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Сажетак
Циљ овог ра да је да озна чи но ве ди мен зи је мо ћи као чи ни-

о це од пре суд не ва жно сти за уна пре ђе ње ими џа др жа ве у са вре-
ме ном гло ба ли зо ва ном све ту, у ко ме ме ди ји има ју сре ди шњу по-
зи ци ју. Без раз во ја све о бу хват не стра те ги је, за сно ва не на ме кој и 
му дрој мо ћи, и при ме ни по зна тих ору ђа мар ке тин га и ме наџ мен та, 
да нас ни је мо гу ће гра ди ти и уна пре ђи ва ти имиџ би ло ко је др жа ве. 
Под руч је но вих ди мен зи ја мо ћи да је до бру при ли ку за из град њу 
стра те ги је уна пре ђе ња ими џа и др жа ва ма ко је не рас по ла жу тра-
ди ци о нал ним из во ри ма мо ћи, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. Из ра дом 
и при ме ном та кве јед не стра те ги је мо гу се пре ва зи ћи огра ни че ња 
и пред ра су де ве за не за одређенe др жа ве у ме ђу на род ној јав но сти, 
што је пред у слов за њи хо во успе шни је укљу чи ва ње у са вре ме не 
ме ђу на род не по ли тич ке и еко ном ске то ко ве. За то уна пре ђе ње ими-
џа др жа ве тре ба да по сма тра ти као ула га ње ко је ће до не ти бо љу 
бу дућ ност. При то ме на ци о нал ни иден ти тет и по себ но сти по је ди не 
др жа ве има ју пр вен стве ну ва жност, иако се у то ме огле да јед на од 
про ти ву реч но сти гло ба ли за ци је.
Кључне речи: моћ, имиџ, др жа ва, Ср би ја, ме ђу на род ни од но си, гло ба ли-

за ци ја

ДРЖАВАИГЛОБАЛИЗАЦИЈА

Ве ћи на др жа ва су о ча ва се да нас са иза зо ви ма ко је им на ме ће 
про цес гло ба ли за ци је. Без об зи ра на то ка кве јој осо би не при да је, 
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гло ба ли за ци ју мно ги те о ре ти ча ри опи су ју као ши ре ње по сло ва ња, 
тр го ви не, ин ве сти ци ја, фи нан сиј ских то ко ва, ин фор ма ци ја, пу то-
ва ња и дру гих ви до ва ко му ни ка ци је до сва ког кут ка зе мљи не ку-
гле. Гло ба ли за ци ја те жи да у име нео ли бе ра ли зма и ме ђу на род ног 
ка пи та ла ме ња и укла ња сва огра ни че ња и по себ но сти ко је јој се 
на ђу на пу ту, и од те те жње ни је по ште ђе на ни др жа ва.

Ве ћи део исто ри је чо ве чан ства мо же се по сма тра ти као 
исто ри ја раз во ја др жа ве, ње ног су ве ре ни те та и на ци је ко ја је на-
ста њу је.1) Гло ба ли за ци ја ме ња и др жа ву као глав ни и нај ва жни ји 
су бјект ме ђу на род них од но са, те жњом да, из ме ђу оста лог, све де на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру ње ну тра ди ци о нал ну моћ. Не ки те о ре ти ча-
ри сма тра ју да др жа ве са ши ре њем гло ба ли за ци је гу бе сво ју моћ.2) 
На ци о нал на др жа ва се пре ма њи хо вом ми шље њу на ла зи у про це-
су не ста ја ња, а ње но ме сто за у зи ма ју при вред не ор га ни за ци је ко је 
по слу ју ши ром све та, ви ше на ци о нал на об је ди ња ва ња и не вла ди не 
ор га ни за ци је. Су прот ност овом ми шље њу чи не сви они ста во ви 
про тив ни ка гло ба ли зма, ко ји из раз на ла зе у број ним, али ме ђу соб-
но не у мре же ним по кре ти ма, али и ста во ви оних др жа ва ко је већ 
не ко ли ко аме рич ких вла да уна зад озна ча ва као „от пад нич ке“. По 
овим схва та њи ма гло ба ли за ци ја по сво јој при ро ди те жи да осла би 
др жа ву, и од го вор на ту те жњу тре ба да бу де ства ра ње но вих об ли-
ка на ци о нал ног и кул тур ног је дин ства уну тар по је ди них др жа ва. 
За то се за кљу чу је да са ја ча њем гло ба ли за ци је тре ба да ја ча и др-
жа ва ка ко би се су про ста ви ла и од бра ни ла. Тре ћу гру пу ми шље ња 
за сту па ју они ко ји ис ти чу да су др жа ве спо соб не да се при ла го-
де но во на ста лим окол но сти ма и про ме не струк ту ру сво је мо ћи у 
скла ду са ду хом вре ме на.3) Глав ни за да так др жа ве по њи ма тре ба 
да бу де про ме на ње не по ли ти ке у сми слу усва ја ња оних кон це па-
та, те о ри ја и сред ста ва ко је су мар ке тинг и ме наџ мент као еко ном-
ске ди сци пли не на мет ну ли при вред ним су бјек ти ма ра ди њи хо вог 
успе шног по сло ва ња. По ли ти ка ко ја се спро во ди на ни воу др жа ве 
на тај на чин мо же до дат но да до би је на зна ча ју, и да бу де у ста њу 
да па ри ра при вред ним ор га ни за ци ја ма ко је по слу ју ши ром све та, а 
ко је већ де це ни ја ма упра во опро ба не ме то де мар ке тин га и ме наџ-
мен та ко ри сте као соп стве не из во ре мо ћи. 

1) K. A. Mingst, Essential of InternationalRelationship, Se cond Edi tion, W. W. Nor ton and 
Com pany, New York, 2003, стр. 100

2) Ви ди: R. B. McKen zie, Dwight R. Lee, QuicksilverCapital:HowtheRapidMovementof
WealthHasChangedtheWorld, Free Press,  New York, 1991. и R. B. Re ich,  TheWorkof
Nations:PreparingOurselvesfor21stCenturyCapitalism, Vin ta ge Bo oks, New York:, 1992.

3) Ви ди: P. Hirst, G. Thomp son, GlobalizationinQuestion:TheInternationalEconomy andthe
Possibilitiesof Governance, Se cond Edi tion, Po lity, Cam brid ge, 2001. и G. Gar rett, Partisan
PoliticsintheGlobalEconomy, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 1998.
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У том сми слу те о ри ја так ми чар ске др жа ве4) при хва та да моћ 
са вре ме не др жа ве опа да, али исто вре ме но ис ти че да др жа ве чи је 
вла сти под сти чу так ми чар ски дух мо гу обез бе ди ти раз вој и на пре-
дак, и успе шно од го во ри ти на иза зо ве гло ба ли за ци је.5) Успе шност 
др жа ве, пре ма тој те о ри ји, ви ше се не ме ри са мо ње ном спо соб но-
шћу да вој ном си лом бра ни на ци о нал не гра ни це и да гра ди нео п-
ход не по ли тич ке уста но ве, већ мо гућ но шћу да се при ла го ди нај-
оп шти јим то ко ви ма у об ла сном и свет ском окру же њу, да под сти че 
соп стве ни из воз, при вла чи ула га че нов ца, обез бе ди оспо со бље ну 
рад ну сна гу и из во ре за тех нич ко-тех но ло шки раз вој, уна пре ди 
соп стве ни си стем ви со ког обра зо ва ња, гра ди ис тра жи вач ке ин-
сти ту ци је, ши ри соп стве не вред но сти у обла сти спор та, кул ту ре 
и за ба ве. Та кав кон цепт др жа ве ко ја же ли да пре о бра зи сво ју тра-
ди ци о нал ну моћ у ње не но ве ди мен зи је, и да на тај на чин гра ди 
до бро бит за сво је ста нов ни ке под ра зу ме ва нај мље ње свих сна га, 
из во ра и мо гућ но сти ко ји ма јед на др жа ва рас по ла же. Др жа ве се 
на ме ђу на род ном пла ну „так ми че“ у нај ра зли чи ти јим обла сти ма, 
од по ли ти ке и еко но ми је, до спор та и кул ту ре. Пра ви ла тог так-
ми че ња, по овој те о ри ји, ни у че му се не раз ли ку ју од над ме та ња 
при вред них ор га ни за ци ја за но ва тр жи шта, куп це и за ра ду. Основ-
на раз ли ка из ме ђу др жа ва и при вред них ор га ни за ци ја огле да се у 
то ме што пр ве по се ду ју те ри то ри ју и ста нов ни ке, док дру ге има ју 
имо ви ну, ак ци о на ре и за по сле не.

НОВЕДИМЕНЗИЈЕМОЋИДРЖАВЕ

Др жа ве ну жно мо ра ју да по се ду ју моћ за так ми че ње на ме-
ђу на род ној по зор ни ци. Моћ је за мно ге те о ре ти ча ре сре ди шњи по-
јам у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма. Она се нај че шће од ре ђу је 
као од нос у ко ме јед на др жа ва по се ду је спо соб ност да дру гу др жа-
ву на ве де на по на ша ње ко је је у скла ду са ње ним хте њи ма, од но сно 
као спо соб ност про из во ђе ња же ље ног учин ка. 6)

Не ке шко ле у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма, као што су 
ре а ли стич ка и нео ре а ли стич ка, упра во на мо ћи за сни ва ју чи тав 
свој кон цепт. Моћ, схва ће на као же ља да се го спо да ри или по тре ба 

4) P. G. Cerny, RestructuringtheStateinaGlobalizingWorld: CapitalAccumulation,Tangled
Hierarchiesandthe SearchforaNewSpatio-TemporalFix, Re vi ew of In ter na ti o nal Po li ti cal 
Eco nomy, Vol. 13 No.4, pp. 679-695

5) P. G. Cerny, PoliticalGlobalizationandtheCompetitionState, у R. Stubbs, G. R. D. Un der-
hill еди ци ји, ThePoliticalEco nomy of the Chan ging Glo bal Or der, Ox ford Uni ver sity Press, 
3rd edi tion, Ox ford, 2005, pp. 376-386

6) R. W. Man sbach, Kir ste nI L. Raf ferty, IntroductiontoGlobalPolitics, Ro u tled ge, New York, 
2008, стр. 270
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за са мо за шти том,  по сма тра се као основ ни по кре тач др жа ве у ње-
ним од но си ма са дру гим су бјек ти ма на ме ђу на род ној по зор ни ци, 
и основ но сред ство по мо ћу ко га се мо же оства ри ти на ци о нал ни 
ин те рес.7)

Моћ др жа ва би ла је до ин ду стриј ске ре во лу ци је, као што је 
при ка за но на Слици1, по и сто ве ћи ва на са ору жа ном си лом ко јом та 
др жа ва рас по ла же, ње ном ве ли чи ном и број но шћу ста нов ни штва. 
Ме ђу тим, ин ду стриј ска ре во лу ци ја и раз вој ка пи та ли зма су у пр ви 
план ис та кли еко ном ску раз ви је ност зе мље као осно ву ње не мо-
ћи. На ме ђу на род ном пла ну моћ се од та да схва та као спо соб ност 
ор га ни зо ва ња од ре ђе не др жа ве ра ди оп стан ка и еко ном ског раз-
во ја, а еко ном ска моћ из ра же на пр вен стве но у ви ду нај зна чај ни јег 
ма кро е ко ном ског по ка за те ља, бру то до ма ћег про из во да, сма тра се 
из во ри штем по ли тич ке и вој не мо ћи. 

Слика1:Изворимоћидржаветокомисторије

Из вор: аутор

7)  Ви ди: H. Mor gent hau, PoliticsAmongNations, 7th edi tion, McGraw-Hill, New York, 2005
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Тра ди ци о нал ни чи ни о ци мо ћи јед не др жа ве, ме ђу тим, гу бе с 
кра јем XX ве ка свој не ка да шњи зна чај. По ред тра ди ци о нал них или 
ма те ри јал них мо ћи јед не др жа ве по ја вљу ју се и ње не но ве  мо ћи 
ко је се мо гу озна чи ти као не ма те ри јал не.8) Ма те ри јал на моћ др жа-
ве у ви ду ње не при вре де, вој не си ле, тех но ло ги је, број но сти ста-
нов ни штва, при род них бо гат ства, ве ли чи не и од ли ка те ри то ри је, 
чи не кон цепт твр де мо ћи, док у не ма те ри јал ну, од но сно ме ку моћ, 
спа да ју на ци о нал на во ља, си стем вред но сти, ди пло мат ско уме ће, 
кул тур но-умет нич ке тво ре ви не, на чин жи во та, на у ка, обра зов на 
струк ту ра ста нов ни штва.9) Ме ка моћ др жа ва до ла зи у ме ђу на род-
ним од но си ма у пр ви план, јер вој на си ла јед не др жа ве, као пр во-
ра зред ни из вор ње не укуп не мо ћи, на и ла зи на све ве ћа огра ни че ња 
за упо тре бу10), а др жа ве ко је је ко ри сте ра ди оства ре ња соп стве них 
ци ље ва то чи не на уштрб свог ими џа у ме ђу на род ној јав но сти . 
Це на во ђе ња ра то ва за то се ви ше не по сма тра са мо у сми слу гу би-
та ка у људ ству и тро шко ва ко је вој не опе ра ци је про у зро ку ју, већ и 
кроз на ру ша ва ње угле да др жа ве ко ја ко ри сти вој ну си лу на ме ђу-
на род ном пла ну. Ме ка моћ др жа ве нај че шће се огле да у спо соб-
но сти ар гу мен то ва ног убе ђи ва ња дру гих др жа ва, ди вље ња и опо-
на ша ња вред но сти, по ли тич ког и еко ном ског си сте ма по је ди них 
др жа ва ши ром све та.11) Иако др жа ве у ме ђу соб ним од но си ма ви ше 
не ко ри сте уче ста ло ору жа ну си лу, то не зна чи да су се од ре кле 
свог так ми чар ског ду ха на ме ђу на род ној по зор ни ци, већ са мо да су 
тра ди ци о нал ни на чи ни не по сред ног при ну ђа ва ња ко ји из вор има ју 
у твр дој мо ћи, за ме ње ни но вим, те же ви дљи вим, али да ле ко де ло-
твор ни јим ко ји про ис ти чу из ме ке мо ћи ко јом др жа ва рас по ла же.

За раз у ме ва ње ме ке мо ћи кључ на је раз ли ка из ме ђу ње ног 
ужег и ши рег зна че ња.12) Уже зна че ње по не кад се сво ди на кул тур-
ни ути цај13), док у ши рем сми слу ме ка моћ пред ста вља си но ним 
за моћ ко ја ни је вој не при ро де, и она укљу чу је ка ко сна гу кул ту ре 

8) Ви ди: J. Gold stein, InternationalRelations, Long man, 7th edi tion, Lon don, 2005.

9) J. S. Nye , SoftPower:TheMeansToSuccessInWorldPolitics,  Public Affairs Books, New 
York, 2004, ст р. 31 и  6 3

10)  Д.  Р. Симић, Поредаксвета, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд , 1999,  с тр. 
22 9

11)  J.  S.  Nye, SoftPower,  Foreign Policy, No.  80 ,  Aut umn 1990, p p.  153-171

12)  J. S. Nye, ThinkAgain:SoftPower,  Fo reign Policy Febr ua ry, 2006, до ст упно на: http://www. 
foreign po licy.c om/artic le s/2006 /02 /22/think_again_soft_power (при ступљено 1 4.04.2010. 
годи не)

13) N. Ferguso n, ThinkAgain:Power, Foreign  Pol icy, January/February  2003, pp. 18 - 24  и  J.  
J offe, ThePerilsofSoftPower, N ew York Times Maga zine, Ma y 1 4,  2006. доступно на :  http://
www.nytimes.com/2006/05/14/magaz in e/14wwln_lede .html?_ r= 1&page wanted=print&oref 
=slogin (приступљено 12.04.2010. г одине)
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јед не др жа ве, та ко и ње ну еко ном ску ја чи ну. Рас ко рак из ме ђу ова 
два зна че ња ме ке мо ћи не ки ауто ри те же да пре вла да ју ис ти ца њем 
нео п ход но сти раз ли ко ва ња из во ра од по на ша ња, па ме ку моћ из-
јед на ча ва ју са ње ним ти пич ним из во ри ма.14) Ко ли ко је не ка др жа ва 
моћ на ме ри се ти ме са ко ли ко из во ра мо ћи рас по ла же. И без тих 
из во ра ње на моћ не мо же да бу де оства ре на. Ова кон цеп ци ја и вој-
ну и еко ном ску моћ свр ста ва у ка те го ри ју твр де мо ћи. Ме ђу тим, 
по сто је и дру га чи ја схва та ња по ко ји ма вој на сна га јед не др жа ве 
чи ни оштру или на сил нич ку моћ, док еко ном ска моћ пред ста вља 
ле пљи ву моћ. 15) За то се еко ном ска моћ не свр ста ва ни у ка те го-
ри ју твр де, али ни у ка те го ри ју ме ке мо ћи. Изо ло ва на еко ном ска 
моћ, без по мо ћи дру гих ди мен зи ја мо ћи, не мо же би ти де ло твор-
на, а у при лог то ме на во де се при ме ри ме ке мо ћи у ме ђу на род ним 
си сте ми ма то ком XIX и XX ве ка ко ји су би ли за сно ва ни нај пре 
на бри тан ском, а за тим и на аме рич ком вођ ству. Оба ова си сте ма 
ис ти ца ла су у пр ви план сло бо ду и еко ном ски ли бе ра ли зам, али 
су исто вре ме но би ли по др жа ни вој ном си лом. Али, у исто ри ји 
ме ђу на род них од но са по сто је и при ме ри ка да вој на и еко ном ска 
моћ ни су про из во ди ле ме ку моћ. До бар при мер за то је на ци стич ка 
Не мач ка. Та ко ђе, по сто је и при ме ри да са мо по сто ја ње еко ном ске 
мо ћи ни је пре ра ста ло у ме ку моћ што по ка зу је при мер Ја па на на-
кон Дру гог свет ског ра та. Та ко еко ном ска моћ ко ја ни је по др жа на 
вој ном и ин сти ту ци о нал ном мо ћи не мо же при ву ћи дру ге зе мље и 
не мо же чи ни ти ме ку моћ. Са ма еко ном ска моћ, пре ма овим схва-
та њи ма, мо же би ти део ка ко кон цеп та ме ке мо ћи, та ко и кон цеп та 
твр де мо ћи у за ви сно сти од окол но сти у ко ји ма се оства ру је.   

Упра во ово раз ли ко ва ње ис ти че кон цеп ци ја ме ког и твр дог 
ко ри шће ња мо ћи.16) Она на во ди да кул ту ра, иде о ло ги ја и си стем 
вред но сти, као тра ди ци о нал ни из во ри ме ке мо ћи, мо гу би ти ко ри-
шће ни и као сред ство при ну де, док вој ска и еко но ми ја мо гу би ти 
упо тре бље ни ра ди при вла че ња. Та ко др жа ва чи ја је вој на си ла из-
во је ва ла по бе ду мо же пред ста вља ти маг нет за при вла че ње не ких 
дру гих др жа ва, ко је ће же ле ти раз вој вој не, по ли тич ке, али и еко-
ном ске са рад ње са њом.  С дру ге стра не, агре сив но про па ги ра ње 
соп стве ног си сте ма вред но сти или кам па ње пу тем ме ди ја усме ре-
не про тив дру гих др жа ва, иако из вор има ју у ме кој мо ћи мо гу пред-
ста вља ти озби љан ме ђу на род ни при ти сак на др жа ву ко ја је обје кат 

14)   J. S. Ny e, исто

15)   W. R. Mea d,  America’sStickyPower, F oreign  Policy,  Ma rch/April 2 004, pp.   46 -5 0

16)  M.  Li,  Softpower:China’semergingstrategyininternationalpolitics, Lexington Bo oks, A 
d ivision  of Row man & Littlefield  Pub lishers, Inc, Lanham, 2009, стр. 7 
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та квих кам па ња. Ме ђу тим, ако др жа ва на ис пра ван на чин ко ри сти 
из во ре мо ћи ко ји ма рас по ла же од кул ту ре, еко но ми је до по ли тич-
ких про гра ма да би обез бе ди ла до бро би ти сво јим гра ђа ни ма, дру ге 
др жа ве ће је ува жа ти. Та ко ђе, ако др жа ва ко ри сти из во ре мо ћи на 
раз бо рит, при ље жан и уви ђа јан на чин у од но си ма са дру гим др жа-
ва ма, и про мо ви ше по ли ти ку до бра у ме ђу на род ним од но си ма то 
ће јој обез бе ди ти по што ва ње и при ја тељ ство дру гих др жа ва. И ако 
др жа ва има спо соб ност да да је пред ло ге у ме ђу на род ним ин сти ту-
ци ја ма ко је ће оста так ме ђу на род не за јед ни це сма тра ти пра вед ним 
и ко ри сним, он да ће то про из во ди ти ње ну моћ. По на ша ње др жа ве 
по прет ход но на ве де ним обра сци ма тво ри ће ње ну моћ у ме ђу на-
род ним од но си ма, и би ће из вор ње ног угле да и до брог ими џа. 

И спо соб ност сје ди ња ва ња раз ли чи тих из во ра мо ћи не дав но 
је по ста ла ва жан део спољ не по ли ти ке. Она из ви ре из мо гућ но сти 
спа ја ња твр де и ме ке мо ћи на нај по вољ ни ји на чин, ка ко би се до би-
ла по бед нич ка стра те ги ја,17) и озна ча ва се као му дра моћ18). Му дра 
моћ тре ба да по мог не др жа ва ма да на нај бо љи на чин оства ре свој 
на ци о нал ни ин те рес у ме ђу на род ним од но си ма, а де ло твор ност 
но вих ди мен зи ја мо ћи по ве зу је се са спо соб но сти ма у во ђе њу др-
жа ве. 

На Слици2 при ка за но је ко је спо соб но сти тре ба да по се ду је 
вођ ство др жа ве ка ко би на нај бо љи на чин ко ри сти ло но ве ди мен-
зи је мо ћи. Та ко је за ко ри шће ње ме ке мо ћи нај бит ни је по се до ва-
ти емо ци о нал ну ин те ли ген ци ју, спо соб ност ко му ни ка ци је и има ти 
ви зи о нар ске од ли ке, док је за ко ри шће ње ору ђа твр де мо ћи нај-
ва жни је по се до ва ти ор га ни за ци о ну уме шност и све оне ка рак те-
ри сти ке ко је је за успе шну вла да ви ну пре по ру чу је ма ки ја ве ли зам. 
За де ло твор ност му дре мо ћи нај ва жни је је по се до ва ти спо соб ност 
кон тек сту ал не ин те ли ген ци је.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)   Концеп т м уд ре мо ћи при ву као је  па жњу светс ке   јавности ка да  га је акт уе лни амер ич ки 
 државни секретар,  Х илари  Клинто н, неко лико пут а употре бил а ток ом говора у Сена ту  
1 2.  јануара  200 9.  г одине:  “Миморамодакористимооноштосеназивамудроммоћи-
читавспектарсредставакојасунамнарасполагању,оддипломатије,економије,војне
силе,политике,праваикултуре,бирајућиправосредство,иликомбинацијусредстава,
за сваку ситуацију понаособ са којом се суочавамо. Уз мудру моћ, дипломатија ће
постатипредстражасопљнеполитике.”; The New  Yo rk Times, SenateConfirmationHe-
aring:HillaryClinton, January  13, 2009, д ос тупно на: http://www.ny times.com/2009/0 1/13/
us/ pol itics/13text-clinton.html?pagewanted=1&_r=1 (приступљено 20. априла 2010. 
године)

19)  J. S. Nye, ThePowerstoLead, Oxford University Press  Inc,  New York, 2008,  стр. 83
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Слика2:Способностиувођењу
везанезамеку,тврдуимудрумоћ

Из вор: J. S. Nye, ThePowerstoLead,Ox ford 
University Press,  New York, 2008, стр. 83

Кон тек сту ал на ин те ли ген ци ја, пред ста вља не по сред ну спо-
соб ност уви ђа ња и опа жа ња, ко ја по ма же у ства ра њу стра те ги ја и 
так ти ка за про на ла же ње нај бо љег ре ше ња у нај ра зли чи ти јим мо-
гу ћим си ту а ци ја ма. Ка да је моћ др жа ве у пи та њу, кон тек сту ал на 
ин те ли ген ци ја тре ба да по мог не раз у ме ва њу сва ке ди мен зи је мо ћи 
по је ди нач но, мо гућ но сти њи хо вог об је ди ња ва ња, али и њи хо вих 
до ме та.20) При то ме тре ба има ти на уму да се трој ство кон тек сту ал-
не ин те ли ген ци је са сто ји од не по сред ног уви ђа ња по жељ не бу дућ-
но сти др жа ве, пре по зна ва ња нај зна чај ни јих до га ђа ја из ње не про-
шло сти и опа жа ња про мен љи вих чи ни ла ца у са да шњо сти.21) Тај 
кон цепт, зах те ва раз у ме ва ње две ди мен зи је: уну тра шњег окру же ња 

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-intelligence-
a_b_89359.html (приступљено 12. априла 2010. године)

21)  M. Kutz, TowardaConceptualModelofContextualIntelligence:ATransferableLeadership
Construct, Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College, 
Vol. 8, Winter 2008, pp 18-31
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ко је чи не ста во ви, ве ро ва ња и пред ра су де ко је по сто је о тре нут ној 
си ту а ци ји, и спољ ног окру же ња ко је је по сле ди ца оно га што дру ге 
др жа ве чи не или но се са со бом. Обе ове ди мен зи је мо ра ју се до-
во ди ти у ве зу са по ли тич ким, со ци јал ним и кул тур ним са др жа јем.

Нај ва жни је ве шти не и спо соб но сти кон тек сту ал не ин те ли-
ген ци је др жав ног вођ ства тре ба да укљу чу ју све сност ва жно сти 
ко ју има бу дућ ност, ути цај ност, дру штве ну од го вор ност, кри тич ко 
раз ми шља ње, спо соб ност гра ђе ња са гла сја,  за го ва ра ње про ме на 
од ко јих ће ве ћи на има ти до бро бит, раз у ме ва ње раз ли чи тих кул-
тур них и вред но сних ста ја ли шта, и не при стра сно опа жа ње чи ње-
нич ног ста ња. Има ју ћи то на уму, мо же се ре ћи да је за деј ство 
му дре мо ћи од нај ве ћег зна ча ја има ти осе ћај за по ли тич ке, еко ном-
ске, дру штве не и тех но ло шке по ја ве, да је му дра моћ спо соб ност 
про це не окру же ња у да том тре нут ку, али и чи ни лац раз ли ко ва ња 
из ме ђу успе ха и не у спе ха.22)

НОВЕДИМЕНЗИЈЕМОЋИИИМИЏДРЖАВЕ

Свет тра ди ци о нал не мо ћи др жа ва за сни вао се на то ме чи ја 
вој на си ла или еко ном ска моћ мо гу од не ти пре ва гу. У раз до бљу 
ин тер не та, ко му ни ка ци ја, са те лит ских те ле ви зи ја и ин фор ма тич-
ких тех но ло ги ја то чи ја стра на при че ће од не ти пре ва гу до би ја 
исту ва жност као и то чи ја вој ска ће по бе ди ти на бо ји шту.23) За то 
спо соб ност  раз у ме ва ња си ту а ци је и упра вља ња ин фор ма ци ја ма 
пред ста вља из у зет но ва жну ди мен зи ју мо ћи сва ке др жа ве. Ни ка да 
ра ни је у ме ђу на род ним од но си ма имиџ др жа ва ни је има ло то ли ки 
зна чај, а због сре ди шње уло ге ме ди ја  у са вре ме ном све ту ње го ва 
из град ња из јед на ча ва се са из град њом мо ћи.24) За то спо соб ност из-
град ње, очу ва ње и уна пре ђе ња ими џа др жа ве пред ста вља ју из раз 
ње не мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма.

Др жа ве се за свој имиџ „так ми че” не са мо са дру гим др жа-
ва ма, већ и са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, при вред ним ор га ни-
за ци ја ма ко је по слу ју у ви ше зе ма ља, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, 
те же ћи да га уна пре де. Ши ре ње ста во ва јед не др жа ве у свет ском 

22)  Види: A. Mayo, N. Nohria,  InTheirTime:TheGreatestBusinessLeadersoftheTwentieth
Century, Harvard Business Press, Boston, 2005

23)  J. Whitney interviews J. S. Nye,HowSoftisaSmart, 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, TheRiseoftheNetworkSociety-TheInformationAge:Economy,Societyand
Culture,Volume1, Wiley-Blackwell; 2nd edition, Oxford, 2000, стр. 476
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ин фор ма ци о ном про сто ру прет по ста вља да чак и спор на, али емо-
ци о нал но до па дљи ва ми шље ња и ста во ви о “на ци о нал ном ин те ре-
су” ако су ускла ђе ни са не ком уни вер зал ном вред но шћу мо гу за-
до би ти по ве ре ње ме ђу на род не јав но сти.25) А то по ве ре ње ства ра ће 
до бар имиџ. Нај де ло твор ни ји при ступ у по ли тич кој стра те ги ји на 
ме ђу на род ном пла ну за то је онај ко ји на ци о нал не по ли ти ке пред-
ста вља као по ли ти ке ко је обез бе ђу ју не ко свет ско до бро, при че му 
је му дро рас по ла га ње и спа ја ње рас по ло жи вих сред ста ва од кључ-
не ва жно сти.26) 

Др жа ве, као и при вред не ор га ни за ци је, ко ри сте но ве ди мен-
зи је мо ћи не са мо ка ко би се јав но сти пред ста ви ле у нај бо љем све-
тлу, већ и ка ко би оства ри ле сво је ин те ре се, али и ка ко би про ме-
ни ле увре же на ми шље ња и пред ра су де у ме ђу на род ној и до ма ћој 
јав но сти. На Слици3 при ка зан је од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу 
др жа ве, но вих ди мен зи ја мо ћи и јав но сти.
Слика3:Односимиџадржавеиновихдимензијањенемоћи

Из вор: аутор пре ма Y. Fan, Soft Po wer and Na tion Bran ding, Bru-
nel Bu si ness School Re se arch Pa pers, 2007, до ступ но на: http://bu-
ra.bru nel.ac.uk/bit stre am/2438/1863/4/Soft%2BPo wer%2BCh.pdf
Др жа ве су пред мет опа жа ња дру гих др жа ва, њи хо вих гра ђа-

на, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, при вред них ор га ни за ци ја ко је по-

25)  A. Chong, ForeignPolicy inGlobalInformationSpace:ActualizingSoftPower, Palgrave 
Mcacmillan, New York, 2007, стр. 56

26)  A. Chong, наведено дело, стр. 75
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слу ју у ви ше др жа ва, не вла ди них ор га ни за ци ја и ме ди ја без об зи ра 
на то во де ли или не ра чу на о свом ими џу. Та ко ђе, и ста нов ни ци 
јед не др жа ве, при вред не ор га ни за ци је ко је у њој по слу ју, ме ди ји, 
раз ли чи ти дру штве ни сло је ви и гру пе има ју од ре ђе ну сли ку о сво-
јој др жа ви. Те две сли ке, ко је не мо ра ју, и нај че шће ни су исто вет не, 
чи не тре нут ни имиџ др жа ве. Ако др жа ва же ли да га про ме ни, без 
об зи ра на то да ли се ра ди о ло шем ими џу ко ји је по сле ди ца не до-
вољ не ин фор ми са но сти, пред ра су да или про па ган де, по треб но је 
да на јав ност де лу је ме ком и му дом мо ћи. Ре зул тат тог про це са, ако 
је спро ве ден на ва љан на чин, би ће но ви, по же љан имиџ др жа ве. 

Слика4:Чиниоцикојиутичунаимиџдржаве

Из вор: аутор пре ма D. Ke ith,NationalBranding:Concepts,Issu-
es,Practice,But ter worth-He i ne mann, Ox ford, 2007

Сам по јам ими џа др жа ве нај че шће се де фи ни ше као све у-
куп ност опи сних, ин фор ма тив них и чи ње нич них уве ре ња и са зна-
ња о др жа ви ко ја не ко по се ду је.27) Та ко ђе, имиџ др жа ве пред ста вља 
и скуп свих оних емо тив них и естет ских ква ли те та по пут ис ку ства, 
ве ро ва ња, иде ја, се ћа ња и ути са ка ко је не ко има о од ре ђе ној др жа-
ви.28) Имиџ др жа ве са сто ји се као што је на зна че но на Слици4 од 

27)  I. M. Martin, S. Eroglu, MeasuringaMulti-DimensionalConstruct:CountryImage, Journal 
of Business Research, Vol. 28, No.3, 1993, pp. 191-210

28)  P. Kotler,Marketing PlacesEurope:HowtoAttractInvestments,Industries,Residentsand
Visitors toCities,Communities,RegionsandNations inEurope, Financial Times Manage-
ment, 2nd edition, London, 1999, стр. 205
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раз ли чи тих чи ни ла ца. Сва ка ко је лич но ис ку ство, од но сно не по-
сред но упо зна ва ње од ре ђе не др жа ве и ути сак ко је се том при ли ком 
тво ри од нај ве ћег зна ча ја. Имиџ др жа ве ства ра се и усме ним пре да-
њем, од но сно при ча ма ко је се од дру гих чу ју о од ре ђе ној др жа ви. 
Он се на ла зи под ути ца јем не са мо про мо тив них де лат но сти ко је 
во де по је ди не др жа ве, већ и под ути ца јем пред ра су да ко ји се о од-
ре ђе ним др жа ва ма фор ми ра ју. На ње га сна жан ути цај оства ру ју из-
ве шта ва ње ме ди ја,  уну тра шња и спољ на по ли ти ка, ње на кул ту ра 
и тра ди ци ја, нај зна чај ни ји из во зни про из во ди др жа ве, по на ша ње 
ње них ста нов ни ка то ком бо рав ка у ино стран ству, ис так ну те лич-
но сти из те др жа ве од на уч ни ка до спор ти ста и глу ма ца.

Му дре др жа ве тру де се да гра де свој имиџ на исти на чин на 
ко ји то чи не му дре при вред не ор га ни за ци је.29) Др жа ве се, ме ђу тим, 
за раз ли ку од при вред них ор га ни за ци ја, са сто је од мно штва сре-
ди шта мо ћи и ин те ре сних гру па ко је за сту па ју раз ли чи те по тре бе 
у дру штву, па је с тим у ве зи њен имиџ не са мо сло же ни ји, већ је 
њим и те же упра вља ти. Слич но ими џу при вред них ор га ни за ци ја, 
и имиџ др жа ве се гра ди, еко ном ским тер ми ни ма ре че но, на чи ни-
о ци ма као што су  по ве ре ње и за до вољ ство „по тро ша ча“, та ко да 
се по ли тич ке на у ке мо ра ју ин те ре со ва ти за то ка ко „про из вод“ др-
жа ве учи ни ти што при влач ни јим за „ку по ви ну“.30) При то ме је од 
су штин ске ва жно сти да та „ку по ви на“ ства ра ко рист за еко но ми ју 
др жа ве и да пру жа до бро ње ним ста нов ни ци ма. 

Ме ђу тим, по што ве ћи на зе ма ља ну ди на „про да ју“ слич не 
вр сте „про из во да“, од те ри то ри је, при род них бо гат ста ва и ле по та, 
ин фра струк ту ре, обра зо ва ног ста нов ни штва, по ли тич ког и прав-
ног си сте ма, све оне мо ра ју се так ми чи ти за на кло ност, па жњу, 
при вла че ње ула га ња, по се ти ла ца и соп стве ну по ли тич ку моћ на 
ме ђу на род ној по зор ни ци. Др жа ва ко ја ни је пре по зна тљи ва, ко ја се 
ни по че му по себ ном се не из два ја од дру гих зе ма ља на и ла зи на ве-
ли ке те шко ће да на се бе скре не па жњу, ка ко у по ли тич ком, та ко и у 
еко ном ском сми слу. То зна чи да та ква др жа ва не по се ду је моћ при-
вла че ња дру гих. За то је имиџ др жа ве уско по ве зан са ње ном ме ком 
мо ћи и пред но сти ма ко је она по се ду је у од но су на дру ге др жа ве. 31) 

Исто та ко, имиџ др жа ве тре ба да бу де за сно ван и на му дрој 
мо ћи, од но сно спо соб но сти не са мо да се раз ли чи те ди мен зи је мо-

29) P. V. Ham, TheRiseoftheBrandState:ThePostmodernPoliticsofImageandReputation, 
Foreign Affairs, Vol. 80, No. 5, October 2001, pp. 2-6

30) P. V. Ham, PlaceBranding:TheStateoftheArt, The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, Vol. 616, No. 1, 2008, pp. 126-149

31) S. Anholt, CompetitiveIdentity:TheNewBrandManagementforNations,CitiesandRegions, 
Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 124



ПредрагД.Радојевић Важностновихдимензијамоћизаунапређење...

89

ћи об је ди њу ју, већ и да се раз у ме сре ди на у ко јој се имиџ др жа ве 
гра ди ка ко би се на нај де ло твор ни ји на чин скре ну ла па жњу јав-
но сти на по стиг ну ћа др жа ве и њи хов ква ли тет. Др жа ва ко ја гра ди 
соп стве ни имиџ без опа жа ња и раз у ме ва ња окол но сти у ко ји ма се 
тај про цес од ви ја, за не ма ру ју ћи сво ју про шлост и без соп стве не 
ду го роч не ви зи је за бу дућ ност, не ће по сти ћи циљ. Учи нак ње них 
на по ра не ће би ти но ви, по жељ ни имиџ, већ се мо же до го ди ти да 
ти на по ри бу ду по гре шно про ту ма че ни и схва ће ни у јав но сти. За 
та кве др жа ве мо же се ре ћи да не по се ду ју му дру моћ. 

Про цес бри жљи вог не го ва ња ими џа др жа ве се у на уч ној ли-
те ра ту ри у по след ној де це ни ји све че шће, не са мо на За па ду, већ 
ши ром све та, чак и у Ру си ји и Ки ни, озна ча ва као брен ди ра ње др-
жа ве (енг. nationbranding). С об зи ром да је бренд32) тер мин ко ји се 
пре вас ход но ко ри сти у мар ке тин гу, по сто је у по је ди ним кру го ви ма 
от по ри ње го вом пре но ше њу у дру ге на у ке, па и у област по ли ти-
ко ло ги је. Тер ми ни ко ји га мо гу за ме ни ти су мар ке тинг те ри то ри је, 
мар ке тинг ме ста, ме ђу на род ни по ли тич ки мар ке тинг, упра вља ње 
угле дом др жа ве или кон ку рент ни иден ти тет др жа ве.33) Без об зи ра 
на то ко ји је од на ве де них тер ми на у упо тре би, реч је о кон цеп ту у 
ко ме на ци о нал ни иден ти тет и од ли ке по је ди не др жа ве би ва ју тре-
ти ра ни као сво је вр стан про из вод ко ји се те жи обо га ти ти по себ ним 
свој стви ма ка ко би пред ста вљао пред ност или до да ну вред ност др-
жа ве у ме ђу на род ним од но си ма34), и ка ко би моћ др жа ве на осно-
ву то га ја ча ла.  На ци о нал ни иден ти тет и од ли ке по је ди не др жа ве 
има ју пр вен стве ну ва жност за овај кон цепт, иако се у то ме огле да 
јед на од про ти ву реч но сти гло ба ли за ци је. Раз ли чи то сти из ме ђу по-
је ди них др жа ва и ме ђу соб но раз ли ко ва ње по је ди них на ци о нал них 
иден ти те та око сни ца су за успех, од но сно раз вој за сно ван на на ци-

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, BuildingStrongBrands, Free Press, New York, 1996, стр. 68)

33)  Види: S. Anholt, Competitive Identity:The New Brand Management for Nations, Cities
andRegions, Palgrave Macmillan, New York, 2007, P. Kotler, MarketingPlaces Europe:
How toAttract Investments, Industries,ResidentsandVisitors toCities,Communities,Re-
gionsandNationsinEurope, Financial Times Management, 2nd edition, London, 1999, А. 
П. Панкрухин, Маркетингтерриторий, Логос, Москвa, 2002, P. Temporal, Brandingin
Asia, Revised edition, Wiley, Hoboken, 2001,  H. H. Sun, InternationalPoliticalMarketing:
ACaseStudyofitsApplicationinChina, Journal of Public Affairs, Vol. 7, No. 4, 2007, pp. 
331-340

34)   S. Anholt, наведено дело, стр. 127
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о нал ним по себ но сти ма и пред но сти ма пред ста вља кључ успе шне 
при ме не у овог кон цеп та.35)

Вла сти др жа ве мо ра ју из гра ди ти стра те ги ју за сно ва ну на 
спа ја њу тра ди ци о нал них ме то да ди пло ма ти је, ме наџ мен та и мар-
ке тин шких ору ђа ко ји ма ће се про ме ни ти до та да шње опа жа ње од-
ре ђе не др жа ве, ако же ле да ство ре пре по зна тљив имиџ и уна пре-
ди ле соп стве ни углед,. То ком овог про це са имиџ др жа ве се ства ра, 
пра ти, про це њу је и њи ме се де лат но упра вља с ци љем да се по бољ-
ша или уна пре ди углед др жа ве у циљ ној јав но сти.36)  

По ја ва да др жа ве бри ну о уна пре ђе њу соп стве не пре по зна-
тљи во сти, ими џа и угле да не пред ста вља но ви ну у ме ђу на род ним 
од но си ма. То ком исто ри је мо же се из дво ји ти не ко ли ко при ме ра др-
жа ва ко је су свом ими џу при да ва ле из у зе тан зна чај.37) Ме ђу тим, у 
сми слу од ви ја ња овог про це са пре ма са вре ме ним стра те ги ја ма он 
се мо же пра ти ти тек у по след ње две де це ни је. На ци о нал не про-
гра ме уна пре ђе ња соп стве ног ими џа да нас спро во ди, од но сно при-
пре ма ве ли ки број др жа ва на свим кон ти нен ти ма, ко је су раз ли чи-
те по по ли тич кој и еко ном ској сна зи, ве ли чи ни те ри то ри је, об ли ку 
дру штве ног и по ли тич ког уре ђе ња, ци ви ли за циј ским и кул тур но-
тра ди ци о нал ним ми ље и ма. За овај про цес ма ње је ва жно с ко ли ком 
тра ди ци о нал ном мо ћи рас по ла же не ка др жа ва, већ се по ка зу је од 
су штин ске ва жно сти то ко ли ке су ње не мо гућ но сти ме ре не у но-
вим ди мен зи ја ма мо ћи - ме кој и му дрој. 

Ка да су зе мље у раз во ју у пи та њу, у ко је спа да и Ср би ја, оне 
на сто је да уна пре де свој имиџ ка ко би се што успе шни је укљу чи-
ле у са вре ме не ме ђу на род не то ко ве. При то ме се на во ди не ко ли ко 
ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи спро во ђе њем овог про це са: из град ња 
ме ђу на род не ве ро до стој но сти, ве ћи при ступ свет ском тр жи шту, 
по ве ћа ње сте пе на по ве ре ња ула га ча ка пи та ла,  раст при ли ва од 
из во за и ту ри зма, ја ча ње спо соб но сти да др жа ва по бе ди об ла сне 
и свет ске так ма це у све ту по сло ва ња и од бра ни соп стве но тр жи-
ште за до ма ће при вред не ор га ни за ци је, ја ча ње ста бил но сти на ци-
о нал не ва лу те, при вла че ње на да ре них љу ди, струч ња ка, на уч ни ка 
и сту де на та из ино стран ства, под сти ца ње ме ђу на род не са рад ње, 
по ве ћа ње ме ђу на род ног по ли тич ког ути ца ја, про ме на не га тив них 
ста во ва или ома ло ва жа ва ња др жа ве у ме ђу на род ној јав но сти, по-

35)  M. Porter, CompetitiveAdvantageofNations, The Free Press New York:, 1998, стр 19.

36)  Y. Fan,BandingtheNation:WhatisBeingBranded?, 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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ди за ње на ци о нал ног по но са, са мо по у зда ња и од луч но сти.38) За то 
уна пре ђе ње ими џа др жа ве мо же да се по сма тра као ула га ње ко је 
ће до не ти бо љу бу дућ ност.39)  

СТРАТЕГИЈАУНАПРЕЂЕЊАИМИЏАДРЖАВЕ

Раз ви је не др жа ве већ су пре по зна тљи ве на ме ђу на род ној 
по зор ни ци по сво јим уре ђе ним по ли тич ким и еко ном ским си сте-
ми ма, тех нич ко-тех но ло шким до стиг ну ћи ма, раз во ју на у ке. За 
нај при влач ни је ту ри стич ке де сти на ци је ве зу је се од ре ђе ни до бро 
пре по зна тљив имиџ. Ве ћи на др жа ва ко је су из не дри ле не ке од нај-
ве ћих ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа и кул тур них тво ре ви на не ма ју 
про блем са сво јом пре по зна тљи во шћу. Са пре по зна ва њем у ме-
ђу на род ној јав но сти про блем не ма ју ни под руч ја све та и др жа ве 
ко је су по при ште су ко ба и рат них деј ста ва. Ме ђу тим, ни је сва ко 
пре по зна ва ње осно ва за из град њу до брог ими џа. Исто та ко, јед ном 
ство рен или за слу жен до бар имиџ не тра је веч но. За то др жа ве раз-
ви ја ју раз ли чи те стра те ги је ка ко би одр жа ва ле до бар ими џа ко ји су 
сте кле, или ка ко би га уна пре ди ле, од но сно ме ња ле.

Др жа ве свој имиџ, пре ма ми шље њу не ких ауто ра40), мо гу да 
ства ра ју на три на чи на – пре ма сво јим исто риј ским вред но сти ма, 
кул тур ном на сле ђу, при род ним бо гат стви ма, слав ним љу ди ма, или 
кроз из град њу и уна пре ђе ње пре по зна тљи во сти од ре ђе не ка те го-
ри је про из во да и услу га, од но сно на по и сто ве ћи ва њу са од ре ђе ним 
на чи ном жи во та јед но га или ви ше гло бал них по тро шач ких сег ме-
на та.

Ства ра ње ими џа др жа ве на исто риј ским вред но сти ма, кул-
тур ном на сле ђу, при род ним бо гат стви ма, слав ним љу ди ма и њи-
хо вим до при но си ма у пот пу но сти не мо гу при ме њи ва ти све др жа-
ве. Јед ном ство рен ова кав имиџ др жа ве по том се пре но си на све 
оста ле ви до ве ње не ко му ни ка ци је са јав но шћу, укљу чу ју ћи ту и 
про из во де и услу ге ко је она ну ди свет ском тр жи шту.  С дру ге стра-
не, по је ди не др жа ве упра во пре по зна тљи вост од ре ђе них ка те го ри-
ја сво јих про из во да и услу га ко ри сте ка ко би гра ди ле сво ју пре-

38) Упореди са: D. Keith, Nationalbranding:Concepts, issues,Practice, Butterworth-Heine-
mann, Oxford, 2007  и P. Temporal, Branding inAsia,  Revised Edition, Wiley, Hoboken, 
2001

39) S. Anholt, BrandNewJustice:HowBrandingPlacesandProductsCanHelptheDeveloping
World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, стр. 1

40) Упореди са: T. Kesić, S. Piri Rajh, G. Vlašić, CountryBrandingasaGlobalCompetitive
MarketingStrategy, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Com-
petitive Advantage”, Zagreb, 2004
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по зна тљи вост уоп ште. При то ме се њи хов имиџ гра ди на осно ву 
ква ли те та про из во да ко ји до ла зе из те др жа ве, или се имиџ др жа ве 
по ве зу је са по је ди ним свој стви ма не ке ка те го ри је про из во да по ко-
ји ма је она већ пре по зна тљи ва. Та ко ђе, имиџ др жа ве мо же би ти за-
сно ван на од ре ђе ном на чи ну жи во тајед ног или ви ше по тро шач ких 
сег ме на та у све ту. Овај на чин ства ра ња ими џа да је др жа ви нај ве ћу 
мо гућ ност за сје ди ња ва ње број них про из во да и услу га, при род них 
и исто риј ски вред но сти, по зна тих љу ди, умет но сти и кул ту ре у це-
ло ви ту сли ку о др жа ви и мо гућ ност за до бру про ђу ње них про из-
во да и услу га на свет ском тр жи шту, али и про ход ност за иде је, но-
ви не и про на ла ске ко ји по ти чу из те др жа ве, као и ње не при род не, 
ет но и кул тур не вред но сти.

Раз ви је не др жа ве има ју ве ли ку пред ност у од но су на оне ко је 
тек те же то ме да до стиг ну од ре ђе ни сте пен бла го ста ња, и у од но су 
на не раз ви је не др жа ве. Др жа ве у раз во ју и оне ко је се мо гу озна-
чи ти као не раз ви је не су сре ћу се или са про бле мом да ме ђу на род-
на јав ност не ма до вољ но ин фор ма ци ја о њи ма, или да ни по че му 
по себ ном ни су пре по зна тљи ве, од но сно да су опа же не на лош или 
по гре шан на чин. Те по ја ве, из ме ђу оста лог, су о ча ва ју их са про бле-
мом про ђе њи хо вих про из во да на ино стра ним тр жи шти ма и оне 
оста ју ус кра ће не за зна чај на сред ства по осно ву ме ђу на род не тр-
го ви не. 

Стра те ги ја из град ње и уна пре ђе ња ими џа др жа ве под ра зу-
ме ва из град њу ствар не, так ми чар ски ори јен ти са не и на иза зо ви ма 
вре ме на уте ме ље не ви зи је јед не др жа ве41), ко ја мо ра би ти по др жа-
на и обо га ћи ва на кроз сва ки акт ко му ни ка ци је из ме ђу те др жа ве 
и остат ка све та. Та стра те ги ја, ако је до бро са чи ње на, ства ра по-
ве ре ње ме ђу ста нов ни ци ма те др жа ве и тво ри по што ва ње у ино-
стран ству. Пла ни ра ње јед не та кве стра те ги је зах те ва уса гла ша ва ње 
по ли тич ких сна га и она мо ра би ти спро ве де на у са рад њи вла сти са 
еко но ми сти ма, пла но ви ма еко ном ског и дру штве ног раз во ја, нај-
зна чај ни јим до ма ћим при вред ним ор га ни за ци ја ма, ин сти ту ци ја ма, 
ме сним и об ла сним вла сти ма, ци вил ним дру штвом, тр го вин ским 
удру же њи ма, ту ри стич ким ор га ни за ци ја ма и ста нов ни штвом.42) 
Иден ти фи ко ва ти мо гу ће из во ре но вих ди мен зи ја мо ћи и има ти на 
уму пред но сти и огра ни че ња ко ја сва ка од ди мен зи ја мо ћи но си са 
со бом нео п ход но је при ли ком из ра де та кве стра те ги је, јер са мо на 
тај на чин по сто ји мо гућ ност да се озна че оне сна ге јед не др жа ве по 
ко ји ма она тре ба да бу де пре по зна тљи ва.

41)  S. Anholt, Brand New Justice: HowBrandingPlacesandProductsCanHelptheDeveloping
World, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, стр. 11 и 12

42)  S. Anholt, наведено дело, стр. 16
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Стра те ги ја из град ње и уна пре ђе ња ими џа др жа ве мо же се 
те ме љи ти на мо де лу ко ји је при ка зан на Слици5. Тај мо дел по чи ва 
на пет ко ра ка - уте ме ље њу стра те ги је, ис тра жи ва њи ма за по тре бе 
стра те ги је, обра зо ва њу кон ку рент ног иден ти те та др жа ве, пла ни ра-
њу и спро во ђе њу нео п ход них пла но ва. 43)

Слика5:Моделстратегијеунапређењаимиџадржаве

Из вор: аутор пре ма T. Mo i la nen, S. Ra i ni sto, HowtoBrandNa-
tions,CitiesandDestinations-APlanningBookforPlaceBran-

ding,Pal gra ve Mac mil lan, Hampshi re, 2009, стр. 148  
Пр ви ко рак под ра зу ме ва утвр ђи ва ње по ли тич ког, прав ног и 

ор га ни за ци о ног окви ра за про цес ства ра ња или уна пре ђе ња ими-
џа др жа ве. У овом ко ра ку нео п ход но је ја сно пој ми ти шта се кроз 
овај про цес же ли по сти ћи. За то тре ба ко ри сти ти све рас по ло жи ве 
из во ре му дре мо ћи у јед ној др жа ви. Кључ но је раз у ме ти окол но сти 
на уну тра шњем и ме ђу на род ном пла ну у ко ји ма се за по чи ње са 
ства ра њем ова кве јед не стра те ги је, по зна ва ти прет ње и шан се из 
окру же ња, али и спо зна ти соп стве не ја ке и сла бе стра не. У овом 
ко ра ку оба вља се нај ши ра рас пра ва на на ци о нал ном ни воу ко ја 
тре ба да укљу чи пред став ни ке вла сти, струч ња ке, јав ност, ме ди-
је, при вред не ор га ни за ци је, удру же ња при вред ни ка. Та ко ђе, у овом 
ко ра ку се обра зу ју нео п ход не уста но ве ко је ће над гле да ти и ускла-
ђи ва ти спро во ђе ње стра те ги је и од ре ђу ју оне ко је ће ту стра те ги ју 
спро во ди ти. 

Дру ги ко рак се са сто ји од спро во ђе ња ис црп ног ис тра жи ва-
ња на не ко ли ко ни воа. Спро во ди се ква ли та тив но и кван ти та тив но 

43)  T. Moilanen, S. Rainisto,  HowtoBrandNations,CitiesandDestinations-APlanningBook
forPlaceBranding, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2009, стр. 148 
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мар ке тинг ис тра жи ва ње, али и ис тра жи ва ње до ма ћег и ме ђу на род-
ног јав ног мне ња ка ко би се утвр дио тре нут ни имиџ  др жа ве  и  
од ре ди ле  циљ не  гру пе  на  ко је ће по себ но би ти усме ре на ко му-
ни ка ци ја. 

Тре ћи ко рак под ра зу ме ва обра зо ва ње кон ку рент ног иден ти-
те та др жа ве на осно ву из ву че них за кљу ча ка из спро ве де них ис тра-
жи ва ња, из бор чи ни ла ца од нај ве ћег зна ча ја за иден ти тет др жа ве, 
са ве то ва ње са струч ња ци ма из раз ли чи тих обла сти и  про ве ру ва-
ља но сти на чи ње них из бо ра. 

У на ред ном че твр том ко ра ку ства ра се по ред зва нич не и до-
дат на на ци о нал на ви зу ел на сим бо ли ка, пра ви мо дел об је ди ња ва ња 
раз ли чи тих чи ни ла ца ко ји тре ба да до при не су бо љем ими џу др жа-
ве, од кул ту ре и ту ри зма до из во за и де ла ња вла сти, пра ве пла но ви 
ко му ни ка ци је и по зи ци о ни ра ња.

Пе ти ко рак про це са уна пре ђе ња ими џа др жа ве са сто ји се 
од при ме не са чи ње них пла но ва. При то ме тре ба има ти на уму да 
стра те ги ја уна пре ђе ња ими џа др жа ве тек сред њо роч но по сма тра но 
мо же да ти пр ве учин ке, а да је за пот пу ну про ме ну ими џа др жа ве 
по треб но и по не ко ли ко де це ни ја. 44)

ЗАКЉУЧАК

У са вре ме ном све ту по сто ји ма ли број др жа ва за ко је се с 
пра вом мо же твр ди ти да по се ду ју твр ду моћ. Ме ђу тим, с дру ге 
стра не ско ро сва ка др жа ва по се ду је низ исто риј ских, тра ди ци о нал-
них, кул тур них, ге о граф ских и људ ских раз ли чи то сти ко је мо же да 
пре тво ри у сво је пред но сти у од но су на дру ге др жа ве. Овај кон-
цепт тим пре по ста је зна ча јан јер свет ску еко но ми ју све ви ше за ни-
ма ју услу ге, и ин те лек ту ал на сво ји на, а раз ли чи тост че сто до би ја 
пре и мућ ство над из вр сно шћу. Људ ски ка пи тал по ста је ви ше не го 
ика да пре кључ ни чи ни лац у еко ном ском на прет ку, а не до ста так 
тра ди ци о нал них тр жи шних пред но сти ма ња је пре пре ка еко ном-
ском раз во ју не го што је то био слу чај у про шло сти. 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:TheNewBrandManagement forNations,CitiesandRe-
gions, Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 113
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Ср би ја по тра ди ци о нал ним ди мен зи ја ма мо ћи, од но сно ве-
ли чи ни те ри то ри је, бро ју ста нов ни ка, при род ним бо гат стви ма, 
вој ној сна зи, сте пе ну раз ви је но сти еко но ми је и тех но ло шком ни-
воу раз во ја, спа да у гру пу зе ма ља за ко је се не мо же ре ћи да по-
се ду ју твр ду моћ. Са око 7,4 ми ли о на ста нов ни ка, бру то до ма ћим 
про из во дом од око 50 ми ли јар ди до ла ра у 2008. го ди ни и 0,20 од сто 
уче шћа у свет ској тр го вин ској раз ме ни46), по сма тра но без те ри то-
ри је Ко со ва и Ме то хи је, Ср би ја не пред ста вља др жа ву од ве ли ког 
еко ном ског зна ча ја на свет ском и европ ском ни воу. У две нај зна-
чај ни је сту ди је ко је се го ди шње об ја вљу ју, а ба ве се ме ђу на род ном 
кон ку рент но шћу, из ве шта ју Свет ске бан ке Ду инг би знис (Doing
Business) и Гло бал ном из ве шта ју о кон ку рент но сти Свет ског еко-
ном ског фо ру ма, Ср би ја ни је до би ла до бре оце не, узи ма ју ћи у об-
зир не са мо под руч је Сред ње и Ис точ не Евро пе, већ по сма тра но и 
ме ђу зе мља ма За пад ног Бал ка на. На ли сти ко ју чи ни 181 др жа ва у 
из ве шта ју Свет ске бан ке пре ма мо гућ но сти ма за по сло ва ње Ср би-
ја се на ла зи на 94. ме сту.47) Има ју ћи на уму да је про сеч но ме сто 
ко је су сред ње е вроп ске и ис точ но е вроп ске др жа ве у том из ве шта ју 
за у зе ле 53. ме сто, по ло жај Ср би је сва ка ко не мо же би ти за до во ља-
ва ју ћи. Ни пре ма по да ци ма Гло бал ног из ве шта ја о кон ку рент но сти 
Ср би ја ни је ни шта бо ље оце ње на. Ме ђу 133 др жа ве ко је су оце њи-
ва не Ср би ја се на ла зи на 93. ме сту.48) 

У Ср би ји 80 од сто ра ста бру то до ма ћег про из во да у зад њих 
пет го ди на оства ру ју три при вред не гра не, тр го ви на, фи нан сиј ске 
услу ге, те ле ко му ни ка ци је и тран спорт, док по сма тра но у про цен-
ти ма срп ски из воз чи не ин ду стриј ски са 24 од сто и пре храм бе ни 
про из во ди са 11 од сто.49) Ме ђу тим, Ср би ји на европ ском и свет-
ском тр жи шту не до ста је пре по зна тљи вост по овим вр ста ма про-
из во да. По себ но то ва жи за про из во де пре храм бе не ин ду стри је, 
јер не по сто ји на ци о нал но пре по зна тљи ви про из вод Ср би је у овој 
обла сти на свет ском тр жи шту, ко ји има тра ди ци ју, а ко ји је с дру ге 

46) The World Bank Group, Serbia - Country Report, доступно на: www.worldbank.rs/WB-
SITE/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, DoingBusiness2009Report , 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, DoingBusiness2009Report , доступно  на: www.worldbank.rs/WB-
SITE/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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стра не до бро ди зај ни ран, и ко ји би до при но сио ства ра њу бо љег 
ими џа Ср би је. 

Не што бо љу по зи ци ју за у зи ма Ср би ја ако се по сма тра ју но ве 
ди мен зи је мо ћи. Пре ма ква ли те ту здрав ства и основ ног обра зо ва-
ња Ср би ја је на 46. ме сту пре ма Гло бал ном из ве шта ју о кон ку рент-
но сти, на 43. по на уч ном обра зо ва њу у ма те ма тич ким и при род ним 
на у ка ма, а по ква ли те ту на уч но-ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја на 
54. ме сту. Зна чај но ло ши је је оце њен си стем ви со ког обра зо ва ња, 
по ко ме је Ср би ја на 71. ме сту. Ови по да ци тим пре пред ста вља-
ју успех, ако се има на уму да се у Ср би ји из два ја све га 0,3 од-
сто бру то до ма ћег про из во да за на у ку и тех но ло ги ју, иако је Са вет 
Евро пе још мар та 2000. го ди не упу тио по зив др жа ва ма чла ни ца ма 
да се из два ја ња у ову свр ху по ве ћа ју са 1,9 на три од сто бру то до-
ма ћег про из во да за кључ но са 2010. го ди ном. Осим то га, у Ср би ји 
не ма ни др жав них, ни при ват них круп них ула га ња у на уч ну ин фра-
струк ту ру, рас по ла же се скром ном осно вом од око 10.000 на уч них 
рад ни ка, сла бим ве за ма са ме ђу на род ним на уч ним ин сти ту ци ја ма, 
из о ста ју др жав ни под сти ца ји раз во ју до ма ће тех но ло ги је, за јед-
нич ки јав но-при ват ни на ступ пре ма обла сти на у ке и тех но ло ги је, 
но ви си стем ви со ког обра зо ва ња не пред ви ђа зна чај на сред ства за 
пост ди плом ске сту ди је.50) Та ква си ту а ци ја до при но си то ме да на да-
ре ни по је дин ци Ср би ју не пре по зна ју као од ре ди ште за свој жи вот 
и рад, а Ср би ја се не кре ће у прав цу у ко ме су кре ну ле др жа ве ко је 
свој раз вој же ле да ства ра ју на зна њу, на у ци, про на ла сци ма и са-
вре ме ним тех но ло ги ја ма.

Кул ту ра, исто ри ја и тра ди ци ја та ко ђе пред ста вља ју зна ча јан 
из вор мо ћи др жа ва у са вре ме ном све ту. До ма ћа кул тур на и исто-
риј ска ба шти на је за ма лу др жа ву ка ква је Ср би ја бо га та, али углав-
ном не пре по зна та као та ква у свет ским окви ри ма.  Она об у хва та 
ка ко пра и сто риј ско раз до бље, до ба Рим ског цар ства и Ви зан ти је, 
пра во слав но-хри шћан ску срп ску тра ди ци ју сред њег ве ка,  та ко и 
но во ве ков ни и са вре ме ни пе ри од.  Чак  се дам спо ме ни ка кул ту ре 
са те ри то ри је Ср би је, Гам зи град - Ро му ли ја на, Ста ри Рас са Со по-
ћа ни ма, Сту де ни ца, Пећ ка па три јар ши ја, Гра ча ни ца, цр ква Бо го ро-
ди це Ље ви шке и Де ча ни, упи са ни су на Ли сту свет ске кул тур не ба-
шти не УНЕ СКО-а. У окви ру УНЕ СКО про гра маПамћењесвета 
у Свет ски ре ги стар кул тур не до ку мен та ци о не ба шти не из Ср би је 
су упи са ни Ар хи ва Ни ко ле Те сле и Ми ро сла вље во је ван ђе ље. То 

50)  Министарство науке и технологије, Стратегија научног итехнолошког развојаРе-
публике 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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не про це њи во бо гат ство уз срп ски фол клор, му зи ку, књи жев ност, 
оби ча је, ве ру и умет ност пред ста вља до бар пред у слов ко ји Ср би-
ји мо же да оси гу ра пре по зна тљи вост. Ме ђу тим, реч је углав ном о 
„не ис при ча ној при чи“, бу ду ћи да ино стра ни  го сти тек от кри ва ју 
то бо гат ство или им је оно још увек не по зна то. У са вре ме ном све ту 
за ви сном од ме ди ја кул ту ра се пре тва ра у ме ку моћ тек по што се 
пред ста ви све ту на од го ва ра ју ћи на чин, ис при ча кроз жи во пи сне и 
при влач не при че и про из во де.  О срп ској исто ри ји и кул ту ри све-
до че и ње ни ве ли ка ни. У зва нич ној књи жи ци Ту ри стич ке ор га ни-
за ци ја Ср би је као та кве лич но сти у на у ци на во де се Ни ко ла Те сла, 
Ми хај ло Пу пин, Ми лу тин Ми лан ко вић, Ми ле ва Ма рић Ан штајн, 
Па вле Са вић, у књи жев но сти Iво Ан дрић, Ми лош Цр њан ски, Ме-
ша Се ли мо вић, Вас ко По па, Де сан ка Мак си мо вић, До бри ћа Ћо-
сић, Да ни ло Киш и Ми ло рад Па вић, док се у обла сти сли кар ства 
по ми њу Са ва Шу ма но вић, Пе тар Лу бар да, Ми лан Ко њо вић и Ми-
ле на Па вло вић Ба ри ли.  

При род не ле по те др жа ве има ју по себ ну уло гу у ње ној спо-
соб но сти при вла че ња, а ти ме и ства ра ња ње не укуп не мо ћи. Ср би ја 
се на ла зи у сре ди шњем де лу Бал кан ског по лу о стр ва, за у зи ма ју ћи 
из у зет но ва жан ге о стра те шки по ло жај на ме ђи не ко ли ко ци ви ли за-
ци ја и рас кр сни ци пу те ва из ме ђу ис то ка и за па да. На ње ној те ри-
то ри ји на ла зи се пет на ци о нал них пар ко ва, Ђер дап, Фру шка го ра, 
Ко па о ник, Шар пла ни на и Та ра, не ко ли ко пар ко ва при ро де од Го-
ли је, Ку чај ске пла ни не, Си ће вач ке кли су ре, Ста ре пла ни не, Па ли-
ћа, Зла ти бо ра до Зоб на ти це и Мо кре го ре. УНЕ СКО МАБ Са вет, је 
у окви ру про гра ма „Чо век и би ос фе ра“, део Пар ка при ро де Го ли ја 
про гла сио за Ре зер ват би ос фе ре Го ли ја - Сту де ни ца, док се Обед-
ска ба ра на ла зи на ли сти из у зет но зна чај них при род них ста ни шта 
УНЕ СКО-а. Ду нав, Ти са, Са ва, Дри на и Мо ра ва, бо гат ство тер мал-
ним во да ма, тра ди ци о нал не ба ње и ле чи ли шта да ју по себ не мо гућ-
но сти за ту ри зам. На свим по ме ну тим чи ни о ци ма, укљу чу ју ћи ту и 
ра зно ли ке се о ске кра јо ли ке од вој во ђан ских са ла ша до ива њич ких 
се ла, мо же се гра ди ти ту ри стич ка по ну да за сно ва на на еко ло ги ји, 
здра вљу и ре кре а ци ји. Али, упр кос по ма ци ма ко ји су учи ње ни по-
след њих го ди на, не ма све сти о Ср би ји на ме ђу на род ном пла ну као 
о ту ри стич ком од ре ди шту. Др жа ва не са мо да не ма пре по зна тљив 
ту ри стич ки иден ти тет и про из во де, већ се и у над ле жним ин сти ту-
ци ја ма51) не по ри че од су ство оп ште при хва ће не ви зи је на ци о нал-
ног ту ри зма. Ту ри стич ки сек тор, пре ма по сто је ћим по да ци ма, уче-

51)  Министарство економије и регионалног развоја, СтратегијаразвојатуризмауСрбији, 
доступно на: www.merr.gov.rs/dokumenti/?lang=lat, (приступљено: 21. априла 2010. 
године)
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ству је са све га 2,5 од сто у бру то до ма ћем про из во ду, што је да ле ко 
ис под мо гућ но сти ко ји ма др жа ва рас по ла же. Из о ста нак ства ра ња 
мо ћи Ср би је по пи та њу кул ту ре, тра ди ци је и ту ри зма од ра жа ва се 
и на то да др жа ва ни је пре по зна та ни од јед ног гло бал ног сег мен та 
по тро ша ча пре ма од ре ђе ном жи вот ном сти лу и си сте му вред но сти. 

На ин сти ту ци о нал ном и по ли тич ком пла ну по оце ни Фри дом 
ха у са (FreedomHouse) за 2009. го ди ну, Ср би ја спа да у ре ла тив но 
сло бод не зе мље по пи та њу по ли тич ких и гра ђан ских пра ва.  Имиџ 
сло бод не и ми ро љу би ве зе мље пред ста вља огром ну пред ност у 
оства ри ва њу спољ но пли тич ких ци ље ва и на ци о нал них ин те ре са. 
Та ко, из ме ђу оста лог, на ди пло мат ском пла ну опре де ље њем да пи-
та ње от це пље ња сво је ју жне по кра ји не, Ко со ва и Ме то хи је, ре ша ва 
мир ним пу тем Ср би ја те жи да бу де пре по зна та у ме ђу на род ној јав-
но сти као ми ро љу би ва др жа ва.

Ме ђу тим, ин сти ту ци о нал ни и по ли тич ки план пред ста вља ју 
исто вре ме но и ве ли ку пре пре ку бо љем ими џу др жа ве. Ср би ја спа-
да у оне др жа ве ко је не ма ју све о бу хват ну стра те ги ју не го ва ња свог 
ими џа ка ко у до ма ћој, та ко и ме ђу на род ној јав но сти. То не зна чи да 
о ими џу др жа ве не бри не ни јед на јав на ин сти ту ци ја, већ да се та-
ква по ли ти ка во ди спо ра дич но и не ус кла ђе но из не ко ли ко цен та ра, 
што че сто ша ље про ти ву реч ну по ру ку у јав ност. О то ме илу стра-
тив но го во ре и по да ци два тре нут нонај по зна ти ја по пи са ими џа 
др жа ва, Фју чр бранд по пис зе ма ља (FutureBrandCountryIndex)52) 
и Ан холт Џи еф Кеј по пис др жа ва брен до ва (TheAnholt-GfKRoper
NationBrandsIndex)53). Пр ви вред ну је имиџ др жа ве узи ма ју ћи у об-
зир чак три де сет ме ри ла од без бед но сти, по ли тич ких сло бо да, еко-
но ми је, мо гућ но сти за по сло ва ње, до при род них ле по та, кул ту ре, 
умет но сти, спор та, еко ло ги је, ср дач но сти ста нов ни штва и ква ли те-
та жи во та. На овој ли сти во де ћих пет ме ста у 2009. го ди ни за у зи-
ма ле су САД, Ка на да, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд и Фран цу ска. Дру-
ги по пис са др жи оце њи ва ње у шест ка те го ри ја: углед, обра зо ва ње 
и при ја тељ ску на стро је ност ста нов ни штва, од ли ке вла сти и ње ну 
уме шност у во ђе њу по ли ти ке др жа ве, еко но ми ју пу тем про ђе до-
ма ћих про из во да и услу га на ме ђу на род ном тр жи шту, ту ри зам, на-
ци о нал ну ба шти ну, и при влач ност за ула га ње и до се ља ва ње. Ни на 
овом, као и на прет ход ном по пи су, Ср би ја ни је на шла сво је ме сто, 
иако су не ке су сед не и ис точ но е вроп ске др жа ве по пут Ма ђар ске, 
Ру му ни је, Хр ват ске, Пољ ске и Есто ни је со лид но по зи ци о ни ра не.

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 раз ли ку од прет ход на два по пи са, Ист Вест свет ски по пис 
(EastWestGlobalIndex) пра ви ли сту на ко јој су 200 др жа ва и те ри-
то ри ја на пла не ти оце ње ни у скал ду са тим ка ко су то ком прет ход-
не го ди не о њи ма из ве шта ва ли свет ски ме ди ји. Овај по пис по чи ва 
на ко ри шће њу ме то де ана ли зе са др жа ја те ле ви зиј ских из ве шта ја, 
чла на ка у но ви на ма и ма га зи ни ма, и њи хо вом раз вр ста ва њу пре ма 
по зи тив ном, не у трал ном или не га тив ном то ну ко ји у њи ма пре о-
вла да ва. Ср би ја се, пре ма по да ци ма из овог по пи са за 2009. го ди ну, 
ко ја је у свет ским ме ди ји ма то ком 2009. го ди не би ла по ме ну та чак 
22.785 пу та,  дест пу та ви ше не го Цр на Го ра, пет пу та ви ше не го 
Сло ве ни ја и два пу та ви ше не го Ру му ни ја, на шла на 62. ме сту.  Ме-
ђу тим, збра ја њем по зи тив них, не у трал них и не га тив них то но ва у 
тим из ве шта ји ма укуп но ме сто Ср би је је 181, нај ло ши је од свих 
др жа ва у окру же њу.54) Ови по да ци ја сно го во ре да у глав ним свет-
ским ме ди ји ма по сто ји ја сна пре по зна тљи вост Ср би је, али, на жа-
лост, са не га тив ним пред зна ком. 

Ка ко би се по пра вио имиџ др жа ве то ком про те кле де це ни је 
учи ње ни су из ве сни на по ри у ин сти ту ци о нал ном сми слу, осни ва-
њем не ко ли ко те ла и ор га ни за ци ја ван Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва. Још 2001. го ди не осно ва на је Аген ци ја за стра на ула га ња 
и про мо ци ју из во за Ре пу бли ке Ср би је (СИ Е ПА) чи ји је за да так да 
по ма же срп ским пред у зе ћи ма да из ве зу што ви ше сво јих про из-
во да и услу га на ме ђу на род но тр жи ште. С дру ге стра не, пред ста-
вља њем мо гућ но сти за ула га ња и пру жа њем по мо ћи стра ним ин-
ве сти то ри ма да за поч ну по сло ва ње у Ср би ји, ова аген ци ја се тру ди 
да по ве ћа број ино стра них ула га ња у до ма ћу при вре ду. Бри гу о 
на ци о нал ном ими џу во де и Ми ни стар ство за еко но ми ју и ре ги о-
нал ни раз вој, и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је. Од не дав но на 
по пра вља њу ими џа Ср би је ра ди и 28 еко ном ских ди пло ма та ко ји 
тре ба да уна пре ђу ју срп ске при вред не ин те ре се. Ими џом др жа ве 
и ње го вим уна пре ђе њем тре бао је да се ба ви и Са вет за про мо ци-
ју Ср би је ко ји је од 2007. осно ван при Ми ни стар ству тр го ви не и 
услу га. Исто ми ни стар ство не дав но је за ду жи ло Ин сти тут еко ном-
ских на у ка у Бе о гра ду да из ра ди про је кат под на зи вом Изградњаи
позиционирањенационалногбрендаСрбије. 

Али, у овим слу ча је ви ма ра ди се о ак ци ја ма или ини ци ја ти-
ва ма ко је ни су ме ђу соб но ко ор ди ни ра не. Та ко ђе, уна пре ђе ње ими-
џа др жа ве не мо же би ти са мо ствар са мо јед ног или пар сег ме на та, 

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, EastWestNationBrandingGlobal Index
2009, www.eastwestcoms.com/global.htm (приступљено: 22. априла 2010. године)
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ту ри зма, про мо ци је из во за или уна пре ђе ња по слов ног окру же ња, 
ства ра ња ра зно бој них сим бо ла, штам па ња про мо тив них књи жи ца 
или при ка зи ва ња про мо тив ног спо та у не ким гло бал ним ме ди ји ма. 
Оно мо ра би ти за сно ва но на је дин стве ној и све о бу хват ној стра те-
ги ји ко ја по чи ва на но вим ди мен зи ја ма мо ћи ко је Ср би ја мо же да 
ство ри или уна пре ди, и на срп ском на ци о нал ном иден ти те ту. Не 
ула зе ћи овај пут у ана ли зу срп ског на ци о нал ног иден ти те та тре ба 
ис та ћи са мо да без са гле да ва ња ње го вог исто риј ског са др жа ја и 
зах те ва ко је пред ње га по ста вља ју са вре ме ни про це си и трен до ви 
не ма успе шне из град ње ими џа Ср би је. Те жња за при хва та њем не-
ких ши рих и но ви јих иден ти те та ко је је ство ри ла гло ба ли за ци ја, 
са ма по се би не мо же да ство ри до бро. За по пра вља ње и уна пре ђе-
ње ими џа Ср би је основ ни услов је да се Ср би ја нај пре окре не са-
мој се би, са гле да у пот пу но сти сво ју тре нут ну по зи ци ју, пре по зна 
оно са чи ме рас по ла же, од ре ди пи та ња ко ја су од нај ве ће ва жно сти 
за на ци ју, и за поч не уну тра шњу из град њу др жа ве и при вре де уз 
по моћ свих сво јих дру штве них и ин те лек ту ал них мо гућ но сти. 

PredragD.Radojevic

THEIMPORTANCEOFNEWDIMENSIONS
OFPOWERFORTHEIMPROVEMENTOF

THESTATE:THECASEOFSERBIA

Summary
This pa per has a goal to mark new di men si ons of po wer as cru-

cial fac tors for na tion’s ima ge pro mo tion in mo dern glo ba li sed word, in 
which me dia play a cen tral ro le. Wit ho ut the de ve lop ment of the all-in-
clu si ve stra tegy, fo un ded on soft and smart po wer, and im ple men ta tion 
of well known mar ke ting and ma na ge ment to ols it is not pos si ble to 
cre a te and pro mo te ima ge of any na tion. Fi eld of new po wer di men-
sion gi ves a good op por tu nity for cre a tion and pro mo tion of ima ge of 
na ti ons which don’t ha ve tra di ti o nal po wer re sor ses, among which is 
Ser bia as well. By cre a tion and im ple men ta tion of this kind of stra tegy 
it is pos si ble  to ex ce ed li mits and pre ju di ces re la ted to cer tain na ti ons 
in in ter na ti o nal pu blic, which is pre re qu i si te for the ir jo i ning to mo dern 
in ter na ti o nal po li ti cal and eco no mi cal re la ti on ships. This is a re a son 
why na tion ima ge pro mo tion sho uld be seen as an in vest ment in bet ter 
fu tu re. In spi rit of that, na ti o nal iden tity and na tion’s dis tin cti ons ha ve 
fun da men tal im por tan ce, even tho ugh it is one of the con tra dic tion of 
glo ba li sa tion. 
Key words: po wer, ima ge, na tion, Ser bia, in ter na ti o nal re la ti ons, glo ba li sa tion
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