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Сажетак
Као сво је вр сна до град ња нај ши рих ли бе рал них по ли тич ких 

схва та ња, нео ли бе ра ли зам и нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам су 
је дан од кључ них те о риј ских при сту па уну тар на у ке о ме ђу на род-
ним од но си ма и сту ди ја без бед но сти о раз у ме ва њу ме ђу на род не 
(без бед но сне) ствар но сти у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Има ју ћи у 
цен тру па жње анар хич ну струк ту ру ме ђу на род ног си сте ма, нео ли-
бе ра ли и нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти, при хва та ју ћи и не ке 
основ не по став ке нео ре а ли зма, на гла ша ва ју зна чај ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја и ре жи ма у ус по ста вља њу и одр жа ва њу са рад ње из-
ме ђу др жа ва као ра ци о нал них ак те ра, ко је кроз ту са рад њу пре све-
га те же оства ри ти ап со лут ну до бит, у од но су на (нео)ре а ли стич ке 
ста во ве о пре о вла да ва ју ћем зна ча ју ре ла тив не до би ти за др жа ве и 
њи хо ве уско-се бич не ин те ре се. Оштра де ба та из ме ђу нео ли бе ра ла 
и нео ре ли ста (нео-нео де ба та) обе ле жи ла је те о ри ју ме ђу на род них 
од но са и сту ди је без бед но сти по след њих де це ни ја, али се ни да нас 
не на зи ре њен ко на чан ис ход. Тим пре, јер са вре ме на ме ђу на род-
на по ли тич ка и без бед но сна ствар ност, на осно ву кон крет них при-
ме ра из ме ђу на род не прак се до во ди у пи та ње го то во све ста во ве 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та «Развојинституцио-
налнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкри-
миналуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција». Про је кат фи нан си ра Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре-
а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014).
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нео ли бе рал них ин сти ту ци о на ли ста, пре све га мо ти ве, усло ве, нор-
ме, пра ви ла и про це ду ре ус по ста вља ња и одр жа ва ња те са рад ње и 
искре но по на ша ње др жа ва у тим аран жма ни ма. Ис ку ства го во ре да 
су до са да шњи ус по ста вље ни об ли ци са рад ње из ме ђу др жа ва би ли 
и ко ри сни и штет ни за др жа ве, јер их, из ме ђу оста лог, по себ но од-
ли ку ју на сто ја ња моћ них др жа ва да ума ње на ци о нал не без бед но-
сне ка па ци те те сла би јих др жа ва и че сто оства ре хе ге мо ни стич ке 
ци ље ве на њи хо ву ште ту. 
Кључ не ре чи: др жа ве, ме ђу на род не ин сти ту ци је, нео ли бе ра ли зам, нео-

ре а ли зам, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам, на ци о нал на 
без бед ност, са рад ња у без бед но сти.

РАЗВОЈИОСНОВНЕПОСТАВКЕ
НЕОЛИБЕРАЛИЗМАИНЕОЛИБЕРАЛНОГ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

 Нео ли бе ра ли зам, као по се бан те о риј ски пра вац у раз у ме-
ва њу свет ске по ли ти ке1), пред ста вља до град њу и мо ди фи ка ци ју 
ли бе рал них те о ри ја, ма да по сто је ми шље ња да нео ли бе ра ли зам 
зна чај но од сту па од из вор них по став ки ли бе ра ли зма.2) Нео ли бе-
рал ни при ступ у те о ри ји ме ђу на род них од но са у цен тру свог ин-
те ре со ва ња има ап со лут не вред но сти и до бит/ко рист др жа ва (еко-
ном ске, стра те шке, без бед но сне, и др.), и ве о ма ма ли зна чај да ју 
ре ла тив ним ве ли чи на ма, за ко је се, по ње му, за ла же (нео)ре а ли-
стич ка шко ла ме ђу на род не по ли ти ке. Из угла сту ди ја без бед но сти 
нео ли бе ра ли зам ис тра жу је на чи не на ко је ме ђу на род не ин сти ту-
ци је и ре жи ми уна пре ђу ју ме ђу на род ну са рад њу ге не рал но, ти ме 
и са рад њу у без бед но сти.3) Ње му срод не ин сти ту ци о на ли стич ке 
сту ди је у окви ру ме ђу на род них од но са сма тра ју да је на ста нак ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја по сле ди ца де ло ва ња на ци о нал них др жа-
ва као ак те ра си стем ског/ме ђу на род ног ни воа, ко је на сто је уве ћа-
ти сво ју моћ и оства ри ти сво је се бич не ин те ре се, од но сно уве ћа ти 

1) О ли бе ра ли зму као те о риј ском из во ри шту нео ли бе рал них схва та ња оп шир ни је у: С. Пе-
ри шић, “Ли бе ра ли зам в.с. де мо кра ти ја: Огра ни ча ва ње по ли тич ке де мо кра ти је - ис ко рак 
ка из град њи гло бал ног ни хо ли стич ког дру штва”, Српскаполитичкамисао, 2009, год. 
16, вол. 25,  бр. 3, стр. 63-82.

2) З. Го лу бо вић, “Еле мен ти кри ти ке нео ли бе рал ног мо де ла тран зи ци је”, Социолошкипре-
глед, 2004, вол. XXXVI II, 1-2, стр. 7.

3) Ви ди: Ч. В. Ке гли, Јр. и Ј.Р. Вит коф, Светскаполитика-трендитрансформација, Цен-
тар за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ди пло мат ска ака де ми-
ја, Бе о град, 2004, стр. 96-97.
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соп стве ну без бед ност у од но су на дру ге др жа ве.4) Основ на ана ли-
тич ка прет по став ка нео ли бе ра ли зма (и нео ли бе рал ног ин сти ту ци-
о на ли зма) је по сто ја ње Вест фал ског мо де ла ме ђу на род ног си сте-
ма, у ко ме су др жа ве ра ци о нал ни ауто ном ни ак те ри, ко ји сту па ју 
у сло же не и ра зно вр сне (еко ном ске, по ли тич ке и др.) ме ђу соб не 
од но се на сто је ћи из њих из ву ћи ап со лут ну до бит.

Глав не смет ње ус по ста вља ња и одр жа ња са рад ње из ме ђу др-
жа ва у анар хич ни ом ме ђу на род ном си сте му5) по нео ли бе ра ли ма су 
страх од ва ра ња и из да ја/де зер тер ство. Тај страх спре ча ва са рад њу, 
чак и ка да ра ци о нал не др жа ве ра де за јед но на обо стра ну ко рист. 
Из лаз из тог за ча ра ног кру га по нео ли бе ра ли ма је у ја ча њу ме ђу-
на род них ин сти ту ци ја и ре жи ма, ко ји ре ша ва ју про блем стра ха на 
три раз ли чи та на чи на. Пр во, ин сти ту ци је и ре жи ми ства ра ју осе ћај 
прав не од го вор но сти (осе ћај оба ве зе из ме ђу др жа ва да се при др-
жа ва ју утвр ђе них пра ви ла и спо ра зу ма). Дру го, ин сти ту ци је и ре-
жи ми сма њу ју тро шко ве тран сак ци ја из ме ђу др жа ва, и обез бе ђу ју 
тран спа рент ност и ин фор ма ци је о др жав ним ак ци ја ма, што је им 
је и нај ва жни ја функ ци ја. При ме ра ра ди, ко нач ни циљ ре жи ма је да 
сма њи не из ве сност у си сте му, чи ме се омо гу ћа ва др жа ва ма да ви-
ше и ис кре ни је са ра ђу ју, при че му се ефек ти анар хи је убла жа ва ју.6) 

Нео ли бе ра ли ви де др жа ве као са мо-за ин те ре со ва не ак те ре 
(ра ци о нал не его и сте/ rationalegoists) у анар хич ном ме ђу на род ном 
си сте му, из ме ђу ко јих је мо гу ћа са рад ња кроз де ло ва ње ме ђу на-
род них ин сти ту ци ја и ре жи ма, чи ме се убла жа ва ју не га тив ни ефек-
ти анар хи је. Иако је по њи ма са рад њу у без бед но сти мно го те же 
по сти ћи. од са рад ње у дру гим обла сти ма, ко лек тив на без бед но сна 
струк ту ра пре ма нео ли бе ра ли ма се мо же из гра ди ти и у анар хич ном 
си сте му, док нео ре а ли сти за го ва ра ју рав но те жу сна га и са ве зе као 
оквир до сти за ња без бед но сти. Над ле жност и моћ ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја и ре жи ма за ви си од др жа ва и њи хо ве про це не ко ли-
ко их ме ђу на род не ин сти ту ци је и ре жи ми мо гу “оја ча ти”, ну де ћи 
им про стор за раз ме ну ин фор ма ци ја што во ди “уза јам но ко ри сним 
спо ра зу ми ма” са дру гим ак те ри ма си стем ског ни воа.7) 

Моћ и до мет ме ђу на род них ин сти ту ци ја за ви си од про ра-
чу на/про це не др жа ва као си стем ских ак те ра ко је, кроз де ло ва ње 

4) R.O. Ke o ha ne, AfterHegemony:CooperationandDiscordintheWorldPoliticalEconomy, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1984, pp. 12-13.

5) Упо ре ди: Д.Р. Си мић, “Уз бур ка ност у гло бал ној по ли ти ци (Од ме ђу на род ног по рет ка до 
гло бал ног сру штва)”, Српскаполитичкамисао, 2008, год. 15, вол. 22, бр. 4, стр. 17. 

6) M. Grif fiths, T. O’Cal lag han and S.C. Ro ach, InternationalRelations:TheKeyConcepts (Se-
cond Edi tion), Ro u tled ge, New York, 2002, pp. 282-283.

7)  Ibid.
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у ин сти ту ци ја ма и де ло ва ње са мих тих ин сти ту ци ја, по ку ша ва ју 
мак си мал но уве ћа ти сво је ин те ре се, због че га се ин сти ту ци је ви де 
као зависнева ри ја бле др жав не ак ци је.8) Ме ђу на род не ин сти ту ци је 
нео ли бе ра ли де фи ни шу као “скуп пра ви ла ко ји ма се од ре ђу је на-
чин на ко ји ће др жа ве са ра ђи ва ти и ре гу ли са ти ме ђу соб не не спо ра-
зу ме у слу ча ју су ко ба ин те ре са”9) због че га се и сма тра ју зна чај ним 
ин стру мен ти ма ме ђу на род не са рад ње. Пре ма не ли бе ра ли ма, ме ђу-
на род не ин сти ту ци је омо гу ћа ва ју љу ди ма да ве ру ју да ће су ко би 
би ти из бег ну ти, јер оне про ду жу ју сен ку бу дућ но сти и ума њу ју 
акут ност без бед но сне ди ле ме, убла жа ва ју анар хи ју у ме ђу на род-
ном си сте му ко ја се огра ни ча ва и сма њу је њи хо вим де ло ва њем.10) 
Ме ђу на род не ин сти ту ци је по нео ли бе ра ли ма ста би ли зу ју оче ки ва-
ња др жа ва - чла ни ца ме ђу на род ног си сте ма у че ти ри прав ца: 1/ 
обез бе ђу ју осе ћај тра ја ња; пру жа ју при ли ку за реципрочнопона-
шање; 2/ омо гу ћа ва ју про ток ин фор ма ци ја; и 3/ омо гу ћа ва ју на чи-
не да се ре ше су ко би; 4/ чи ме ства ра ју кли му у ко јој се раз ви ја ју 
оче ки ва ња стал ног ми ра. 

Да кле, ме ђу на род не ин сти ту ци је су из у зет но зна чај не јер 
пру жа ју ин фор ма ци је др жа ви о ак ци ја ма дру гих др жа ва, де фи-
ни шу стан дар де за про це ну по на ша ња дру гих др жа ва и ка зне за 
кр ше ње ус по ста вље них пра ви ла са рад ње, обез бе ђу ју оквир за об-
ли ко ва ње не кон фликт ног по на ша ња др жа ва - чла ни ца тих ин сти-
ту ци ја, чи ме се олак ша ва и по спе шу је са рад ња из ме ђу др жа ва.11) 

По ред ме ђу на род них ин сти ту ци ја, нео ли бе рал ни ин сти ту-
ци о на ли сти по себ ну па жњу по кла ња ју и ме ђу на род ним ре жи ми-
ма, ко ји ге не рал но пред ста вља ју “скуп нор ми ко ји ма се утвр ђу ју 
на чи ни на ко је се др жа ве мо гу над ме та ти и са ра ђи ва ти са дру гим 
др жа ва ме, и за бра њи ва ти не при хва тљи ве на чи не по на ша ња”, од-
но сно “нор ме, пра ви ла и про це ду ре за за јед нич ку ак ци ју са ко јом 
се са гла сио низ др жа ва”.12) У ужем сми слу, без бед но сни ре жим (se-
curityregimes) као кон цепт је из ве ден из оп штег пој ма ре жи ма и 
уско је ве зан за став о нео п ход но сти ја ча ња ме ђу на род них ин сти-

8) Р.Б. Ба кер, «Но ви ин сти ту ци о на ли зам и ме ђу на род ни од но си», Међународнипроблеми, 
2011, вол. LXI II, бр. 3, стр. 352-353.

9) R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons: Two Ap pro ac hes”,  International StudiesQuar-
terly, 1988, Vol. 32, No. 4, p. 393.

10) Де таљ ни је: R.O. Ke o ha ne, AfterHegemony...,op.cit.pp. 65-85.

11) L.L. Mar tin, “In sti tu ti ons and Co o pe ra tion: San cti ons du ring the Fal kland Islands Con flict”, 
InternationalSecurity, 1992, Vol. 16, No. 4, pp. 143-144; Упо ре ди: J.J. Me ar she i mer, “A Re-
a list Reply”, InternationalSecurity, 1995, Vol. 20, No. 1, p. 85.

12) Ј. Ј. Me ar she i mer, “ The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  InternationalSecurity, 
1994/95, Vol. 19, No. 3, pp. 5-49.
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ту ци ја у очу ва њу ме ђу на род не без бед но сти и ми ра.13) Ре жим се по-
сма тра као “скуп им пли цит них и екс пли цит них прин ци па, нор ми, 
ус по ста вље них про це ду ра и пра ви ла на ко је се осла ња ју ак те ри у 
ме ђу на род ним од но си ма”.14) Су шти на ре жи ма је у: 1/ принципима 
као ве зив ном тки ву те о риј ских по став ки о то ме ка ко свет функ ци о-
ни ше; 2/ нормама ко је опи су ју оп ште стан дар де по на ша ња и утвр-
ђу ју пра ва и оба ве зе др жа ва. Нор ме и прин ци пи од ре ђу ју ка рак тер 
ре жи ма и не мо гу се ме ња ти без про ме на са ме при ро де ре жи ма; 3/ 
правилима ко ја раз ра ђу ју оп ште нор ме и прин ци пе, да би се ускла-
ди ли су ко би ко ји мо гу по сто ја ти из ме ђу прин ци па и нор ми; и 4/ 
процедурамадоношењаодлука ко је утвр ђу ју по себ не об ли ке по-
на ша ња (нпр. си стем гла са ња и сл.).15) Сам без бед но сни ре жим је 
фе но мен XX ве ка и у те о риј ским сми слу пред ста вља су прот ност 
кон цеп ту “без бед но сне ди ле ме”. Иде ја без бед но сних ре жи ма се за-
сни ва на по ја ча ној све сти о по тре би ускла ђи ва ња и ус по ста вља ња 
ве ћег ни воа са рад ње и по ве ре ња из ме ђу др жа ва у обла сти на ци о-
нал не и ме ђу на род не без бед но сти. За да ци ре жи ма су ства ра ње тач-
но утвр ђе ног по рет ка и ус по ста вља ње прав де - јер се је ди но у по-
рет ку ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње прав де мо же до сти ћи ста би лан 
мир.16) Без бед но сни ре жи ми под ра зу ме ва ју ста ња у ко ји ма “гру па 
др жа ва, у на сто ја њу да при гу ши без бед но сну ди ле му, са ра ђу је ка-
ко би пре ва зи шла ме ђу соб не не су гла си це и из бе гла рат, соп стве-
ним по ступ ци ма и про це на ма по на ша ња дру гих».17) Ме ђу на род не 
ре жи ме ства ра ју др жа ве у на сто ја њу да “раз ра де пра ви ла са рад ње 
чак и ка да на ме ђу на род ном пла ну вла да анар хи ја”.18) По сле Дру-
гог свет ског ра та из гра ђе ни ре жи ми има ли су ја сно утвр ђе на пра-
ви ла и ин сти ту ци је на ко ји ма се раз ви ја ла ме ђу на род на са рад ња у 
од ре ђе ној обла сти (Оп шти спо ра зум о та ри фа ма и тр го ви ни).

13) R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons..”,  op. cit., p. 383; L.L. Mar tin, “Institutiоnalist 
vi ew: internatiоnal institutiоns and sta te stra te gi es”,  In T.V Paul and J.A. Hall (eds) (1999).  
InternationalOrderandtheFutureofWorldPolitics, Cam brid ge Uni ver sity Press, New York, 
1999, p. 79. 

14) S.D. Kra sner (ed), InternatiоnalRegimes, Cоrnell Uni ver sity Press, New York, 1983, p. 2.

15) S.D.Kra sner, StructuralCоnflict:TheThirdWоrldАgainstGlоbalLiberalism, Uni ver sity оf 
Califоrnia Press, Ber kley, 1985, p. 4-5.

16) C.W. Ke gley Jr. and G.A. Raymоnd, ExоrcisingtheGhоstоfWestphalia:BuildingWоrldOr-
derintheNewMillennium, Pren ti ce Hall, New Jer sey, 2002, p. 5.

17) R. Jer vis, “Se cu rity Re gi mes”, B. Bu zan, (1991). People,State&Fear:AnAgendaforIn-
ternationalSecurityStudiesinthePost-CоldWarEra (se cond edi tion), Pe ar son Long man,
Lon don, p. 218; Д.Р. Си мић, Наукаобезбедности-савремениприступибезбедности, 
Слу жбе ни лист,  Бе о град, 2002, стр. 46.

18) Ч.В Ке гли и Ј.Р. Вит коф, Светскаполитика-трендитрансформација, оp.cit., стр. 476-
477.
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Као по се бан при ступ уну тар ши ро ко по ста вље ног нео ли бе-
рал ног те о риј ског дис кур са19), неолиберални институционализам 
се ја вио 80-их го ди на XX ве ка, на вр хун цу тр ке у на о ру жа ва њу, 
ка да се уви де ло да бор ба за моћ20) и без бед ност (дилемамоћи и
безбедности), од но сно по ли ти ка си ле и су ко бља ва ње, не га ран ту ју 
ми ран и без бе дан раз вој са вре ме них ме ђу на род них од но са.21) Фо-
ку си ра ју ћи се на си стем ски ути цај ин фор ма ци ја и ин сти ту ци ја у 
анар хич ном ме ђу на род ном си сте му, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на-
ли сти сма тра ју да је са рад ња из ме ђу др жа ва мо гу ћа и у анар хич-
ном ме ђу на род ном си сте му.22) 

Нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам при хва та и не ка ста но ви-
шта (нео)ре а ли зма: 1/ др жа ве су кључ ни ак те ри у ме ђу на род ном 
си сте му ко је те же уве ћа њу (ре ла тив не) мо ћи у же љи да над ма ше 
кон ку рен те; 2/ др жа ве, због сво јих се бич них ин те ре са, не пре по-
зна ју зна чај са рад ње у ме ђу на род ној по ли ти ци, осим ако је то у 
њи хо вом ин те ре су; 2/ ме ђу на род ни си стем, ко га од ли ку је по ли ти ка 
си ле, је анар хи чан; 3/ основ ни мо тив у по на ша њу др жа ва је же ља 
за оп стан ком; и 4/ др жа ве су ра ци о нал ни ак те ри-его и сти у по сти за-
њу тог ци ља, же ле ћи без об зир но да мак си ми зи ра ју сво је ин те ре се 
(из ву ку ап со лут ну до бит).23) Да кле, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на-
ли сти, као и нео ре а ли сти, ис ти чу зна чај и уло гу др жа ва као кључ-
них ак те ра ме ђу на род не по ли ти ке у анар хич ном ме ђу на род ном 
си сте му, као и ути цај ме ђу на род не анар хи је на по на ша ње др жа ва. 
Ме ђу тим, они прет по ста вља ју и по сто ја ње сло же них обра за ца ме-
ђу за ви сно сти ко ја ути че на ства ра ње за јед нич ких ин те ре са ме ђу 

19) Жа кли на Но ви чић на во ди да се уну тар дис кур са ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма у те-
о ри ји ме ђу на род них од но са мо гу пре по зна ти ма кар че ти ри при сту па: 1/ ли бе рал ни ин-
сти ту ци о на ли зам; 2/ струк ту рал ни ли бе рал ни зам; 3/ ли бе рал ни ре фор ми зам; и 4/ ли бе-
рал ни ко смо по ли ти зам; Де таљ ни је у: Ж. Но ви чић, “Нео ли бе ра ли зам и нео ре а ли зам у 
са вре ме ној те о ри ји ме ђу на род них од но са”, Међународнаполитика, 2007, бр. 2-3, стр. 
221-222. 

20) Кроз раз вој са вре ме них сту ди ја ме ђу на род них од но са, ти ме и са вре ме них сту ди ја без-
бед но сти, кон цепт мо ћи за у зи ма јед но од цен трал них ме ста; О пој му и еле мен ти ма 
(твр дим и ме ким) мо ћи ши ре у: М. Ба ја гић, Међународнабезбедност, Кри ми на ли стич-
ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2012, стр. 208-217; П. Ма тић, “Бор ба за ме ку моћ”, 
Српскаполитичкамисао, 2009, год. 16, вол. 24, бр. 2, стр. 31-44.

21) За нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам као по себ ну нео ли бе рал ну пе спек ти ву се ко ри-
сте и на зи ви “либералниинституционализам” или “институционализам”; Упо ре ди: E. 
New man, ACrisisofGlobalInstitutions?Multilateralismandinternationalsecurity, Ro u-
tled ge, New York, 2007; E. Har ri son, ThePost-ColdWarInternationalSystem:Strategies,
institutionsand reflexivity, Ro u tled ge, New York, 2004,  pp. 33-35.

22)  Ibid.

23) Упо ре ди: R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, “The Pro mi se of In sti tu ti o nal The ory”,  Internatio-
nalSecurity, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 35-51; R. Po well, op.cit.,  pp. 313-344; Д. Вук че вић, 
“Без бед но сна по ли ти ка ЕУ у са вре ме ној те о ри ји ме ђу на род них од но са, Српскаполи-
тичкамисао, 2010, год. 17. вол. 27, бр. 1, стр. 77.
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раз ви је ним др жа ва ма, и на гла ша ва ју зна чај ме ђу на род них ин сти-
ту ци ја у очу ва њу ми ра, твр де ћи да ме ђу на род не ин сти ту ци је по ма-
жу др жа ва ма да успе шно са ра ђу ју у том си сте му. Ка ко твр ди Хе-
лен Мил нер (HelenMilner), ин сти ту ци је су ре зул тат “не га тив них 
спољ них ре ак ци ја” ко је про ис ти чу из ко ор ди ни са ног на ци о нал ног 
по на ша ња. У ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма се раз ви ја и не гу је ре-
ципроцитет, а др жа ве ме ња ју по на ша ње на осно ву ко рек ци ја дру-
гих др жа ва.24)

У од но су на нео ре а ли стич ке по став ке нео ли бе рал ни ин сти-
ту ци о на ли зам за сту па ста но ви ште да: 1/ ме ђу на род не ин сти ту ци је 
мо гу до при не ти пре ва зи ла же њу анар хи је ко ја вла да у ме ђу на род-
ном си сте му; 2/ уну тра шње ка рак те ри сти ке др жа ва ути чу на по на-
ша ње из ме ђу др жа ва; 3/ по сто ји про блем анар хи је. Иако ре ал ност 
ме ђу на род ног си сте ма, мо же би ти ре шен кроз ства ра ње ја ких гло-
бал них ин сти ту ци ја; 4/ др жа ве те же ап со лут ној мо ћи, мо ти ви са не 
тра га њем за са рад њом ко ја ће до не ти ап со лут ну до бит за све ак те-
ре у ме ђу на род ном си сте му; и 5/ др жа ве ве ћи зна чај при да ју еко-
ном ској до би ти и со ци јал ној без бед но сти.25) 

Да кле, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам сма тра да се ме-
ђу на род на са рад ња из ме ђу др жа ва мо же раз ви ја ти под окри љем 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја, јер са рад ња сма њу је тран сак ци о-
не тро шко ве др жав них ин тер ак ци ја у анар хич ном ме ђу на род ном 
окру же њу.26) Ме ђу тим, пи та ње је да ли ова ко за ми шљен (нео)ли-
бе рал ни ме ђу на род ни по ре дак мо же би ти са мо о др жив, без об зи-
ра на при ро ду уну тра шње по ли ти ке др жа ва ко је уче ству ју у ње му. 
На и ме, са рад ње без у слов но зах те ва да др жа ве де лу ју и по на ша ју 
се про тив сво јих (се бич них) на ци о нал них ин те ре са, због че га по-
сто ји опа сност да се др жа ве че сто од ри чу са рад ње ка да она мо же 
про из ве сти не јед нак од нос до би ти.27)

Је дан од нај и стак ну ти јих нео ли бе рал них ин сти ту ци о на ли-
ста је Ро берт Ки о хејн (RobertKeohane), ко ји мак си ми зи ра мо гућ-
но сти за јед нич ког до бит ка др жа ва, уко ли ко са ра ђу ју и пра ве за-
јед нич ке про јек те. У де лу “По сле хе ге мо ни је: са рад ња и не сло га у 
свет ској по ли тич кој еко но ми ји” (AfterHegemony:Cooperationand
Discord in theWorldPoliticalEconomy), Ки о хејн је по ку шао син-
те ти зо ва ти иде је струк ту рал ни ог ре а ли зма (structural realism) и 

24) H.V. Mil ner, Interests,Institutions,andInformation:DomesticPoliticsandInternationalRe-
lations, Prin ce ton Uni ver sity Press, New York, 1997, pp. 7-8.

25) R. Po well, op.cit.,  p. 328; Д. Вук че вић, op.cit., стр. 77-78. 

26) М.C. Desch, “Ame ri ca’s Li be ral Il li be ra lism: The Ide o lo gi cal Ori gins of Over re ac tion in U.S. 
Fo re ign Po licy”, InternationalSecurity, 2007/2008, Vol. 32, No. 3, p. 35.

27) Ви ди де таљ ни је у: J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion...”, op.cit., pp. 485-
508.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.127-158.

134

ком плек сне ме ђу за ви сно сти (complex interdependence), због че га 
се овај те о риј ски хи брид на зи ва и “мо ди фи ко ва ни струк ту рал ни 
ре а ли зам” (modifiedstructuralrealism) или “нео ли бе рал ни ин сти ту-
ци о на ли зам” (neoliberalinstitutionalism).28) Ки о хејн се у овом де лу 
пи та ка ко би се анар хич ни ме ђу на род ни си стем мо гао раз ви ја ти у 
прав цу ста бил них од но са са рад ње, упр кос па ду мо ћи САД у од но-
су на Ја пан и Евро пу од 1945. го ди не. Ки о хејн сма тра да су моћ и 
лич ни ин те ре си др жа ва ва жни, али да Волц, Гил пин и дру ги струк-
ту рал ни (нео)ре а ли сти пре те ру ју у од ре ђи ва њу сте пе на у ко јем ме-
ђу на род ни си стем је сте анар хи чан, ти ме и не спо со бан да обез бе ди 
усло ве за са рад њу из ме ђу др жа ва. По Ки о хеј ну то ни је тач но јер, 
упр кос не до стат ку вр хов ног ме ђу на род ног ауто ри те та, не фор мал-
ни еле мен ти упра вља ња по сто је у фор ми «ре жи ма и ин сти ту ци ја» 
- «срод них ком плек са пра ви ла и нор ми, пре по зна тљи вих у про сто-
ру и вре ме ну.29) Те о ри ја са рад ња по Ки о хеј ну се за сни ва на функ-
ци о нал ној ко ри сно сти «ре жи ма» (са рад ња гру пе др жа ва у ре ше-
њу спор них пи та ња), ба зи ра них на пра ви ли ма, нор ма ма око ко јих 
оче ки ва ња и по на ша ња са мо-за ин те ре со ва них др жа ва кон вер ги ра-
ју де фи ни са њу њи хо вих ду го роч них ин те ре са за под сти ца ње са-
рад ње, упр кос про ме на ма у рав но те жи мо ћи. Та кви се ме ђу на род-
ни ре жи ми раз ви ја ју пре све га да би ре ши ли по ли тич ке тр жи шне 
не у спе хе (marketfailure) про бле ме ко лек тив ног де ло ва ња. Ре жи ми 
омо гу ћа ва ју функ ци о ни са ње прин ци па ре ци про ци те та и пра во-
вре ме не ин фор ма ци је о ту ђим скло но сти, на ме ра ма и по на ша њу. 
Ме ња њем си стем ског ам би јен та, ме ђу на род не ин сти ту ци је олак-
ша ва ју про ме не др жав них стра те ги ја, та ко да ра ци о нал не, са мо-за-
ин те ре со ва не др жа ве мо гу на ста ви ти да по у зда но са ра ђу ју то ком 
вре ме на. Ре жи ми сма њу ју тро шко ве ме ђу на род них тран сак ци ја, 
раз гра ни ча ва ју ћи до пу сти ве и не до пу сти ве тран сак ци је и ком-
би ну ју ћи их кроз по ве зи ва ње, чи ме се омо гу ћа ва др жа ва ма да се 
оку пе око аран жма на са рад ње и ти ме сма ње не си гур ност. Ус по ста-
вље на пра ви ла вре ме ном мо гу по ве ћа ти број тран сак ци ја из ме ђу 
др жа ва, чи ме се обес хра бру је не из вр ше ње оба ве за ко је про ис ти лу 
из са рад ње на три на чи на: 1/ по ве ћа ва це ну не из вр ше ња ства ра њем 
из гле да за бу ду ћу до бит кроз са рад њу, чи ме ства ра сен ку бу дућ но-
сти, да би од вра ти ло од не из вр ше ња да нас; 2/ др жа ва ухва ће на у 
не из вр ше њу сма њу је из гле де за оства ре ње ко ри сти од бу ду ће са-
рад ње, по што ће жр тва ве ро ват но уз вра ти ти. Пра ви ла та ко ђе мо-
гу сма њи ти це ну тран сак ци ја (трансацтионцост) по је ди нач ног 
аран жма на. Ка да ин сти ту ци је, од но сно ре жи ми, оба вља ју опи са не 
за дат ке, др жа ве су у мо гућ но сти да ула жу ма ње на по ра у пре го ва-

28)  G. Grif fiths,  S.C. Ro ach and M.S. So lo mon, op.cit., pp. 109-112.

29)  R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons: Two Ap pro ac hes....”, op.cit., p. 383.
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ра ње и над зор аран жма на, и обез бе ђи ва ње од мо гу ћег не из вр ше ња. 
По ве ћа њем ефи ка сно сти ме ђу на род не са рад ње, ин сти ту ци је је чи-
не мно го уно сни јом и атрак тив ни јим за др жа ве во ђе не соп стве ним 
ин те ре си ма.30) Струк ту ра пра ви ла мо же др жа ва ма ко је уче ству ју у 
са рад њи обез бе ди сти ви ше информација, чи ме се по бољ ша ва над-
зор по шти ва ња тих пра ви ла и обес хра бру је њи хо во не из вр ше ње на 
два на чи на: 1/ по ве ћа ва се ве ро ват но ћа да ће онај ко не из вр ша ва 
оба ве зе би ти ухва ћен, и обез бе ђу је се жр тви ра но упо зо ре ње, чи-
ме јој се да ље омо гу ћа ва да пре ду зме ме ре за шти те пре не го што 
бу де те шко оште ће на. 31) Ко нач но, пра ви ла мо гу по ве за ти ин тер ак-
ци је др жа ва у ра зним обла сти ма, а циљ по ве зи ва ња је по ве ћа ње 
ме ђу за ви сно сти из ме ђу др жа ва, ко је не ће ва ра ти у јед ној обла сти 
из стра ха да жр тва не уз вра ти у дру гој. По ве зи ва ње обес хра бру је 
не из вр ше ње на исти на чин као и по на вља ње - оно по ве ћа ва це ну 
не из вр ше ња и обез бе ђу је жр тви на чин да уз вра ти.32)

Кон цепт тр жи шног не у спе ха је по слу жио Ки о хеј ну да се 
упи та и мо гу ли др жа ве у анар хич ном ме ђу на род ном окру же њу 
и све ту по ли тич ке еко но ми је са ра ђи ва ти у од су ству хе ге мо на. За-
кљу чио је да ства ра ње ин сти ту ци о на ли зо ва не са рад ње из ме ђу 
др жа ва не за ви си од одр жа ња хе ге мо ни стич ких при ли ка и да ти 
од но си ни су нео п ход ни за ус по ста вља ње и одр жа ва ње ре жи ма.33) 
Мо де лу ју ћи кон цепт тр жи шног не у спе ха кроз “за тво ре нич ку ди-
ле му” (prisoner’sdilemma), Ки о хејн из но си ре ви ди ра ни функ ци о-
нал ни императивсарадње су прот ста вљен ре а ли стич ком кон цеп-
ту ва ра ња и те жњи за мак си мал ном до би ти, а кључ је да се дру га 
(су прот ста вље на) стра на убе ди да по сто је за јед нич ки ин те ре си за 
са рад њу од ри ца њем од крат ко роч не до би ти (ко ја се оства ру је ва-
ра њем у тра ди ци о нал ном без бед но сном над ме та њу др жа ва), у ци-
љу оства ри ва ња ду го роч не до би ти ус по ста вља њем ду го роч не уза-
јам не са рад ње.34) Украт ко, по Ко и хеј ну ме ђу на род ни ре жи ми мо гу 
има ти пре суд ну функ ци о нал ну уло гу у олак ша ва њу са рад ње ме-
ђу др жа ва ма (ра ци о нал ним его и сти ма), јер сма њу ју тран сак ци о не 
тро шко ве или тро шко ве пре го ва ра ња, пра ће ње и спро во ђе ње спо-
ра зу ма, и сма њу ју не из ве сност и пру жа ју ин фор ма ци је ко је об ли-
ку ју оче ки ва на бу ду ћа по на ша ња др жа ва, ма да је у усло ви ма анар-
хи је те шко ство ри ти ре жи ме јер је те шко за чла ни це ус по ста ви ти 

30) Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 227-228.

31) R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, op.cit., p. 42.

32) Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 228.

33) R.O. Ke o ha ne, “In ter na ti o nal In sti tu ti ons: Two Ap pro ac hes....”, op.cit., p. 383.

34) Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 225; Де таљ ни је о тро шко ви ма тран сак ци ја ма из ме ђу др жа ва 
ви ди у: .O. Ke o ha ne, “AfterHe ge mony...”, op.cit., pp. 85-98. 
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прав ну од го вор ност уну тар ре жи ма35) Кључ ни за кљу чак Ки о хеј на 
је: “ка да ми сли мо о са рад њи по сле хе ге мо ни је, мо ра мо раз ми сли-
ти о ин сти ту ци ја ма”.36) На кон об ја вљи ва ња де ла “По сле хе ге мо ни-
је...” Ки о хејн је на ста вио да ела бо ри ра нео ли бе рал ни при ступ на 
ана ли зи од лу чи ва ња у Европ ској за јед ни ци и ње ним по тен ци ја ли-
ма за ве ћу са рад њу у раз во ју еко ло шких ре жи ма37), уз пред лог да се 
ње го ва си стем ска те о ри ја ме ђу на род не са рад ње до пу ни те о ри јом 
уче ња уну тар др жа ва.38) Ки о хејн и дру ги нео ли бе ра ли су се ба ви-
ли и мо гу ћим мо де ли ма по на ша ња др жа ва и уло гом ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу и раз ви ја њу са рад ње из ме ђу др жа ва. 
По њи ма ме ђу на род не ин сти ту ци је тре ба и мо гу да ути чу на др жа-
ве да од у ста ну од ва ра ња и при ста ну на крат ко роч на жр тво ва ња да 
би се оства ри ла ду го роч на ко рист кроз са рад њу. Те ин сти ту ци је су 
ду бо ко уко ре ње не у ре ал ност мо ћи и ин те ре са, оне има ју ин тер-
ак тив ни ефе кат (њи хов ути цај на ис ход ва ри ра) за ви сно од при-
ро де мо ћи и ин те ре са, и мо гу обез бе ди ти ин фор ма ци је, сма њи ти 
тро шко ве тран сак ци ја, учи ни ти оба ве зни јим оба ве зе, уста но ви ти 
кључ не тач ке са рад ње, и уна пре ди ти функ ци о ни са ње ре ци про ци-
те та.39) При цип ре ци про ци те та, на при мер, за Ки о хеј на и Мар тин 
и исто ми шље ни ке, је на чин ус по ста вља ња ме ђу на род не са рад ње 
ис по ље не кроз ње не мул ти ла те рал не об ли ке и ин сти ти цу о нал но 
удру жи ва ње40) и одр жа ња ин сти ту ци ја кроз ко је се од ви ја са рад ња 
ме ђу др жа ва ма. Ме ђу на род ни ре жи ми, оце њу је Ки о хејн, пра ве ра-
зум ни ју са рад њу сма ње њем ве ро ват но ће дво стру ке игре”41), они не 
за ме њу ју ре ци про ци тет већ га ин сти ту ци о на ли зу ју и по ја ча ва ју.42)

Нео ли бе рал ни ин сти ту ци о нал ни сти, на гла ша ва ју ћи ва-
жан зна чај ме ђу на род них ин сти ту ци ја и ре жи ма, ко ји на осно-
ву де фи ни са них нор ми ути чу на по на ша ње др жа ва и са рад-
њу из ме ђу њих, ука зу ју да је иде ја мултилатерализма ва жна 
за ме ђу на род ну по ли ти ку. Иако се овај ин сти ту ци о нал ни - др-
жав но цен трич ни мо дел мул ти ла те ра ли зма нео ли бе рал них ин сти-

35) Ibid, pp. 85-109.

36) Ibid, p. 246.

37) G. Grif fiths,  S.C. Ro ach and M.S. So lo mon, op.cit., p. 110.

38) Упо ре ди: R.O.  Ke o ha ne and E. Ostrom (eds), LocalCommonsandGlobalInterdependence:
HeterogeneityandCooperationinTwoDomains, Sa ge, Lon don, 1995.

39)  R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, op.cit., p. 42.

40)  Д. Си мић, “Са вре ме не тeорије без бед но сти”, збор ник Реформасекторабезбедности, 
Ин сти тут Г17, Бе о град, стр. стр. 16.

41)  R.O. Ke o ha ne, “AfterHe ge mony...”, op.cit., p. 97.

42) R. Axel rod and R.O. Ke o ha ne, “Ac hi e ving Co o pe ra tion un der Anarchy: Stra te gi es and In sti-
tu ti ons”, WorldPolitics, 1985, Vol. 38, No. 1, pp. 226-254.
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ту ци о на ли ста мо же оспо ри ти, мул ти ла те ра ли зам као иде ја до но си 
ста бил ност, ре ци про ци тет у од но си ма, и пра вил но сти у по на ша-
њу. Он је „ге не рич ки ин сти ту ци о на ли зо ва ни об лик ме ђу на род них 
од но са”, ко ји успе шно ко ор ди ни ра од но се из ме ђу три или ви ше 
др жа ва на осно ву оп штих прин ци па по на ша ња ко ји пре ци зи ра ју 
од го ва ра ју ће по на ша ње, без об зи ра на су прот ста вље не ин те ре се 
др жа ва. Ово зна чи да чла но ви мул ти ла те рал ног спо ра зу ма тре ба-
ју по што ва ти пра ви ла по на ша ња за пи та ња ко ја су ре ле вант на за 
аран жман са рад ње из ме ђу др жа ва. По ред то га, мул ти ла те ра ли зам 
под ра зу ме ва и оно што Ко и хејн по зи ва „ди фу зни ре ци про ци тет” 
(diffusereciprocity), где чла но ви мо гу да оче ку ју да до би ју от при-
ли ке екви ва лен ту ко рист то ком вре ме на, ако не и ну жно на осно-
ву сва ке од лу ке или ми шље ња.43) Мул ти ла те рал не ин сти ту ци је по 
овом схва та њу оба вља ју ва жне уло ге др жа ве кроз сма ње ње тро-
шко ва, из ра ду, пра ће ње и при ме ну пра ви ла (тран сак ци о ни тро шко-
ви), обез бе ђу ју ћи ин фор ма ци је и лак ше до но ше ње ве ро до стој них 
од лу ка.44)

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМV.S.НЕОРЕАЛИЗАМ
(НЕО-НЕОДЕБАТА)

Нео ре а ли зам и нео ли бе ра ли зам пред ста вља ју два до ми нант-
на те о риј ска прав ца у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма у XX ве ку, 
ко ја се у нај ва жни јим пи та њи ма зна чај но раз ли ку ју.45)  Због то га 
се из ме ђу нео ре а ли зма и нео ли бе ра ли зма раз ви ла оштра де ба та 
(нео-нео де ба та) о при ро ди анар хи је у ме ђу на род ним од но си ма, 
мо ти ва ци ји по на ша ња др жа ва у ме ђу соб ним од но си ма, при ро ди, 
мо гућ но сти ма и из ве сно сти са рад ње из ме ђу др жа ва, и уло зи ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја у ства ра њу пра ви ла, нор ми и усло ва за 
успе шно функ ци о ни са ње са рад ње. У кон тек сту сту ди ја без бед но-
сти, де ба та у цен тру па жње има про блем до сти за ња, очу ва ња и 
уна пре ђе ња без бед но сти у анар хич ном ме ђу на род ном си сте му пре 
и по сле хлад ног ра та. Да кле, иако ове две шко ле ми шље ња де ле и 
не ке бли ске кључ не прет по став ке46), ме ђу соб ни су коб је пре све-
га ве зан за мо гућ ност ус по ста вља ња ме ђу на род не са рад ње из ме ђу 
др жа ва у усло ви ма анар хи је. 

43) E. New man, ACrisisofGlobalInstitutions?Multilateralismandinternationalsecurity, Ro u-
tled ge, New York, 2007, pp. 10-11.

44)  Ibid.

45) Исто вре ме но, пред став ни ци ове шко ле ми шље ња не за сту па ју ни иде а ли стич ки кон-
цепт ко лек тив не без бед но сти; R.O. Ke o ha ne and L.L. Mar tin, op.cit., p. 39.

46) M. Grif fiths, T. O’Cal lag han and S.C. Ro ach, op.cit., p. 282.
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За нео ре а ли сте, пре пре ке ме ђу на род не са рад ње из ме ђу др-
жа ва мо гу би ти ре зул тат де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са за 
ко је су за бри ну ти по ли тич ки кре а то ри, у сми слу да ли та са рад ња 
обез бе ђу је по тре бан оквир да они бу ду пот пу но оства ре ни, али и 
чи ње ни це да се др жа ве пр вен стве но ба ве ди стри бу ци јом до би та ка 
(ре ла тив ном ко ри сти) од са рад ње. Због страхаодварања и насто-
јањадаодржеипобољшајупостојећинивонационалнебезбедно-
сти, мо гу ће је да др жа ве че сто за не ма ре са рад њу у ко рист дру гих 
аран жма на, да би оства ри ле сво је без бед но сне ин те ре се, без об-
зи ра на мо гућ ност ди стри бу ци је (ап со лут не) до би ти од са рад ње. 
Иако ве ћи на нео ли бе ра ла при хва та нео ре а ли стич ку сли ку ме ђу на-
род ног си сте ма, у ко ме анар хи ја47) по сто ји и ука зу је на не до ста так 
све о бу хват ног над др жав ног ауто ри те та и ме ха ни за ма за очу ва ње 
без бед но сти др жа ва у скла ду са ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, они 
по ла зе од хи по те зе да су др жа ве у ме ђу соб ним од но си ма пр вен-
стве но за ин те ре со ва не за ап со лут ну до бит, и не за ин те ре со ва не за 
до бит дру гих све док оства ру ју соп стве не ап со лут не ин те ре се.48)

Нео-нео де ба та у су шти ни од ра жа ва ге о по ли тич ку прак су 
са вре ме них др жа ва и, упр кос њи хо вим раз ли ка ма о мо гућ но сти 
са рад ње у окви ру анар хи је, оба при сту па де ле под јед на ко слич-
ну он то ло ги ју и епи сте мо ло ги ју гло бал не по ли ти ке. Он то ло шки, 
са вре ме ни свет за оба при сту па чи не на ци о нал не др жа ве као су ве-
ре ни и ра ци о нал ни ен ти те ти, а ме ђу на род но окру же ње чи ни оквир 
ра зно вр сних и сло же них ин тер ак ци ја из ме ђу тих ен ти те та. Епи сте-
мо ло шки, зна ње о гло бал ној по ли ти ци је сте че но кроз хи по те ти чо-
де дук тив ни мо дел ана ли зе, ко ја под ра зу ме ва уна пред по ста вље не 
хи по те зе о до га ђа ји ма у ствар ном све ту у ко ји ма су др жа ве: ра ци о-
нал ни ак те ри; има ју спе ци фич не функ ци је и ин те ре се; те же уве ћа-
њу соп стве не мо ћи; и кал ку ли шу да би из ме ђу соб них ин тер ак ци ја 
из ву кле (ре ла тив ну и/или мак си мал ну) до бит, итд.49) 

Нео ре а ли ста Ке нет Волц (Kenneth Waltz), ба ве ћи се про-
бле мом рас по ре да мо ћи у ме ђу на род ном си сте му50), сто ји на ста-
но ви шту да “так ми чар ска при ро да др жав них ин те ре са зна чај но 
мар ги на ли зу је ути цај ме ђу на род них ин сти ту ци ја”51), та ко да је ме-

47) Нео ре а ли ста Ке нет Волц де фи ни ше анар хи ју не “као од су ство вла де” или “мо но пол на 
упо тре бу си ле”, већ као “од су ство мо но по ла на ле ги тим ну упо тре бу си ле”; K.N. Waltz, 
TheoryofInternationalPolitics. Ran dom Ho u se, New York, 1979, pp. 102-104.

48) S. Ta ta lo vić, “Kon cep ti si gur no sti na po čet ku 21. sto lje ća”, Međunarodnestudije, 2006, god. 
6, br. 1, str. 12.

49) Упо ре ди: P. Wil kin, (2002), “Glo bal Po verty and Ort ho dox Se cu rity”, ThirdWorldQuarterly, 
2002, Vol. 23, No. 4, p. 635.

50)  Д.Р. Си мић, “Уз бур ка ност у гло бал ној по ли ти ци...”,  op.cit., стр. 17. 

51)  K.N. Waltz, TheoryofInternationalPolitics.., op,cit., pp. 115-116.
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ђу на род на са рад ња те шко оства ри ва и још те же одр жи ва. Кључ је у 
анар хич ној струк ту ри ме ђу на род не по ли ти ке ко ја, ка ко твр ди Жа-
кли на Но ви чић, по ста вља два основ на про бле ма пред др жа ве ка да 
од лу чу ју да сту пе у аран жма не са рад ње: 1/ про блем не из вр ше ња/
не ис пу ње ња оба ве за ко је про ис ти чу из са рад ње, или јед но став но 
мо гућ ност ва ра ња и из да је (де зер тер ства); и 2/ про блем оства ре ња 
ре ла тив не до би ти (relativegain) др жа ва у од но су на дру ге ак те ре 
са рад ње, и за бри ну тост за да љу по тен ци јал ну упо тре бу те до би ти 
у без бед но сне свр хе.52)

Џо зеф Гри ко (JosephGrieco), та ко ђе нео ре а ли ста, кри ти ко-
вао је нео ли бе рал не ста во ве из ви ше раз ло га. Об зи ром да оба те о-
риј ска прав ца сво ја ста но ви шта уте ме љу ју на кључ ним по став ка-
ма ре а ли зма и иде а ли зма, Гри ко ука зу је да се срж нео-нео де ба те у 
нај ши рем сми слу сво ди на пет кључ них по став ки. (ви ди Та бе лу).53)

Та бе ла: ре а ли зам v.s. ли бе ра ли зам
Ре а ли зам Ли бе ра ли зам

Др жа ве су глав-
ни ак те ри у свет-
ским по сло ви ма

По сто је дру ги кључ ни но ви ак те ри у 
свет ским по сло ви ма, као што су ме ђу-
на род не 
над на ци о нал не аген ци је, би ро кра ти ја, 
син ди ка ти и тран свла ди не ко а ли ци је

Др жа ве су уни-
тар ни или ра ци-
о нал ни ак те ри

Де цен тра ли за ци ја др жа ва спре-
ча ва вла де да на ста ве за го ва-
ра ти ра ци о нал ну по ли ти ку

Ме ђу на род ни анар-
хи ја је глав на сна га 
ко ја об ли ку је мо ти-
ве и ак ци је др жа ва

Оста ли про бле ми као што су тех но ло-
ги је зна ња и ме ђу за ви сност до ма ћег 
бла го ста ња 
у ме ђу на род ном дру штву под ри-
ва ју сна гу ме ђу на род не анар хи је

Др жа ве су у анар-
хи ју пре о ку пи ра-
не пи та њи ма мо ћи 
и без бед но сти

Др жа ве су све ви ше ор јен ти-
са не ка еко ном ском ра сту и со-
ци јал ној без бед но сти

Ме ђу на род не ин-
сти ту ци је ути чу на 
мо гућ ност са рад ње 
са мо мар ги нал но

Ме ђу на род не ин сти ту ци је ну-
де ви ше оп ти ми стич на обе ћа-
ња не го што ре а ли зам твр ди 

52)  Ж. Но ви чић, op.cit., стр. 216.

53)  J. M. Gri e co, AnarchyandtheLimitsofCooperation:ARealistCritiqueoftheNewestLibe-
ralInstitutionalism, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1993, p. 123.
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У члан ку “Анар хи ја и огра ни че ња са рад ње” Гри ко као глав-
ног иза зи ва ча (challenger) нео ре а ли зму ви ди ли бе рал ни ин сти ту-
ци о нал ни зам. По ње му, ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам у осно ви 
сма тра да су “ре а ли сти у пра ву ка да ве ру ју да анар хи ја огра ни ча ва 
во љу др жа ва да са ра ђу ју”, али да др жа ве “мо гу де ло ва ти и за јед но, 
по себ но уз по моћ ме ђу на род них ин сти ту ци ја”.54) Ипак, нео ли бе-
рал ни ин сти ту ци о на ли зам по Гри ку по гре шно ту ма чи ре а ли стич-
ку ана ли зу ме ђу на род не анар хи је и њен ути цај на при о ри те те и 
ак ци је др жа ва, и не у спе шно се ба ви глав ним огра ни че њи ма во ље 
др жа ва да са ра ђу ју, због че га је овај при ступ и по гре шан. Нео ли-
бе ра ли стич ке тврд ње о са рад њи су за сно ва не на уве ре њу да су др-
жа ве ато ми стич ки уче сни ци, и да же ле да мак си ми зи ра ју сво је ап-
со лут не ци ље ве, при че му су рав но ду шне за ци ље ве дру гих. Гри ко 
ука зу је да нео ли бе ра ли у варању (cheating) ви де нај ве ћу смет њу 
са рад њи из ме ђу ра ци о нал но его и стич них др жа ва, али да у пре ва-
зи ла же њу ва ра ња као пре пре ке за јед нич ким ак ци ја ма др жа ва по-
себ но мо гу по мо ћи ме ђу на род не ин сти ту ци је.55) С дру ге стра не, 
ре а ли сти по Гри ку раз у ме ју да др жа ве тра же и ап со лут не ци ље ве и 
бри ну о њи хо вом ис пу ња ва њу, али на ла зе да су др жа ве по ка рак те-
ру по зи ци о не (positional), од но сно “од брам бе ни по зи ци о ни сти” а 
не ато ми стич ки/ра ци о нал ни ак те ри. По њи ма, због бри ге о ва ра њу, 
др жа ве у са рад нич ким аран жма ни ма бри ну да њи хо ви парт не ри 
мо гу до би ти ви ше из са рад ње не го они. Због то га ће се др жа ве 
фо ку си ра ти и на ре ла тив не и на ап со лут не до би ти са рад ње, што 
и чи не. Ре а ли зам на ла зи нај ма ње две глав не пре пре ке ме ђу на род-
ној са рад њи: државнузабринутостоварању (stateconcernsabout
cheating), и државнебригеорелативнимпостигнутимциљевима 
(stateconcernsaboutrelativeachivementsofgains).56) Су прот но, нео-
ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам обра ћа па жњу ис кљу чи во на апсо-
лутнудобит, и ни је спо со бан да пре по зна, ана ли зи ра, или узме у 
об зир ре ла тив ну до бит. Ујед но, нео ли бе ра ли не узи ма ју у об зир 
прет њу ра та ко ја се ја вља као по сле ди ца ме ђу на род не анар хи је и, 
иг но ри шу ћи ре ла тив не ци ље ве, икљу чи во сма тра ју да др жа ве са-
мо же ле ап со лут не ци ље ве. На тај на чин нео ли бе ра ли не успе ва ју 
да иден ти фи ку ју глав ни из вор др жав ног ко че ња ме ђу на род не са-
рад ње.  

Нео ли бе ра ли по Гри ку сма тра ју да су др жа ве у анар хи ји нај-
че шће окре ну те раз ли чи тим ин те ре си ма и си ту а ци ја ма ко је осли-

54)  J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion”, In R.J. Art and R. Jer vis (eds), In-
ternationalPolitics:EnduringConceptsandContemporaryIssues (sixth edi tion), Long man, 
New York, 2003, p. 68.

55)  Ibid, p. 69.

56)  Ibid.
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ка ва ју “за тво ре нич ку ди ле му”. У тој игри сва ка др жа ва ви ше во ли 
обо стра ну са рад њу/mutual cooperation од обо стра не не са рад ње/
mutual non-cooperation (CC-DD), али и успе шно ва ра у обо стра-
ној са рад њи (DC>CC) и обо стра ној об ма ни вик ти ми за ци је ва ра-
ња дру гог (DD>CD): укуп но DC>CC>DD>CD. У овим усло ви ма, и 
у од су ству цен тра ли зо ва них вла сти или дру гих пре о вла да ва ју ћих 
си ла ко је би оба ве за ле др жа ве да ис пу не обе ћа ња, на сва ку др жа-
ву се од ра жа ва оно што она оче ку је, без об зи ра шта дру ги ура ди-
ли.57) Ме ђу тим, сма тра Гри ко, нео ли бе ра ли на гла ша ва ју да че сто 
по сто је пре о вла да ва ју ће си ле ко је узро ку ју да др жа ве одр же сво ја 
обе ћа ња и ре ше за тво ре нич ку ди ле му. Сма тра се да др жа ве мо гу 
зах те ва ти стра те ги ју “ми ло за дра го” (tit-for-tatstrategy) и са ра ђи-
ва ти на услов ној осно ви - сва ко др жи сво ја обе ћа ња то ли ко ко ли ко 
и парт не ри. Нео ли бе ра ли сма тра ју и да ће се услов на са рад ња пре 
по ја ви ти у за тво ре нич кој ди ле ми ако је игра по но вље на ви ше пу та, 
по што др жа ве ко је је стал но по на вља ју обо стра ним до при но сом 
или ште том, пре це не да је обо стра на са рад ња њи хо ва нај бо ља ду-
го роч на стра те ги ја. Ко нач но, услов на са рад ња је др жа ва ма атрак-
тив ни ја ако су тро шко ви про це не не чи јег ис пу ња ва ња, и санк ци-
о ни са ња ва ра ња ма ли у од но су са до бро би ти за јед нич ке ак ци је. 
Ипак, услов на са рад ња из ме ђу др жа ва мо же се раз ви ти у окре та њу 
ка ме ђу на род ној анар хи ји и раз ли чи тим ин те ре си ма пре ко стра те-
ги је ре ци про ци те та, ши рем вре ме ну гле да ња, и сма ње њу ве ри фи-
ки ци је и санк ци о ни са ње тро шко ва. Нео ли бе ра ли це не и да др жа ве 
упра вља ју ве ри фи ка ци јом и санк ци о ни са њем про бле ма да би огра-
ни чи ле број парт не ра у са рад њи. Ујед но, нео ли бе ра ли ста вља ју ве-
ли ки на гла сак на дру ги фак тор - ме ђу на род не ин сти ту ци је, за ко је 
сма тра ју да сма њу ју тро шко ве ве ри фи ка ци је, ства ра ју по на вља ње, 
и олак ша ва ју ка жња ва ње ва ра ли ца (topunischcheaters).58) 

57) Ibid; Пре ма Оје Ке не ту “за тво ре нич ка ди ле ма” се мо же об ја сни ти на сле де ћи на чин: 
“Два за тво ре ни ка су осум ни че на за ве ли ки зло чин. Вла сти има ју до ка зе да их осу де 
на ма њу ка зну уко ли ко ни је дан за тво ре ник не за цви ли, обо ји ца ће би ти осу ђе ни на 
бла жу ка зну (СС). Уко ли ко је дан за тво ре ник за цви ли, а дру ги се за гра ди ка ме ним зи-
дом, па цов ће би ти сло бо дан (DС) а жу то кљу нац ће до би ти стро гу ка зну (CD). Уко ли ко 
обо ји ца за цви ле до би ће уме ре не ка зне (DD). Ре ђа ње пред но сти сва ког за тво ре ни ка је: 
DC>CC>DD>CD. Уко ли ко за тво ре ни ци оче ку ју да “игра ју” са мо је дан пут, сва ки за тво-
ре ник ће бо ље про ћи ако цви ли уме сто да се за гра ди ка ме ном, без об зи ра што је ње гов 
парт нер иза брао да ра ди (DС>СС и DD>СD). Иза зов од успе ха па цо ва и страх од успе ха 
жу то кљун ца ће до ве ти по је ди нач ну игру  “за то вре нич ке ди ле ме” до обо стра ног на пу-
шта ња. На жа лост, укол ко оба за тво ре ни ка раз ми шља ју на овај на чин, они ће до би ти 
уме ре ну ка зну за глав ну опу жбу, док са рад ња мо же до ве сти до бла же ка зне за ма ње 
зна чај ну оп ту жбу. У по је ди нач ној игри “за тво ре нич ке ди ле ме”, по је ди нач но ра зум не ак-
ци је иза зи ва ју ко лек тив не по сле ди це ко је су ис под оп ти мал них; Упо ре ди: О.A. Ken neth,  
“Co o pe ra tion un der Anarchy: Hypot he ses and Stra te gi es”, WorldPolitics, 1985, Vol. 38, No. 
1, pp. 7-8.

58)  J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion”, op.cit., p. 70.
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Иако нео ли бе ра ли на гла ша ва ју да мо гу при хва ти ти кључ не 
по гле де ре а ли ста о др жа ва ма и анар хи ји, али и од бра ни ти кла сич-
не ли бе рал не ар гу мен те о ин сти ту ци ја ма и ме ђу на род ној са рад њи, 
Гри ко оце њу је да се пер спек ти ве ре а ли ста и нео ли бе ра ли ста о др-
жа ва ма и анар хи ји пот пу но раз ли ку ју, јер нео ре а ли сти да ју це ло ви-
ти је раз у ме ва ње про бле ма са рад ње не го нео ли бе ра ли. Нео ли бе ра-
ли сма тра ју да др жа ве има ју са мо је дан циљ у ра зним-ин те ре сним 
од но си ма: постићинајвећумогућупојединачнудобит. Ипак, сма-
тра Гри ко, др жа ве су, во ђе не ло ги ком и ин те ре сом оп стан ка, по себ-
но осе тљи ве на еро зи ју њи хо вих ре ла тив них спо соб но сти, ко ји су 
ул ти ма тив на осно ва за њи хо ву без бед ност и не за ви сност у анар-
хич ном са мо по ма жу ћем ме ђу на род ном кон тек сту. За то ре а ли сти 
це не да глав ни циљ др жа ва у не ком од но су ни је по сти ћи нај ве ћи 
мо гу ћи по је ди нач ни циљ или до бит, већ да спре че дру ге др жа ве 
да оства ре пред ност у њи хо вим ре ла тив ним мо гућ но сти ма.59) Јер, 
“пр ва бри га др жа ва ни је да мак си ми зу је моћ већ да одр жи сво ју 
по зи ци ју у си сте му”.60)

У од но су на Вол ца, Гри ко из но си ипак не што оп ти ми стич-
ни је ста во ве о зна ча ју ме ђу на род них ин сти ту ци ја, али уз огра ду 
да анар хи ја под сти че и осна жу је др жа ве да се по на ша ју пре као 
“од брам бе ни по зи ци о ни сти” не го “ра ци о нал ни его и сти”, пре све га 
због ја ких огра ни че ња за ме ђу на род ну са рад њу.61) Ка ко твр ди Гри-
ко, др жа ва бри не о ре ла тив ним до би ци ма, због че га мо же да од би је 
да са ра ђу је чак и ако је уве ре на да ће дру ги парт не ри у са рад њи 
за др жа ти и ис пу ни ти оба ве зе у за јед нич ком аран жма ну. Ипак, сма-
тра Гри ко, ме ђу на род не ин сти ту ци је има ју зна чај, јер су жа ва ју у 
од ре ђе ној ме ри про стор за ва ра ње/под ми ћи ва ње и пру жа ју из гле де 
за до бит из са рад ње.62)

Јед ну од нај о тво ре ни јих кри ти ка ли бе рал ног ин сти ту ци о на-
ли зма из нео је Џон Мир шај мер (JohnMearsheimer), пред став ник 
офан зив ног ре а ли зма, јед ног од два прав ца нео ре а ли зма. Мир шај-
мер сма тра да ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам ни је ни шта но во у 
од но су на ре а ли зам, и да се, на осно ву по став ки Ки о хеј на и Ли зе 
Мар тин, мо же на зва ти са мо “не ја сном ал тер на ти вом ре а ли зму”, 
ко ја је, у ства ри “про гу та на од ње га”, од но сно “ре а ли змом под дру-

59)  Ibid, p. 71.

60)  K.N. Waltz, TheoryofInternationalPolitics.., op,cit., p. 126.

61)  J.M. Gri e co, CooperationamongNations:Europe,America,andNon-TariffBarrierstoTra-
de, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 1990, p. 10. 

62)  Ibid., pp. 233-234.
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гим име ном”63) Раз лог то ме по Мир шај ме ру пре све га је у сле де ћим 
чи ње ни ца ма: 1/ нео ли бе ра ли твр де да су “ин сти ту ци је зна чај не” 
(institutionsmatter), док он твр ди да су ин сти ту ци је јед но став но 
не ва жне (institutionsaresimplyirrelevant). Пи та ју ћи се за што нео-
ли бе ра ли твр де да би др жа ве уло жи ле сво је ре сур се у са рад њу ако 
ти ме не оства ру ју ни ка кву раз ли ку у мо ћи, од но сно до би ти, Мир-
шај мер оце њу је да се ра ди о сво је вр сној “ко лек тив ној за блу ди”, 
и да је бе сми сле но рас пра вља ти о зна ча ју ин сти ту ци ја без ја сног 
уви да у сте пен њи хо вог ути ца ја на по на ша ње др жа ва. Без вред но је 
apriori ве ро ва ти да су ин сти ту ци је бит не, јер је чи ње ни ца да ве ли-
ке си ле ко ри сте ин сти ту ци је да уна пре де сво је ин те ре се. За то др-
жа ве и ула жу скром не ре сур се у ин сти ту ци је64); 2/ глав ни про блем 
не ли бе рал ног при сту па је одр жи вост те зе да ин сти ту ци је обез бе-
ђу ју оквир у ко ме ће се др жа ве од ри ца ти крат ко роч не у ко рист ду-
го роч не до би ти? Мир шај мер кри ти ку је тврд њу Ки о хеј на и Мар тин 
да ин сти ту ци је ути чу на по на ша ње др жа ве на на чин ко ји про тив-
ре чи ре а ли зму јер, у крај њем слу ча ју, њи хо ва да ља раз ра да ове те 
иде је оби лу је ре а ли стич ким ар гу мен ти ма (ин сти ту ци је су уко ре-
ње не у ре ал но сти мо ћи и ин те ре са). По Мир шај ме ру, ин сти ту ци је 
функ ци о ни шу не као ал тер на ти ва се бич ним ин те ре си ма др жа ва, 
већ због кла сич не ди стри бу ци је мо ћи, од но сно њи хов ка рак тер је 
ор га ни зо ван у окви ру пре о вла да ва ју ће рас по де ле спо соб но сти. 

Та ко ђе, Ки о хејн и Мар тин је два по ми њу ар гу мент да ин сти-
ту ци је има ју не за ви сан ефе кат на по на ша ње др жа ва. Ако је “раз-
ли ка из ме ђу ре а ли зма и ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма у то ме да 
ли су ин сти ту ци је не за ви сне или за ви сне про мен љи ве”, ка ко твр де 
Ки о хејн и Мар тин, у он да је по Мир шај ме ру те шко ви де ти ка ко 
ова вер зи ја ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма пред ста вља иза зов ре-
а ли зму. Што се ти че пи та ња ре ла тив не до би ти и ста ва Ко и хеј на и 
Мар тин да “ин сти ту ци је мо гу олак ша ти са рад њу по ма жу ћи да се 
ре ше су ко би”, Мир шај мер це ни да не ма сум ње да ин сти ту ци је по-
ма жу др жа ва ма да де ле до бит од са рад ње на на чин ко ји за до во ља ва 
све. Али тај за да так је ком па ти би лан са ре а ли змом, јер не зах те ва 
од др жа ва да кр ше ло ги ку рав но те же сна га, а ин сти ту ци је де лу ју 
да би оси гу ра ле да ус по ста вље ни спо ра зу ми од ра жа ва ју рав но те-
жу мо ћи.65) Ко нач но, Ки о хејн и Мар тин ни су по ну ди ли ни до вољ-
но до ка за да ин сти ту ци је по спе шу ју ста ње ми ра, чи ме се њи хо ва 
те о ри ја, пре све га због не до ста та ка ем пи риј ске при ро де, не мо же 

63)  J.J. Me ar she i mer, “A Re a list Reply”, op.cit., pp. 85-87.

64)  Ibid, p. 86.

65)  Ibid, 88 etc.
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на зва ти не ком “но вом те о ри јом”. На и ме, де ба та да ли су ин сти-
ту ци је узрок ми ра ни је са мо спор те о ри је ме ђу на род них од но са, 
она та ко ђе има зна чај не ре ал не по сле ди це. Ка ко твр ди Мир шај-
мер, ин сти ту ци је за са да ни су ус пе ле да обез бе де со лид ну осно ву 
за из град њу ста бил ног пост хлад но ра тов ског све та, има ју ћи у ви ду 
гра ђан ске ра то ве на Бал ка ну, у За кав ка зју и Ру ан ди.  Сто га по овом 
ауто ру не ма до вољ но до ка за да ин сти ту ци је мо гу ме ња ти по на ша-
ње др жа ва и до при но си ти ми ру.66) Да би се ја сни је утвр ди ло да ли 
ме ђу на род не ин сти ту ци је до при но се ус по ста вља њу ми ра, од но сно 
да ли су оне узрок ми ру, Мир шај мер пред ла же да се да ју од го во ри 
на сле де ћа пи та ња: 1/ Шта су, у ства ри, ин сти ту ци је?; 2/ Ка ко оне 
де лу ју да би се по сти гао мир?; 3/ Да ли је убе дљи ва ло ги ка ко ја об-
ја шња ва на чин де ло ва ња ин сти ту ци ја?; и 4/ Да ли по сто је до ка зи 
ко ји по твр ђу ју ову те о ри ју?”. 67)

Мир шај мер сма тра да ин сти ту ци је има ју ми ни ма лан ути цај 
на по на ша ње др жа ва и пру жа ју ма ло на де за про мо ци ју ста бил-
но сти и ми ра у све ту по сле хлад ног ра та. Та ко ђе, по ње му тврд-
ње ин сти ту ци о на ли ста да еко ном ска и еко ло шка са рад ња ме ђу 
др жа ва ма, иако ути че на по бољ ша ње са рад ње у без бед но сти, не 
ис кљу чу је ге не ри са ње на сил них су ко ба/ра то ва. По ве ћа на са рад ња 
у овим обла сти ма са мо прет по ста вља сма ње ње ве ро ват но ће ра та, 
али ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти не да ју ја сна об ја шње ња ка ко 
се то мо же по сти ћи.68) Од го ва ра ју ћи на ова пи та ња, Мир шај мер 
под ин сти ту ци ја ма сма тра “скуп пра ви ла ко ја про пи су ју на чи не 
ка ко др жа ве тре ба да са ра ђу ју и так ми че се ме ђу соб но. Та пра-
ви ла су ре зул тат пре го во ра др жа ва, и обич но су фор ма ли зо ва на у 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма. Иако су пра ви ла обич но укљу че на у 
фор мал не ме ђу на род не ор га ни за ци је, ор га ни за ци је не мо гу при-
мо ра ти др жа ве да их по шту ју, јер оне ни су об лик свет ске вла де. 
Др жа ве са ме од лу чу ју да ли ће по што ва ти ус по ста вље на пра ви ла. 
Ин сти ту ци је су са мо об лик “де цен тра ли зо ва не са рад ње ин ди ви-
ду ал них су ве ре них др жа ва, без би ло ка квог ефи ка сног ме ха ни зма 
ко ман до ва ња истим.69) 

Ана ли зи ра ју ћи по ло жај др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, 
Мир шај мер сма тра да се др жа ве у ме ђу на род ном си сте му пла ше 
јед на дру ге; да је циљ сва ке др жа ва у том си сте му да обез бе ди соп-
стве ни оп ста нак; и да  др жа ве у ме ђу на род ном си сте му има ју за 

66)  Ibid, p. 93.

67)  Ј. Ј. Me ar she i mer, “The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  op.cit., p. 7.

68)  Ibid, p. 14.

69)  Ibid, pp. 8-9.
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циљ да мак си мал но ис ко ри сте сво је ре ла тив не по зи ци је мо ћи над 
дру гим др жа ва ма.70) На и ме, ве ћа вој на пред ност др жа ве над дру-
гим др жа ва ма га ран ту је и ве ћу без бед ност. За то сва ка др жа ва у ме-
ђу на род ном си сте му же ли и те жи да бу де што моћ ни ја вој на си ла, 
јер је то нај бо љи на чин да се га ран ту је пре жи вља ва ње у све ту ко ји 
мо же би ти ве о ма опа сан. Ова ло ги ка ства ра сна жан под сти цај да 
др жа ве ис ко ри шћа ва ју јед на дру гу, укљу чу ју ћи и от по чи ња ње ра та 
ако по сто је из гле ди за по бе ду. Сто га је циљ др жа ва да стек ну што 
ви ше вој не мо ћи на ште ту по тен ци јал них ри ва ла. Иде а лан ис ход је 
да др жа ва стек не по ло жај хе ге мо на у си сте му, чи ме јој је оп ста нак 
ско ро за га ран то ван.71) Да кле, у ме ђу на род ном си сте му са мо по мо-
ћи, од но сно ре а ли стич ком све ту, др жа ва је за бри ну та због рав но-
те же мо ћи, и мо ти ви са на је пре све га ре ла тив ним до би ци ма ка да је 
у пи та њу са рад ња. За то је и са рад њу мно го те же по сти ћи уко ли ко 
др жа ве сле де ло ги ку ре ла тив не не го ап со лут не до би ти (као што 
твр де ли бе рал ни ин сти ту ци и о на ли сти).72)

Мир шај мер се исто вре ме но сла же да ре а ли сти ге не рал но 
при зна ју да др жа ве др жа ва по не кад де лу ју кроз ин сти ту ци је. Ме-
ђу тим, ре а ли сти ве ру ју да је раз лог то ме ис кљу чи во про ра чун соп-
стве них (на ци о нал них) ин те ре са, уте ме љен пре све га на ме ђу на-
род ној ди стри бу ци ја мо ћи. Нај моћ ни је др жа ве у си сте му ства ра ју 
и об ли ке ин сти ту ци о нал не са рад ње, али та ко да оне мо гу обез бе-
ди ти свој удео у свет ској мо ћи, или чак по ве ћа њу соп стве не мо-
ћи. У том сми слу, ин сти ту ци је су у су шти ни “аре не за де ло ва ње 
ван од но са мо ћи.” За ре а ли ста, узро ци ра та и ми ра су углав ном 
функ ци ја рав но те же мо ћи и ин сти ту ци је у ве ли кој ме ри ути чу на 
рас по де лу мо ћи у си сте му. Украт ко, рав но те жа мо ћи је не за ви сна 
ва ри ја бла ко ја об ја шња ва рат; ин сти ту ци је су са мо ин тер вен ци је 
про мен љи вих у том про це су.73) Пре ма то ме, Мир шај мер у оштрој 
кри ти ци нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма твр ди да Ки о хејн и 
ње го ве при ста ли це тек тре ба да над ма ше ре а ли стич не те о ри је ра та 
и ми ра, и да ни су ус пе ли да по ка жу кључ ни зна чај ин сти ту ци ја у 
сма ње њу ве ро ват но ће ра та ме ђу др жа ва ма.

С дру ге стра не, су штин ску раз ли ку из ме ђу нео ли бе рал них и 
нео ре а ли стич ких при сту па нео ли бе рал ни те о ре ти чар Ли за Мар тин 
(LisaMartin) ви ди у раз у ме ва њу при ро де др жав них ин те ре са. По 
њој, нео ли бе ра ли ви де свет као “ме ша ви ну стра те шки мо ти ви са-

70)  Ј. Ј. Me ar she i mer, “ The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  op.cit., p. 11.

71)  Ibid, p. 12.

72)  Ibid.

73)  Ibid, p. 13.
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них ин тер ак ци ја (mixed-motivestrategicinteractions), где су коб ко-
ег зи сти ра са мо гућ но сти ма за оства ре ње ме ђу соб них до би та ка”.74) 
Из ових прет по став ки о ка рак те ру стра те шких ин тер ак ци је из ме-
ђу др жа ва, из ве де ног из схва та ња ути ца ја анар хи је, нео ли бе ра ли 
ука зу ју на ва жну уло гу ме ђу на род них ин сти ту ци ја у олак ша ва њу 
са рад ње ме ђу др жа ва ма и сма тра ју да оне до зво ља ва ју др жа ва ма 
да пре ва зи ђу су ко бе ин те ре са да би оства ри ле за јед нич ке до бит ке. 
Ре а ли сти, оце њу је Мар тин, твр де да про бле ми ре ла тив не до би ти 
уз по сто ја ње раз ли ка у мо ћи ре зул ти ра ју обра сци ма др жав них ин-
те ре са ко је од лу ку ју кон фликт не си ту а ци је, ко је не оста вља ју про-
стор за уза јам не/ за јед нич ке до бит ке. 75) 

У цен тру нео ре а ли стич ке-нео ли бе ра ли стич ке де ба те по 
Ро бер ту Па у е лу (RobertPowell) су тру кључ на пи та ња: сми сао и 
им пли ка ци је анар хи је, про блем ре ла тив не и ап со лут не до би ти, и 
на пе тост из ме ђу са рад ње и ди стри бу ци је (мо ћи).76) Што се ти че 
пр вог пи та ња (смисла и импликација анархије), на гла сак не тре-
ба би ти на анр хи ји, већ на дру гим прет по став ка ма огра ни ча ва ња 
его и стич ког по на ша ња др жа ва као кључ них ме ђу на род них ак те ра, 
од но сно ма ње па жње тре ба усме ри ти на анар хи ју, а ви ше на на чи-
не на ко је др жа ве ме ђу соб но ко му ни ци ра ју. У рас пра ви о анар хи ји 
нео п ход но је пра ви ти раз ли ку из ме ђу два ви ђе ња анар хи је. Пр во 
је да анар хи ја зна чи “не до ста так за јед нич ке вла де” (lackofacom-
mongovernment) да спро ве де спо ра зу ме из ме ђу др жа ва77) као цен-
трал них је ди ни ца ме ђу на род ног си сте ма. И за и ста, ме ђу на род на 
по ли ти ка се од ви ја у аре ни ко ја не ма цен трал ни управ ни ор ган, 
уста но ву над ре ђе ну др жа ва ма, са ауто ри те том и мо ћи да спро во-
ди за ко не и ре ша ва спо ро ве. Од су ство над др жав не вр хов не вла сти 
(absenceofasupremepower) је оно што се под ра зу ме ва под анар-
хич ним окру же њем ме ђу на род не по ли ти ке.78) Не до ста так овог ви-
ђе ња анар хи је је што оно не го во ри ни шта о сред стви ма ко је су на 
рас по ла га њу др жа ва ма (self-help system).79) Дру го од ре ђе ње анар-
хи је је усред сре ђе но на рас по ло жи ва сред ства ко ји ма др жа ве мо гу 
оства ри ти сво је ин те ре се, а нај ва жни ја тач ка овог ви ђе ња анар хи је 

74) L.L. Mar tin, op.cit., p.  172.
75) Ibid.

76) R. Po well, “Anarchy in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory: The Neo re a list-Neo li be ral De ba te”, 
InternationalOrganization, 1994, Vol. 48, No. 2, p. 329.

77) Ibid, p. 330.

78) R.J. Art and R. Jer vis (eds), InternationalPolitics:EnduringConceptsandContemporary
Issues (sixth edi tion), Long man, New York, 2003, p. 1.

79) Ви ди: K.N. Waltz, “The Emer ging Struc tu re of In ter na ti o nal Po li tics”, InternationalSecurity, 
1993, Vol. 18, No. 2, pp. 44-79.
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је да је јед но од су штин ских сред ста ва моћ, од но сно упо тре ба си-
ле у ци љу оства ре ња ин те ре са др жа ва у ме ђу на род ном си сте му, 
јер др жа ве, те же ћи са мо о др жа њу, за ви се ис кљу чи во од са мих се бе. 
Ово од ре ђе ње анар хи је Па у ел кри ти ку је јер ни је ја сно шта је ана-
лог но упо тре би си ле а да се др жа ве не су о че са ри зи ком ште те. Јер, 
ако не ма ана ло ги је (дру гог на чи на), др жа ве због ве ли ког ри зи ка не 
би ни фор ми ра ле анар хич ни ме ђу на род ни си стем. 

Дру ги ве ли ки про блем нео ре а ли стич ке-нео ли бе ра ли стич ке 
де ба те је проблемраелативнеиапсолутнедобити. Нео ре а ли зам 
се као те о риј ски ра вац ба ви ре ла тив ном до би ти, од но сно сма тра да 
др жа ве увек кал ку ли шу ка ко ће до бит би ти рас по ре ђе на из ме ђу ак-
те ра ме ђу на род ног си сте ма. Др жа ве, као ра ци о нал ни ак те ри, увек 
мо ра ју од лу чи ва ти ко ли ко ће соп стве них ка па ци те та си ле упо тре-
би ти да би на па ле дру гу др жа ву, и ко ли ко ће ко ри сти из на па да 
из ву ћи у од но су на тро шко ве. Игра је, да кле веч на - про ра чу ни до-
би ти су не ми нов ни. С дру ге стра не, не ли бе ра ли зам за сту па ста но-
ви ште да су др жа ве мо ти ви са не ап со лут ном до би ти и да на сто је 
мак си ма ли зи ра ти сво је ин те ре се. По Па у е лу, кључ раз у ме ва ња ове 
де ба те је у пра вље њу раз ли ке из ме ђу две мо гућ но сти. Пр ва је да 
је бри га др жа ва, од но сно сте пен њи хо ве бри ге за ре ла тив ну до-
бит, ре зул тат стра те шког окру же ња у ко ме се др жа ве на ла зе. У том 
слу ча ју, сте пен за бри ну то сти ве ро ват но ва ри ра, на при мер ин тен-
зи тет без бед но сне ди ле ме ни је увек исти, јер на по на ша ње др жа-
ва ути че стра те шко окру же ње ко ме је др жа ва и окре ну та у сво јим 
кал ку ла ци ја ма. Дру га мо гућ ност је да сте пен за бри ну то сти код не-
ких др жа ва не ва ри ра без об зи ра на њи хо во окру же ње.80) Ко нач но, 
тре ће пи та ње од но си се на про блем напетости између сарадње
идистрибуцијемоћи др жа ва у анар хи ји. Нео ли бе рал ни ин сти ту-
ци о на ли сти твр де да ин сти ту ци је по ма жу ус по ста вља њу обра за ца 
са рад ње из ме ђу др жа ва, чи ме се сма њу ју тро шко ви упо тре бе си ле 
и уве ћа ва сте пен ап со лут не до би ти.

У од но су на из ло же не раз ли ке из ме ђу ре а ли зма и ли бе ра-
ли зма, нео ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам при хва та да су др жа ве 
ра ци о нал ни ак те ри у свет ским по сло ви ма, и ста вља на гла сак на 
анар хи ју као глав ну сна гу ко ја об ли ку је мо ти ве и по на ша ње др жа-
ва. Он по себ но на гла ша ва моћ и ути цај ме ђу на род них ин сти ту ци ја, 
и сма тра да др жа ве мо гу из ву ћи ве ћу до бит ако ме ђу соб но са ра ђу-
ју, ма да се у не ким си ту а ци ја ма, ка ко то или стру је и “за тво ре нич ка 
ди ле ма”, пла ше да бу ду пре ва ре не од дру гих др жа ва, и на кра ју 
од лу чу ју да не са ра ђу ју. Ипак, че сто по сто је ком пен за тор ске сна ге, 
по себ но ка да су ин тер ак ци је из ме ђу др жа ва че сте. Ко нач но, ли бе-

80)  R. Po well, op.cit., p. 335.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.127-158.

148

рал ни ин сти ту ци о на ли зам оце њу је да је услов на са рад ња стра те-
ги ја за пре ва зи ла же ње про бле ма ва ра ња у ме ђу на род ној анар хи ји, 
ко ју мо гу нај бо ље при ме њи ва ти ме ђу на род не ин сти ту ци је.81) 
 

ТЕНЗИЈЕИЗМЕЂУНЕОЛИБЕРАЛНОГ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМАИКОНЦЕПТА

НАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

За сту па ју ћи ми шље ње да ме ђу на род не ин сти ту ци је мо гу 
обез бе ди ти ви сок сте пен са рад ње из ме ђу др жа ва, за го вор ни ци не-
ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма по ла зе од прет по став ке да кал ку-
ла ци ја тро шко ва/це не при ме не си ле, од но сно во ђе ња ра та за оства-
ре ње соп стве них ин те ре са, оства ру је зна чај ну уло гу на по на ша ње 
др жа ва. Сма тра се да ако је та це на ви со ка за по тен ци јал ног агре-
со ра, сма њу је се ње гов ин те рес за при ме ну си ле и во ђе ње ра та, 
што ума њу је опа сност од прет ње, ти ме и зна чај ре ла тив не до би ти 
из ме ђу са ве зни ка у ко а ли ци ји, чи ме се по сти же ве ћи сте пен мо гућ-
но сти за са рад њу из ме ђу др жа ва.82) Да би се зна чај прет ње свео на 
ми ни мум, нео ли бе рал ни ин сти ту ци и о на ли сти пред ла жу по ве ћа ње 
бро ја др жа ва у ин сти ту ци ји ко ју де фи ни шу као си стем.83) Пред-
став ни ци ове шко ле сма тра ју да су не си гур ност и не по ве ре ње ме-
ђу др жа ва ма и це на евен ту ал ног су ко ба глав не од ред ни це од но са 
из ме ђу др жа ва: односа сарадње и односа сукоба. Про ме на по на-
ша ња др жа ва се ви ди кроз тран сфор ма ци ју ме ђу на род ног си сте ма 
у свет ско дру штво, у ко ме ће ус по ста вља ње за јед нич ких нор ми и/
или ин сти ту ци ја омо гу ћи ти раз вој безбедноснезаједнице у ко јој се 
без бед ност јед не др жа ве до жи вља ва као од го вор ност свих чла ни ца 
за јед ни це. За то овом кон цеп ту не од го ва ра прин цип са мо по мо ћи, 
јер др жа ве, при хва та ју ћи без ре зер вно утвр ђе не нор ме ме ђу соб ног 
оп ште ња, мо ра ју ускла ди ти сво је без бед но сне ин те ре се са ин те ре-
си ма свет ске за јед ни це. 

Пре ма овом те о риј ском гле ди шту, три су основ не функ ци је 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја у ру ко во ђе њу при ме ном си ле: 1/ оне 
омо гу ћа ва ју про ме ну statusquo-a без упо тре бе си ле, та ко да др жа-

81) Упо ре ди: J.M. Gri e co, “Anarchy and the Li mits of Co o pe ra tion...”, op.cit., pp. 121-124.

82) R. Po well, “Ab so lu te and Re la ti ve Ga ins in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory”, AmericanPoli-
ticalScienceReview, 1991, Vol. 85, No. 4, p. 1316.

83)  S. Ta ta lo vić, op.cit., str. 13.
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ве мо ра ју све без бед но сне про бле ме ре ша ва ти пре го во ри ма а не 
при ме ном си ле; и 2/ на ци о нал на без бед ност се мо ра са гле да ва ти у 
све тлу без бед но сних ин те ре са “ме ђу на род не за јед ни це” а не у све-
тлу без бед но сних ин те ре са по је ди нач них др жа ва. Угро жа ва њем 
на ци о нал не без бед но сти јед не др жа ве угро жа ва се без бед ност ме-
ђу на род не за јед ни це, а на пад на јед ну др жа ву се сма тра на па дом и 
прет њом на це лу ме ђу на род ну за јед ни цу, из че га про ис ти че оба ве-
за и пра во чла ни ца ин сти ту ци је да бра не жр тву од агре си је; 3/ др-
жа ве мо ра ју и по ка зу ју ви сок сте пен ме ђу соб ног по ве ре ња уну тар 
ин сти ту ци је, мо ра ју би ти си гур не да не ће до ћи до на па да (при ме не 
си ле) из ме ђу чла ни ца ин сти ту ци је, и мо ра ју би ти си гур не да ће 
дру ге др жа ве ста ти у од бра ну ње не  без бед но сти у слу ча ју агре си је 
или не ког дру гог об ли ка при ме не си ле притвно ње ним ин те ре си-
ма.84) 

Иако иде ал но за ми шље на, ова те о риј ска гле ди шта и по став-
ке нео ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма за слу жу ју оштре кри ти ке. 
При то ме се мо ра на гла си ти да кри ти ке ни су за сно ва не са мо на 
ре а ли стич ким ви ђе њи ма оп стан ка др жа ва и ме ђу на род ног си сте-
ма, јер ак ту ел на ме ђу на род на ствар ност ука зу је да је овај кон цепт 
да ле ко од ре ал но сти. Да би др жа ве по че ле искре но са ра ђи ва ти у 
обла сти без бед но сти и од ри ца ти се ло ги ке и прин ци па са мо-по мо-
ћи, од но сно по је ди нач не упо тре бе си ле, нео ход но је по сти ћи мно-
го ве ћи кон сен зу са о за бра ни при ме не си ле у ме ђу на род ним од но-
си ма. За то ни је до вољ на са мо По ве ља УН и си стем ко лек тив не 
без бед но сти раз ви јен у окви ру УН, јер се у прак си по ка за ло да УН 
и си стем ко лек тив не без бед но сти, иако иде ал но за ми шљен, има 
мно го не до ста та ка. Пр во си стем је за ми шљен као са вез свих чла-
ни ца про тив за ми шље ног агре со ра у ко ме од лу чу ју ћу уло гу има ју 
ве ли ке си ле ко је има ју пра во ве та - та ко да си стем ни је пра ви чан. 
Пра ви ла игре на ме ћу стал не чла ни це Са ве та без бед но сти (ве ли ке 
си ле), док дру ге (ма ле, сла бе) др жа ве мо гу са мо не мо при ма ти к 
зна њу њи хо ве од лу ке. Се бич ни ин те ре си др жа ва су у пр вом пла ну, 
а по ве ре ње као кључ ни услов и основ истин ске са рад ње у без бед-
но сти је на нај ни жем мо гу ћем ни воу. Та ко ђе, за јед нич ког иден ти-
те та као ви шег ква ли те та за ус по ста вља ње ис кре не са рад ње не ма 
ни у основ ним об ри си ма.85) 

84) Упо ре ди: N.Ba šić i P. Sto ett (eds), Sigurnosnestudijeutranziciji, Uni ver zi tet u Bi ha ću, Cen-
tar za ljud ska pra va i pre ven ci ju kon flik ta, Uni ver zi tet u Ba nja Lu ci, Cen tar za ge o stra te ška 
is tra ži va nja, Bi hać, 2003, str. 37. - Пре ма: S. Ta ta lo vić, op.cit.

85) Нео функ ци о на ли стич ке те о ри је, с дру ге стра не, сто је на ста но ви шту да по сто је три ме-
ха ни зма у про це су европ ских ин тер га ци ја ко ји ути чу на об ли ко ва ње ши рег за јед нич-
ког, од но сно европ скох иден ти те та; Упо ре ди: Д.М. Вук че вић, “Европ ски и на ци о нал ни 
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 Кри ти ка се мо же упу ти ти и од ре ђе њу ре жи ма ко ји су, по 
нео ли бе рал ним ин сти ту ци о на ли сти ма, оквир за ус по ста вља ње са-
рад ње у без бед но сти. Ме ђу на род ни ре жи ми по овим схва та њи ма 
су скуп нор ми ко ји ма се утвр ђу ју на чи ни на осно ву ко јих др жа ве 
мо гу ме ђу соб но да се над ме ћу и са ра ђу ју. Ако ре жим да је окви ре 
за над ме та ње он да не до ста ју раз ви је на пра ви ла по ко ји ма би др жа-
ве у ре жи му (и из ван ње га) би ле рав но прав не да би рав но прав но 
и уче ство ва ле у са рад њи. Исто вре ме но, ако је ре жим скуп “нор ми, 
пра ви ла и про це ду ра за за јед нич ку ак ци ју са ко јом се са гла сио низ 
др жа ва”86), опет су то са мо не ке а не све др жа ве у све ту, та ко да ре-
жим не мо же ре ши ти све без бед но сне про бле ме у све ту, већ са мо 
оне ко ји се ти чу чла ни ца ре жи ма. Ако чла ни це ре жи ма мо гу од лу-
чи ва ти, ти ме и за бра њи ва ти не при хват њи ва по на ша ња по је ди них 
др жа ва, он да су из гле ди за са рад њу у без бед но сти “за ро бље ни” у 
са мом ре жи му и не ути чу пре суд но на про бле ме ми ра и без бед но-
сти из ван ре жи ма. Ујед но, др жа ве ко је чи не ре жим не ма ју пра во да 
се ме ша ју у свет ска пи та ња из ван обла сти ко ју де фи ни ше ре жим, 
од но сно др жа ве из ван ре жи ма ни су оба ве зне да по шту ју пра ви ла и 
нор ме тог ре жи ма - јер уни вер зал ног ре жи ма не ма. Да кле, по сто је-
ћи ре жи ми ни су ефи ка сан и пра ви чан оквир за са рад њу у без бед-
но сти, иако су у не ким обла сти ма до ка за ли сво ју вред ност. Та ко ђе, 
ре жи ми (би ла те рал ни и мул ти ла те рал ни) по ку ша ва ју ре ши ти са-
мо не ка пи та ња (не ши ре ње ну кле ар ног или хе миј ског на о ру жа ња 
и сл.) али су у прак си по ка за ли не у спе шним. При мер су упра во 
ре жи ми о не ши ре њу ну кле ар ног на о ру жа ња. У од но су на пе ри од 
хлад ног ра та, у све ту је да нас го то во удво стру чен број др жа ва ко-
је по се ду ју офан зив но ну кле ар но на о ру жа ње (Ин ди ја, Па ки стан, 
Се вер на Ко ре ја, Иран), на рав но због њи хо ве на ци о нал не без бед-
но сти и те жње да се ус по ста ви рав но те жа у мо ћи (и без бед но сти) 
са тра ди ци о нал ним ну кле ар ним си ла ма и оја ча по зи ци ја у ме ђу на-
род ном си сте му. Нор ме и пра ви ла ре жи ма у овој обла сти отво ре но 
су кр ше ни, али се пре ма овим др жа ва ма ни је при ме ни ла си ла због 
“на ру ша ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти”. Раз лог ле жи у 
чи ње ни ци да је на де лу и да ље “рав но те жа стра ха” ко ја ре ин кар ни-
ра ста ре мо де ле по на ша ња свој стве не хлад ном ра ту и бор би за моћ 
и бе зеб дност.  

 Ре жи ми та ко ђе не об у хва та ју ни све прет ње без бед но сти, 
што је њи хов ве ли ки не до ста так. Ако узме мо, на при мер, гло бал ни 

иден ти тет у про це су европ ске ин те гра ци је - нео функ ци о на ли стич ко ви ђе ње”, Српска
политичкамисао, 2011, год. 18, вол. 32, бр. 2, стр. 103.

86) Упо ре ди: Ј.Ј. Me ar she i mer, “The Fal se Pro mi se of In ter na ti o nal In sti tu ti ons”,  op.cit., pp. 
5-49.
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те ро ри зам, мул ти ла те рал ни ре жим у овој обла сти ни је мо гућ све 
док се не по стиг не оп шта са гла сност о то ме шта се под ра зу ме ва 
под овим по ли тич ким и без бед но сним фе но ме ном, да би се ја сно 
де фи ни са ла гло бал на стра те ги је ње го ве пре вен ци је и ре пре си је.

У ак ту ел ном и анар хич ном ме ђу на род ном си сте му не ма над-
др жав ног ауто ри те та (свет ске вла де), још ни су из гра ђе на уни вер-
зал на пра ви ла и не ма рав но прав но сти и пу не со ли дар но сти из ме ђу 
др жа ва. У тим усло ви ма (анар хи је и од су ства свет ске вла де) ме-
ђу на род не ин сти ту ци је, иако мо гу до не ти од ре ђе ну ко рист др жа-
ва ма у обла сти ли бе ра ли за ци је тр го ви не и не ким дру гим пи та њи-
ма, оне још не мо гу пре суд но ути ца ти на ак ци је др жа ва у обла сти 
без бед но сти.87) Ако је ја ча ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја услов за 
очу ва ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, ка ко сма тра ју ин сти-
ту ци о на ли сти, у ак ту ел ном ме ђу на род ном си сте му тре ба хит но 
су штин ски ре фор ми са ти по сто је ће ме ђу на род не ин сти ту ци је, по-
себ но прин ци пе, про це ду ре и на чи не ус по ста вља прав не од го вор-
но сти (оба ве за) из ме ђу др жа ва у по шти ва њу утвр ђе них пра ви ла 
и спо ра зу ма. Прав на од го вор ност мо ра би ти иста за све, а ни јед-
на др жа ва (ма кар би ла из кру га нај ве ћих си ла) или гру па др жа ва 
не ма пра во на уни ла те рал ну упо тре бу си ле, као што се де ша ва ло 
по след њих де це ни ја у ви ше на вра та (Бал кан, Ирак и сл.). Ако све 
др жа ве има ју исту прав ну од го вор ност и исте оба ве зе, пи та ње је 
што се тзв. “ме ђу на род на за јед ни ца” ни је ус про ти ви ла агре си ји на 
Ср би ју и Цр ну Го ру 1999. го ди не ко ју су пред у зе ле САД и ње ни 
НА ТО са ве зни ци. На ци о нал на без бед ност Ср би је и цр не Го ре је 
би ла та ко ђе вред ност чи је угро жа ва ње је угро зи ло ре ги о нал ну, ти-
ме и ме ђу на род ну без бед ност и мир. 

Иза ме ђу на род них ин сти ту ци ја се че сто кри ју и агре сив ни 
и хе ге мо ни стич ки ин те ре си ве ли ких си ла ко је има ју од лу чу ју ћу 
уло гу тим ин сти ту ци ја ма. Под из го во ром очу ва ња свет ског ми ра 
и без бед но сти, очу ва ња де мо кра ти је и људ ских пра ва и сло бо да, 
под окри љем по је ди них ин сти ту ци ја спро во де се од стра не моћ-
них др жа ва нај су ро ви ји нео ли бе рал ни про јек ти овла да ва ња дру-
гим др жа ва ма и ре ги о ни ма (при мер “арап ско про ле ће”), без об зи ра 
на њи хо ве на ци о нал не ин те ре се и на ци о нал ну без бед ност. Ти ме 
се од у зи ма пра во мно гим др жа ва ма да, у усло ви ма угро же не на-
ци о нал не без бед но сти (ње не основ не вред но сти су за у век те ри то-
ри јал на це ло ви тост и су ве ре ни тет), оства ре пра во (пре ма По ве љи 
УН) да пре ду зму све мо гу ће ме ре, на рав но и упо тре бу си лу да би 
од бра ни ле те вред но сти (пра во на са мо од бра ну). 

87) Упо ре ди: La ke, D.A. (2001). “Beyond Anarchy: The Im por tan ce of Se cu rity In sti tu ti ons”. In  
InternationalSecurity, Vol. 26, No. 1, p. 131.
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Док по сто је др жа ве по сто ја ће и су прот ста вље ни на ци о нал ни 
ин те ре си, по себ но у обла сти без бед но сти и др жа ве их се ни ка да 
не ће од ре ћи. На ци о нал на без бед ност88) је вр хун ски иде ал за све др-
жа ве и у XXI ве ку, пре до ми нант ни мо дел по на ша ња свет ских си ла 
је уни ла те ра ли зам, од но сно јед но стра на при ме на си ле (Ирак и Гру-
зи ја), искре ног раз у ме ва ња и са рад ње у ре ша ва њу свет ских без бед-
но сних про бле ма не ма. Сла би је др жа ве мо ра ју и да ље ускла ђи ва ти 
сво је ин те ре се са ин те ре си ма ве ли ких си ла, што ни је ам би јент ко ји 
га ран ту је по бољ ша ње са рад ње у без бед но сти на те ме љи ма по ве-
ре ња и из град ње за јед нич ког иден ти те та, као кључ ним од ли ка ма 
са рад ње. Прак са по ка зу је да је на сце ни ис кљу чи во реципроцитет 
и се бич ни ин те ре си за увећањеммоћиибезбедности. Си ла и моћ 
и да ље вла да ју у ме ђу на род ним од но си ма, др жа ве на ста вља ју за-
сту па ти стратегијуварања, па се о из град њи са рад ње у без бед-
но сти кроз де ло ва ње по сто је ћих ме ђу на род них ин сти ту ци ја, или 
кроз по је ди нач не ме ђу на род не ре жи ме те шко мо же го во ри ти. Све 
док ме ђу на род ни си стем бу де анар хи чан, док се не ство ре усло ви 
за раз вој свет ског дру штва у пу ном сми слу, ин сти ту ци о на ли за ци-
ја са рад ње у без бед но сти као гло бал ни мо дел оста је нео ства рив 
иде ал. Са мо ак ту ел ни мо дел раз во ја ЕУ као при мер ства ра ња плу-
ра ли стич ке без бед но сне за јед ни це (на ре ги о нал ном пла ну) је ди ни 
ну ди на ду да је иде ја са рад ње у без бед но сти оства ри ва, али још 
не гло бал но. За то иде ал на ци о нал не без бед но сти оста је жи вот но 
ва жан за сва ку др жа ву, а ла ба ви об ли ци са рад ње у без бед но сти ће 
се раз ви ја ти пра те ћи де фи ни са не стра те ги је на ци о нал не без бед но-
сти, ко је ће са рад њу узи ма ти у об зир са мо то ли ко ко ли ко она не 
на ру ша ва су шти ну на ци о нал них ин те ре са и по ли ти ку на ци о нал не 
без бед но сти. Док по сто је мо дер не др жа ве по сто ја ће и су ко би ин-
те ре са из ме ђу њих. Др жа ве на ста вља ју сле ди ти сво је без бед но сне 
ин те ре се, а ме ђу за ви сност се као јед на од од ли ка ак ту ел ног ме-
ђу на род ног си сте ма ни је по ка за ла спо соб ном да се ста ри обра сци 
не по ве ре ња, ва ра ња, бор бе за моћ и без бед ност на пу сте у ко рист 
ис кре не са рад ње у без бед но сти. 

88)  О тра ди ци о нал ном и про ши ре ном ви ђе њу кон цеп та на ци о нал не без бед но сти де таљ-
ља ни је у: З. Дра ги шић, «На ци о нал на без бед ност - ал тер на ти ве и пер спек ти ве», Српска
политичкамисао, 2010, год. 17, вол.  28, бр. 2, стр. 219 и да ље. 
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Summary
As an an nex to the wi dest li be ral po li ti cal un der stan ding, neo-

li be ra lism and neo-li be ral in sti tu ti o na lism re pre sent so me of the key 
the o re ti cal ap pro ac hes wit hin the sci en ce of in ter na ti o nal re la ti ons and 
se cu rity stu di es abo ut the un der stan ding of in ter na ti o nal (se cu rity) re-
a lity in the se cond half of the XX cen tury. Ha ving in the spo tlight the 
anar chi cal struc tu re of in ter na ti o nal system, both neo-li be rals and neo-
li be ral in sti tu ti o na lists, ac cep ting so me ba sic po stu la tes of neo-re a lism, 
emp ha si ze the im por tan ce of in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes in 
esta blis hing and ma in ta i ning co o pe ra tion bet we en the sta tes as ra ti o nal 
ac tors, who thro ugh the co o pe ra tion aim, abo ve all, in ac hi e ving ap so-
lu te ga ins, com pa red to (neo) re a li stic at ti tu des of the pre va ling sig ni-
fi can ce of the re la ti ve ga ins for the sta tes and the ir nar row-sel fish in te-
rests. Sharp de ba te bet we en neo-li be rals and neo-re a lists (the neo-neo 
de ba te) mar ked the the ory of in ter na ti o nal re la ti ons and se cu rity stu di es 
in re cent de ca des, but its fi nal out co me is not at sight. Con tem po rary 
in ter na ti o nal po li ti cal and se cu rity re a lity, ba sed on con cre te exam ples 
from in ter na ti o nal prac ti ce qu e sti ons al most all the at ti tu des of neo-li-
be ral in sti tu ti o na lists, abo ve all, the mo ti ves, con di ti ons, norms, ru les 
and pro ce du res of esta blis hing and ma in ta i ning the co o pe ra tion and an 
ho nest be ha vi o ur of the sta tes in tho se ar ran ge ments. The ex pe ri en ce 
tells us that the forms of co o pe ra tion which ha ve been esta blis hed so 
far we re both use ful and har mful for the sta tes, be ca u se, among ot her 
things, they are spe ci ally cha rac te ri zed by the ef forts of po wer ful sta tes 
to re du ce na ti o nal se cu rity ca pa ci ti es of the we a ker sta tes and of ten ac-
hi e ve he ge mo nic go als on the ir harm. 
Key words: sta tes, in ter na ti o nal in sti tu ti ons, neo-li be ra lism, neo-re a lism, neo-
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Resume
Neo-li be ral in sti tu ti o na lism re pre sents one of the key the o re ti-

cal ap pro ac hes wit hin the sci en ce of in ter na ti o nal re la ti ons and se cu-
rity stu di es in re la tion to the un der stan ding of con tem po rary in ter na ti-
o nal se cu rity re a lity in the se cond half of the XX cen tury. The ba sis of 
this ap pro ach con sists in the anarchy of in ter na ti o nal system, in which 
the co un tri es are ra ti o nal ac tors, which en ter in to com plex and va ri o us 
mu tual re la ti on ships, from which they tend to re ci e ve ab so lu te ga ins. 
Ha ving in mind the anar chi cal struc tu re of in ter na ti o nal system, this 
the o re ti cal ap pro ach from the per spec ti ve of con tem po rary se cu rity stu-
di es ex plo res the ways in which in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes 
im pro ve in ter na ti o nal co o pe ra tion in many sphe res of li fe, in clu ding 
the se cu rity area. Alt ho ugh che a ting and tre a son re pre sent main ob stac-
les to the esta blis hment of co o pe ra tion bet we en sta tes un der the con-
di ti ons of anarchy, the advo ca tes of this school of tho ught see the exit 
in strengthe ning of in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes. Ac cor ding to 
them, in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes de ve lop the sen se of le gal 
re spon si bi lity (the sen se of obli ga ti ons of the sta tes to re spect the esta-
blis hed ru les and norms), re du ce the ex pen ces of tran sac ti ons bet we en 
the sta tes, pro vi de tran spa rancy and in for ma tion on sta te ac ti ons, cre-
a te the con di ti ons for re ci pro cal be ha vi o ur, ena ble the ways of set tling 
dis pu tes, de fi ne the stan dards for the esti ma tion of be ha vi o ur of ot her 
sta tes and the pe nal ti es for the bre ach of the esta blis hed ru les of co o-
pe ra tion, and pro vi de the fra me work for the mo de ling of non-con flict 
be ha vi o ur of the sta tes. The ul ti ma te goal con sists in re du cing of the 
un cer ta inty in the anarchy and cre a tion of the con di ti ons for sin ce re co-
o pe ra tion bet we en the sta tes, and im pro ve ment of the op por tu ni ti es for 
the cre a tion of sta bi le pe a ce. 

Neo-li be ral in sti tu ti o na lists ac cept so me of the neo-re a li stic po-
stu la tes: the sta tes are key ac tors in in ter na ti o nal system, and they tend 
to in cre a se the ir po wer; due to the sel fish in te rests they don’t re cog ni ze 
the im por tan ce of in ter na ti o nal co o pe ra tion, un less it’s in the ir in te rest; 
in ter na ti o nal system, cha rac te ri zed by the po li tics of for ce is anar chi cal; 
the ba sic mo ti ve in the con duct of the sta tes is the ir de si re for sur vi val; 
and the sta tes are ra ti o nal ac tors-ego ists in ac hi e ving that goal, wan ting 
rec klessly to ma xi mi se the ir in te rests (get ab so lu te ga ins). At the sa me 
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ti me, they (Ke o ha ne, Mar tin and ot hers) po int to the com plex pat terns 
of in ter de pen den ce which in flu en ces on the cre a tion of com mon in-
te rests among de ve lo ped sta tes, con si der that in ter na ti o nal in sti tu ti ons 
con tri bu te to the re duc tion of anarchy in in ter na ti o nal system, and that 
the sta tes are mo ti va ted for co o pe ra tion which is go ing to bring ab so lu-
te ga ins for all the ac tors of in ter na ti o nal system, etc. 

Due to such at ti tu des of in ter na ti o nal in sti tu ti ons and re gi mes as 
a fra me work for the im pro ve ment of co o pe ra tion in se cu rity, a sharp de-
ba te (the neo-neo de ba te) bet we en neo-li be ral in sti tu ti o na lists and neo-
re a lists has been de ve lo ped wit hin the sci en ce of in ter na ti o nal re la ti ons 
and se cu rity stu di es. Ac cor ding to the neo-re a lists, the key ob stac le to 
co o pe ra tion bet we en the sta tes in the area of se cu rity evol ves from the 
de fi ned na ti o nal in te rests and the fact that the sta tes are pri ma rily de a-
ling with cal cu la ti ons of be ne fit (re la ti ve gain) of co o pe ra tion. Ac cor-
ding to them, the sta tes ha ve fe ar of che a ting and they tend to su stain 
and im pro ve the exi sting le vel of na ti o nal se cu rity, so that the sta tes 
of ten ne glect co o pe ra tion in fa vo ur of ot her aran ge ments in or der to ac-
hi e ve the ir se cu rity in te rests, re gar dless of the pos si bi lity of di stri bu tion 
of (ab so lu te) ga ins of co o pe ra tion. The re a lists cla im (Waltz) that the 
very com pe ti ti ve na tu re of na ti o nal in te rests sig ni fi cantly re du ces the 
po wer and in flu en ce of in ter na ti o nal in sti tu ti ons in the fi eld of co o pe ra-
tion in se cu rity, and the main ob stac les to in ter na ti o nal co o pe ra tion con-
sist in the pre oc cu pa tion due to the pos si bi lity of che a ting and re la ti ve 
ac hi e ved go als (Gri e co). Be ca u se the sta tes are sca red of one anot her, 
the ir pri mary aim is to pro vi de the ir own sur vi val and use the ir re la ti ve 
po wer over ot her sta tes to the ma xi mum (Me ar she i mer). 

Alt ho ugh one can not com ple tely ne ga te the sig ni fi can ce of the-
o re ti cal ap pro ac hes of neo-li be ral in sti tu ti o na list, con tem po rary in ter-
na ti o nal po li ti cal and se cu rity re a lity, thro ugh the con cre te exam ples 
brings in to qu e sti on sig ni fi cant aspect of the ir at ti tu des, abo ve all mo-
ti ves, con di ti ons, norms, ru les and pro ce du res of esta blis hing and ma-
in ta i ning of co o pe ra tion in se cu rity and the sin ce re be ha vi o ur of sta tes 
in tho se aran ge ments. In ter na ti o nal in sti tu ti ons of ten sup press na ti o nal 
in te rests and thro ugh the ir ac tion vi o la te in ter na ti o nal se cu rity of the 
sta tes that don’t be long to the gro up of gre at po wers. The exi sting forms 
of co o pe ra tion bet we en the sta tes we re both use ful and har mful for the 
sta tes, har mful, be ca u se they are of ten cha rac te ri zed by the en de a vor of 
po wer ful sta tes (gre at po wers) to re du ce the na ti o nal se cu rity ca pa ci ti es 
of we a ker sta tes and ac hi e ve he ge mo ni stic go als on the ir harm. The-
re fo re the sta tes are re luc tant to re no un ce the ir own for the be ne fit of 
„hig her“ se cu rity in te rests, and they don’t want to co o pe ra te at the risk 
of ero sion of the ir na ti o nal se cu rity, no mat ter how ego i stic it may be. 
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The co o pe ra tion in se cu rity re ma ins an ideal, and its ini tial in sti tu ti o nal 
con to urs can be de tec ted ex clu si vely in the fun cti o ning of EU and the 
net work of its in sti tu ti ons. 

* Овај рад је примљен 17. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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