possible to
create and promote image of any nation. Field of new power dimen
sion gives a good opportunity for creation and promotion of image of
nations which don’t have traditional power resorses, among which is
Serbia as well. By creation and implementation of this kind of strategy
it is possible to exceed limits and prejudices related to certain nations
in international public, which is prerequisite for their joining to modern
international political and economical relationships. This is a reason
why nation image promotion should be seen as an investment in better
future. In spirit of that, national identity and nation’s distinctions have
fundamental importance, even though it is one of the contradiction of
globalisation.
Key words: power, image, nation, Serbia, international relations, globalisation
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