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Сажетак

Нај но ви ја свет ска еко ном ско-фи нан сиј ска кри за до ве ла је 
ра зно вр сне аспек те еко но ми је под не ми нов но кри тич ко пре и спи-
ти ва ње. Тра га ју ћи за узро ци ма кри зе ујед но се по ку ша ва одр жа-
ва ње свих пре о вла ђу ју ћих сег ме на та еко но ми је и дру штве не ор га-
ни за ци је. “За пад њач ка те о ри ја” и вла да ју ћи но си о ци по ли тич ких 
од лу ка  од са мог ње ног по чет ка  (2007) по че ли су да при ме њу ју 
ме ре са ни ра ња нај ри зич ни јих по јав них об ли ка кри зе (ве ли ке бан-
ке) и пот сти ца ња тра жње.  Пу не три го ди не су про шле у по ку ша ју 
ума њи ва ња ефе ка та кри зе а тен ден ци ја ње ног уве ћа ња све ви ше 
сна жи сво је из во ре. По след њи по ку ша ји у САД и Евро зо ни по ка-
зу ју да пре о вла ђу је праг ма ти зам. За на ше те мат ско опре де ље ње је 
нај ва жни је ка ко се по на ша ју број ни но си о ци ме ра еко ном ских по-
ли ти ка на ме ђу на род ном пла ну. Зна чи, осим ме ра у сфе ри на ци о-
нал них еко но ми ја (по ве ћа ње бу џет ског де фи ци та, про ме не у сфе ри 
фи скал не по ли ти ке, ста ње др жав них ду го ва, у обла сти со ци јал не 
* Овај рад је настао у окви ру пројекта бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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по ли ти ке), по себ но је зна чај но са гле да ва ње но вих про це са гло бал-
них еко ном ских функ ци ја др жа ве  за рад но ве фа зе  ус по ста вља ња 
од но са ко ји на нов на чин усме ра ва ју ком пе тен ци је др жа ве у еко но-
ми ји али и  окол но сти и зби ва ња. Гло ба ли за ци ја еко но ми је и по ли-
ти ке се ту на ме ће као “свет ско зе мљи ште” ам би ци ја и ре ал но сти.   
У том кон тек сту је и ово на ше раз ма тра ње.
Кључ не ре чи: еко ном ске функ ци је др жа ве, гло ба ли за ци је, еко но ми ја на-

ци о нал них др жа ва, над на ци о нал на др жав ност.

У овом тек сту по ла зи мо од ге не рал но пра вил ног и на уч но 
ве ри фи ко ва ног ста ва да ре фор ма др жа ве тре ба да обез бе ди, као ак-
ци о ни дру штве ни про је кат пре о бра жа ја, оп ти мал но ши ре ње еко-
ном ских и раз вој них мо гућ но сти, ра ци о нал ни и нај ши ре при хва-
ће ни про грам ка еко ном ски ефи ка сном со ци јал ном дру штву.  Да 
не по сред но, на ква ли та тив но нов на чин, омо гу ћи еко ном ско – сво-
јин ско уре ђе ње дру шта ва, пре о бра жај  ка ра ци о нал ним и дру гим 
не ми нов ним у бу дућ но сти функ ци ја ма ка пи та ла,  за тр жи шну еко-
но ми ју у ко јој не би би ла на ру ше на со ци јал на пра ва и раз вој де мо-
кра ти је. Ни је ди ле ма да овај но ви про је кат тре ба да бу де и но си лац 
је дру штве них зах те ва за ин ди ви ду ал ним сло бо да ма и отво ре ним 
дру штвом. На на ци о нал ном кул тур ном, на уч ном и дру гим сег мен-
ти ма афир ма ци је. Да гра ђе ње но ве др жа ве1) се же ка ско ро свим 
по ра ма у ко ји ма се по ја вљу је у це ли ни еко ном ског и дру штве ног 
ми љеа. Ра ди се о је дин стве ним ин тен ци ја ма ре форм ских за хва та 
(ко је тре ба ју да те же том ци љу) на националном, регионалном и
глобалномнивоу.

Са вре ме не тен ден ци је економијесвета ис ка зу ју сво је фор ме 
и раз вој не то ко ве у ши ро ком на сту пу глобализацијеирегионали-

1) Те шко би би ло при хва ти ти но ве на уч не кон цеп ци је без ува жа ва ња ста но ви шта лор да 
Кеј нза о еко ном ским функ ци ја ма др жа ве за ко је мно ги те о ре ти ча ри твр де да су опре-
де ље ња ак ту ел на не са мо за пе ри од свет ских кри за већ  и у бу дућ но сти. За ову ан ли зу 
је од зна ча ја: „Др жа ва ће мо ра ти да има во де ћи ути цај, де ли мич но пре ко свог по ре ског 
си сте ма, де ли мич но утвр ђу ју ћи ка мат ну сто пу... По ред то га, не из гле да ве ро ват но да би 
ути цај бан кар ске по ли ти ке на ка мат ну сто пу био сам по се би до во љан да усло ви оп ти-
мал ну сто пу ин ве сти ци ја. Мо гу, пре ма то ме, да за ми слим... да је при лич но оп се жна со-
ци ја ли за ци ја ин ве сти ра ња је ди но сред ство да се обез бе ди при бли жно пу на за по сле ност, 
иако то не тре ба да ис кљу чи сва ко вр сне ком про ми се и на чи не на ко је би јав на власт 
са ра ђи ва ла са при ват ном ин ци ја ти вом... За др жа ву ни је ва жно да пре у зме сво ји ну над 
сред стви ма за про из вод њу.“ У са вре ме но сти се све ви ше афир ми шу еко ном ске функ ци-
је др жа ве у спољ но-еко ном ској сфе ри. Ти чу се нео ту ђи вих функ ци ја на на ци о нал ном 
ни воу и оту ђи вих у еко ном ским по сло ви ма ре ги о нал ног и ин тер на ци о нал ног ка рак те ра.  

 Исто вре ме но, др жа ва у сво јим еко ном ским функ ци ја ма, по ста је га рант и не по сред ни 
уче сник ме ђу на род них еко ном ских то ко ва, та ко да пред ста вља на ци о нал ну по лу гу оп-
ти ми за ци је и еко ном ско раз вој не ста бил но сти и у ме ђу на род ним то ко ви ма ка пи та ла. 
Ово је у пер спек ти ви не ми нов ност за на пре дак ци ви ли за ци је, за еко ном ски про спе ри-
тет и рас та ли и со цо јал но-еко ном ски про грес.
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зације. У овим про це си ма ја вља се оби ље функ ци ја ко је вр ше од-
ре ђе не ин сти ту ци је а по свом ка рак те ру пред ста вља ју еко ном ске 
функ ци је на ци о нал не др жа ве у про шло сти. Еко ном ска са вре ме-
ност све та је у од ре ђе ној, и то трај ној, за го нет ној не до ре че но сти 
о то ко ви ма се ле ња по је ди них еко ном ских функ ци ја ко је оба вља ју 
на ци о нал не др жа ве на ни во од ре ђе ног сте пе на ин тер на ци о на ли-
за ци је (ка пи та ла, упра вља ња, бер зан ско-мо не тар них ак тив но сти 
и по на ша ња, бан кар ско-кре дит них то ко ва, по на ша ње мул ти на-
ци о нал них ком па ни ја и др.). Ни је та ко дав но би ло ка да су на ци о-
нал не др жа ве би ле кључ ни су бјек ти у ме ћу на род ном еко ном ском 
по рет ку. Но ви гло бал ни и ре ги о нал ни еко ном ски по ре дак за сни ва 
(и за сни ва ће) свој ен ти тет на  оби љу са мо стал них функ ци ја. Али 
осла ња ју ћи се на др жа ву, са но вом по зи ци јом и еко ном ским функ-
ци ја ма, ко ја је не за о би ла зна у са вре ме ним про це си ма од ин сти-
ту ци о на ли за ци је до тр жи шних и дру гих усме ра ва них еко ном ских 
то ко ва (пре у сме ра ва ње раз во ја, аку му ла ци је, про из вод ње…). Ра-
зно вр сни по ку ша ју ства ра ња не ке но ве ме ша ви не кла си ка, мо не та-
ри ста и нео мо не та ри ста, кеј нзи јан ских кон цеп ци ја др жа ве су нај-
ве ћа пре пре ка ефи ка сном из ла ску из са да шње свет ске еко ном ске и 
фи нан сиј ске кри зе.

У овим до ми нант ним ре ал но сти ма мо ра се тра жи ти нај е фи-
ка сни ји оп ти мал ни пу те ви из ла ска из са да шњег ха о са ве за ног за 
ме сто др жа ве у еко но ми ји. На уч на ми сао, с пра вом ука зу је, да ове 
кар ди нал не ди ле ме ни су са мо ствар др жа ве и пре о вла ђу ју ћих си-
стем ско - си ту и ра них по ли тич ких сна га.  Ње на   ком па ти бил ност   
се «ме ри»   и   са   то ко ви ма   и    ис ку стви ма, си сте ми ма и стра те ги-
ја ма ко ја до ми ни ра ју у сми слу ква ли те та и ефи ка сно сти, ре зул та та 
и бу дућ но сти у свет ским ис ку стви ма. Пре ме ра ва ње те че ужи ва ју-
ћи све ори ги нал но сти ма те ри јал них мо гућ но сти и прак тич них об-
ли ка «кар ди нал них ре форм ских за хва та».  

ШТАСАНАЦИОНАЛНОМДРЖАВОМ

Ана ли за гло бал них и ре ги о нал них об ли ка еко но ми је и тен-
ден ци ја ка пи та ла упу ћу је на оби ље ин сти ту ци ја и њи хо вих ка рак-
те ри стич них по на ша ња иза ко јих сто је ци ви ли за циј ске и ан ти ци ви-
ли за циј ске окол но сти али ко је су ова пло ти ле др жа ве, са гла сно или 
из ну ђе но. Ма да тен ден ци је гло ба ли за ци је опре де љу ју и ка рак тер 
еко ном ске ре ги о на ли за ци је њи хо ве фор ме ин сти ту ци на ли за ци је 
се ор га ни зу ју као пул си ра ју ћи об лик еко но ми је и еко ном ског жи-
во та. Од се дам де се тих го ди на про шлог ве ка ја вља се на уч но кон-
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сти ту и са ње ме ђу на род не еко но ми је и у њој про јек то ва ње од го ва-
ра ју ће др жав но сти са еко ном ским функ ци ја ма из ван ком пе тен ци ја 
и  по зи ци је на ци о нал не др жа ве. На сце ни је сна жан на ступ на пр.  
европ ске еко но ми је, еко но ми је се вер не аме ри ке, азиј ске еко но ми-
је. У прак тич ном еко ном ском и по ли тич ком жи во ту ја вља се оби ље 
тен ден ци ја ко је пред ста вља ју од у зи ма ње на ци о нал ног су ве ре ни те-
та др жа ва у еко но ми ји, спољ но-еко ном ским од но си ма, јав ним фи-
нан си ја ма и јав ној по тро шњи. Кон крет но се то ис ка зу је и у нај но-
ви јим по на ша њи ма “ре ги о нал них вла да” у по ку ша ји ма са ни ра ња 
нај но ви јих по сле ди ца (“ду жнич ка кри за) свет ске еко ном ске кри зе.

У овом ве ку на у ка и прак ти ка с, на са мом по чет ку, су сре ла 
са но вом фа зом  гло бал них и ре ги о нал них еко ном ских про ме на у 
сми слу ја ча ња не у мит них је дин стве них то ко ва и вред но сних осо-
бе но сти са вре ме ног тр жи шта. Штајн гер Ман фред ис ка зу је  да је 
не за др жи во да ље ја ча ње мул ти ди мен зи о нал них про це са ко ји ства-
ра ју, умре жа ва ју, про ши ру ју ме ђу за ви сност и раз ме ну ши ром све-
та. Шти глиц упо зо ра ва (2006) да је по зи ти ван учи нак гло ба ли за ци-
је то што она отва ра про стор сло бод ном уну тра шњем и спољ њем 
тр жи шту и об ја шња ва дру ге ње не пред но сти и не ми нов но сти  с 
тим да на ци о нал на др жа ва за др жи усмеравајућуикорективнууло-
гуудруштвено–економскомразвоју.Бек Ур лих у сво јим ана ли-
за ма (2004) да јед на зе мља не би сме ла сво ју суд би ну пре пу сти ти 
не из ве сно сти ма гло бал ног тр жи шта и од лу ка ма ме ђу на род ног ка-
пи та ла или пак све моћ ним кор по ра ци ја ма. 

Ка да се узму у об зир и ре ал ни то ко ви у еко но ми ја ма ре ги о на 
или у окви ру  еко ном ских са ве за из ме ђу по је ди них зе ма ља (ре ги о-
нал не ин те гра ци је, мул ти ла те рал ни и би ла те рал ни уго во ри и др.), 
при су ство моћ них свет ских су бје ка та (на пр. Г8, Г20, “свет ске вла-
де”…)  он да се ну жност про ме на су шти не економскедржавности 
чи ни из ве сни јом. Са ма ар хи тек ту ра функ ци ја на ци о нал не др жа ве 
би ва ре ду ко ва на а у мно гим обла сти ма еко ном ског жи во та пот пу но 
ис кљу че на. У са вре ме ним по на ша њи ма ме ђу на род них ин тен ци ја 
еко но ми је упу ћу ју се зах те ви за ре де фи ни са њем по сто је ћих еко-
ном ских функ ци ја на ци о нал не  др жа ве, но во кон сти ту и са ње ква-
ли та тив но но вих др жав но сти. У обла сти еко ном ских функ ци ја и 
еко ном ске сна ге у овим нај но ви јим про ме на ма ле же и но ве мо гућ-
но сти, иза зо ви, кон фликт не си ту а ци је … 

Мил тон Фрид ман про це њу је зна чај на ци о нал не др жа ве и у 
бу дућ но сти. Он ис ти че: не, ја не ми слим да је националнадржава
мртва.Напротив, ми слим да је сва ка иде ја ко ја нас гу ра у прав цу 
Ује ди ње них на ро да или Ује ди ње не Евро пе, све јед но, чи ста про-
паст. Аме ри кан ци ни са да ни су пре ви ше за до вољ ни Ује ди ње ним 
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на ци ја ма. Има и све гла сни јих ста во ва про тив Ме ђу на род ног мо-
не тар ног фон да...

У то ме кон тек сту на уч них и прак тич них по ла зи шта и од но са 
пре ма ра зно вр сним кон цеп ци ја ма али, пре све га, то ко ва зби ље не-
мо гу ћа је уни вер за ли зо ва на ком би на то ри ка ве за на за ре ду ко ва ње 
на ци о нал них др жав но сти, ко ја се пред ста вља као не ми нов ност у 
свет ским раз ме ра ма. На уч но је не ре ал на и евен ту ал на ори јен та ци-
ја ка иде ја ма „не ка цве та сто цве то ва“ али и прак си „ди ри го ва ној“ 
из јед ног свет ског „цен тра“. Упра во је она не по сред но и те мељ-
но до при не ла са да шњој свет ској еко ном ско-фи нан сиј ској кри зи, 
тран зи ци о ним ло мо ви ма и не у спе ху про ме на.

У нај ма њу ру ку ток раз во ја са вре ме не свет ске еко но ми је ка 
бу дућ но сти на ме ће пре и спи ти ва ње оних еко ном ских функ ци ја др-
жа ве ко је су су ви шне, не по треб не или спор не са аспек та са др жа ја 
и то ко ва ци ви ли за циј ске еко но ми је, ка ко гло бал не, ре ги о на та ко и 
сва ке др жа ве по себ но. Опре де ље ња за да љу из град њу и кон сти ту-
и са ње еко ном ски и по слов но ви со ко оспо со бље не др жа ве са пра-
вом ус твр ђу ју да се са вре ме на из град ња еко но ми ја не за сни ва на 
пу ким ин стру мен ти ма не га ци је об ли ка при ме не или фор ми уса вр-
ша ва ња функ ци ја и ком пе тен ци ја др жав них функ ци ја у ње ним то-
ко ви ма. На про тив, сви де ло се то или не го спо да ри ма све та,   мо ра 
се за сни ва ти на стал ној тен де ци ји ја ча ња тр жи шта и еко ном ских 
тр жи шних ин сти ту та и на њи ма за сно ва не про из вод ње и раз во ја, 
ин те гра ци је у са вре ме не то ко ве свет ског тр жи шта и сло же не то-
ко ве ин тер на ци о на ли за ци је ка пи та ла. Али и ин сти ту ци о нал ном 
ор га ни зо ва њу др жа ве да “про пу сти и опле ме ни” ове за ко ни те тен-
ден ци је. У то ме стра те шком опре де ље њу про це си гло ба ли за ци је 
тек тре ба да се афир ми шу.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА-ЧИЊЕНИЦЕИВИЗИЈЕ

Са вре ме на епо ха ово га ве ка већ у пр вим го ди на ма дру ге де-
це ни је  по ка зу је се као те мељ но раз ли чи та. Ис по ља ва се у свим 
све ра ма си ви ли за циј ског то ка. Тра жи по себ ну при ме ну ана ли зе 
епо хал них про ме на, али и на уч но об ја шње ње (при хва та ње или 
оспо ра ва ње) но ве ре ал но сти и раз во ја ко ји се на ме ће као “гво зде-
на ну жност” у бу дућ но сти. Нови“светнација”нијескуп“света
свих нација”. На де лу су ве о ма раз ли чи ти про це си, ве о ма че сто 
су прот ста вље ни, али ко је ипак мо же мо ана ли зи ра ти и при ка за ти 
са аспек та еко ном ских функ ци ја др жа ве као два по ла сна жно из ра-
же них кон цен три са них  функ ци о ни са ња и од ре ђе ња. Као гло бал-
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ни и на ци о нал ни али у број ним слу ча је ви ма ипак је дин стве ни пут 
пре о бра жа ја ка мо дер ној еко но ми ји ко ја је не за ми сли ва без но вог 
це ло ви тог кон цеп та еко ном ских функ ци ја др жа ве.  

Нај но ви је ме ђу на род не пу та ње но се са со бом си ле ује ди ња-
ва ња, али и раз је ди ња ва ња. Са др же пре о вла ђу ју ћу бу дућ ност ако 
афир ми шу не у мит но сти про це са ка пи та ла ко ји но се у се би по тен-
ци ју без гра нич ног про спе ри те та и пра ви пут на прет ка. Ве о ма че-
сто и по себ не его и стич ке ин те ре се при ка за не као свет ски то ко ви 
ка пи та ла. Уз исто вре ме ну на ду у бу дућ ност “при ме ну си ле” као 
кон сти ту тив ни и од ре ђе ни ка “ди ци пли но ва њу” кроз огра ни че не 
ра то ве, по себ не кон цеп ци је овла да ва ња зе мља ма и ре ги о ни ма. За-
тим, су ко бе или је дин ство до ма ћих мо гућ но сти и ме ђу на род них 
“по гле да”, кри те ри ја и ба ри је ра при ла го ђа ва ња. Ско ро сва дру штва 
су на “ме ђу на род ном фо ну” ну жних при ла го ђа ва ња и про ме на ко је 
ве о ма че сто отво ре но на ме ћу низ усло вља ва ња, а не рет ко и од ре-
ђе них ге о стра те шких ин те ре са. Све у све му на сце ни пре о вла ђу је 
отво ре ни су коб са на ци о нал ним иден ти те том.

Исто вре ме но се на ла зе, на овом пу ту у бу дућ ност, и још не-
до вољ но на уч но об ја шње не си ле мо дер но сти. Те о ри ја је за ста ла на 
не и ма ри ма: Лор ду Кеј нзу, Шум пе те ру у Фрид ма ну. Пред на у ком 
је иза зов да љег те о риј ског про јек то ва ња еко но ми је на “свет ском 
зе мљи шту роб не про из вод ње”, не за др жа ва ју ћи се на оп ти ми за ци-
ји, те о ри ји рав но те жа, бе разнско-бан кар ским му та ци ја, по ку ша ја 
кон сти ту и са ње ира ци о нал них еко ном ских об ли ка и од но са за сно-
ва них на “те о ри ји си сте ма”, но вих са др жа ја пој мо ва, ак си о ма и по-
сту ла та еко но ми је, по зи ци је и уло ге тра жње, пре ра спо де ле до хот-
ка, ин фла ци је, не за по сле но сти. Реч ју, нео п ход на је но ва апа ра ту ра 
еко но ми је а ти ме и еко ном ских функ ци ја др жа ве. 

Мо дер ни пут је исто риј ски отво рен, еко ном ски и на уч но не-
за у ста вљив, али кр цат и ра ци о нал ним и ира ци о нал ним, ме га ло-
ман ским и ре ал ним, тра ди ци о нал ним и ра ди кал но но вим ... ипак у 
не из бе жном то ку. А у све ту “са рад ње и кон фли ка та”, “уни вер за ли-
за ци је и пар ти ку ла ри зма”, све ту но вих мо гућ но сти, све ту ру ше ња 
ба ри је ра, у ко рист кон тро ли са ног но вог по се до ва ња су сре ћу се но-
ве ди мен зи је кључ них свет ских про це са. На овом “бри са ном про-
сто ру” су и ме ре учи на ка ка пи та ла и ем пи риј ски не е ко ном ских и 
су бјек тив них мо ти ва. При ме не еко ном ске и вој не си ле про из и ла зи 
са мо из ри гид но сти до ми на ци је. Опа сно сти од на ме та ња ге о стра-
те шких и ге о по ли тич ких ин те ре са као пре о вла ђу ју ћих – је ди но 
мо гу ћих оста ју као ве ли ка опа сност. 

Ис по ља ва ју се и нео гра ни че ни пу те ви над на ци о нал них и 
кла сич них ин сти ту ци ја гло бал ног над вла шћи ва ња раз ви је ни јих 
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и сил ни јих. За ко ни та еко ном ска гло ба ли за ци ја из ро ди ла је по се-
бан слој ме ђу на род не би ро кра ти је ко ја све ви ше по при ма нов вид 
ис ка зи ва ња сво је (са мо свој не) ви зи је и мо де ла вла да ња свет ским 
то ко ви ма ка пи та ла, за јед ни ца, др жа ва, кул ту ра, и ни за дру гих по-
ја ва ко је се не за др жи во рас про сти ру све том. Ме ђу на род не и ре ги-
о нал не ин сти ту ци је ства ра ју бан ке, фон до ве, но вац и др. Ра ди се о 
еле мен ти ма си сте ма при вре ђи ва ња и по тро шње.

То ком по след ње де це ни је про шлог ве ка при ме њен је низ са-
вре ме них стра те ги ја ра ди про ме не еко ном ске и по ли тич ке сли ке 
све та у име гло ба ли за ци је. Пе тер Ф. Дра кер на во ди и ве о ма зна-
чај ну еко ном ско-по ли тич ку стра те ги ју гло ба ли за ци је ве за ну за “за-
у ста вља ње СССР-а и ко му ни зма”, чи ја је ре а ли за ци ја до ве ла до 
рас па да “со ци ја ли стич ког бло ка” и по чет ка и то ка про це са “пост-
со ци ја ли стич ке” тран зи ци је. На рав но, број ни су раз ло зи и фак то ри 
ко ји су та ко ђе  слу жи ли оства ре њу ово ме ци ља. Ипак тр но ви ти пут 
“при ме не еко ном ске и вој не си ле” за рад до ми ни ра ју ћих иде ја гло-
ба ли за ци је је да ле ко ши ри а оства ри ва ња ње не ви зи је по ка зу је се 
у без број фор ми као на мет ну та од стра не ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја и фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. Па ра док си ових “усме ра ва ња” у 
име гло ба ли за ци је су ве о ма ши ро ког а у не ма лом бро ју слу ча је ва 
бру тал ног за хва та.  Ин те ре си ква зи е ко ном ских по тра га за си ро ви-
на ма, оба ви је ни у инер вен ци је вој не си ле (НА ТО), по ку ша ва ју се 
при кри ти “уво ђе њем де мо кр ти је”.

У но ви је вре ме рас про стра ње но је ми шље ње да је гло ба ли за-
ци ја пре у зе ла син таг му “но вог еко ном ског по рет ка”. Схва та ња су 
се афир ми са ла у раз ли чи тим са др жа ји ма а “гло ба ли стич ке ак ци је” 
још ви ше. Бан Ки Мун по лет но до ка зу је да је гло ба ли за ци ја ма-
ни фест о по ра сту тр го ви не, тех но ло ги је и фи нан сиј ских при ли ка, 
о стал ном ра сту и по ве ћа ном ути ца ју ме ђу на род них, ци вил них и 
дру штве них ак те ра, у гло бал ним опе ра ци ја ма тран сна ци о нал них 
кор по ра ци ја, у ши ро ком по ра сту ме ђу др жав них ко му ни ка ци ја и 
раз ме на ин фор ма ци ја, на ро чи то пре ко ин тер не та, ме ђу др жав ним 
пре но си ма бо ле сти и еко ло шких ути ца ја и у по ве ћа ној ин тер на ци-
о на ли за ци ји из ве сних вр ста кри ми нал них ак тив но сти. 

У пре тен зи ја ма ове вр сте по ста вља се не из о став но пи та ње 
ко ји су то су бјек ти, ин сти ту ци је и ме ха ни зми гло бал ног уре ђе ња. 
На при мер еко но ми је. Ко ји је то ин сти ту ци о нал ни оквир за кру ци-
јал не ме то де усме ра ва ња про дук ци је, ка пи та ла, с то ко ва свет ског 
тр жи шта? Ка ко се до но се од лу ке на гло бал ном ни воу а оба ве зу-
ју на ци о нал не др жа ве? Ко је су еко ном ске по сле ди це по вла че ња 
по је ди них др жа ва са по ља ко је су у еко но ми ји би ле кла сич но др-
жав не ( нпр. по на ша ње др жа ва из зо не евра у обла сти мо не тар не 
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по ли ти ке). Ка ко се по на ша ју на ци о нал не др жа ве ко је су пред пре-
и спи ти ва њем еко ном ских функ ци ја у обла сти спољ но-еко ном ских 
од но са, фи нан си ја, кре дит но-мо не тар не, бан кар ско-фи нан сиј ске, 
фи нан сиј ских тр жи шта и хар ти ја од вред но сти, ин ве сти ци о не и 
низ дру гих “сво јих” (до са да) ком пе тен ци ја? За тим, област јав них 
фи нан си ја и јав не по тро шње. 

У том кон тек сту оправ да но је по ста ви ти пи та ње: ко ји су то 
од ре ђу ју ћи сег мен ти гло ба ли за ци је? У на уч ним и струч ним ана-
ли за ма нај че шће се ис ти чу: 1) ства ра ње гло бал них мул ти на ци о-
нал них ком па ни ја, 2) фи нан сиј ска гло ба ли за ци ја и функ ци о ни са-
ње гло бал них нов ча них тр жи шта, 3) ре ги о на ли за ци ја еко но ми је, 
4) ли бе ра ли за ци ја свет ске тр го ви не - функ ци о ни са ње СТО (WTO), 
5) свет ска ин фор ма ти за ци ја, 6) свет ска раз ме на на уч них ин фор-
ма ци ја, 7) ства ра ње гло бал не тех нич ке, на уч не, фи нан сиј ске и др. 
стра те ги је, 8) ши ре ње де лат но сти и ја ча ње ути ца ја ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, као и дру ги ре ги о нал ни аспек ти и но ви ин тер на ци-
о нал ни про це си. 

Гло ба ли за ци ја у до са да шњој при ме ни раз ли чи то се ту ма чи. 
Та ко ђе и ње но по и ма ње и ка те го ри јал но од ре ђе ње иза зи ва оби ље 
спо ро ва. Те о ре ти ча ри се, углав ном, ба ве или по сто је ћим по јав ним 
об ли ци ма гло ба ли за ци је ко је тре ба да ље уса вр ша ва ти или се за-
др жа ва ју на мар ги на ма ре ги о нал них ин те ре са или кон це пи ја оних 
зе ма ља ко је има ју ста тус бо га тих др жа ва. Ма ло је ми сли ла ца ко ји 
раз ма тра ју гло ба ли за ци ју као ну жни про цес ци ви ли за циј ског еко-
ном ског, по ли тич ког, де мо крат ског, кул тур ног. Ми се опре де љу је-
мо за не ми нов ност еко ном ске ин тер на ци о на ли за ци је ко ја је не из-
бе жно је дан од ви до ва гло ба ли за ци је. Из кри тич ког раз ма тра ња 
прак се гло ба ли за ци је ве ли ки број ана ли ти ча ра из вла чи за кљу чак 
да се на ла зи мо на по чет ку но вог гло бал ног до ба. Али на у ка још 
ни је да ла пре ци зан од го вор шта под ра зу ме ва под овим но вим ци-
ви ли за циј ским по рет ком, гло бал ним то ко ви ма од но сно осо бе но-
сти ма епо хе.

НЕМИНОВНОСТНОВОГГЛОБАЛНОГДОБА

Но во гло бал но до ба тре ба ло би да обез бе ди зна чај не, па и 
пре суд не мо гућ но сти за ви со ко ра зви је не зе мље За па да, али и за 
зе мље у раз во ју.   Ра ди се и о ве о ма зна чај ном аспек ту и за да ци ма 
гло ба ли зма ко ји ће ра ди кал но сма њи ти ра сту ћу по де лу “на оне ко ји 
има ју и оне ко ји не ма ју”. Оства ре ње гло ба ли зма ће се ме ри ти по-
себ но сма ње њем “си ро ма штва” ко је је по след ње де це ни је XX и у 
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пр вој де це ни ји XXI ве ка по ве ћа но ви ше од 200 ми ли о на љу ди. Али 
и це ли ном и ефек ти ма свте ске еко но ми је и мак си ми за ци је “ре зул-
та та” раз во ја ци ви ли за ци је. У еко ном ским ефек ти ма “бо гат ства” 
итд. Број не су и но ве ка рак те ри сти ке ко је ће до не ти но во гло бал но 
до ба у уре ђе њу ор га ни за ци је и фак то ра про из вод ње. Не ми нов не ће 
би ти и про ме не “склом но сти ка по тро шњи и под сти ца њу ин ве сти-
ци ја”, оче ку је се но ви им пулс “ко ор ди на ци ја еко ном ских по ли ти-
ке” на ци о нал них др жа ва ко је на ме ћу зах те ви гло бал них то ко ва али 
и за сни ва ње “свет ске еко ном ске по ли ти ке” и фи нан сиј ских то ко ва.

Ра ди се о та квој фа зи гло бал ног до ба у ко јој ће, пре ма про-
це на ма са да шњих до ми нант них те о ри ја и кон це па та, у ма њој или 
ве ћој ме ри, све зе мље све та пар ти ци пи ра ти у про гре сив ним ак тив-
но сти ма да љег раз во ја свет ске при вре де, уз исто вре ме но ин си сти-
ра ње на стра те ги ји да ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и стра них ин ве сти-
ци ја бу де до ступ на свим на ро ди ма и ко ри сна за све зе мље све та, а 
по себ но за нај не ра зви је ни је. 

Пре ма про це ни струч ња ка OECD, но во гло бал но до ба ће 
омо гу ћи ти да зе мље све та ко је се да нас на ла зе у си ро ма штву 
оства ре “знат но ви ши ни во ма те ри јал ног бо гат ства”. Струч ња ци 
Се кре та ри ја та OECD пред ви ђа ју све чвр шће ве зе из ме ђу раз ви-
је них и зе ма ља у раз во ју: еко но ми је ско ро свих зе ма ља све та за-
ин те ре со ва не су за ин те грал ни је еко ном ско-про из вод но-раз вој но 
ускла ђи ва ње, ин фор ма циј ско-ме наџ мент ско по ве зи ва ње и ко ор ди-
на ци ју. Њи хо ва ве за мо же би ти ви ше не го бла го твор на за пред ви-
ђен еко ном ски раст у ме ђу на род ним раз ме ра ма, по бољ ша ње стан-
дар да жи во та, ели ми ни са ње си ро ма штва и уна пре ђе ње “одр жи вог 
раз во ја”, за шти те чо ве ко ве око ли не и дру гих еко ном ских ефе ка та 
ко ји ће оја ча ти гло бал ну по ли тич ку ста бил ност, еко ном ски раз вој 
и “ко лек тив но-ре ги о нал но” ели ми ни са ње епи цен та ра по ли тич ке, 
вој не, без бед но сне, еко ном ске кри зе. 

Ис ти че мо да тре ба из гра ди ти еко ном ско-со ци јал не ме ха ни-
зме ко ји ће ство ри ти ве ће бла го ста ње кроз гло ба ли за ци ју.  Ако  за-
го ва ра мо да је фе но мен гло ба ли за ци је исто риј ски не из бе жан, он да 
се и еко но ми ја ре ги о на и сва ке зе мље по себ но мо ра при ла го дит тој 
бу дућ но сти.  

Мо же мо бу ду ће про це се гло ба ли за ци је, услов но, по де ли ти 
на: а) по ли тич ке, б) спољ но по ли тич ке и в) еко ном ске, г) кул тур ну, 
д) еко ло шке и да ље ка гло бал ном дру штве ном уре ђе њу. По де ла је 
ре ла тив на јер су гло бал ни то ко ви ис пре пле та ни са не јед на ком до-
ми нант ном си лом ме ђу у ти ца ја и са дис хар мо нич ним фа за ма али 
уз стал но об ли ко ва ње ме ђу на род ног по рет ка и мо дер не др жа ве са 
ин тер на ци о нал ном са мо стал но шћу. На рав но да је без ја сних раз-
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гра ни че ња и де фи ни са ња са став них еле ме на та истих не мо гу ће ем-
пи риј ски утвр ди ти до ме те раз ли чи тих ди мен зи ја и на чин и су шти-
ну оства ри ва ња. 

По сто ји без број дру гих раз ли чи тих ту ма че ња бу ду ће гло ба-
ли за ци је ка да је у пи та њу сфе ра пар ци јал не ана ли зе. Пре све га сам 
тер мин гло ба ли за ци ја ви ше је ма гло вит про цес ко ји упу ћу је на згу-
шња ва ње вре ме на / про сто ра и по ве ћа ње ме ђу за ви сно сти у све ту, 
не го по јам под ло жан не дво сми сле ној опе ра ци о на ли за ци ји.

У сфе ри де мо крат ског про гре са ср це но ве гло ба ли за ци је “са 
људ ским ли ком” пред ста вља ус по ста вља ње ко смо по лит ске де мо-
кра ти је, про гра ма мо гу ћих крат ко роч них и ду го роч них пре о бра-
жа ја ко ји се про те же од ло кал ног, ре ги о нал ног до гло бал ног ни воа. 
Нов про је кат стре ми ре ви та ли за ци ји де мо кра ти је на три ни воа. На 
ни воу ло кал них за јед ни ца, на ни воу на ци о нал не др жа ве и тре ћи 
ни во де мо кра ти је је гло ба лан.  

Са вре ме ност по ку ша ва да се су прот ста ви до ми на ци ји нај ја-
чих и еко ном ски нај сна жни јих афир ма ци јом из вор них осно ва гло-
ба ли зма се еко ном ском, со ци јал ном и де мо крат ском про ви ни јен-
ци јом (о то ме у по себ ном де лу тек ста). Са аспек та пред ме та на шег 
ис тра жи ва ња сли ка ме ђу на род них еко ном ско – фи нан сиј ских то-
ко ва од но сно еко ном ских гло бал них од но са и про це са ни ка ко ни је 
ауто ном на, ор га ни зо ва на на са мо ход ним прин ци пи ма и ути ца ји ма 
пре вас ход но еко ном ско-вред но сних “по је ди нач них до при но са”. 

Ипак сна же ње еко ном ски ну жних то ко ва гло ба ли за ци је зах-
те ва ју про ме не у ор га ни за ци ји “чо ве чан ства у це ло сти”. Оби ље 
по сто је ћих по сло ва пре ко ра чу ју “пре ко гра ни ца на ци о нал не др-
жа ве”. Еко ном ке функ ци је др жа ве су ов де не за ме њив чи ни лац и 
има ју пре суд ну уло гу у ства ра њу свих пред у сло ва функ ци о ни са ња 
свет ског тр жи шта и еко ном ских прин ци па ка пи та ла у ме ђу на род-
ним раз ме ра ма. У овимтоковима сусреће се низ државних еко-
номскихфункцијаиизвршилацананивоунационалне,регионалне
иглобалнесценебезјаснеидентификацијеитрајногилипривре-
меногразграничењаонихактивностикојесуодглобалногзначаја.

ПРОЦЕСИГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
СВЕТСКЕЕКОНОМИЈЕИПУТПРЕОБРАЖАЈА

ЕКОНОМСКИХФУНКЦИЈАНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Еко ном ска ди на ми ка гло бал них про це са но си ла је са по-
себ ном енер ги јом и аде кват ним ре зул та ти ма “на сво јим пле ћи ма” 
пр ву де це ни ју ово га ве ка, а ин тен зи тет се по ја чао у овом на шем 
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вре ме ну. Про фе сор Сти глиц је ис та као над вла да ва ње противуреч-
ности глобализације це не ћи ње ну при ро ду, фор ме и прак тич но 
ис по ља ва ње. “Сти гли цов до при нос по себ но је ве зан за тр жи ште 
кре ди та са аси ме трич ним ин фор ма ци ја ма. Он је до ка зао да је, у 
ци љу сма њи ва ња гу би та ка про ис те клих из ло ших пла сма на ба на-
ка, за бан ка ре бо ље да обра те па жњу на обим кре ди та, уме сто да  
по ве ћа ва ју ак гив не ка мат не сто пе.” Као и дру ге бри љант не ана ли-
зе ко је се од но се на не га тив не про це се гло ба ли за ци је. Гал брајт је 
по ку шао да у свом де лу „Еко но ми ја у пер спек ти ви“ ана ли зи ра и 
упо ре ди „по је ди не еко ном ске иде је“ (А. Смит, Д. Ри кар до, Џ.М. 
Кејнс, Маркс) по сма тра ју ћи и њи хо ву ег зи стен ци ју у са да шњој по-
ли тич кој и дру штве ној прак си. Зна чи не са мо у вре ме у ко ме су 
они ства ра ли. У по ме ну том ра ду су из у ча ва ња и оног де ла њи хо вог 
ства ра штва ко је је у функ ци ји и у са вре ме но сти. Али не и са аспек-
та не ми нов них тен ден ци ја да љег раз во ја. 

Об ли ко ва ње но ве гло бал не по ли ти ке ука зу је на оби ље по-
треб них на уч них од го во ра, ста во ва, кон цеп ци ја. Оста је и оце на 
ак ту ел не прак се: на чин усме ра ва ња ње не ну жне екс пан зи је уз од-
лу чу ју ће при су ство “пар ци јал них еко ном ских пра ви ла игре”, као и 
по ли тич ких си ла “мно го стру ко сти и ви ше знач но сти”. 

Сва иш че ки ва ња и ну жно сти про ме на има ју се оства ри ти и 
кроз при су ство гло бал не др жа ве ко ја је са мо је дан од ак те ра раз-
ли чи тих еко ном ских, де мо крат ских, мул ти кул тур них, мул ти ек тич-
них и дру гих про це са. Уни фи ка ци ја при вред ног раз во ја и не рав но-
мер ни раст са мо су не ке од про ти ву реч но сти ме ђу на род них то ко ва 
ко је су се ис пре чи ле као про блем пред ме ђу на род не ин сти ту ци је 
ко је мо ра ју има ти са др жа је др жав но сти са пре ци зним функ ци ја ма 
и де ло кру гом.  

Ни је ви ше из не на ђе ње тврд ња да ће се сва ка зе мља ко ја 
“же ли да на пре ду је мо ра ти по ми ри ти с чи ње ни цом да је свет ска 
при вре да та ко ја пред во ди”. Но си то са со бом оби ље раз ли чи тих 
про ме на соп стве них стра те ги ја укљу чи ва ња у то ко ве мо дер не еко-
но ми је. Прак са тра же ња те мељ них на ци о нал них фор му ла је и пи-
та ње стра те шких од лу ка за сно ва них на ре ал ним мо гућ но сти ма у 
све ту “пост со ци ја ли стич ке тран зи ци је”. По себ но у “гво зде ном ка-
ве зу не раз ви је них”.

На овом “те ре ну” ци ви ли за циј ских то ко ва не ма ме ста за 
те о риј ске ди ја ло ге и спо ре ња. Они су бит ни али су тре нут но ван 
еко ном ског и ши рег зна ча ја, ван ре зу ла та и ефе ка та. По себ но на 
спе ку ла тив но на уч но - фи ло зоф ском те ре ну ра зних те о ри ја за ви-
сно сти, “ул тра им пе ри ја ли зма” и њи хо вом ути ца ју на ме ђу на род ни 
еко ном ски по ре дак од но сно “но ви свет ски по ре дак” и др. 
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Ре ал на и са да шња еко ном ска гло ба ли за ци ја на ме ће ну-
жност оним “во ља ма из бо ра” ко је рас ту ћи то ко ви “укље шту ју” у 
моћ ко ло сал них ка пи та ла. Еко ном ски про це си на шег све та ни су 
и не сме ју би ти “си ла и ин те рес нај ра зви је ни јих”, ни ка ко по де ла 
на “цен тар”, “по лу пе ри фе ри ју” и “пе ри фе ри ју”. Али ре ал ност је 
ви ше не го очи глед на. Кр ца та је ра зно вр сним “шта по ви ма и шар га-
ре па ма” ко јих се тре нут но по ра же ни, уце ње ни, си ро ма шни, сла би 
и дру ги у овој га лак си ји не мо гу отре сти. По ру ка ко ја се упор но 
по на вља гла си: Ко же ли да се у том но вом све ту по вољ но сме сти и 
да но вим иза зо ви ма ва ља но од го во ри, тај већ са да мо ра на пу сти ти 
ста ро по на ша ње и при хва ти ти игру ко ју сви ма на ме ће но ви та лас 
гло ба ли за ци је.

У овој де це ни ји сна жне су из ве сне ско ко ви те тур бу лен ци је, 
али и уни вер за ци је уз вр то гла ви ри там ка ста ва ра њу јед не “свет ске 
при вре де”, је дин стве ног еко ном ског свет ског по рет ка. Њи ма прет-
хо ди и до след но их пра ти чи та ва по пла ва ”на уч них” сту ди ја, ни за 
на уч них “шко ла” ко је ана ли зу ипак усме ра ва ју на пу те ве “игре гло-
ба ли за ци је”, об ли ка кри тич ког про ми шља ња до стиг ну тих ре зул та-
та, оспо ра ва ња и “уз ди за ња до не ба” ни за кон це па та. До ка зу је се 
да је рел ност упра во “та је ди на фор му ла” отво ре ног са вре ме ног 
све та. По сто ји и те о риј ска ми сао, што је за сву по хва лу, ко ја за-
сни ва сво је ре зул та те на на уч но ва лид ној кри ти ци ак ту ел них гло-
бал них про це са и то ко ва. За јед но са њи хо вим по сле ди ца ма. Ова 
ис тра жи ва ња буд но пра те и но ве гло бал не кон цеп ци је ко је ну де 
пре у ре ђе ње гло ба ли за ци је.

Те о риј ско-хи по те тич ки и ствар но сно, по но во се на ме ћу пи-
та ња ко ји ма би се про пи та ле сле де ће ре ла ци је са аспек та ме ђу на-
род ног кре та ња ка пи та ла, са вре ме них тр жи шних од но са и по јав-
них об ли ка еко ном ске гло ба ли за ци је:

а) при вред ни раз вој - про ши ре на ре про дук ци ја, стра те шка 
ду го роч на ори јен та ци ја,- фак то ри про из вод ње,

б) тро шко ви раз во ја - тро шко ви про из вод ње,
в) уло га од но са “ме ђу на род ног и до ма ћег ка пи та ла”,
г) функ ци ја и ре ал на упо тре ба ино стра них кре ди та,
д) ши ре по тен ци је ка пи та ла (про из вод но-тех нич ко-тех но-

ло шког, људ ског и при род ног) и ње го во са да шње стра те-
шко усме ра ва ње ка је дин ству са гло бал ним еко ном ским 
и фи нак сиј ским то ко ви ма,  

ђ) оспо со бља ва ње на ци о нал не др жа ве (у сми слу ефи ка-
сно сти, мо дер но сти, но ве ор га ни за ци је и др.) за ме ђу на-
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род не еко ном ке по сло ве и по ли ти ку и на чин ин те гра ци-
ја се ци ље ви ма ре а ли за то ра свет ског си сте ма еко но ми је,

е) ства ра ње свет ског усме ра ва ње при вред них, фи нан сиј-
ских и со ци јал них то ко ва и др.       

Не за ви сно од прак тич них об ли ка зло у по тре бе и по гре шне 
при ме не гло ба ли за ци је, ге о по ли тич ких и ге о стра те шких ин те ре са 
нај ра зви је ни јих еко но ми је и зе ма ља но ва гло ба ли за ци ја но си сна-
жни ји та лас у ко ме ће са вре ме ним све том вла да ти са др жа ји ло-
ги ке ка пи та ла и еко ном ских за ко на и њи хо во усме ра ва ње ши ро-
ког –је ди но мер ног- ква ли та тив ног на сту па.. На рав но, на свет ском 
тр жи шту ко је но си од го не та ње и де ко ди ра ње, усло вља ва су шти ну 
вред но сне осно ве про из вод ње и тр го ви не, тра га ња за пер ма нент-
ним ши ре њем оби ма раз ме не и убр за но тра же ње но вих, ин тен зив-
ну аку му ла ци ју за убр за ни раст и раз вој, мо не тар ну екс пан зи ју и 
др. Мре жа гло ба ли за ци је ко ја је све гу шћа по ред ових објек тив них 
пла не тар них про це са ис по ља ва и ис по ља ва ће и ра зно вр сне игре
предухитравања, као и низ дру гих са вре ме них из во ра, стра те ги ја 
и по на ша ња ко је ће има ти до дат не еко ном ске ефек те и но ву по зи-
ци ју, на при мер сна га фи нан сиј ског ка пи та ла, си гур ност оних ко ји 
по се ду ју од го ва ра ју ћи при род ни или људ ски ка пи тал, са мо стал но 
по на ша ње мул ти на ци о нал них ком па ни ја, еко ном ску са мо стал ност 
ре ги о нал не по де ле свет ске про дук ци је, тр жи шта, ин ве сти ци ја и 
др. Реч ју, у овим особ но сти ма ну жних та ла са гло ба ли за ци је на ме-
ће се бу ду ћа осо бе ност еко ном ских про це са, то ко ва, тен ден ци ја, 
од но са. Ис по ља ва се као са мо свој ство без гра нич ног про спе ри те та 
ка пи та ла.

Да ли се оте ло тво ру ју про це си гло ба ли за ци је као без гра нич-
ног про спе ри те та ка пи та ла и еко ном ске функ ци је над на ци о нал не 
др жа ве

Нај но ви је про ме не у кон сти ту ци ји и раз во ју ин ду стриј ског и 
по стин ду стриј ског дру штва, дру штву на уч не про из вод ње, ин фор-
ма ти ке, круп ног ка пи та ла, зна ча ја зна ња уз ши ро ке де мо крат ске и 
со ци јал не раз ме ре све се ви ше афир ми шу “као гло бал не”. Ши ро ко 
и не за др жи во  на сту па ју но ве про ме не у свим обла сти ма жи во та и 
ра да, не са мо у тр жи шним при вре да ма ви со ко ра зви је них зе ма ља 
За па да. Мно ге сред ње раз ви је не зе мље и зе мље у раз во ју на раз не 
на чи не по ку ша ва ју да се укљу че у ове са вре ме не про ме не мо дер не 
гло бал не еко но ми је и дру гих осо бе но сти еко ном ских и при вред-
них то ко ва у све ту.

Ра ди се о те ме љи тим де мо крат ским, еко ном ским и еко ном-
ско-со ци јал ним про це си ма, тен ден ци ја ма ги гант ских ка пи та ла, 
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ин те ре си ма ре ги о нал них еко ном ских ин те гра ци ја, над на ци о нал-
них  (ма да по не ка да па ра док сал них) ци ви ли за циј ских мо гућ но сти.

Про це си гло ба ли за ци је не ма ју са мо у ви ду ка пи тал, про-
фит, бла го ста ње у ши рим ци ви ли за циј ским раз ме ра ма већ и бро је 
на ци о нал не стра те шке ин те ре се. Уко ли ко до ђе до по сте пе не кул-
ми на ци је зло у по тре бе и упо тре бе гло ба ли за ци је отва ра се нај зна-
чај ни ја ди ле ма ових про це са: да ли ће но ви та лас гло ба ли за ци је 
би ти из раз ових ам би ци ја или на чин ор га ни за ци је око за јед нич ких 
еко ном ских пра ви ла игре? Да ли ће но ви гло бал ни по ре дак би ти 
је дин ствен или ће у ње му до ми ни ра ти не ре ал не ам би ци је ко је се бе 
предтста вља ју као је ди но мо гу ће, ви дљи ве и мер љи ве али у крај-
њој ли ни ји тра гич не по ка пи тал и бу дућ ност ци ви ли за ци је. 

С јед не стра не, то су не ми но ви ни про це си ко је пра те по себ-
ни ин те ре си го то во све моћ них еко ном ски сна жних др жа ва.  Но-
ам Чом ски, са пра вом, ус твр ђу је: Нај ве ћим де лом два де се тог ве ка 
Аме ри ка је би ла нај до ми нант ни ја еко ном ска си ла - еко ном ски рат 
је пре тво ри ла у моћ но оруж је, ко ри сте ћи ди ја па зон ме то да, од не-
за ко ни тог ем бар га до на ме та ња пра ви ла Ме ђу на род ног мо не тар-
ног фон да (за сла бе)... У би ло ком су ко бу, сва ки уче сник по ку ша ва 
да из деј ству је да се бит ка во ди оруж јем ко је му пру жа нај ви ше из-
гле да за по бе ду. Ако же лиш да стек неш пре и мућ ство, играш сво ју 
нај ја чу кар ту. Нај ја ча аме рич ка кар та је си ла (ге о по ли тич ка, вој на, 
фи на сиј ска и др,), сто га, ако мо же мо да уста но ви мо прин цип да ће 
се све том вла да ти си лом, по бе да је на ша. Ако се, с дру ге стра не, 
су ко би ре ша ва ју мир ним пу тем, од тог има мо ма ње ко ри сти, по-
што су на ши про тив ни ци на том по љу јед на ко до бри или бо љи од 
нас. Ре ђа ју се но ве у овој де це ни ји но во-ста ре стра те ги је САД-а и 
оце не њи хо ве де ло твор но сти. Исто вре ме но, са дру ге стра не, свет 
“гло бал ним пре ви ди ма” и си лом “ја чег” и раз ли чи тих “стра те гиј-
ских ра чу ни ца” ср ља ка све ду бљим кри зним то ко ви ма. Број ни “за-
ро бље ни умо ви” по ку ша ва ју да раз ре ше ква дра ту ру кру га свет ске 
кри зе да љим ра за ра њем нај ви тал ни јих им пул са еко но ми је. Пре-
тен зи је на ја чих про ди ру и над вла да ва ју сво јим спољ ним по ли ти-
ка ма у ме ђу на род не ин сти ту ци је и ин те гра ци је.  

По себ но се то ма ни фе сту је у сфе ри спољ не по ли ти ке САД 
ко ја има ди мен зи је “гра ђе ња др жа ва” по ме ри вла да ју ћих ин те ре са 
ове зе мље. Френ сис Фу ку ја ма упо зо ра ва: ло ги ка спољ не по ли ти ке 
Аме ри ке на кон “11. сеп тем бра” до ве ла је ову у ди ле му: или да пре-
у зме на се бе од го вор ност за ста ње на пла ну упра вља ња у сла бим 
др жа ва ма или да ре ше ње тог про бле ма пре пу сти ме ђу на род ној за-
јед ни ци.   
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Бу дућ ност гло ба ли за ци је за ста је пред ис ку стви ма и прак сом 
ис тан чна них при ти са ка и уце на (при мер оце на по на ша ња Изра е ла, 
на чин “убе ђи ва ња” при зна ва ња та ко зва не не за ви сно сти Ко со ва и 
Ме то хи је и др.) али и нај са вре ме ни је уло ге вој не и дру ге си ле у 
свет ским и ре ги о нал ним од но си ма у чи јој осно ви ле же еко ном ски 
и по ли тич ки ин те ре си раз ви је них. Њи хо во ви ђе ње тра ја ња не пре-
су шних из во ра уве ћа ња сво јих на ци о нал них ка пи та ла, ге о по ли тич-
ких стра те ги ја, по ли тич ке до ми на ци је, или ути ца ја по ста је нај сна-
жни је оруж је уни шта ва ња еко ном ских и де мо крат ских по тен ци ја 
гло ба ли за ци је. Ем пи риј ски по ка за те љи су ту да ле ко бит ни ји и ре-
ле вант ни ји од из не тих тврд њи, опа ски вла да ју ћих по ли ти ка сво јих 
др жав них “опа ски” и не ких за кљу ча ка ко ји, или ства ра ју, или си-
гур но во де у не из ве сност, по раз мо гућ но сти гло ба ли за ци је. Но ва 
гло ба ли за ци ја мо ра до не ти три јумф по тен ци ја на су прот  по ли ти ци 
“го спо да ра ра та”, стра те зи ма по ла ри за ци ја и твор ци ма кон фли ка-
та. Ис ку ства и  чи ње ни це упо зо ра ва ју на опа сно сти да љег свет-
ског при бли жа ва ња про ва ли ји еко ном ском кри зом и вој ним кон-
флик ти ма. То ме нај сли ко ви ти је све до че ис ку ства ка ко се оства ру ју 
ин те ре си раз ви је них ин ду стриј ских зе ма ља у СР Ју го сла ви ји, Хр-
ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни, Ира ку, Ав га ни ста ну, Та џи ки ста ну, 
Турк ме ни ста ну, Уз бе ки ста ну, Па ле сти ни, Срп ском Ко со ву и Ме-
то хи ји, и у дру гим зе мља ма и ре ги о ни ма. По себ но при ме на стра-
те ги је и “про је ка та оба ра ња ре жи ма” ко ји су про тив стра те шких 
ин те ре са раз ви је них.Нај но ви ји при мер Ли би је и на чи на “уво ђе ња 
де мо кра ти је на ње ну те ри то ри ју”. Ова и ова ква ло ги ка са вре ме но-
сти да ле ко је од гло бал них то ко ва ка пи та ла и ње го вих еко ном ских 
кри те ри ја.  

Свет ски еко ном ски и по ли тич ки  по ре дак се на ла зи пред 
иза зо вом по ку ша ја зло по тре бе на ци о нал них ам би ци ја и њи хо вог 
овла да ва ња  гло бал ним про це си ма ци ви лиз циј ског про сто ра од 
стра не јед ног бро ја нај ра зви је ни јих. На мо мен те и упор но до ми-
ни ра ју ин те ре си тзв. ели ти стич ких  ор га ни за ци ја (на при мер: Са-
вет зе спољ не од но се, Бил дер берг бру па, Три ла те рал на ко ми си ја 
…). У сва ком слу ча ју, све рал но сти на сил ног уре ђе ња све та су са 
оне стра не из град ње је ди на ства гло бал не еко но ми је и спе ци фич не 
”свет ске др жав но сти”.

Свет ска “др жав ност” је чи ње ни ца са да шњо сти и бу дућ но сти. 
Исти на пу на про мен љи во сти и про ти ву реч ност ка да се еко ном ске 
функ ци је у пи та њу. Ма ни фе сту ју се  не са мо кроз ме ђу на род не и 
ре ги о нал не ин сти ту ци је др жав но сти је дин стве ног свет ског ор га-
ни зма већ и у фор ми по ку ша ја да  на ци о нал ни ка пи тал, ме ђу на род-
не еко ном ске ин те гра ци је и ин сти ту ци је фи нан сиј ског ка пи та ла  у 
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то ко ви ма са вре ме ног све та јед но вре ме но “ком би ну ју” сво је функ-
ци о ни са ње ин кор по ри ра ју ћи и (го то во) (без)број не игре ин те ре са 
у је дин ство свет ског “си сте ма еко но ми је”. Овим се гло ба ли за ци ја 
снаб де ва по себ ним са др жа јем ко смо по лит ског иден ти те та ко ји се 
упот пу њу је раз ли чи тим мо де ли ма, сце на ри ји ма и дру гим   ма три-
ца ма ко је фа во ри зу ју се лек тив не ин те ре се у тран сна ци о нал ним 
раз ме ра ма. Свет гло бал не ме ђу за ви сно сти по ста је пут фан том ског 
не ста ја ња и се ле ња ка нај бо га ти јим. Уме сто ис по ља ва ња ствар не 
и уве ћа ва ју ће вред но сти. Ипак за сно ва но на бо гат ству на ци ја као 
об ли ка пре ме ра ва ња са вре ме ног све та.

Исто вре ме но и на крај ње не ја сном фо ну је и при сут на си ла 
по ли тич ке до ми на ци је, афир ма ци је не де мо крат ских фор ми и ме-
то да у по ли тич кој сфе ри мул ти ла тер лних и би ла те рал них од но са. 
Ови об ли ци ор га ни зо ва ња све се ви ше уда љу ју од ево лу циј ских 
нај са вре ме ни јих про ме на ко је на ме ће ну жност гло бал ног – су пра-
на ци о нал ног. Под ре ђе ност “пе ри фе ри је цен тру” по ста је вр ло при-
су тан “пут” укљу чи ва ња зе ма ља све та у про це се гло бал ног раз во ја 
ци ви ли за ци је. Све ви ше по ста је сво је вр сни са вре ме ни опро ба ни 
ме тод ра за ра ња “све та на ци ја” овла да ва њем њи хо вим бо гат ством 
у име “но вог свет ског по рет ка”. 

Уко ли ко се то ме до да ју ам би ци је “пре у сме ра ва ња” то ко ва 
свет ског тр жи шта пу тем ути ца ја свет ске тр го вач ко-бер зан ско-фи-
нан сиј ске, кре дит но- мо не тар не, ар ми је би зни сме на, бан ка ра, ди-
ле ра, бро ке ра, вла ди них би ро крат ских слу жбе ни ка и др. као и свих 
оних си ла ка пи та ла ко је зо ве мо екс трем на за ви сност са вре ме ног 
јед но стра ног ка пи та ли стич ког ор га ни зо ва ња као кру не де те ри то-
ри за ци је он да мо ра мо би ти све сни апо ка лип тич ких по тен ци ја два-
де сет пр вог ве ка.

Од го вор на ова кво схва та ње “уни вер зал не ци ви ли за ци је” 
ин те гри са на као над на ци о нал на др жа ва, уз по јав не об ли ке  “јед на-
ко сти и уни форм но сти”  су про це си сна же ња на ци о нал них др жа ва 
или др жа ва као ре ги о нал но “уре ђе них” а ја сно иден ти фи ко ва них  
у свим сег мен ти ма бу дућ но сти. Ја ча ње од но са ин те гра ци је и ре-
ги о нал не еко ном ско-по ли тич ке ор га ни за ци је па по сред ством њих 
укљу чи ва ње у гло бал не то ко ве уз сво је (“исто риј ски чу ва не”) по-
себ но сти по ста је ори ги нал ност ви ше под руч ја све та. Ово је нај но-
ви ја сна жна по лу га јед не из осно ва но ве, ра ди кал но не за др жи ве, 
у раз ме ра ма и сна зи нео спор не, ме ђу на род не ин тен ци је из град ње 
но вог еко ном ског и по ли тич ког по рет ка све та. 

Огра ни ча ва ње прак се и на сто ја ња ин тер на ци о нал не до ми на-
ци је “ве ли ких и бо га тих” у име ну жно сти гло ба ли за ци је и бу дућ-
но сти ин тре на ци о на ли за ци је ка пи та ла је по ја ва јед ног но вог пу та 
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(исти на тек у за мет ку) по ли тич ког и еко ном ског жи во та све та. Над-
на ци о нал ном се са сво јим ва ри ја ци ја ма гло бал ног под вла шћи ва ња 
су прот ста вља ви тал ност ре ги о на све та и на ци о нал них др жа ва. 

Мо жда је ов де ме сто де се из ло жи и крај ња сум ња у за го вор-
ни ке “ме га по ли ти ке про гре са” а да се “за го ва ра чи” упу те на свет 
ре ал но сти и мо гућ но сти бу ду ћег раз во ја. По себ но скре ће мо па жњу 
на њи хо ве до са да шње узда ни це: до ми на ци ју фи нан сиј ског ка пи та-
ла, из ра же на уло га Мул ти на ци о нал них ко ма ни ја и тре ћег ве ли ког 
“игра ча” ММФ. На рав но ту су, по след њих го ди на, и европ ски об-
ли ци функ ци о на и са ња бан ков них ин сти ту ци ја, као и фи нан сиј ске 
“сна ге” за об но ву и раз вој. 

Да нас у ве ћем де лу чо ве чан ства ни је об ја шње на (на уч но и 
ег закт но) ве ћи на вул гар них и ствар них при ви да, шта су “ге о по ли-
тич ки, вој но стра те шки, еко ном ско-тех но ло шки и иде о ло гиј ски” 
па ра док си, а шта исти на и бу дућ ност. Ка ква је са вре ме на уло га 
“ме га ге о по ли тич ких” ре ал но сти и ци ље ва? Или ко ји су пу те ви и 
си ле ко је “во де то ге о по ли тич ко и ге о стра те шко вр зи но ко ло”? 

У са вре ме ним про це си ма ства ра ња над на ци нал не ин фра-
струк ту ре но ве др жа ве при сут ни су исто вре ме но и дру ги пла но-
ви и ам би ци је, ко ји са со бом но се пре ра спо де лу и пре у сме ра ва ње 
свет ских то ко ва ка пи та ла и по ли тич ке мо ћи, еко ном ске по зи ци је и 
ци ље ва ви со ке стра те ги је, али и “прак су и об ли ке” при ме не та ко-
зва ног “вру ћег ра та” или “кр ва вог ре ше ња кри за” ко ји ни су ство-
ре ни спон та но већ вр ло усме ре но и ор га ни зо ва но. 

Та мо где нај моћ ни ји “упе ре прст”, вој на си ла се ан га жу је. 
Це ли на ка сни јих (од ло же них ефе ка та) линијараспростирања ко-
је про ду жу је, ком пли ку је и го ми ла про ти ву реч но сти во ди ка пла-
не тар ном ге о по ли тич ком и ге о стра те шком вр зи ном ко лу. У ње му 
про фи ти ра ју ис кљу чи во стра те зи и ор га ни за то ри.

Ипак, ме ђу на род но кре та ње и про спе ри тет ка пи та ла је сте 
по нов на квин тен сен ци ја из град ње но вих осно ва са вре ме не тр жи-
шне еко но ми је и по ли тич ке де мо кра ти је као кру на но ве гло ба ли-
за ци је у на сту па ју ћој но вој ре ал но сти. Џ. Акер лоф и Р. Ши лер у 
сво јој књи зи “Жи вот ни дух” ка жу: “Због то га, нео п ход но је да по-
но во схва ти мо ка ко ка пи та ли стич ка еко но ми ја – у ко јој љу ди не ма-
ју са мо ра ци о нал не еко ном ске мо ти ве већ и жи вот ни дух – за и ста 
функ ци о ни ше”.
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РЕАЛНИГЛОБАЛНИТОКОВИКАО
ГЕНЕРАТОРИКРИЗЕ-ЕКОНОМСКИ

ПРОЦЕСИИПОЛИТИЧКИГОСПОДАРИ

Оби ље је еко ном ских про це са са про гре сив ним и раз вој ним 
по тен ци ја ма. На сце ни је и но ва ме ђу на род на гло ба ли за ци ја тр жи-
шта (ро бе, ка пи та ла, рад не сна ге, фи нан сиј ских од но са, нов ца и 
др.) и про из вод ње на прин ци пи ма ефи ка сни је ало ка ци је ре сур са. 
По сто ји и низ дру гих тен ден ци ја ко је до но се но во ме ђу на род но и 
ме ђу др жав но “по ље” са рад ње и ин те гра ци је у сло же ним од но си ма 
на са вре ме ном свет ском тр жи шту, с бан кар ско-бер зан ским јав ним 
“тај на ма” и го то во апо ка лип тич ним “ис ко ра ци ма у функ ци ји но-
вих пост хлад но ра тов ских по ме ра ња ка дру га чи јој кон фи гу ра ци ји 
“све та еко но ми је” и “све та на ци ја”. 

Ре ал ни про це си упу ти ли су гло ба ли за ци ју и на мо мен те, фе-
но ме не и не за о би ла зне то ко ве са зах те вом за про ме не у ор га ни-
за ци ји ко ји но се са со бом и кон флик те, не са мо, са еко ном ским 
кри те ри ји ма. Ствар ност је пре пла ви ло спа ја ње, пре пу шта ње, пре-
у зи ма ње и стра те шко удру жи ва ње гло бал них пред у зе ћа из мно гих 
зе ма ља. По след њих по ла де це ни је про шлог ве ка и де це ни ју ово га 
тра је гло бал ни рат мул ти на ци о нал них ком па ни ја  про тив еко ном-
ског су ве ре ни те та др жа ва ко је су не из бе жно до во ди ле до огра ни-
ча ва ња њи хо вих по слов них и раз вој них усме ре ња (овај про цес је 
кр цат кон вул зи ја ма и про ти ву реч но сти ма). Исто вре ме но, еко ном-
ски ци ље ви ових ком па ни ја ни су у скла ду са ам би ци ја ма зе ма ља 
у ко ји ма су по је ди не фи ли ја ле. Слич ни су од но си и у ре ла ци ја ма 
еко но ми је ре ги о на и њи хо вих еко ном ских ци ље ва. 

Мул ти на ци о нал не ком па ни је се упор но за ла жу за та кве об-
ли ке гло ба ли за ци је ко је не ди ра ју у њи хо ву све стра ну су ве ре ност. 
Оне су ши ро ки об лик при вред них и по слов них аге на са ви со ко 
функ ци о нал них у глав ним то ко ви ма свет ског ка пи та ла. Об зи ром 
на стал но уса вр ша ва ње свет ских ра зум них то ко ва еко но ми је мул-
тинационалнекомпаније су по ста ле “бездржавнекомпаније”. 
У њи ма је син те ти зо ва но мно го то га што њи хо ву спе ци фич ност 
кон сти ту и са ња чи ни сна жном и у на шем вре ме ну не за ме њи вом: 
а) ви со ко со фи ци сти ра ни и сло же ни ути ца ји, б) сна га ка пи та ла, в) 
мо гућ ност кре а тив них та ле на та за по сле них у њи ма, г) на чин упо-
тре бе ме наџ ме на та, д) ин фор ма ци о не осно ве упра вља ња и ру ко во-
ђе ња, ђ) про из вод но по слов ни “рас кош“, е) тех нич ко-тех но ло шка 
до ми на ци ја про из вод ње и услу га, ж) стан дар ди за ци ја и ква ли тет 
про из во да, з) на чин по на ша ња на ме ђу на род ном тр жи шту, и) ква-
ли тет и спе ци фич ност про до ра на тр жи шта нај ве ћих и нај бо га ти-
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јих зе ма ља све та, али и дру гих зе ма ља ши ром све та,  ј) бо гат ство 
свих сво јих ре сур са и дру го.

Но во про жи ма гло бал не то ко ве у свим сфе ра ма про дук ци-
је и жи во та, по сло ва ња и са рад ње где се по ја вљу ју мул ти на ци о-
нал не ком па ни је. У сво јој пу ној це лис ход но сти и мо гућ но сти си ла 
ка пи та ла је оја ча ла тран сна ци о нал ност ових ком па ни ја на уштрб 
по себ них ин те ре са на ци о нал них еко но ми ја. Ин тер на ци о на ли за-
ци ја ка пи та ла на мет ну ла је овим ком па ни ја ма гло бал ни иден ти-
тет, по слов ну фи ло зо фи ју, ин ве сти ци о не ци ље ве и ло ка ци ју но вог 
про ши ре ња, да љи сми сао раз во ја и по на ша ња. Оне у са вре ме ним 
усло ви ма мо гу да по слу ју би ло где у све ту. Све је ви ше “не за си ти-
вих” и рас по ло жи вих тр жи шта. У све ту про ме на ка огром ним тр-
жи шти ма ме ња се и основ на ори јен та ци ја број них мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја. Ја вља ју се но ве. Ја вља ју се са сво јим по слов ним 
цен три ма у ве ли ком бо ју зе ма ља све та. Це лис ход ност по ста је моћ 
ка пи та ла и ње го ва про из вод но-по слов на струк ту ра а не ин тер си 
др жа ве ма ти це. То још ви ше за ма гљу је про блем на ци о нал не кон-
тро ле њи хо вог по сло ва ња.  

Рал ни гло бал ни то ко ви из раз су оби ља про ти ву реч но сти. 
Ства ра се је дан сво је вр сно но ви “то бо ган смр ти”, еко ном ског под-
вла шћи ва ња и по ли тич ке до ми на ци је. Ж. Ра ко че вић упо зо ра ва; 
“Ан гло-аме рич ко про јек то ва ње и пре ме ра ва ње са вре ме ног све та 
је сте од го вор на иза зо ве “бес плат ног агре га та” ин те ре са, по сту па-
ка и пре тен зи ја … тзв. на ци о нал них др жа ва и др жа ви ца ко је не-
за у ста вљи во ку ља ју из рас пад ну те Пан до ри не ку ти је”.   Уз све то 
и но ва прак са у по на ша њу и стра те ги ји ММФ-а, Свет ске бан ке, 
Европ ске бан ке и ни за ре ги о нал них еко ном ских ин те гра ци ја. У 
бри љант ној књи зи но бе лов ца (2001) Џ. Сти гли ца на ла зи мо низ по-
ка за те ља и ана ли за “про ти ву реч но сти гло ба ли за ци је”, “упра вља ња 
гло ба ли за ци јом” и дру гих узро ка  ко ји ши ре страх од гло ба ли за ци-
је у при ме ни. 

Сти глиц упо зо ра ва да су мно ге ре ал не чи ње ни це по ка за ле да 
гло ба ли за ци ја ни је “си ла ко ја је до не ла то ли ко до бра” да су мно-
ги до ка зи “по ко ле ба ли моћ ни ке у њи хо вој ви зи ји гло ба ли за ци је”. 
Ипак је она до не ла при су ство про ме на ко је има ју пре ва гу у свет-
ском еко ном ском и по ли тич ком по рет ку као и ре ги о нал ном ути ца-
ју. На сце ни је но ви об лик и фор ма по ли ти ке, на у ке и прак се чи ји 
је циљ оства ре ње гло бал них ам би ци ја ви со ко ра зви је них зе ма ља 
за па да у ства ра њу “сво га ти па” ме ђу на род ног еко ном ског по рет-
ка. “Ме ђу на род не би ро кра те” по ста ју без лич ни сим бо ли свет ског 
еко ном ског по рет ка “ ко ји ди ску ту ју свет ска пи та ња” и пре тва ра-
ју их у од лу ке ко је ће усво ји ти од го ва ра ју ћи об ли ци ин те гра ци ја. 
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Овим се ме ња ме ђу на род ни по ли тич ки по ре дак и по ло жај ме ђу на-
род них гло бал них ин сти ту ци ја. На рав но да ова по на ша ња има ју за 
по сле ди цу кон сти ту и са ње еко но ми ја по је ди них ре ги о на и др жа ва 
на ци ја.

Број ни су угро жа ва ју ћи фак то ри и не га тив не тен ден ци је ко је 
пра те са вре ме ну гло ба ли за ци ју. Низ је про це са и за сто ја у кључ-
ним сег мен ти ма си стем ских, по ли тич ких, де мо крат ских и дру гих 
про ме на ну жних ис по ља ва ња. Ма ло је ар гу ме на та ко ји су уп тре-
бље ни про тив јед не фор ме “ци ви ли за циј ског” ни хи ли зма “ко ји је 
уве ли ко над ма шио ра зор не учин ке и им пли ка ци је” при ти са ка и 
еко ном ских уце на (огра ни че них ра то ва, бло ка да, “од ла га ња по мо-
ћи” и др.): “Ни шта у жи во ту љу ди и на ци ја не по сто ји, или не тре ба 
да по сто ји, што ни је са др жа но у ло гич ким ал го рит ми ма, ма три ца-
ма, ар хи тек то ни ци го спо да ра све та”. Ипак је ствар ност и раз вој 
про жет дру гим то ко ви ма као не из о став на до пу на и ра ди кал на ис-
прав ка про це са за сно ва них на овим опре де ље њи ма.

У овим усло ви ма те шко је про це ни ти до при нос “го спо да ра 
све та” и њи хов  ути цај на рас пад бло ков ске по де ле све та ко ји је 
про из вео ужур ба не (по вре ме но и крај ње убр за не) про ме не стра те-
ги је ко је су об у хва ти ле и пре у сме ра ва ње кре та ња ро бе и ка пи та ла 
са из ра же ним ре ги о нал ним ам би ци ја ма и кон цеп ци ја ма, али још 
из ра же ни јим и (чак) пре вас ход ним ин те ре си ма по је ди них ве ли ких 
си ла и “ка пи та ла” ко ји њи ма до ми ни ра ју. У том кон тек сту мо гу 
се об ја сни ти, или пак раз у ме ти сна жни су ро ви про до ри ути ца ја и 
при ти са ка, а ра ди кор по ра циј ског, др жав ног и ме ђу др жав ног ег зо-
ду са ка пи та ла, за тим бор ба за пре у зи ма ње фи нан сиј ских бан кар-
ских тр жи шта, енер гет ских (по себ но из во ра наф те, га са, руд ног 
бо гат ства) и дру гих при род них ре сур са, бор ба за екс клу зив на пра-
ва ин те лек ту ал не сво ји не и др. За тим, но ва “ре ги о нал на” отва ра ња 
по осно ви “исто риј ски по твр ђе них при ја тељ ста ва и ве за” и ин те ре-
са за “за јед нич ки” убр за ни тех нич ко-тех но ло шки и еко ном ски раз-
вој. По себ но су зна чај ни про до ри у при вре де пост со ци ја ли стич ких 
зе ма ља и пот хра њи ва ње њи хо вог не кри тич ког отва ра ња са ци љем 
што бр же ин те гра ци је у са вре ме не тр жи шне и про из вод не то ко ве. 
Као да то ни је ствар пр вен стве но еко но ми је.

Дра ма тич ни до га ђа ји ко ји де це ни ја ма пра те раз вој не про це се 
свет ске ин те гра ци је и дез ин те гра ци је не ма ју ни ка кве ве зе с та ко-
зва ним ства ра њем свет ске при вре де, гло ба ли за ци је на прин ци пи ма 
еко ном ске су шти не ка пи та ла. Ју го и сточ на европ ска дра ма оста је 
пред мет да љих ду бо ких и струч них кри тич ких ана ли за. Ипак је за 
са да ја сно да је пост бло ков ска свет ска еко но ми ја у про це су ства-
ра ња но вог по рет ка с но вом стра те ги јом ин тер на ци о на ли за ци је и 
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до ми на ци је. Мно ге др жа ве су “из гу би ле” сво је еко ном ске и сва ке 
дру ге ен ти те те. Ве ли ки је број на ци о нал них еко но ми ја ко је бес по-
врат но ушле у “ва го не те еко ном ског то бо га на смр ти” ко ји је до ми-
нан тан у свет ским раз ме ра ма.

Ипак је син те тич ки из ве ден пут за јед нич ких по сле ди ца ко је 
су ма ње ви ше вре мен ски раз ли чи то тра ја ле у по је ди ним зе мља ма. 
На и ме, уче шће “по јав них об ли ка” гло ба ли за ци је у по је ди ним зе-
ма ља пра те раз вој на  ко ле ба ња и од сту па ња од стра те шких опре-
де ље ња. По себ но се ова ре ал ност ис по љи ла на сту па њем свет ске 
еко ном ско-фи нан сиј ске кри за. Она је у гло бал ним то ко ви ма има-
ла ве о ма раз ли чи те им пли ка ци је на еко но ми је по је ди них зе ма ља. 
Ра зно вр сност ути ца ја ис по ља ва ла се као ток кла сич не кри зе: пад 
дру штве ног про из во да, ве ли ки по раст не за по сле но сти, ин фла ци-
ја, по раст за ду же но сти пре ма ино стран ству, еко ном ско-со ци јал ни 
крах чи та ве ар ми је гра ђа на и др. Нај си ро ма шни ји су, за са да, нај-
ви ше осе ти ли ду би ну и оштри ну кри зе.

Узро ци ове кри зе, то је бар не дво сми сле но ја сно, се жу не по-
сред но у еко но ми је раз ви је них зе ма ља. Али и ка ин тер на ци о нал-
ним по ја ва ма кри зних епи цен та ра. Ма да узро ци кри зе ни су “има-
ли стал ну адре су”, ипак их је не мо гу ће за ма гли ти. Као да се ов де 
исто ри ја, ка ко ка же Хен ри Ки син џер, ни је су о чи ла са сво јим за да-
ци ма.  Џ. Акер лоф и Р. Ши лер об ја шња ва ју “због че га је не по зна-
ва ње на чи на на ко ји еко но ми ја функ ци о ни ше до ве ло до то га да се 
свет ска еко но ми ја на ђе у ста њу у ко ме се днанс на ла зи- обе ле же на 
сло мом кре дит них тр жи штаи прет њом да се ре ал на еко но ми ја јед-
ноствно уру ши”. 

Ов де је ток раз во ја ин тен зив ни јих гло бал них про це са и њи-
хо ва осо би на из у зет но бит ни са аспек та ка ко да ље. Тран сна ци о-
нал ни еко ном ски про це си гло ба ли за ци је  свет ских кре та ња и од-
но са по себ но су ин тен зи ви ра ни то ком не ко ли ко по след њих го ди на 
про шлог ве ка. Ја ча ли су у за ви сно сти од објек тив них ну жно сти 
и усло ва ко је су од ре ђи ва ли аси ме трич ни од но си из ме ђу до бро 
ор га ни зо ва не (у ин тер на ци о нал ним раз ме ра ма) гру пе бо га тих и 
оста лих др жа ва и ре ги о на. Уни вер зал ни за хват еко ном ских тен-
ден ци ја је ши рок, од струк тур них про ме на у свет ским раз ме ра ма, 
ус по ста вља ња са вре ме ног тр жи шта, од ре ђе ног ни воа за јед нич ке 
еко ном ске и раз вој не по ли ти ке, ца рин ских, по ре ских и ва лу тар них 
аспе ка та гло ба ли за ци је, уре ђи ва ња гло бал них од но са ин ду стриј-
ске, тр го вач ке, фи нан сиј ске, ин фор ма ци о не, про из вод не и тех но-
ло шке стан дар ди за ци је и др., па све до укљу чи ва ња ин те лек ту ал не 
сво ји не, ин ве сти ци о них пра ви ла, те ле ко му ни ка ци ја итд. Оби ље 
је, украт ко, про це са, ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у функ ци ји еко-
ном ске гло ба ли за ци је и тзв. “но вог свет ског по рет ка”. Али се ипак 
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ис по ља вао пре су дан ути цај нај ра зви је ни јих и њи хо вих гра бе жљи-
вих ам би ци ја пот по мог ну тих без ком про ми сним ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма. Ни је те шко по ве за ти оства ри ва ње 
ових ам би ци ја и не по сред не из во ре свет ске кри зе. Све то нео до-
љи во упу ћу је на за кљу чак, ко ји до ка зу ју ег закт ни по ка за те љи и 
по на ша ња, да је у прак си при сут на при ме на ве штог ме то да да се 
по сле ди це кри зе “ис по ру че дру гој зе мљи и ре ги о ну”.

По ста вља се пи та ње да ли је ре ал но у овим усло ви ма за сно-
ва ти и афир ми са ти но ву стра те ги ју на кон ми ну лих го ди на сна жног 
при су ства ак ту ел них тен ден ци ја и скло но сти ка кри зи? Да ли је 
свет ска сце на спрем на за је ди но мо гу ће ис по ља ва ње гло ба ли за ци-
је ме ђу на род не еко но ми је са ну жним про ме на ма, са но во-ста рим, 
ко ор ди ни ра ним вред но сним ин стру мен та ри јем и са по де лом “по 
при ро ди ства ри” еко ном ских функ ци ја др жа ве на гло бал ном, ре-
ги о нал ном и на ци о нал ном ни воу. Или, пак, по др жа ти на ја вљи ва-
ње “ко зме тич ких” из ме на и по вр шних вер бал них про ме на ста во-
ва по ли тич ких и еко ном ских цен та ра. ММФ и Свет ска бан ка су 
по ста ви ле ши рок спек тар ме ри ла да се оце ни ку да иду ре фор ме. 
То је на сли чан на чин ура ди ла и Европ ска бан ка за об но ву и раз-
вој, Европ ска Уни ја и слич не ин сти ту ци је ко је има ју од го ва ра ју ћу 
уло гу у ре ги о нал ним усме ра ва њи ма еко но ми ја. Мно го је пи та ња и 
не до у ми ца ка да су у пи та ње са мо свој ства при вре да на ци о нал них 
еко но ми ја и еко ном ске ло ги ке са вре ме них тр жи шних од но са. 

Мно ги те о ре ти ча ри по ста вља ју и дру га пи та ња ве за на за 
прак ти ку то ко ва еко но ми је. Да ли при вре де зе ма ља све та ср ља ју у 
су но врат про па сти ко је но си са да шња фа за гло ба ли за ци је или бе-
ле же про гре сив не про ме не? За што ве ћи на ка сни у ре фор ма ма ко је 
до при но се гло ба ли за ци ји? За што на ци о нал не др жав но сти те шко 
“усту па ју” део осво је них те ре на упли ва у еко ном ске то ко ве? Ни жу 
се и дру га пи та ња и ди ле ме.

Све то на ме ће по тре бу пре ци зног про јек то ва ња еко ном ских 
функ ци ја оних ин сти ту ци ја чи ји је ка рак тер трај но на ци о нал ни.

УСПОСТАВЉАЊЕХИБРИДНОГТОКА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕСАДОМИНА-

ЦИЈОМ“НАЦИОНАЛНОГИНТЕРЕСА”
ЕКОНОМСКИХФУНКЦИЈАДРЖАВЕ

Пред ско ро свим зе мља ма све та пред сто је про це си при хва-
та ња или не при хва та ња но вих са др жа ја за објек ти ви за ци ју до ми-
нант не уло ге по је ди них ви со ко ра зви је них зе ма ља све та, а по себ но 
САД, као глав них но си ла ца са др жа ја и об ли ка гло ба ли за ци је.  САД 
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су за вре ме из бор не кам па ње Би ла Клин то на по ста ви ле за да так да 
оства ре уло гу ар хи тек те но вог све та и да по ста ну “фак тор по др шке 
по зи тив ним сна га ма гло бал не ин те гра ци је - еко ном ске, тех но ло-
шке, по ли тич ке”. Очи глед но да се од овог опре де ље ња еска ли ра ло 
ка пре тва ра њу др жав них ин те ре са у гло бал не, уз ар би тра жну, а у 
нај но ви је вре ме го то во са мо стал ну од лу ку о упо тре би вој не си ле 
НА ТО-а за по ли тич ке при ти ске не пре за ју ћи ни од вој не упо тре бе. 
Сда шња ад ми ни стра ци ја САД и да ље “афир ми ше’ сво је ин те ре се 
по све ту уз пре суд ну уло гу НА ТО-а. У све ту се пре ва зи ла зе гра ни-
се еко ном ског гло ба ли зма.  Све се ви ше на зи ре по ку шај на ме та ња 
ва нин сти ту ци о нал них “та ла са” у ко ји ма се афир ми ше игра та ко-
зва них ди пло мат ских и вој них стра те ги ја, бло ка де и без број них 
ва ри јан ти при ти са ка у на ме та њу по је ди нач ног или ре ги о нал ног 
ин те ре са као гло бал ног и бу ду ћег. 

Од но си у ак ту ел ним свет ским про це си ма гло ба ли за ци је су 
ве о ма сло же ни. Доминира,овојевећоценакојуниконеоспорава,
наметањеполитикеСАДи земаљаокупљених утусврху.На у ка 
ове по јав не ути ца је на гло бал не про це се об ја шња ва ве о ма ег закт-
но. Син те за се мо же ис ка за ти и на овај на чин: “Гло ба ли за ци ја ти-
па 1, тј. од лу ка/не-од лу ка или де ло ва ње/не-де ло ва ње, што све ка-
рак те ри ше гло бал не окви ре или гло бал не на ме ре, по сле па жљи вог 
раз ма тра ња про из и ла зи да је по ре клом из САД. То се од но си на 
сле де ће чи ни о це:

а) Гло бал но ак тив не ги гант ске кор по ра ци је: ве ћи на их је 
под кон тро лом САД. Укљу чу ју ћи и део мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја. Мно ги ги ган ти ове вр сте и ор јен та ци је 
су, као ИБМ, или Мај кро софт, исто вре ме но и до но си-
о ци од лу ка на гло бал ном ни воу и “твор ци ме ђу на род-
них за ко на” по ко ји ма се по на ша ју. Ко тро ла се оба вља 
углав ном пре ко вла сни штва ка пи та ла, али то мо жда и 
ни је од пре суд ног зна ча ја. Цео бе разнско-мо не тар но-др-
жав ни аспект је го то во суд бин ски за њих ва жан, а под 
кон тро лом је ин тер на ци о нал них об ли ка пре суд ног ути-
ца ја САД.   Оно што, та ко ђе, има ве ли ки зна чај је сте кон-
тро ла САД над из во зом осе тљи вих тех но ло ги ја, што се 
спро во ди у скла ду са на ци о нал ним ин те ре си ма Аме ри-
ке.

б) Те ла УН. Ује ди ње не на ци је су кон тро ли са не од стра не 
САД, или се УН оста вља ју без по др шке уко ли ко не узму 
до вољ но у об зир ин те ре се САД. Не ка те ла УН су у ме ри 
пре суд ној за њи хо во по на ша ње кон тро ли са на од стра не 
САД. То исто ва жи и за ММФ, Свет ску бан ку, али и за 
OECD и OSCE.
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в) НА ТО и ЕУ су, или до ми ни ра ни, или ма ни пу ли са ни од 
стра не САД. На овај на чин, САД ко ри сте три сту ба сво је 
до ми на ци је. Та три сту ба су: 1. вој но-тех но ло шки об у-
хват, 2. мо не тар но-ин ду стриј ско-тех но ло шки об у хват, и 
3. иде о ло шко-ме диј ски об у хват. 

г) При су ство “ин те ре сних сфе ра” и ре ги о нал ни ути цај 
САД, као и ути цај у би ла те рал ним об ли ци ма ре гу ли са не 
са рад ње.”

Ка да су у пи та њу ови на во ди за са да је гло бал на до ми на ци ја 
САД нео спор на. На кра ју, по ка зу је се да је са мо јед на на ци о нал на 
вла да спо соб на да де лу је гло бал но: Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. 
То ме ђу тим не зна чи да САД увек по сти жу сво је (јав но) об ја вље не 
ци ље ве. Као при ме ри за ово мо гу да по слу же про ма ша ји код не ких 
“цр ве них др жа ва” (Ки на, Ко ре ја, Ку ба и др.) ко је се са да на зи ва ју 
но вим име ном „др жа ве од ин те ре са”. Ар гу мен ти за ове тврд ње на-
ла зе се у оби љу на уч них и струч них ра до ва.. Ни су бит ни је оспо-
ра ва ни. Ни су из но ше ни ва лид ни до ка зи су прот не про ви ни јен ци је. 
У не ма лом бро ју слу ча је ва се при ме њу ју и дру ги ути ца ји на гло-
бал не то ко ве.

Оби ље је гло бал них по на ша ња “слу жбе них и не слу жбе них” 
ко је ко ри сте “стра те ги ју”  пу за ју ћег ви ше фа зног и ви ше слој ног 
ути ца ја. На при мер еко ном ских об ли ка уце њи ва ња и при ти са ка 
ко је, по пра ви лу, пр ве при ме њу ју САД, а за тим ме ђу на род не еко-
ном ске ор га ни за ци је и ин сти ту ци је. Ра ди се о но вом схва та њу већ 
уста ље них об ли ка ме ђу на род не до ми на ци је на кон што је пост бло-
ков ска ера оста ла иза нас. 

Број не зе мље све та, а ме ђу њи ма и не ке зе мље Евро пе, Ази је 
и Афри ке, су сре ћу се са зна чај ним ути ца јем по кре та и ар ти ку ла ци-
је ин те ре са ко ји су усме ре ни про тив по сто је ће прак се и ре зул та та 
гло ба ли за ци је. Ар гу мен ти су ра зно вр сни и по себ но из ра же ни ка-
да је у пи та њу по ку шај до ми на ци је у овим про це си ма по је ди них 
раз ви је них зе ма ља све та из ван Евро пе и мо гу ће зло у по тре бе не за-
др жи вих свет ских то ко ва за ло кал ни или ре ги о нал ни еко ном ски и 
по ли тич ки ин те рес. Та ко ђе је при сут но нео ства ри ва ње ци ље ва ко је 
пред ства ља ју су шти ну гло ба ли за ци је.

Ја ча уло гатзв.антиглобалиста и из нај ра зви је ни јих зе ма ља 
све та. Џ. Сти глиц ис ти же: “про те сти у Си је тлу ве о ма су по ко ле-
ба ли моћ ни ке у њи хо вој ви зи ји гло ба ли за ци је”. А шта тек ре ћи о 
чи ње ни ци да док у Да во су  за се да Свет ски еко ном ски фо рум, у 
исто вре ме отва ра, у бра зил ском гра ду Пор то Але гре, и одр жа ва 
фо рум “си ро ма шних”. У Бра зи лу је око 100.000 уче сни ка раз го ва-
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ра ло на те му: “дру га чи ји свет је мо гућ”. Ани гло ба ли сти по ку ша ва-
ју да раз об ли че не ке од аспе ка та у “ди ле ма ма” “свет ске вла де” шта 
гло ба ли за ци ја “тре ба да зна чи” и шта се “под њом под ра зу ме ва” у 
бу дућ но сти.

Ја вља ју се све ма сов ни ји зах те ви да је ну жно но во гло бал но 
до ба у ко јем ће, пре ма про це на ма ар хи те ка та, у ма њој или ве ћој 
ме ри, све зе мље све та пар ти ци пи ра ти у про гре сив ним ак тив но сти-
ма да љег раз во ја свет ске при вре де, уз исто вре ме но ин си сти ра ње 
на стра те ги ји да ли бе ра ли за ци ја тр го ви не, стра них ин ве сти ци ја и 
дру гих фак то ра ка пи та ла бу де до ступ на свим на ро ди ма и ко ри сна 
за све зе мље све та, а по себ но за не раз ви је не. 

Оства ре ње гло ба ли зма ће се ме ри ти по себ но сма ње њем “си-
ро ма штва”. Си ро ма штво се у пр вој де це ни ји ово га ве ка да ље алар-
мант но по ве ћа ва ло да би по чет ком свет ске кри зе по при ми ло об лик 
стам пе да. Тен ден ци ја си ро ма штва је све из ра же ни ја у гло бал ним 
раз ме ра ма. Пре ма про це ни струч ња ка OECD, но во гло бал но до ба 
ће омо гу ћи ти да зе мље све та ко је се да нас на ла зе у си ро ма штву 
оства ре “знат но ви ши ни во ма те ри јал ног бо гат ства”. 

        Схва та ње мо дер не еко но ми је и дру штва, свет ских хо ри-
зо на та по ве за но сти кроз по ја ве “гво зде не ну жно сти ка пи тал вред-
но сти” упу ћу је на по тре бу ег закт ни јег из у ча ва ња ко вла да свет-
ским гло бал ним то ко ви ма. Да ли је то је дан, или не ко ли ко цен та ра, 
или се усме ра ва ње ра си па на мно ге фор ме ко је ка рак те ри шу са да-
шњу еру гло ба ли за ци је? Ка ква је уло га свре ме ног тр жи шта и ко ји 
ме ха ни зми и про це си вла да ју на ње му? У до са да шњем де лу тек ста 
ис та кли смо да не при ко сно ве но ме сто ипак при па да број ним по ли-
тич ким и еко ном ским об ли ци ма ути ца ја на упо тре бу на го ми ла ног 
ка пи та ла по ла зе ћи од ге о стра те шких ин те ре са, на функ ци о ни са ње 
“пла не тар не игре рта зме не”, ме ђу на род но тр жи ште ка пи та ла и др. 
Ни је те шко за кљу чи ти да је ну жно пре у ре ђе ње ин сти ту ци о нал ног 
ор га ни зо ва ња ко ји усме ра ва ју про це се гло ба ли за ци је у свре ме ном 
све ту. У тим окол но сти ма ну жно је и кон сти ту и са ње “еко но ми је 
мо дер не др жа ве”. 

Тра га ње за “кон сти ту тив ним еле мен ти ма” и на чи ну функ-
ци о ни са ња еко но ми је бу дућ но сти пре ва зи ла зе ћи “гра ни це епо ха” 
раз ре ши ће број не не до у ми це, пи та ња и ди ле ме. Ме ђу њи ма је и 
ка рак тер уло ге др жа ве у на ци о нал ној, ре ги о нал ној и гло бал ној еко-
но ми ји.
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ПРОШИРЕЊЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕЕКОНОМИЈЕ

ИУЛОГАНАДНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Не за др жи ви свет ски про це си гло ба ли за ци је по ста ју ствар-
ност ве ћи не са ко ји ма ће се су сре та ти свет ски то ко ви ка пи та ла и 
еко но ми је зе ма ља све та.  Овај еко ном ски не за др жи ви ток ти че се, 
пре све га, по те ре бе про ме на до са да шњег по на ша ња раз ви је них зе-
ма ља и свет ских еко ном ско-фи нан сиј ских и дру гих то ко ва. Оних 
ко ји су од ре ђи ва ли “пра ви ла игре” уз исто вре ме но по ти ски ва ње 
вред но сно-де мо крат ске и со ци јал не објек тив но сти и афир ми са-
ње кон тра дик ци ја и из о па че ња. Гло бал не свет ске про це се пра ти 
из град ња прет по став ки за на ста ја ње та ко зва ног “новогглобалног
доба”. У игри су ра зно вр сни ар гу мен ти и кри те ри ји ко ји на ја вљу-
ју “ве ли ке про ме не”. У њи ма без у слов но и не у мит но на ста је од ре-
ђе на фор ма но ве др жа во сти – над на ци о нал ног др жав ног апа ра та и 
по ли ти ке.  

У бу ду ћим сло же ним и про ти ву реч ним про це си ма гло ба ли-
за ци је по ка за ће се кључ ном и опре де љу ју ћом ствар на по зи ци ја од-
го ва ра ју ћег др жав ног ор га ни зо ва ња по рет ка бу дућ но сти. Држава
(каонационална,регоналнаисветска)постајенезаобилазнино-
силацглобализаије,пресуданчинилацреалногстањаекономијеи
социјално-економских основа неумитних промена. Оту да је не за-
др жив пут да на ци о нал не др жа ве, ко је су до са да би ле пре суд ни 
фак тор – “основ ни су бјек ти у ме ђу на род ном еко ном ском по рет-
ку”, при хва те но ви оквир у ко ме ће се фор ми ра ти над на ци о нал-
на др жав ност са сво јим не при ко сно ве ним пра ви ма и оба ве за ма, 
овла шће ња ма и мо ћи. Еко ном ски по ре дак ин тер на ци о нал не “ше-
ме и мо гућ но сти” и еко ном ску афир ма ци ју ка пи та ла (не за ви сно 
од ре ги о нал ног и др жав ног пор ре кла) тре ба да ус по ста ви је дин-
стве но ми ље еко ном ских функ ци ја др жа ве са ци љем раз ви ја ња и 
афир ма ци је мо дер не еко но ми је. Ви ше не за до во ља ва ауто ном но и 
ха о тич но ор га ни зо ва ње (са не до зво ље ним по ли тич ким ути ца јем) 
еко ном ских ин сти ту ци ја еко но ми је (мно ги те о ре ти ча ри је зо ву ме-
ђу на род на еко но ми ја).  Ста ње на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та-
ла, ме ђу на род ном бан кар ству и кључ ним еко ном ско-фи нан сиј ским 
про це си ма и ме ха ни зми ма, бер зан ском по сло ва њу, у свет ским ин-
ве сти ци о ном то ко ви ма, бер зан ском пол со ва њу, са де ви зним тр жи-
шти ма, це на ма про из во да и услу га, за штит них ца ри на и др. тра же, 
пре све га раз у ме ва ње еко но ми је и на чи на ње ног ре гу ли са ња и ор-
га ни зо ва ња.
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Тен ден ци је еко ном ског раз во ја, на по чет ку ово га ве ка, не-
што су ег закт ни је и кон крет ни је ја ча ле уло гу еко но ми је ре ги о на, са 
ве ћим овла шће њи ма ре ги о нал не др жа ве у оба вља њу ни за функ ци-
ја и за јед нич ких фор ми ор га ни зво ва ња. Сна жи ла је, ка ко смо већ 
са же то ана ли зи ра ли, ре ги о на ли за ци ја на прин ци пу уну тра шње и 
ме ђу соб не гло ба ли за ци је  у окви ри ма Европ ске Уни је, Се вер но а-
ме рич ке, Ис точ но а зиј ске уни је и др. Ови и дру ги ре ги о ни бли жи су 
из ра жва њу ве ћих и ре ал ни јих мо гућ но сти оп стан ка на ци о нал них 
др жа ва у бу дућ но сти. Ре ал ност је, за са да, ви ше ис ка за на као по де-
ла “сфе ра” у ко јој се ре ги о нал ни еко ном ски по ре дак на мет нуо као 
до дат ни, не за о би ла зни, фак тор бу ду ћих гло бал них про це са. 

Ја сно је да део на ци о нал ног су ве ре ни те та у обла сти ме ђу на-
род них еко ном ских по сло ва оста је са чу ван али је пред на ма вре ме 
ства ра ња гло бал но и ре ги о нал но уре ђе не еко но ми је.   

Еко ном ске функ ци је др жа ве про ви ни јен ци је се не мо гу ви ше 
за о би ла зи ти у на уч ном по и ма њу аде кват них об ли ка гло ба ли за ци је. 
У том кон тек сту ја вља се нео д ло жна по тре ба да раз не вр сте су-
бјек тив ног или др жав ног уре ђе ња еко но ми је те о риј ски кри тич ки 
оце ни мо има ју ћи у ви ду ре ал не по те ре бе, њи хо ве ствар не учин ке 
и све дру ге кри те ри је за за сни ва ње еко ном ски ра ци о нал не и оп ти-
мал не ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња. Ни је до вољ но са мо по ћи 
од ра зних вр ста “праг ма ти зма” ко је се по ја вљу је на свим ни во и ма 
ор га ни за ци је и раз ма тра ње про бле ма оправ да но сти по сто ја ња Ши-
ро ког ус по ста вља ња мо дер не про дук ци је и раз ме не. 

Об зи ром на све кон тро вер зе и про ти ву реч но сти ко је до но си 
ма ње – ви ше фун цки о нал на др жа ва у свим еко но ми ја ма све та бит-
на ка рак те ри сти ка  ак ту ел ног ста ња је ка ко осло бо ди ти еко ном ске 
сна ге про гре са и раз во ја а да им не бу де смет ња рев ност др жав ног 
за хва та ња. Ра ди се о ди на мич ним “сфе ра ма еко но ми је и и еко ном-
ског по на ша ња”, си сте ма и ис ку ста ва. Али и прак си у ко јој се ши-
ри др жав но ста ра тељ ство над оби љем из да та ка ко ји пред ста вља ју 
еле мент дру штве но-еко ном ског раз во ја али и, са еко ном ског ста-
но ви шта, упо тре бе и сма њи ва ња аку му ла ци о ног по тен ци ја ла до-
хот ка. Ово су са вре ме ни про це си ка рак те ри стич ни ка ко за ло кал не, 
др жав не, ре ги о нал не та ко и за гло бал не ни вое ор га ни зо ва ња.

Број ни су слич ни про бле ми, ди ле ме и на чи ни при ла го ђа ва-
ња јав них при хо да ка рак те ру, на чи ну и ком пе тен ци ја ма др жа ве у 
еко но ми ји у пер спек ти ви. Др жав не еко ном ске функ ци је су сре ћу се 
са, не ма ње ва жним фе но ма нео, при су ства еко но ми је тро шко ва и 
аде кват не кон тро ле. Сва ка ме ђу на род на и ре ги о нал на ин те гра ци је 
има по сла са на чи ном до ла ска до сред ста ва за оба вља ње по сло-
ва због ко јих је и осно ва на а ко ја омо гу ћу ју за до во ље ње број них 
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функ ци ја. У ак ту ел ној при ме ни су раз ли чи та ре ше ња: од ко ти за-
ци ја-до при но са чла ни ца, са мо стал но при ку пља ње при хо да на под-
руч ју ин те гра ци је и из дру гих из во ра. По треб но је да сви ти мо да-
ли те ти бу ду укљу че ни у це ли ну јав не по тро шње а али квот ни део 
тре ба да по ста не је дин стве на це ли не јав них фи нан си ја сва ке др-
жа ве (чла ни це те ин те гра ци је) по себ но.  То су нео ту ђи ве еко ном-
ске функ ци је др жа ве у сом оства ри ва њу са вре ме не уло ге у од но си 
ин ве сти ци ја и по тро шње.

На при ме ру Европ ске Уни је мо же мо про сле ди ти на ра ста ње 
про бле ма ка рак те ри стич них за ра е ги о нал не и гло бал не то ко ве а ко-
ји су ве за ни за фи нан си ра ње функ ци ја и по сло ва ових ин сти ту ци ја. 
Фо ми ра ње ма те ри јал них осно ва функ ци о ни са ња ЕУ про из во ди ло 
је, од са мог ње ног осни ва ња, кон тра вер зе, не га тив на ре а го ва ња, 
оспо ра ва ња. Али су се исто вре ме но функ ци је ши ри ле (у сми слу 
ква ли те та и кван ти те та) и по ве ћа ва ла ова вр ста јав не по тро шње. 
“Сви би ра до да при ма ју под сти цај на сред ства из бу џе та, али не ра-
до гле да ју на упла те до при но са у бу џет ЕУ.”       

Уста но вље но је те мељ но на че ло фи нан си ра ња јав них по тре-
ба у ЕУ. Глав ни при хо ди су из по ре за на до дат ну вред ност (ПДВ) 
зе ма ља чла ни ца у из но су од 1,4%. Ту су и дру ги из во ри (ца ри не, од 
про да је по љо при вред них при зво да и дру гих тран сак ци ја).    

Са вре ме ни по јав ни об ли ци гло ба ли за ци је на ме ћу низ дру-
гих од го во ра и про ме на, ко је су, раз ли чи те по свом ка рак те ру, а 
ти чу се пре ци зи ра ња ње ног да љег оства ри ва ња и пост ва ри ва ња 
у бу дућ но сти. Је дан број ди ле ма и нео п ход них раз вој них про це са 
раз ма тра ли смо у овој гла ви. Ме ха ни зми ових про це са са аспек та 
бу дућ но сти са мо смо на зна чи ли.  

***
Ни је ма ли број те о ре ти ча ра и ана ли ти ча ра ко ји, са пра вом, 

ви де не ми нов ност остан ка на ци о нал них др жа ва у вре ме ну но ве 
гло ба ли за ци је по ла зе ћи од без број по ли тич ких, со ци јал них, еко-
ном ских, кул тур них, фи нан сиј ских и дру гих  раз ло га. Го то во је не-
мо гу ће за о би ћи сна гу ар гу ме на та и раз ло га ко ји су ве за ни за не ми-
нов ност оп ти ми за ци је на ци о нал них еко но ми ја.  

Пред на ма је ну жност из град ње но вих са др жа ја гло ба ли-
за ци је. Ти ме се отва ра по тре ба за кри тич ком ана ли зом са да шње 
прак се ин тер на ци о нал ног сег мен та еко но ми је, ег зи стен ци је кључ-
них стра те шких опре де ље ња и ствар них ре зул та та, по ла зе ћи од 
ускла ђе но сти са ну жним са вре ме ним свет ским кри те ри ји ма “пла-
не тар не игре раз ме не”, ну жним мо мен ти ма и фе но ме ни ма и дру-
гим про це си ма. Исто вре ме но је не ма ње ва жан  за да так оце на 
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ак ту ел ног ста ња ин тер на ци о на ли за ци је кроз ути ца је еко ном ски 
моћ них фак то ра ко ји опре де љу ју зби ва ња и су шти ну свет ске гло-
ба ли за ци је про из вод ње и еко но ми је. Са да се овај ути цај, угла вом, 
кон цен три ше у не фор мал ним цен три ма еко ном ске и по ли тич ке 
мо ћи. Гло бал но дру штво се мо ра осло ни ти на над на ци о нал на те-
ла, од го ва ра ју ће уре ђе ње и ре гу ли са ња (са сна гом за ко на)  то ко ва. 
У обла сти ма еко ном ских функ ци ја ове по тре бе су још из ра же ни је. 
Њих пра ти не за о би ла зна ну жност уре ђе ња гло бал них јав них фи-
на си ја и јав не по тро шње у скло пу ин сти ту ци о нал ног об ли ко ва ња 
и уре ђе ња. Пра ти их и но во кон сти ту и са ње и уло га на ци о нал не 
др жа ве у окви ру ово га де ла јав не по тро шње.

Ове све стра не про ме не функ ци ја др жа ве су ви ше слој не и об-
у хват не. Ту ле же број не сло же но сти на шег ис тра жи ва ња и ана ли-
зе. Ни је те шко кри тич ки оце ни ти тен ден ци је у сфе ри еко ном ског 
си сте ма, еко ном ске по ли ти ке, јав них фи нан си ја, гло бал них то ко ва 
ка пи та ла и ам би ци ја по је ди них еко но ми ја ре ги о на, др жа ва. Те же 
је уоп шти ти ци ви ли за циј ско »ко ме ша ње« на ли ни ји ства ра ња ра-
ци о нал ни је, струч ни је и ефи ка сни је др жа ве, про јек то ва ње ње них 
мо дер них функ ци ја, но вих де ло кру га и ин сти ту ци о нал них ка па ци-
те та. Ра ди се о ду бо ким и те мељ ним пре у де ша ва њи ма са »но вим 
алат ка ма« ко је ће омо гу ћи ти уза јам но бо га ће ње ка пи та ла, гра ђа-
на, др жа ва али на осно ви објек тив них мо гућ но сти уз не за о би ла зно 
(за ко ни то)  мак си ми ра ње при вред ног и дру штве ног про гре са.

SretenSokic

ECONOMICFUNCTIONSOFTHESTATE
-GLOBALIZATIONANDREGIONS

Summary
The la test glo bal eco no mic – fi nan cial cri sis has ine vi tably led to 

a cri ti cal exa mi na ti on of va ri o us eco no mic aspects. Se ar ching for the ca-
u ses of the cri sis, the re is al so trying to ma in tain all pre va i ling seg ments 
of eco no mic and so cial or ga ni za tion. We stern “the o ri es” and re ig ning 
hol ders of po li ti cal de ci si ons (2007) be gan to im ple ment re me dial me-
a su res of the ri ski est forms of cri ses (lar ge banks) and sti mu la ting de-
mand. The past three years ha ve pas sed in an ef fort of re du cing ef fects 
of the cri sis, and yet ten dency of its in cre a sing even mo re strengthe ning 
its re so ur ces.  The la test at tempts in the U.S. and the Euro zo ne shows 
that prag ma tism pre va ils. For our the ma tic ori en ta tion is the most im-
por tant be ha ving of many car ri ers of eco no mic po licy me a su res  at the 
in ter na ti o nal le vel. So, apart from me a su res in the sphe re of na ti o nal 
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eco nomy (in cre a sing the bud get de fi cit, chan ges in the sphe re of fi scal 
po licy, the sta te of pu blic debt, so cial po licy) is espe ci ally im por tant 
to un der stand the new pro ces ses of glo bal eco no mic  fun cti ons of the 
sta te for the sa ke of esta blis hing a new pha se of re la ti ons which di rect 
in a new way com pe ten ce of the sta te in the eco nomy, but al so the cir-
cum stan ces. Glo ba li za tion of the eco nomy and po li tics is be co ming a 
“glo bal plot” of am bi ti ons and re a lity. Our re vi ew is al so in this con text.
Key words: eco no mic fun cti ons of the sta te, glo ba li za tion, eco no mi es of na-

tion sta tes, su pra na ti o nal sta te hood.
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Resume
In this pa per we start from the ge ne rally pro per and sci en ti fi cally 

ve ri fied at ti tu de that re form of the sta te sho uld pro vi de, as an ac tion 
pro ject of so cial tran sfor ma tion, the op ti mal ex pan si on of eco no mic 
and de ve lop ment op por tu ni ti es, ra ti o nal and wi dely ac cep ted pro gram 
to eco no mi cally ef fi ci ent so cial so ci ety. Mo dern ten den ci es of the world
economy show the ir form and de ve lop ment flows in the broad ap pe a-
ran ce of globalizationandregionalization. In this pro ces ses the re is an 
abun dan ce of fun cti ons per for med by spe ci fic in sti tu ti ons that re pre sen-
ting the eco no mic fun cti ons of the na ti o nal sta te in the past. The eco no-
mic mo der nity of the world in par ti cu lar, and to an on go ing, myste ri o us 
in com ple te ness flow of mo ving cer tain eco no mic fun cti ons per for med 
by the na ti o nal sta te to a le vel of cer tain de gree of in ter na ti o na li za tion 



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36. стр.93-124.

124

(ca pi tal, ma na ge ment, stock-mo ne tary ac ti vi ti es and be ha vi ors, ban-
king and cre dit flows, the be ha vi or of mul ti na ti o nal com pa ni es, etc.). 
Not so long ago when the re we re na tion-sta tes we re the key ac tors in 
in ter na ti o nal eco no mic or der. New glo bal and re gi o nal eco no mic or der 
is ba sing (and will be ba sed) its own en tity on the abun dan ce of in de-
pen dent fun cti ons. But relying on the sta te, with the new po si tion and 
eco no mic fun cti ons, which is una vo i da ble in mo dern pro ces ses from 
in sti tu ti o na li za tion to the mar ket and ot her gu i ded eco no mic flows (re-
di rect de ve lop ment, ac cu mu la tion, pro duc tion ...). Va ri o us at tempts of 
cre a ting a new mix tu re of the clas sics, the mo ne ta rists and neo-mo ne-
ta rists, the Keyne sian con cep tion of the sta te are the big gest ob stac le 
to ef fi ci ent exit from the cur rent glo bal eco no mic and fi nan cial cri sis.

Not a small num ber of the o rists and analysts who, cor rectly, see 
the ine vi ta bi lity of na tion-sta tes to re main in a ti me of glo ba li za tion, 
star ting from a nu me ro us of po li ti cal, so cial, eco no mic, cul tu ral, fi nan-
cial and ot her re a sons. It is al most im pos si ble to bypass the for ce of ar-
gu ments and re a sons re la ted to the ne ces sity of op ti mi zing the na ti o nal 
eco nomy. This ar tic le is just aimed to of fer ar gu ments for the de ve lop-
ment of at ti tu des that are in fa vor of re de fi ning the eco no mic fun cti ons 
of the na ti o nal sta te.

* Овај рад је примљен 5. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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