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ДРЖАВНИКАПАЦИТЕТ
УУСЛОВИМАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ**

Сажетак
Феномендржавногкапацитетауактуелномпериоду
представља једанод најчешћепроучаваних, пре све
гауекономијииполитичкимнаукама,алиисродним
дисциплинама. Циљ овог рада је да утврди ефекте
глобализације на државни капацитет, пре свега оне
негативнекарактеристикекоједиректноилинешто
мањедиректноподривајусуверенитетиаутономију
државепоследичноузрокујућиопадањедржавногка
пацитета.Највидљивијаконсеквенцаглобализацијеје
умањенамогућностинституцијадаодговоренаиза
зовесветаукомеживимо.Тосепревасходноодносина
немогућностприкупљањасвихрасположивихресурса
какобисеимплементиралијавнополитичкициљевии
вршиларедистрибуцијау видуиспоруке јавнихдоба
ра.Бројни чиниоци крајње сложеног процеса/пројек
та глобализације истовремено погађају како слабије
такоимоћниједржавекојесуспочеткабилиглавни
протагонисти и заговорници света међузависности
иглобализације.Отудаинечудидасунекиоднаје
уфоричнијихакадемских заговорника глобализацијеи
безусловне либерализације убрзо одустали од својих
првобитних претпоставки и доживели интелекту
ални„коперникански обрт“ ужељида реaфирмишу
улогу државе (нпр.Фукујама).У раду се покушавају
пружити неки одговори на бројна питања и дилеме
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којепратепроблемдржавногкапацитетауглобали
зованомсвету.
Кључне речи: глобализација; државни капацитет;
адаптивни капацитет; вето тачке; држава; дру
штво;инфраструктуралнамоћ;институције.

СУВЕРЕНИТЕТ,АУТОНОМИЈАИКАПАЦИТЕТДРЖАВЕ

U ак ту ел ном пе ри о ду, фе но мен др жав ног ка па ци те та за о ку пља 
па жњу ве ли ког бро ја ис тра жи ва ча у го то во свим обла сти-

ма дру штве них, а са мим тим и по ли тич ких на у ка. Ком плек сност 
и ши ри на пој ма и фе но ме на др жав ног ка па ци те та узро ку је да се 
ње му при сту па из раз ли чи тих угло ва по сма тра ња и да се при том 
до ла зи и до ди фе рент них од ре ђе ња и де фи ни ци ја. У нај оп шти јем 
сми слу, др жав ни ка па ци тет се ви ди као мо гућ ност мо би ли за ци је 
свих рас по ло жи вих ре сур са за рад ефи ка сног и ефек тив ног оства-
ри ва ња пред ви ђе них др жав них и дру штве них ци ље ва и за да та ка.1) 
Из са ме де фи ни ци је, уоча ва се узроч но-по сле дич на ве за ка па ци-
те та др жа ве и дру штве них по сле ди ца од лу ка ње них ин сти ту ци ја. 
Дру гим ре чи ма, „сла бе др жа ве“, на су прот „ја ки ма“, не рас по ла жу 
аде кват ним ме ха ни зми ма у при ку пља њу ре сур са, што у крај њој 
ин стан ци оне мо гу ћа њи хо ву ре ди стри бу ци ју, по сле дич но во де ћи 
крај ње не га тив ним по сле ди ца ма по дру штво. У овом ра ду, ја ћу по-
ку ша ти да од ре дим не ке еле мен те ко ји чи не др жав ни ка па ци тет, и 
при том ћу се, услед из ме ње них окол но сти у све тлу гло ба ли за ци је 
и ја ча ња ме ђу за ви сно сти освр ну ти и на кон тек сту ал не, пре све га, 
спољ не фак то ре ко ји у ве ћој или ма њој ме ри, одн. ди рект но или 
ин ди рект но ути чу на др жав ни ка па ци тет. 

У збор ни ку ра до ва, „Ре ин вен ти ра ње вла де за XXI век: др жав ни 
ка па ци тет у гло ба ли зо ва ном дру штву“ по ста вља ју се мно го број на 
пи та ња и та ко ђе по ку ша ва ју пру жи ти од го во ре на те шко ће са ко-
ји ма се др жа ва су о ча ва у гло ба ли зо ва ном све ту.2) Као нај зна чај ни ја 
од по ме ну тих ди ле ма је сва ка ко она ко ја се од но си на ин сти ту ци о-
нал не ино ва ци је ка ко би се пре ва зи шли иза зо ви ко је гло ба ли за ци ја 
но си. Ово се по себ но од но си на раз вој ин сти ту ци ја у пост-ко му ни-

1) Ова кво од ре ђе ње др жав ног ка па ци те та мо же мо сре сти код Јо на Пје ра и Мар ти на Пејн-
те ра, Pi er re, Jon, Pa in ter, Mar tin, „Un pac king Po licy Ca pa city: The mes and Is su es“, у Pa in-
ter, Mar tin, Pi er re, Jon, ChallengestoStatePolicyCapacity:GlobalTrendsandComparati
vePerspectives, Pal gra ve Mac Mil lan, New York, 2005, стр. 2. 

2) Ron di nel li, Den nis A, Che e ma, Sab bir, eds, „Re in ven ting Go vern ment for the Twenty-First 
Cen tury: Sta te Ca pa city in a Glo ba li zing So ci ety“, Ku ma rian Press Inc, 2003. 
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стич ким, пост-со ци ја ли стич ким др жа ва ма и тран зи ци о ним си сте-
ми ма где се „кри за упра вља ња“ ма ни фе сту је у ра зно вр сним об ли-
ци ма, од „ад ми ни стра тив ног опа да ња“, пре ко „ин сти ту ци о нал ног 
ко лап са“ и у ко нач ном ис хо ду „сла бо сти др жа ве“.3) 

Ови раз ло зи на ве ли су мно ге ауто ре ко ји се ба ве пи та њем из-
град ње др жа ва, да по себ ну па жњу по све те др жав ном ка па ци те-
ту и ње го вим по сле ди ца ма на ши ре раз вој не про це се. Фу ку ја ма 
(Fu kuyama, Fran ces) као нео п ход не чи ни о це др жав ног ка па ци те та 
уво ди тран спа рент ност у при ме ни и пла ни ра њу јав них по ли ти ка 
и им пле мен та ци ји за ко на и прав них нор ми.4) По је ди ни ис тра жи-
ва чи, у ци љу де фи ни са ња др жав ног ка па ци те та уво де по јам „ин-
фра струк ту рал не мо ћи“, где се сна га др жа ве са гле да ва кроз збир ни 
ка па ци тет ње них ин сти ту ци ја. Та ко, Ман (Mann, Mic hael) ин фра-
струк ту рал ну моћ по сма тра као „ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет цен-
трал не др жа ве, де спот ске или не (без об зи ра на тип ре жи ма, прим. 
П.М.), ко јим об у хва та сво ју те ри то ри ју и у окви ру ње при ме њу је 
сво је од лу ке.“5) Ме ђу тим, пре ма Ма ну, сна га др жа ве се не огле да 
ис кљу чи во кроз њен ка па ци тет, већ она пред ста вља ком би на ци ју 
ка па ци те та и ауто но ми је. Прем да се у ли те ра ту ри ко ја об у хва та 
про бле ма ти ку др жав ног ка па ци те та ова два пој ма по ве зу ју, ов де је 
нео п ход но на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ауто но ми је и ка па ци те та 
др жа ве. По јам ауто но ми је др жа ве, од но си се на ње ну спосoбност 
да са мо стал но уре ђу је од но се и по на ша ње уну тар зо не сво га де ло-
ва ња, одн. да до но си од лу ке не за ви сно од дру гих ен ти те та, би ло да 
су у пи та њу дру ге др жа ве, ме ђу на род не ин сти ту ци је, али и дру ге 
ути цај не ор га ни за ци је (ре ци мо, тран са на ци о нал не кор по ра ци је и 
сл.). Упра во из тог раз ло га не ки ауто ри Ма нов по јам де спот ске мо-
ћи ту ма че као мо гућ ност кре а то ра јав них по ли ти ка да од лу ке до но-
се не за ви сно у од но су на ин тер не и екс тер не при ти ске.6) Др жав ни 
ка па ци тет мо же зна чај но ва ри ра ти кроз вре ме. Та ко, спо соб ност 
вла де да аку му ли ра ре сур се и ула же их у из град њу др жав ног ка-

3) Hol mes, Step hen, „Cul tu ral Le ga ci es or Sta te Col lap se? Pro bing the Post com mu nist Dil le-
ma“, у Man del ba um, Mic hael, ed, Postcommunism:FourPerspectives“, Co un cil for Fo re ign 
Re la ti ons, USA, 1996, стр. 50. 

4) Fu kuyama, Fran ces,StateBuilding:GovernanceandWorldOrderinTwentyFirstCentury, 
Pro fi le Bo oks, 2004. стр

5) Mann, Mic hael, TheSourcesofSocialPower,Vol.2:TheRiseofClassesandNationStates,
17601914,Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993, стр. 59.

6) Сто ја но вић, Ђор ђе, „Про блем др жав ног, ад ми ни стра тив ног и по ли тич ког ка па ци те та: 
„Ана то ми ја“ Ср би је као сла бе др жа ве“, Српскаполитичкамисао, vol. 18, бр. 4/2011, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 13. 
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па ци те та умно го ме од ре ђу је до сти за ње и имплемeнтацију про јек-
то ва них ци ље ва. Та ко се Ма нов кон цепт де спот ске мо ћи у не ким 
сту ди ја ма ту ма чи не при мар но као мо гућ ност при ме не јав них по-
ли ти ка, већ и спо соб ност кон ти ну и ра не кон тро ле по ли тич ких про-
це са уну тар зо не свог ути ца ја (на сво јој те ри то ри ји).7) 

Не што дру га чи је од ре ђе ње др жав ног ка па ци те та пру же но је у 
Свет ском из ве шта ју о раз во ју. Ту се он са гле да ва кроз при зму ко-
лек тив них ак ци ја, те је др жав ни ка па ци тет „спо соб ност др жа ва да 
спро во де ко лек тив не ак ци је по нај ма њој мо гу ћој дру штве ној це-
ни. Ово ви ђе ње на гла ша ва ад ми ни стра тив ни или тех нич ки ка па ци-
тет др жав них функ ци о не ра, али је мно го ши ре од то га. Оно та ко ђе 
укљу чу је ду бље ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме ко ји по ли ти ча ри ма и 
јав ним слу жбе ни ци ма пру жа ју флек си бил ност, пра ви ла и огра ни-
че ња чи ме им је омо гу ће но де ло ва ње у оп штем ко лек тив ном ин те-
ре су.“8) 

У овом де лу ра да, нео п ход но је ука за ти на раз ли чи те еле мен те 
ко ји чи не др жав ни ка па ци тет. Ка ко твр ди Миг дал (Mig dal, Joel), 
„сна жне“ др жа ве мо ра ју по се до ва ти че ти ри нео п ход не ка рак те ри-
сти ке: 1) да про дру и вр ше ути цај на дру штво; 2) да уре ђу ју дру-
штве не од но се; 3) при ку пља ју нео п ход не ре сур се; 4) да рас по ла жу 
по ме ну тим ре сур си ма на од го ва ра ју ћи на чин.9) Ако по гле да мо све 
че ти ри ком по нен те, с пра вом се мо же мо за пи та ти у ко ли кој ме ри 
са вре ме не др жа ве, у усло ви ма гло ба ли за ци је и пра те ћих про це са 
мо гу рас по ла га ти сва ком од по бро ја них ком по нен ти. Би зли (Be a-
sley, Ti mothy) и Пер сон (Per sson, Tor sten) пру жа ју функ ци о нал ну 
по де лу на три сту ба др жав ног ка па ци те та. Као пр ви, на во ди се фи-
скал ни ка па ци тет, где се моћ др жа ве огле да у мо гућ но сти при ку-
пља ња так си и по ре за, и њи хо во да ље ин ве сти ра ње у им пле мен та-
ци ју по ли тич ких од лу ка. Дру ги стуб пред ста вља ка па ци тет др жа ва 
да пу тем пра ва по бољ ша ва ју и под сти чу тр жи ште, одн., да пра во-
вре ме ним и циљ ним из ме на ма у нор ма тив но-прав ном окви ру сти-
му ли шу по сто је ће тр жи шне ме ха ни зме, што би, по сле дич но, тре-
ба ло да ре зул ту је и сти му ли ше раз вој. Ко нач но, тре ћи и по след њи 
је ка па ци тет ко јим др жа ве рас по ла жу у при ме ни си ле, али се код 

7) Сто ја но вић, Ђор ђе, Ђу рић, Жи во јин, Анатомијасавременедржаве,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 175. 

8) WorldDevelopmentReport,TheStateinaChangingWorld,World Bank, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1997, стр. 77. 

9) Mig dal, Joel, StrongSocietiesandWeakStates:StateSocietyRelationsandStateCapabili
tiesintheThirdWorld,Prin ce ton Uni ver sity Press, 1988, стр. 4.
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дво ји це по ме у тих ауто ра он не по сма тра у ве бе ров ском сми слу, 
кроз мо но пол упо тре бе си ле над ста нов ни штвом и на од ре ђе ној 
те ри то ри ји, већ као ка па ци тет ко јим се одр жа ва и ле ги ти ми ше по-
сто је ћи по ре дак. Сход но та квом ту ма че њу, и раз ли чи те опо зи ци о-
не гру па ци је мо гу исто вре ме но и не за ви сно раз ви ја ти та кав ка па-
ци тет уко ли ко же ле да про ме не по сто је ћи си стем од но са у др жа ви 
и пре у зму власт.10) Би зли и Пер сон свој мо дел за сни ва ју ис кљу чи во 
на фи нан сиј ској, одн. фи скал ној ком по нен ти, за раз ли ку од Миг да-
ла ко ји го во ри о про до ру и ити ца ју др жа ве на дру штво и њи хо вој 
ме ђу соб ној спре зи.

Још је дан у ни зу при сту па др жав ном ка па ци те ту је онај где се 
он ту ма чи као мо гућ ност др жа ве да про из во ди јав на до бра. Ме ђу-
тим, тај ре ди стри бу тив ни по тен ци јал др жа ве не мо ра ну жно би-
ти по ка за тељ ње не сна ге, по што од ре ђе ни си сте ми опре де ље ни за 
ве ћа из два ја ња у обла сти ма со ци јал не, здрав стве не и обра зов не 
по ли ти ке (др жа ве бла го ста ња), у крај њем ис хо ду не мо ра ју по се-
до ва ти ве ћи ка па ци тет. То се на ро чи то мо же по сма тра ти уко ли ко 
по ре ди мо не ке ли бе рал ни је си сте ме по пут САД и Ве ли ке Бри та ни-
је са скан ди нав ским зе мља ма, Швај цар ском, Ка на дом и сл. Ов де је 
очи глед но да по ме ну ти ли бе рал ни си сте ми има ју јед нак, а у не ким 
ком по нен та ма, по пут мо но по ла фи зич ке при ну де и раз ви је ни ји др-
жав ни ка па ци тет. Ипак, за раз ли ку од де спот ских, ауто крат ских и 
оли гар хиј ско-ели ти стич ких си сте ма где се при ку пља ње ре сур са 
од ви ја пре те жно у ин те ре су и ко рист вла да ју ће кла се, вла де у де-
мо крат ским по рет ци ма су при ну ђе не да вр ше ре ди стри бу ци ју тих 
сред ста ва ка ко би обез бе ди ле по др шку на на ред ним из бо ри ма. То 
до слов но зна чи да се то ком из бор не утак ми це кон ку рент не по ли-
тич ке оп ци је над ме ћу око по ну де јав них до ба ра. 

ДРЖАВНИКАПАЦИТЕТ
ИКОМПОНЕНТЕГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У пред сто је ћем де лу ра да иден ти фи ко ва ће се шта про цес/про-
је кат гло ба ли за ци је пред ста вља и све број не по сле ди це ко је са со-
бом но си. Ка ко ис ти че Мек Гру (McGrew, Ant hony), „гло ба ли за ци ја 
пред ста вља мул ти пли ко ва ње ве за и ме ђу за ви сно сти др жа ва и дру-

10) Be a sley, Ti mothy, Per sson, Tor sten, „Fra gi le Sta tes and De ve lop ment Po licy“, Journalofthe
EuropeanEconomicAssociation, vol. 9, iss. 3, Euro pean Eco no mic As so ci a tion, 2011, стр. 
373. 
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шта ва, ко је чи не мо дер ни свет ски си стем“, што по сле дич но во ди 
„про це си ма где до га ђа ји на јед ном кра ју има ју зна чај не по сле ди це 
по по је дин це и за јед ни це на пот пу но дру гом кра ју све та.“11) Гло-
ба ли за ци ја пред ста вља сло жен про цес, ко ји об у хва та ди на ми ку 
нај ши рих, дру штве них, еко ном ских, кул тур них и по ли тич ких про-
ме на на гло бал ном пла ну. Из тог раз ло га, и услед сло же них по сле-
ди ца ко је про ду ку је, гло ба ли за ци ја ну жно во ди пре о бли ко ва њу по-
сто је ћег у но ви свет ски си стем и ка ства ра њу гло бал ног дру штва, 
при че му би кла сич на, вест фа ли јан ска уло га др жа ве тре ба ло да 
не ста не.12) Из угла др жав ног ка па ци те та, за ни мљи во је по ме ну ти и 
ди мен зи је ко је гло ба ли за ци ја но си. Је дан од во де ћих те о ре ти ча ра 
гло ба ли за ци је Јан Арт Шол те (Schol te, Jan Art), го во ри о че ти ри 
при сту па у ту ма че њу гло ба ли за ци је: 1) где се гло ба ли за ци ја ви-
ди као ин тер на ци о на ли за ци ја, одн. као ја ча ње ме ђу за ви сно сти и 
ин тен зи фи ка ци је од но са ме ђу др жа ва ма; 2) где се ви ди као ли бе-
ра ли за ци ја еко ном ских и фи нан сиј ских то ко ва са ци љем ства ра ња 
гло бал не еко но ми је; 3) где се по сма тра као уни вер за ли за ци ја, одн, 
као про цес пу тем ко јег до ла зи до хо мо ге ни за ци је, при бли жа ва ња 
и са жи ма ња не ка да раз ли чи тих кул тур них, по ли тич ких, еко ном-
ских и прав них си сте ма; 4) где се гло ба ли за ци ја де фи ни ше као ве-
стер ни за ци ја, одн. као при мар но хе ге мо ни стич ки дис курс у ко ме 
за пад на кул тур на, еко ном ска и по ли тич ка ма три ца по ста је до ми-
нант на, за хва та ју ћи и про жи ма ју ћи дру штва и др жа ве у про це су 
ли бе ра ли за ци је и де мо крат ске тран сфор ма ци је и тран зи ци је.13) 

По сле ди це гло ба ли за ци је по су ве ре ни тет др жа ва, а са мим тим 
и на њи хов ка па ци тет од ви ја ју се пре ко свих на ве де них аспе ка та. 
У по гле ду ин тер на ци о на ли за ци је по ли ти ке и ства ра ња ме ха ни за ма 
пу тем ко јих раз ли чи те ме ђу на род не ор га ни за ци је и моћ не др жа ве 
ути чу на про цес до но ше ња др жав них од лу ка, при мет но је да та-
кве тен ден ци је осе ћа ју нај ви ше ма ње др жа ве. Хирст (Hirst, Paul) 
и Томп сон (Thomp son, Gra ha me) за кљу чу ју да „др жа ве обез бе ђу ју, 
на ве о ма по се бан на чин, да ме ђу на род на те ла мо гу би ти од го вор на 
свет ској јав но сти, по што од лу ке ко је до но се кључ не др жа ве, мо гу 
при ме њи ва ти и ме ђу на род не ор га ни за ци је, јер ће оне би ти им пле-

11) McGrew, Ant hony, „Con cep tu a li zing Glo bal Po li tics“, у McGrew, Ant hony, Le wis, P.G, eds, 
GlobalPolitics:GlobalizationandtheNationState, Cam brid ge: Po lity Press, 1992, стр. 23.

12) Ма тић, Пе тар, „По ли тич ка мо дер ни за ци ја у ери гло ба ли за ци је“, Српскаполитичками
сао, 1-4/2004, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2004, стр. 84.

13) Schol te, Jan Aart, „De fi ning Glo ba li sa tion“, TheWorldEconomy, vol. 31, iss. 11, John Wil-
ley and Sons, 2008, стр. 471-502.
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мен ти ра не уну тра шњим пра вом и др жав ном си лом.“14) С пра вом се 
по ста вља пи та ње код ко га у овом слу ча ју ле жи мо но пол упо тре бе 
си ле, уко ли ко ме ђу на род не ор га ни за ци је до но се од лу ку о ње ном 
ко ри шће њу, а она би ва при ме ње на од стра не нај моћ ни јих др жа ва 
ко је исто вре ме но има ју кру ци јал ни ути цај на про цес од лу чи ва ња 
у по ме ну тим ор га ни за ци ја ма? Ипак, не ки ауто ри ве ру ју да гло ба-
ли за ци ја не во ди де су ве ре ни за ци ји, већ на про тив, ја ча њу др жа ве. 
Кра снер (Kra sner, Step hen) твр ди да па ра лел но са про це сом гло-
ба ли за ци је др жа ве ја ча ју.15) Дру ги, пак, ис ти чу да си стем ска адап-
тив ност ни је нај по год ни ји од го вор на гло ба ли за ци ју, већ упра во 
обрат но, одр жа ва ње по сто је ћег, си стем ског statusquoа. Ту се као 
при мер ис ти чу др жа ве са мул ти пли ко ва ним и так ми чар ским ве то 
тач ка ма чи ме се оне мо гу ћа ва ју уче ста ле из ме не јав них по ли ти ка.

Уко ли ко гло ба ли за ци ју по сма тра мо кроз при зму ли бе ра ли за-
ци је и не стан ка тр го вин ских, фи нан сиј ских и уоп ште но еко ном-
ских ба ри је ра, мо же мо за кљу чи ти да ту до ла зи до кон тра дик тор-
них по ја ва. С јед не стра не, др жа ве ко је су у нај ве ћој ме ри про јек-
то ва ле гло ба ли за ци ју, одн. гло ба ли зам као иде о ло шки дис курс тре-
нут но осе ћа ју ње не нај не га тив ни је кон се квен це. Ли бе ра ли за ци ја 
тр жи шта отво ри ла је про стор за ма сов ни од лив ка пи та ла из по ме-
ну тих зе ма ља, што је до ве ло до дра ма тич ног опа да ња њи хо вог ка-
па ци те та да при ку пља ју ре сур се и, по сле дич но, еро зи ји др жав ног 
ка па ци те та. На гло бал ном пла ну, она је до ве ла до еро зи је на ци о-
нал ног ка пи та ли зма, или „ко ор ди ни ра них на ци о нал них тр жи шта“ 
и по сте пе ног пре ла ска у гло бал ни ка пи та ли зам, одн. свет ско тр-
жи ште.16) Упр кос пр во бит ним оче ки ва њи ма да ће са сло мом ко му-
ни стич ких си сте ма до ћи до ко нач ног и ап со лут ног три јум фа ли-
бе ра ли зма и пре до ми на ци је за пад ног тр жи шног обра сца,17) у ко ме 
ће кључ ну уло гу игра ти во де ће тран сна ци о нал не кор по ра ци је као 
про мо те ри ин те ре са ма тич них др жа ва, тре нут но се од ви ја обр ну-

14) Hirst, Paul, Thomp son, Gra ham, GlobalisationinQuestion: TheInternationalEconomyand
thePossibilitiesofGovernance, Cam brid ge: Po lity Press, 1999, стр. 276.

15) Kra sner, Step hen, „Abi ding So ve re ignty“, InternationalPoliticalscienceReview, vol. 22, 
no. 3, TransformationofInternationalRelations:BetweenChangeandContinuity, Sa ge Pu-
bli ca ti ons, 

16) Овај про цес се дру га чи је опи су је као тран сфор ма ци ја и за о крет од ор га ни зо ва ног ка 
ли бе рал ни јем мо де лу свет ско-тр жи шног ка пи та ли зма. У та квим окол но сти ма мно ги 
за да ци на ци о нал них вла да не ста ју, а оне се ви ше по сма тра ју као ин сти ту ци је ре гу ла-
тор ног ка рак те ра, ви де ти у We iss, Lin da, „In tro duc tion: Brin ging Do me stic In sti tu ti ons 
Back In“ у We iss, Lin da, ed, Sta tes in Glo bal Eco nomy: BringingDomesticInstitutionsBack
In, CambridgeSeriesinInternationalRelations, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003, стр. 3.

17) Fu kuyama, Fran ces, Крајисторијеипоследњичовек, ЦИД, Под го ри ца.
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ти про цес. Во де ће кор по ра ци је раз ви је них за пад них зе ма ља из ме-
сти ле су чи та ве про из вод не по го не, а не ке и се ди шта на тр жи шта 
дру гих зе ма ља. Из тог раз ло га, гло ба ли за ци ја има из у зет но сна жан 
ути цај на др жав ни ка па ци тет у сми слу упра вља ња до ма ћом еко-
но ми јом и др жав ним ка па ци те том. С јед не стра не, ком па ни је ко је 
из ме шта ју се ди шта, де ли мич но или у пот пу но сти, пре ста ју да пла-
ћа ју по ре зе у ма тич ним др жа ва ма, што до во ди до ра пид ног опа-
да ња њи хо вих ре сур са. Та ко ђе, услед исто вре ме ног пре ме шта ња 
про из вод них по го на и њи хо вог усме ра ва ња, пре све га пре ма Ки ни 
и Ин ди ји до ла зи до ма сов ног гу бит ка рад них ме ста, чи ји је крај њи 
ефе кат сла бље ње мо гућ но сти гра ђа на да пла ћа ју по ре зе, те, с дру ге 
стра не и то умно го ме де ва сти ра ко ли чи ну ре сур са ко ји ма рас по-
ла жу др жа ве, по сле дич но узро ку ју ћи опа да ње њи хо вих ка па ци те-
та. Из тог раз ло га, нај но ви ји за кључ ци Свет ске бан ке ин ди ка тив но 
по ка зу ју да је де ре гу ла ци ја и из ме шта ње јав них сер ви са, одн. др-
жав ног ка па ци те та ка при ват ном сек то ру и пре ко мер на тр жи шна 
ли бе ра ли за ци ја на За па ду би ла је дан од глав них узроч ни ка фи нан-
сиј ског сло ма на по чет ку XXI ве ка. При том се у тим за кључ ци ма 
на во ди да др жа ве мо ра ју по вра ти ти кључ ну уло гу у нај зна чај ни јим 
јав ним по ли ти ка ма (со ци јал на, здрав стве на, обра зов на по ли ти ка 
итд.) Слич ни ста во ви ис ка за ни су и то ком по след њег са ми та свет-
ске по ли тич ке и еко ном ске ели те у Да во су. Не ки ауто ри, чак ве ру ју 
да САД, као во де ћа др жа ва ли бе рал ног За па да има из ра зи то ма си-
ван и „скри ве ни“ си стем со ци јал не за шти те, али да је он у ве ли-
кој ме ри не е фи ка сан, услед крај ње ком плек сне ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре.18) Оно што је очи глед но је да усло ви ак ту ел не гло бал не 
еко ном ске кри зе дик ти ра ју уну тра шње про ме не, пре све га у ре ви-
зи ји по сто је ћих јав них по ли ти ка.

Из пер спек ти ве уни вер за ли за ци је и ве стер ни за ци је, као по ку-
ша ја ус по ста вља ња пре до ми нант ног мо де ла у кре и ра њу од ре ђе ног 
си сте ма вред но сти на гло бал ном пла ну, да нас се са си гур но шћу 
мо же твр ди ти да су та кви по ку ша ји до жи ве ли фи ја ско. Да кле, су-
штин ски, вред но сти За па да ни ти су по ста ле оп ште, већ се о са вре-
ме ном све ту ви ше мо же го во ри ти као све ту раз ли чи то сти, па чак 
и су прот но сти. О то ме нај бо ље све до чи Хан тинг тон (Hun ting ton, 
Sa muel P.) ко ји го во ри о са вре ме ном до бу као ери „су ко ба ци ви-

18) Ste in mo, Sven, The EvolutionofModernStates:Sweden,JapanandtheUnitedStates, Cam-
brid ge Uni ver sity, 2010, стр. 25.
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ли за ци ја“.19) Та ко се гло ба ли зо ва ни свет ви ше све ви ше усит ња ва, 
при че му се ја вља ју и опреч на ви ђе ња гло ба ли за ци је из угла раз-
ли чи тих кул ту ра и ци ви ли за ци ја. Сли чан став из но си и Ро зе нау 
(Ro se nau, Ja mes) го во ре ћи о „фраг ме гра ци ји“, су прот ста вље ним, 
кон тра дик тор ним си ла ма укруп ња ва ња и усит ња ва ња про сто ра у 
гло ба ли зо ва ном и тур бу лент ном све ту.20) Да кле ови крај ње про-
тив реч ни про це си де лу ју на ка па ци тет др жа ве ка ко од о зго, та ко 
и од о здо, јер се ње на моћ пре ли ва на тран сна ци о нал ни ни во, али 
исто вре ме но и на суб др жав ни ни во, под ри ва ју ћи њен су ве ре ни тет 
и са ме те ме ље ње ног оп стан ка.

С дру ге стра не, по је ди ни ауто ри ре а ли стич ке про ви ни јен ци је 
у ме ђу на род ним од но си ма не при хва та ју та кву ма три цу, већ гло-
бал ни си стем од но са опи су ју као анар хи ју. Та ко, ре ци мо, Кра снер 
при хва та Бу ло ву (Bull, He dley) ше му „анар хич ног си сте ма др жа-
ва“21) у ко ме не по сто ји ста ње ап со лут не анар хи је, већ је она де ли-
мич но су зби је на пра ви ли ма и про це ду ра ма, од но сно, за јед нич ким 
си сте мом вред но сти у ме ђу соб ним од но си ма.22) Ипак, ши ре ње гло-
ба ли за ци је до ве ло је у пи та ње мо гућ но сти др жа ва, као вр хов них 
ауто ри те та на од ре ђе ној те ри то ри ји и над ста нов ни штвом да са мо-
стал но рас по ла жу ре сур си ма по мо ћу ко јих мо гу ефи ка сно ути ца ти 
ка ко на де ло ва ње по је ди на ца, та ко и дру штве них гру па, одн. да ли 
се ти ре сур си пра вил но ре ди стри бу и ра ју и рас по де љу ју. О том од-
но су по ли тич ке мо ћи и дру штве них ре ла ци ја го во ри Деј вид Хар ви 
(Har vey, Da vid). За ње га ве за иде о ло ги је и по ли тич ке мо ћи у би ло 
ко јем дру штву ди рект но за ви си од мо гућ но сти кон тро ле ма те ри-
јал них усло ва ко ји ути чу на лич ну и дру штве ну пер цеп ци ју и ис ку-
ство. Та ко он го во ри о „ма те ри ја ли за ци ји и зна ча ју ко ји се при да је 
нов цу, вре ме ну и про сто ру“ а ове три ком по нен те има ју ипак „не-
што ви ше од ма лог зна ча ја за одр жа ва ње по ли тич ке мо ћи.“23) 

На су прот уну тра шњем по тен ци ја лу, у усло ви ма гло ба ли за ци-
је, др жа ве су при ну ђе не да се све ви ше ан га жу ју у нај ра зли чи ти-
јим об ли ци ма са рад ње, би ло кроз ре ги о нал но пре го ва ра ње, би ло 

19) Хан тинг тон, Са мју ел П, Сукобцивилизација, ЦИД, Под го ри ца, 1998.
20) Ro se nau, Ja mes N, Along theDomesticForeignFrontier:ExploringGovernanceinTurbu

lentWorld, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, Mas sac hu sets, 1997, стр. 99-117. 
21) Bull, He dley, TheAnarhicalSociety,Co lum bia Uni ver sity Press, 1977, стр. 13.
22) Kra sner, Step hen D, „Abi ding So ve re ignty“, InternationalPoliticalScienceReview, vol. 22, 

no. 3, TransformationofInternationalRelations:BetweenChangeandContinuity,Sa ge Pu-
bli ca ti ons Ltd, 2001, стр. 230. 

23) Har vey, Da vid, TheConditionofPostmodernity:AnEnquiry into theOriginsofCultural
Change, Blac kwell Pu blis hers, Cam brid ge, Mas sac hu sets, 1989, стр. 227. 
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пу тем спо ра зу ма. Ре ле ван тан при мер су европ ске ин те гра ци је, где 
су др жа ве ко је се на ла зе у про це су при дру жи ва ња, ду жне да ком-
пле тан си стем прав них нор ми при ла го де европ ским стан дар ди-
ма.24) У на ве де ним про це си ма, пред бу ду ће чла ни це се по ста вља ју 
од ре ђе ни усло ви и за да ци ко је је нео п ход но ис пу ни ти25), што по-
сле дич но по вла чи до дат не ре сур се и по тре бу за ја ча њем др жав ног 
ка па ци те та. То зах те ва и знат но ве ће ко ри шће ње ре сур са ко ји су 
у прет ход ном, тра ди ци о нал ном мо де лу упо тре бља ва ни ис кљу чи во 
за уну тра шње свр хе. Ме ђу тим, уда ље ност над на ци о нал ног ни воа 
и европ ске по ли тич ке ели те од гра ђа на ди рект но ути чу на по тре бу 
за ак тив ни јим ан га жо ва њем гра ђа на у про це су до но ше ња гра ђа на. 
Из тог раз ло га, број ни до ку мен ти и смер ни це ко је је Уни ја усво-
ји ла ин си сти ра ју упра во на субсидијарности, прин ци пу ко јим се 
про мо ви ше по себ на уло га гра ђа на у про це су упра вља ња ЕУ. У ин-
сти ту ци о нал ном сми слу, то је до ве ло до тек тон ских про ме на и ре-
струк ту и ра ња од но са у вер ти кал ној ор га ни за ци ји ЕУ. По себ ну те-
жи ну до би ја ју ре ги о нал ни и ло кал ни ни во вла сти, а спек тар но во у-
спо ста вље них од но са у те о ри ји европ ских ин те гра ци ја озна ча ва се 
као си стем „упра вља ња на ви ше ни воа“ (Mul ti-le vel Go ver nan ce).26) 

Ов де би би ло ва ља но на по ме ну ти да Европ ска уни ја пред ста-
вља је дин ствен слу чај, suigeneris при мер ре ги о нал не гло ба ли за ци-
је, али и ре ги о нал ног од го во ра на гло ба ли за ци ју. Ипак, еко ном ска 
не у јед на че ност, али и дра стич на раз ли ка у ка па ци те ту ме ђу др жа-
ва ма чла ни ца ма у кон тек сту фи нан сиј ске кри зе ко ја пр вен стве но 
по га ђа европ ски југ до во ди у пи та ње са ме те ме ље и бу дућ ност ЕУ. 

24) Ви де ти, ре ци мо, рад Ми о дра га Ра до је ви ћа ко ји раз ма тра устав не про ме не у Ср би ји 
у про це су европ ских ин те гра ци ја. Аутор на по ми ње да су прав ни прин ци пи и на че ла 
про кла мо ва ни у европ ским уго во ри ма и кон вен ци ја ма умно го ме опре де ли ли пра вац 
по ме ну тих кон сти ту тив них ре фор ми, ви де ти у Ra do je vic, Mi o drag, „Euro pean Stan dards 
and Con sti tu ti o nal Chan ges in Ser bia“, SerbianPoliticalThought, vol. 4, no. 2, In sti tu te for 
Po li ti cal Stu di es, 2011, стр. 82.

25) О по ли ти ци усло вља ва ња по тен ци јал них чла ни ца од стра не ЕУ по бли же по гле да ти у 
То до ро вић, Је ле на, „Ср би ја и по ли ти ка усло вља ва ња Европ ске Уни је“,Политичкаре
вија, 2/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2011, стр. 183-200.

26) Овај те о риј ски при ступ европ ским ин те гра ци ја ма из вор но су раз ви ли Ге ри Маркс и 
Ли збет Хјуг ка ко би обра зло жи ли си стем ске и струк ту рал не про ме не ко је су се од и-
гра ва ле упо ре до са про ду бљи ва њем европ ских ин те гра ци ја. Но вост Маркс - Хјуг те-
о ри је огле да се у чи ње ни ци да она са др жи и ком би ну је мо дел спољ не и уну тра шње 
по ли ти ке. До та да шњи при сту пи углав ном су би ли за сно ва ни на те о риј ским прав ци ма 
ме ђу на род них од но са, по сма тра ју ћи ЕУ као ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у ко јој крај њу 
реч има ју ин те ре си на ци о нал них др жа ва. За раз ли ку од њих Маркс и Хјуг на гла ша ва ју 
не хи је рар хиј ски и ати пич ни си стем функ ци о ни са ња Уни је ко је се оства ру је кон ти ну и-
ра ном са рад њом ве ћег бро ја ин стан ци у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти. Ви де ти из-
ме ђу број них ра до ва ко ји су ауто ри об ја ви ли на ту те му, Ho og he, Li es beth Marks, Gary, 
MultiLevelGovernanceandEuropeanIntegration,Row man & Lit tle fi eld, New York, 2001. 
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Та ко ђе, нео п ход но је на по ме ну ти да су у по ме ну тим усло ви ма, 
др жа ве при ну ђе не да соп стве но уну тра шње уре ђе ње при ла го ђа ва-
ју из ме ње ним окол но сти ма. То се, пре све га, од но си на ком плек сне 
за хва те по пут ра ци о на ли за ци је и по ди за ња ефи ка сно сти, ин сти ту-
ци о нал них про ме на и адап та бил но сти. Ово, по сле дич но зах те ва и 
ши ре дру штве не и по ли тич ке про ме не у ци љу де мо кра ти за ци је, 
отва ра ња ин сти ту ци ја пре ма гра ђа ни ма, успостављањe рав но те-
же из ме ђу на ра ста ју ће мо би ли за ци је и по ли тич ке пар ти ци па ци је и 
сл.27) О адап тив ном ка па ци те ту и адап та бил но сти по ли тич ких по-
ре да ка у кон тек сту го во ри ли су и мно ги еми нент ни те о ре ти ча ри 
по ли ти ке, ме ђу ко ји ма и чу ве ни по ли тич ки фи ло зоф Карл По пер. 
Ње го во ста но ви ште је да су отво ре ни си сте ми да ле ко под ло жни ји 
ка ко по зи тив ним та ко и не га тив ним ути ца ји ма.28) Ипак, као нај от-
пор ни је на из ме ње ни ка рак тер струк ту рал них од но са на гло бал ном 
пла ну, по ка зу ју се др жа ве са рас про стра ње ни јим пар ти ци па тив ним 
ме ха ни зми ма и тзв. ком пе ти тив ним „ве то-тач ка ма“ ко је функ ци о-
ни шу по вер ти ка ли по ли тич ког си сте ма. То под ра зу ме ва да уло гу 
„ве то-игра ча“ мо гу има ти и са ми гра ђа ни ко ји се све стра но, пу-
тем пар ти ци па тив них ме ха ни за ма ан га жу ју у по ли тич ком жи во ту 
и про це су до но ше ња од лу ка. И ов де је очи глед но да су се си сте ми 
по пут Швај цар ске или Не мач ке са ин сти ту ци о нал но уте ме ље ним 
ме ха ни зми ма гра ђан ске пар ти ци па ци је нај бо ље сна шли у усло ви-
ма свет ске еко ном ске кри зе.29) 

Са гле да ва ју ћи слич не те шко ће у тран зи ци о ним по ли тич ким 
си сте ми ма, уоча ва ју се не ки од њи хо вих кључ них узро ка. Пр ви 
узрок сва ка ко ле жи у чи ње ни ци да иако су по ме ну те др жа ве усво-
ји ле чи тав сет за пад них нор ми, оне ипак ни су ус пе ле да ре фор-
ми шу сво ју би ро кра ти ју. Кар пен тер уво ди по јам „про грам ског ка-
па ци те та“, по ка зу ју ћи да је успо ре ност при ла го ђа ва ња на сле ђе не 
ко му ни стич ке би ро кра ти је би ла при мар ни ка у зал ни фак тор сла бо-
сти др жа ве, а им пле мен та ци ја од ре ђе них про гра ма би ла је го то во 
у пот пу но сти спре че на не мо гућ но шћу ад ми ни стра тив но-управ ног 
апа ра та да од го во ри на иза зо ве но ве и ра ди кал но из ме ње не ли бе-

27) Ма тић, Пе тар, „По ли тич ка мо дер ни за ци ја у ери гло ба ли за ци је“, op. cit, стр. 91-92. 
28) По пер, Карл, Отворенодруштвоињеговинепријатељи,БИГЗ, Бе о град, 1993.
29) Cre paz, Mar kus M. L, Mos ser, Ann, „The Im pact of Col lec ti ve and Com pe ti ti ve Ve to Po ints 

on Re di stru bu tion in the Glo bal Age“, pa per pre sen ted at School of Pu blic and In ter na ti o nal 
Af fa irs, Uni ver sity of Ge or gia, 04. 02. 2002. 
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рал но-тр жи шне ори јен та ци је.30) Иако су се у ве ћи ни до ско ра ко-
му ни стич ких др жа ва од и гра ле број не про ме не, при ла го ђа ва ње 
би ро кра ти је но во на ста лим окол но сти ма је те кло да ле ко спо ри је, 
исто вре ме но усло вља ва ју ћи и за о ста ја ње у оп се жни јим, струк ту-
рал но-си стем ским ре фор ма ма. Ши ром Цен трал не и Ис точ не Евро-
пе, те шко ће но вих по ли тич ких ели та да из ме не ло ги ку де ло ва ња 
и пре ва зи ђе не про це ду ре на сле ђе не би ро кра ти је би ли су је дан од 
кључ них иза зо ва де мо кра ти за ци ји и уво ђе њу ли бе рал них тр жи-
шних ме ха ни за ма. 

КРИЗАГЛОБАЛИЗМА
ИПРЕПОРОДНАЦИОНАЛНЕДРЖАВЕ

Узи ма ју ћи у об зир све го ре на ве де не чи ње ни це, не дво сми сле-
но се мо же твр ди ти да гло ба ли за ци ја ра ди кал но и убр за но ме ња 
по ли тич ки пеј заж. Исто риј ски не за пам ће на бр зи на про ме на и ком-
пре си ја на ре ла ци ји про стор-вре ме ме ња ју по зи ци ју др жа ве на ме-
ђу на род ном пла ну, али и за ди ру у ње ну са му срж и уну тра шњу 
струк ту ру. Усло ви ова ко „ску пље ног“ про сто ра у ко ме до ми ни ра ју 
ин те ре си моћ них по је ди на ца, ор га ни за ци ја, тран сна ци о нал них ло-
би ја и гру па ци ја, дра ма тич но су жа ва ју про стор за де ло ва ње ма-
њих и сла би јих др жа ва. Ипак, на ци о нал не др жа ве и да ље оста ју 
кључ ни ак те ри у ме ђу на род ним од но си ма. То се нај у пе ча тљи ви је 
ви ди на при ме ру об но вље ног др жав ног ин тер вен ци о ни зма у мно-
гим за пад ним зе мља ма. Глав ни узрок то ме мо же се про на ћи у не-
мо гућ но сти За па да да од го во ри на нео че ки ва не и не про јек то ва не 
по сле ди це гло ба ли за ци је. Тран зи ци ја мо ћи ка до ско ра шњим зе-
мља ма пе ри фе ри је и по лу пе ри фе ри је (Ки на, Ин ди ја, Бра зил и сл.) 
при мо ра ва вла де за пад них зе ма ља да све ви ше при бе га ва ју ре ви зи-
о ни стич ким ме ра ма у ци љу спа ша ва ња сво јих по ср ну лих при вре-
да. Та кви про гра ми да нас су при сут ни у до ско ро нај ли бе рал ни јим 
по рет ци ма За па да, а нај у пе ча тљи ви ји је сва ка ко Оба мин про је кат 
об но ве др жав ног си сте ма со ци јал не и здрав стве не за шти те и по ку-
ша ја по врат ка еле ме на та „др жа ве-бла го ста ња“ ко ји су у САД функ-
ци о ни са ли то ком ше зде се тих го ди на. На кон то га, а из ра зи то то ком 
осам де се тих го ди на, у пе ри о ду вла да ви не Мар га рет Та чер (Thatch-
er, Mar ga ret) и Ро нал да Ре га на (Re gan, Ro nald) усле ди ла је, из да-

30) Car pen ter, Da niel P, ForgingtheBureaucraticAutonomy:Reputations, NetworksandPolicy
InnovationsinExecutiveAgencies,Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2001, стр. 28. 
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на шње пер спек ти ве, пре ко мер на ли бе ра ли за ци ја јав них сер ви са 
и ли бе ра ли за ци ја тр жи шта са по сте пе ним из ра ста њем ути цај них 
при ват них мо но по ла. У прак си, то је озна чи ло сла бље ње на ци о-
нал них тр жи шта, озна ча ва ју ћи не кон ку рент ску гло бал ну тр го ви ну 
у ко јој је на ста вљен тренд на го ми ла ва ња ма те ри јал них ре сур са у 
уском кру гу ода бра не фи нан сиј ске ели те. Мно го број не зло у по тре-
бе, па и усва ја ње нор ми и при ла го ђа ва ње ин сти ту ци ја по тре ба ма 
тих оли го мо но по ла, све до че да се да нас са мо у рет ким слу ча је ви ма 
мо же го во ри ти о истин ским де мо кра ти ја ма, већ пре вас ход но о псе-
у до-де мо крат ским ре жи ми ма, са ума ње ним мо гућ но сти ма гра ђа на 
да уче ству ју у по ли ти ци.31) Ра сту ћа дис кре пан ца из ме ђу нај бо га ти-
јих и нај си ро ма шни јих, али и ума ње не мо гућ но сти сред ње кла се 
да ути че на по ли тич ке про це се узро ко ва ли су кри зу ле ги ти ми те та 
и сво је вр сни „де мо крат ски де фи цит“, до во де ћи у пи та ње функ ци-
о ни са ње за пад них де мо крат ских по ре да ка. 

Ти ме се очи глед но по ка зу је да је гра ђан ска пар ти ци па ци ја у 
до но ше њу ви тал них по ли тич ких од лу ка је дан у ни зу нео п ход них 
пред у сло ва у ци љу ја ча ња по љу ља ног др жав ног ка па ци те та. Ин-
сти ту ци о нал но ус по ста вља ње „ве то тач ке“ ко ју пред ста вља ју по-
ли тич ки ак тив ни гра ђа ни чи је се де ло ва ње ис по ља ва би ло у фор ми 
ме ха ни за ма ди рект не де мо кра ти је или, пак, јав не де ли бе ра ци је мо-
же под ста ћи от пор ност др жа ве на спољ не иза зо ве ко ји ра ди кал но 
мо гу из ме ни ти њен ка па ци тет. Овим пу тем је исто вре ме но мо гу ће 
огра ни чи ти не спу та но де ло ва ње еко ном ских и по ли тич ких ели та 
ко је че сто те че опо зит но ин те ре си ма ши рих дру штве них сло је ва.

Још јед на по тен ци јал на прет по став ка успе шног очу ва ња и по-
ди за ња др жав ног ка па ци те та је кре и ра ње ин сти ту ци о нал ног ам-
би јен та ко јим се обез бе ђу је аде кват на кон тро ла фи нан сиј ских то-
ко ва и пра вил на упо тре ба рас по ло жи вих ре сур са. Као што је већ 
по ме ну то у прет ход ном де лу из ла га ња, ма те ри јал ни ре сур си чи не 
око сни цу успе шне им пле мен та ци је јав них по ли ти ка и ис по ру ке 
јав них до ба ра. То зах те ва упра во ан га жман др жа ве и од го вор не по-
ли тич ке кла се у ре гу ли са њу еко ном ских ак тив но сти. То на рав но 
не зна чи да би јед на ле ви ја тан ска уло га др жа ве мо гла у пот пу но-

31) Слич но о том про бле му го во ре Ми ша Сто ја ди но вић и Је ле на То до ро вић на гла ша ва ју ћи 
ко ор ди на ци ју др жав них ин сти ту ци ја, дру штве них ор га ни за ци ја са по себ ном уло гом 
гра ђан ског дру штва ка ко би се до сти гли од ре ђе ни ка па ци те ти нео п ход ни за оства ри-
ва ње од ре ђе них ци ље ва и за да та ка. Ви де ти у Сто ја ди но вић, Ми ша, То до ро вић, Је ле на, 
„Иза зо ви раз во ја де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру-
штву“, Српскаполитичкамисао, 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, 
стр. 65.
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сти за ме ни ти ег зи сти ра ју ћи ли бе рал ни тр жи шни обра зац, али би, 
сва ка ко, ре ре гу ла ци ја од ређ них сер ви са из ме ште них у при ват ни 
сек тор мо гла до при не ти об но ви др жав ног ка па ци те та и мо ћи. Ка ко 
твр ди Карл По ла њи (Po lanyi, Karl), не спу та на кон ку рен ци ја је во-
ди ла на стан ку мо но по ла, што је кон се квент но узро ко ва ло ве ли ку 
де пре си ју два де се тих и три де се тих го ди на про шло га ве ка.32) При-
мет но је да је тај фак тор „кон ти ну и ра не и нео ме те не кон ку рент но-
сти“ ко ји ис прав но уоча ва По ла њи, ме ђу глав ним узроч ни ци ма и 
са да шње еко ном ске кри зе. Да кле, тр жи шна кон ку рен ци ја без пра-
во вре ме не и ефи ка сне уло ге др жа ве ре ду ку је њен ка па ци тет, иако 
се ис пр ва ве ро ва ло да ће при вред ни раст у кон тек сту нео гра ни-
че не тр жи шне ли бе ра ли за ци је во ди ти аку му ла ци ји ре сур са (кроз 
так се и по ре зе) и ја ча њу др жав ног ка па ци те та. Ипак, та тр жи шна 
утак ми ца је са соп стве ним из ме шта њем на гло бал ни план ра пид но 
ума њи ла мо гућ ност др жав не ин тер ве ци је у еко ном ском по љу. Те-
ри то ри јал но из ме шта ње про из вод них по го на и ка пи та ла де ва сти-
ра ло је по тен ци јал др жа ве у при ку пља њу ре сур са са це ло куп но сти 
свог про сто ра, чи ме је оне мо гу ће на ап со лут на кон тро ла ма те ри-
јал не ре про дук ци је, што дра ма тич но ме ња по зи ци ју и пер цеп ци-
ју дру штва о др жа ви и по рет ку. Уко ли ко не ма по ли тич ке по др шке 
др жав ним ме ра ма, да ли у је у та квој си ту а ци ји мо гу ће го во ри ти 
о ја ча њу др жав ног ка па ци те та, или о оно ме што за Миг да ла пред-
ста вља про дор др жа ве у дру штво? И да ли је за ми сли во да др жа ва 
мо же би ти ко рек тив дру штве них вред но сти ка да не ма гра ђан ског 
по ве ре ња?

Ва лер штај но ва пред ви ђа ња о кри зи гло бал ног ка пи та ли стич-
ког по рет ка у пот пу но сти су се об и сти ни ла.33) Пре ко мер на аку му-
ла ци ја ка пи та ла и „тр ка до дна“ до ве ли су до дна ак ту ел ног еко ном-
ског и по ли тич ког по рет ка и сла бље ња по зи ци је са вре ме не др жа ве. 
Сам Ва лер штајн не пру жа ја сну ви зи ју по рет ка ко ји ће за ме ни ти 
ли бе рал но-ка пи та ли стич ки, али са ве ли ком из ве сно шћу мо же се 
твр ди ти да ће пред сто је ћи по ре дак озна чи ти по вра так на ци о нал не 
др жа ве и ње ног ка па ци те та у пр ви план.

32)  По ла њи, Карл, Великатрансформација, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 75.
33)  Ва лер штајн, Има ну ел, Послелиберализма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005. 
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PetarMatic
NATIONALCAPACITYINTERMSOFGLOBALIZATION

Resume
Thispaperisfocusedonstatecapacityintheeraofglo
balization.Numerousaspectsandconsequencesofgloba
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lizationhavedirectimpactonstatecapacity,aswellason
itssovereigntyandautonomy.Firstpartoftextisdedica
ted towards epistemological and theoretical explanation
ofstatecapacityandrelatedphenomena’s.Itincludesdif
ferentacademicapproaches,wherestatecapacityisdefi
nedasfiscalcapacityofstateanditspotentialinresources
acumulation,butalsothosewhichstatecapacityseeasits
posibilitytoinfluencesocietyandsocialrelations.Moreo
ver,problemsintransitionalstatecapacitybuildingisone
ofkeypointsinthispart.
Followingchapterdealswithseveralglobalizationcom
ponents and its outcomes on state capacity. In contem
poraryworld,wecanhardlyspeakaboutoneglobaliza
tion,orone,straightforwardglobalization.Whatweare
presentlywitnessingisworldwithoutunifiedculture,and
worldofdifferentvisionsonglobalization.According to
this,statebuildingradicallyvariesamongcountriesand
regions.Adaptive,transformativecapacityofstateisone
amongpossibleresponsestoglobalizationchallenges.Se
cond,practice insomedevelopedcountries(Switzerland
isexcellentexample)hasproventhatmultiplied„vetopo
ints“,wherecitizenshavesignificantroleindecisionma
kingprocessaremorereluctanttomentionedchallenges.
Finally, concluding part is oriented towards pro
viding potential institutional changes and reforms
whichcouldoverreachproblemsofstatenessinglo
balizing world. Author points on political support
and citizen’s participation in political processes as
oneofmostimportanttargetsinstaterebuilding.Re
affirmationofsocial,healthandotherwelfarepolici
esinwidelyrecognizedliberalsystems(USA,Great
Britain)signsnewerainstatebuildingandineffici
ency of current global order. It also signs turnover
and“greatcomeback”ofnationalstate.
Keywords:globalization;statecapacity;adaptivecapa
city;vetopoints;state;society;infrastructuralpower;in
stitutions.
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