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Сажетак

Овај рад се бави проблемом кризе националне државе 
у времену глобализације. Суочена са процесом глобализације 
национална држава се нашла суочена са многобројним 
изазовима. У том смислу структура овог рада је подељена 
на три дела. У првом делу се анализира утицај глобализације 
економије на дезинтеграцију националне државе. У другом 
делу се даје преглед најважнијих механизама дезинтеграције 
суверених држава. И на крају се разматрају алтернативе 
глобализације, као и будућност државе у савременом 
друштву.
Кључне речи: национална држава, глобализација, суверена 

држава, механизми дезинтеграције, савремено 
друштво. 

1. Гло ба ли за ци ја еко но ми је и дез ин те гра ци ја 
су ве ре них др жа ва

Ин те гра ци о ни про це си у са вре ме ном све ту мо гу да бу-
ду ано ма лич ни, ако ни су пут пре ва зи ла же ња ха о са, не го за-
себ ни фе но ме ни уну тар уре ђе них це ли на. Сва ка др жа ва је по 
се би ре зул тат ин те гра ци је не ка да одво је них сред ње ве ков них 
про вин ци ја. Ин те гра ци ја та ко мо же да об је ди њу је де ло ве, 
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али и да ру ши по сто је ће еко ном ске и по ли тич ке струк ту ре. 
Сту па њу Че шке у ЕУ, прет хо дио је рас пад Че хо сло вач ке – 
очи гле дан при мер ко ре ла ци је ин те гра ци је и дез ин те гра ци је. 
При ме ри Че хо сло вач ке, Ју го сла ви је, СССР и дру гих ‘’бив-
ших’’ др жа ва, на во де на прет по став ку, да су еко ном ска ин-
те гра ци ја и по ли тич ка дез ин те гра ци ја по ве за ни про це си. Не 
ра ди се о еко ном ској ин те гра ци ји уоп ште, не го о јед ној ње ној 
под вр сти, ко ја је сре ди ном де ве де се тих до би ла на зив ‘’гло ба-
ли за ци ја’’. По ја ва но вог тер ми на уме сто ста рог ‘’ра сту ћа ме-
ђу за ви сност’’ по ка зу је, за свет ску еко но ми ју, нов про цес по-
сте пе ног ута па ња на ци о нал них еко но ми ја по је ди них др жа ва 
у је дин стве ни гло бал ни си стем ка пи та ли стич ке при вре де.

Гло бал ни при вред ни си стем се гра дио па ра лел но са 
ве ли ким ге о граф ским от кри ћи ма, раз во јем са о бра ћа ја и ве-
за це ле ка пи та ли стич ке при вре де. ‘’Пр ва гло ба ли за ци ја’’ је 
тра ја ла до 1914, ка да је свет, по де љен из ме ђу ко ло ни јал них 
си ла био уни форм ни ји и лак ши за упра вља ње. Свет ски ра-
то ви и по том ре во лу ци је и де ко ло ни за ци ја су ус по ри ли про-
цес на стан ка гло бал не еко но ми је. Ис пр ва су јед на ше сти на 
све та (СССР), а за тим и круп ни је је ди ни це би ли одво је ни од 
свет ске ка пи та ли стич ке при вре де. Гло ба ли за ци ја еко но ми је 
је би ла не мо гу ћа, док год су се раз ви ја ла два ре ла тив но не за-
ви сна сек то ра свет ске при вре де – со ци ја ли стич ки и ка пи та-
ли стич ки. Уну тар се бе је сва ки си стем био до вољ но ин те гри-
сан, али је упра во ка рак тер тих уну тра шњих од но са си сте ма 
оте жа вао њи хо во уза јам но деј ство. 

Ка пи та ли стич ки си стем је по се до вао при вре ду са цен-
трал но – пе ри фер ном струк ту ром (управ ни цен тар – про из-
вод на по лу пе ри фе ри ја – си ро вин ска пе ри фе ри ја). У со ци ја-
ли стич ком си сте му, са гла сно дог мат ски про ту ма че ном марк-
си зму, сва ка др жа ва је по ку ша ва ла да из гра ди за тво ре ну, 
са мо до вољ ну еко но ми ју ко ја са др жи све при вред не ‘’гра не’’. 
На при мер, ма ши но град ња Пољ ске и Че хо сло вач ке је има ла 
удео до 80% свет ске про из вод ње, од че га је 2/3 про из во да би-
ло на ме ње но за уну тра шње тр жи ште.1 Еко но ми сти су схва-
та ли да је од су ство со ци ја ли стич ке ме ђу на род не по де ле ра да 
ве ли ки про блем за со ци ја ли стич ки ла гер, али та кви пла но ви 
и иде је ни су ни ма ло ути ца ли на ре ал ну си ту а ци ју.         

1 Цен тра ль но - Во сточ ная Евро па во вто рой по ло ви не ХХ ве ка, т. 2. М., 2000. 
с. 154.
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Раз ме на из ме ђу СССР и зе ма ља со ци ја ли зма има ла је 
спе ци фич ну при ро ду. Из СССР-а су се из во зи ле енер гет ске 
си ро ви не, а у СССР ро бе ши ре на ме не. Она и не би сме ла 
да се на зи ва тр го ви ном, већ пре – ‘’ме ђу др жав ном на ту рал-
но – ком пен за ци о ном раз ме ном’’ или ‘’си сте мом цен тра ли-
зо ва ног бар те ра’’.2 Очи глед но је да со ци ја ли стич ки еко ном-
ски си стем ни је имао цен трал но – пе ри фе риј ски ка рак тер. 
По чет ком 90-их го ди на ка пи та ли стич ка при вре да је по ста ла 
свет ска, бу ду ћи да је по сле не стан ка со ци ја ли стич ког бло-
ка гло бал не еко но ми је са мо не ко ли ко ен кла ва (С. Ко ре ја, Ку-
ба) на ста ви ло да са ра ђу је са свет ским еко ном ским си сте мом, 
чу ва ју ћи од ре ђе ну не за ви сност. По сто ја ње тих ен кла ва не 
до зво ља ва да се го во ри о гло ба ли за ци ји као пот пу но за вр-
ше ном про це су. Ма да, ако се са да шње тен ден ци је гло ба ли за-
ци је очу ва ју, ен кла ве ће пре или ка сни је би ти ин те гри са не у 
си стем ка пи та ли стич ке при вре де. 

По сто ја ње два си сте ма је оте жа ва ло сва ком по на о соб 
увла че ње у соп стве ну ор би ту дру гих зе ма ља у раз во ју. За-
у зи ма ње но вих тр жи шта, ‘’отва ра ње’’ ино стра них еко но ми-
ја за ула зак за пад ног ка пи та ла вој ним сред стви ма, а што се 
прак ти ко ва ло у ХIX и на по чет ку XX ве ка, по ста ла је не при-
хва тљи ва прак са. Отво ре на де мон стра ци ја не га тив них стра-
на ка пи та ли зма је мо гла да под стак не др жа ве у раз во ју да 
иза бе ру ‘’не при ја тељ ску стра ну’’ (по ја ва зе ма ља у ‘’раз во ју’’, 
од но сно оних ко је ни су утвр ди ле ко на чан пут свог раз во ја, 
по ста ла је мо гу ћа тек на кон што су со ци ја ли стич ки и ка пи-
та ли стич ки свет по де ли ли зо не ути ца ја).

Гло ба ли за ци ја је пр во еко ном ски про цес, а тек он да и 
по ли тич ки, кул тур ни... Она се раз ли ку је од ра ста ме ђу за ви-
сно сти, при бли жа ва ња или ин те гра ци је еко но ми ја раз ли чи-
тих др жа ва. Гло ба ли за ци ја ме ња ква ли та тив не ка рак те ри-
сти ке на ци о нал них еко но ми ја, пре тва ра ју ћих из ре ла тив но 
за тво ре них си сте ма у еле мен те је дин стве не свет ске при вре-
де. По јам ‘’на ци о нал на еко но ми ја’’ гу би сми сао, бу ду ћи да 
је еко но ми ја све ма ње по ве за на са др жа вом (‘’на ци јом’’) и 
са по тре ба ма ње них гра ђа на. Основ ни су бје кат свет ске еко-
но ми је по ста је тран сна ци о нал на кор по ра ци ја (ТНК), раз ме-
шта ју ћи сво ју про из вод њу и пла си ра ју ћи про из во де та мо где 

2 Ibid, c. 164, 165.
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је њој по год ни је, без об зи ра на др жав не гра ни це. То је раз-
лог ко ји убр за ва ме ђу на род ну по де лу ра да, а уну тар јед не 
др жа ве, чак и раз ви је не, ја вља се ‘’двој на’’ еко но ми ја, од но-
сно ‘’ен кла ве бла го ста ња’’ и ‘’ен кла ве си ро ма штва’’, ‘’ре ги-
о ни до но ри’’ и ‘’до ти ра не обла сти’’. Це ло куп ни ре ги о ни се 
пре тва ра ју у из во зни ке си ро ви на и по тро шач ко тр жи ште за 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је, фак тич ки не раз ви ја ју ћи соп-
стве ну про из вод њу.

Гло ба ли за ци је до во ди до пре тва ра ња др жа ва у ‘’ша хов-
ска по ља’’, где су ‘’по ља’’ бо га те и си ро ма шне обла сти. Бо-
га ти кра је ви сту па ју у гло бал ну еко но ми ју ди рект но, за о би-
ла зе ћи цен тар су ве ре не др жа ве, па се др жа ва по сте пе но рас-
па да као еко ном ска је ди ни ца. Не ко вре ме та ква др жа ве ода је 
при ви дан ути сак по сто ја ња и као по ли тич ка је ди ни ца услед 
оп ште инерт но сти по ли тич ких струк ту ра. Али, са про то ком 
вре ме на, еко ном ски рас пад не из бе жно во ди ка по ли тич кој 
дез ин те гра ци ји.

Ме ђу на род на по де ла ра да је по сто ја ла и ра ни је, али ни-
је има ла ин тен зи ван ка рак тер, по што је свет ска еко но ми ја у 
ве ли кој ме ри би ла сег мен ти ра на. Нпр, со вјет ски блок је био 
ско ро пот пу но изо ло ван од ка пи та ли стич ког тр жи шта. Не ке 
за о ста ле или ра том уни ште не на ци о нал не еко но ми је су до-
би ле шан су за ско ро бес пре кор ну у со ци јал ном сми слу мо-
дер ни за ци ју. Мо дер ни за ци ја је би ла мо гу ћа због то га што је 
у свој ству глав ног деј ству ју ћег ли ца ме ђу на род не еко но ми је 
функ ци о ни са ла су ве ре на др жа ва, ко ја је циљ раз во ја и со ци-
јал не за шти те ви ше вред но ва ла од ци ља еко ном ске ефи ка сно-
сти. Чак и ако је зе мља уче ство ва ла у ме ђу на род ној по де ли 
ра да, функ ци је ње не еко но ми је ни су се ти ме ис цр пљи ва ле, а 
при о ри тет се да вао им пе ра ти ви ма на ци о нал не без бед но сти, 
обез бе ђи ва њу по тре ба ста нов ни штва, раз во ју итд.  

Про ду бљи ва ње ме ђу на род не по де ле ра да је ство ри ло 
оштре дру штве но – по ли тич ке про бле ме. Раз ли чи ти дру-
штве ни сло је ви и це ле на ци је су оста ли на ру бу еко ном ског 
раз во ја, без шан се да се са мо стал но из ву ку из нај те же си ту-
а ци је, по што сло бод но кре та ње ро ба из раз ви је них зе ма ља у 
оне у раз во ју, огра ни ча ва мо гућ но сти ових дру гих да раз ви ју 
соп стве ну про из вод њу у мно гим обла сти ма. Рас цеп из ме ђу 
бо га тих и си ро ма шних зе ма ља се по сте пе но уве ћа ва. У до ку-
мен ти ма УН се 1990-их го ди на по ја вио тер мин ‘’ве о ма не раз-
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ви је не зе мље’’ – тј. оне, ко је чак не тре ба на зи ва ти зе мља ма 
‘’у раз во ју’’ и чи је ста нов ни штво жи ви у усло ви ма ап со лут-
ног си ро ма штва. ТНК ни су за ин те ре со ва не за ове др жа ве као 
по тен ци јал не објек те за ин ве сти ци је, јер не ма ју ре сур се или 
се на ла зе у ста њу ра та. Ста нов ни штво тих зе ма ља је ису ви ше 
си ро ма шно, да би по сто јао ин те рес у сми слу пла си ра ња про-
из во да. Чак и рад ну сна гу тог ста нов ни штва не же ли ни ко да 
ку пу је, по што је она углав ном без ика квих ква ли фи ка ци ја. 

Од лу ке у кор по ра ци ја ма се до но се ис кљу чи во на осно-
ву им пе ра ти ва еко ном ске ефи ка сно сти. У об зир се не узи ма-
ју ни ло кал ни усло ви, ни еко ло шке по сле ди це, ни со ци јал на 
це на еко ном ских од лу ка. Гло ба ли за ци ја је на тај на чин – ра-
зно вр сност еко ном ске ин те гра ци је, ко ја иде ван кон тро ле су-
ве ре них др жа ва, а че сто и про тив њи хо вих ин те ре са (тј. ин-
те ре си ма њи хо вих гра ђа на).

Еко ном ска гло ба ли за ци ја не от кри ва пер спек ти ве за 
по ли тич ку ин те гра ци ју, по што во ди ка иш че за ва њу упра во 
по ли тич ких ди мен зи ја и ста па њу свет ске по ли ти ке са свет-
ском еко но ми јом. Основ ни за да ци вла да ви не се пре но се не 
на по ли тич ке, не го на еко ном ске ин стан це, ско ро не за ви сне 
од во ље гра ђа на. Гло ба ли за ци ја под ри ва са вре ме не пред ста-
ве о су ве ре ни те ту др жа ве као од ра за су ве ре ни те та на ро да, 
она ко ка ко од лу ке, ко је се ти чу жи во та љу ди, не до но се они 
са ми и чак не иза бра ни од њих пред став ни ци. Мо же се ре ћи 
да у по ли тич ком сми слу, гло ба ли за ци ја во ди ка гло бал ном 
дик та ту фи нан сиј ске оли гар хи је. 

Де гра да ци ја др жав ног су ве ре ни те та се ис ка зу је и кроз 
ет но ре ли ги о зне кон флик те на те ри то ри ја ма ‘’бив ших др жа-
ва’’. Ет но кул тур не раз ли ке не при ја тељ ских стра на на во де на 
прет по став ку, да су ет нос и ре ли ги ја – основ ни и, мо же би ти, 
је ди ни раз ло зи за рас пад др жа ва. На тај на чин гло ба ли за ци-
ја свет ског еко ном ског си сте ма као и да не де лу је и као да се 
чи ни да је ње на уло га у про це си ма дез ин те гра ци је др жа ва 
се кун дар на.

Уисти ну, ет нич ке и ре ли ги о зне раз ли ке не иза зи ва ју 
увек се па ра ти зам. Те о ри ја ‘’су ко ба ци ви ли за ци ја’’ је по год-
на за об ја шње ње већ по сто је ћих кон фли ка та, али не мо же 
да об ја сни слу ча је ве у ко ји ма до су ко ба за пра во не до ла зи. 
Ре гу лар на ме ђу ет нич ка на пе тост (ко ја по сто ји чак и у ве о ма 
ста бил ним др жа ва ма) пре ра ста у тен де ци је за по ли тич ком 
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не за ви сно шћу, ка да се са мо стал ност оце ни као еко ном ски ис-
пла ти ва за онај део ста нов ни штва ре ги о на, ко ји има при ступ 
ре сур си ма од ре ђе не вред но сти на свет ском тр жи шту. Мо же 
се ре ћи, да је ин те гра ци ја по ли тич ки рас па да ју ћих зе ма ља 
у гло бал ни еко ном ски си стем (гло ба ли за ци ја) основ ни узрок 
ка ко ре ли ги о зног, та ко и ет нич ког се па ра ти зма. 

Ет но ре ли гиј ски фак то ри кон флик та су се кун дар ни, 
иако се они у ме ри свог раз ви ја ња и ја ча ња мо гу у јав ном 
мње њу до жи ве ти као ва жни ји, ума њу ју ћи еко ном ску стра-
ну про бле ма. Упра во се ра ди о јав ном мње њу: код ло кал них 
ели та еко ном ски мо ти ви увек има ју при о ри тет, јер ели та од 
по ли тич ке са мо стал но сти до би ја не по сред не ко ри сти те вр-
сте. Том при ли ком ели та на сто ји да са кри је сво ју ма те ри ја ли-
стич ку мо ти ва ци ју, под сти чу ћи се па ра ти стич ке по кре те чак 
и та мо, где не ма ре ал не осно ве за еко ном ску са мо стал ност.

2. Ме ха ни зми дез ин те гра ци је  
су ве ре них др жа ва         

По сто је два мо де ла или ме ха ни за ма по ли тич ке дез ин-
те гра ци је. Не ки ауто ри сма тра ју, да ин те гра ци ја у свет ску ка-
пи та ли стич ку при вре ду и усва ја ње ре це па та ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја до во ди до ма сов ног оси ро ма ше ња ста нов ни-
штва, услед че га се оно он да вра ћа ет нич ким или ре ли ги о-
зним ко ре ни ма (со ци јал но не за до вољ ство се све сно ка на ли-
ше кроз сфе ру ет нич ког про те ста). Дру ги ауто ри су скло ни ји 
ми шље њу да им пулс рас па да про из и ла зи не од нај си ро ма-
шни јих, не го од нај бо га ти јих ре ги о на др жа ве, ко ји по се ду ју 
вред не ре сур се за ин те гра ци ју у свет ску при вре ду.

За го вор ник пр вог мо де ла, ка над ски ис тра жи вач Ми-
шел Чо су дов ски не ги ра на За па ду по пу лар ну иде ју да је 
кон фликт у Ју го сла ви ји ре зул тат ет но кул тур них про бле ма, 
ду бо ко уро ње них у исто ри ју зе мље. Та иде ја не ма ве зе са 
ре ал ним узро ци ма про це са дез ин те гра ци је, пра ве ћи ла жан 
ути сак да љу ди ула зе у кон фликт због то га што во ле да ра-
ту ју. На ста ла је це ла ми то ло ги ја ко ја при пи су је по је ди ним 
на ро ди ма ‘’кул ту ру на си ља’’, мал те не ге не тич ку не спо соб-
ност ре гу ли са ња кон фли ка та мир ним пу тем. На том ‘’цр ном 
спи ску’’ су се на шли и Ср би и Ал бан ци и Хр ва ти и уоп ште 
сви на ро ди бив ше Ју го сла ви је.
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На про тив, Чо су дов ски је прет по ста вио да дез ин те гра-
ци ја Ју го сла ви је на ста је због про гра ма ма кро е ко ном ског 
ре струк ту ри са ња, на мет ну тог од стра не ино стра них зај мо-
да ва ца, ко ји до во ди до дез ин те гра ци је ин ду стриј ског сек то-
ра и гу бит ка со ци јал них га ран ци ја.3 Ин тер сант на је та ко ђе 
ње го ва ана ли за узро ка ге но ци да у Ру ан ди 19944. Ако За пад 
по ку ша ва да об ја сни тај до га ђај уну тра шњим узро ци ма (ме-
ђу пле мен ска мр жња), Чо су дов ски обра ћа па жњу на то да је 
гра ђан ском ра ту прет хо ди ла еко ном ска кри за, ко ја је иза зва-
ла ма сов но си ро ма штво и гу би так си гур но сти у свој по ло жај. 
Под окри љем ММФ-а у Ру ан ди по чет ком де ве де стих го ди на 
су се спро во ди ле ма кро е ко ном ске ре фор ме, укљу чу ју ћи де-
вал ва ци ју ва лу те, сма њи ва ње со ци јал них про гра ма (укљу-
чу ју ћи ту и да ва ња за ис хра ну де це и бор бу про тив ма ла ри-
је), уво ђе ње так си за основ но школ ско обра зо ва ње. Због де-
ста би ли за ци је по љо при вре де и уни шта ва ња тра ди ци о нал не 
гра не - уз га ја ња ка фе – у зе мљи је на ста ла глад. При ва ти за-
ци ја нај ве ћих др жав них ком па ни ја је иза зва ла па ра ли зу те ле-
ко му ни ка ци ја и снаб де ва ња ста нов ни штва стру јом и га сом. 
По што је тен зи ја у зе мљи иона ко би ла ве ћег сте пе на, сту па-
ње не за по сле не и глад не омла ди не у на о ру жа не од ре де ни је 
мо гло, а да не иза зо ве до дат не де ста би ли зи ра ју ће ефек те. Ет-
нич ка на пе тост је на рав но по сто ја ла, али она са ма по се би не 
би ре зул ти ра ла та ко ка та стро фал ним по сле ди ца ма. 

Раз ми шља ју ћи у том кон тек сту о узро ци ма рас па да Ју-
го сла ви је, не ки ауто ри5 др же Ср би ју за основ ног ге не ра то ра 
им пул са рас па да баш за то што је она би ла нај ма ње раз ви је на 
од ју го сло вен ских ре пу бли ка и за то што је ма ло шта мо гла 
да по ну ди свет ском тр жи шту (Ср би су се тра ди ци о нал но ба-
ви ли не тр го ви ном, не го вој ним де ли ма и упра вља њем). По 
њи хо вом ми шље њу, оштро оси ро ма ше ње Ср ба је узро ко ва-
ло на пу шта ње про за пад не по зи ци је, стан дард не за со ци ја ли-
стич ку Ју го сла ви ју, раз вој на ци о на ли зма и об на вља ње ре ли-
ги је. 

Ме ђу тим, дру ги ауто ри, по пут фран цу ског по ли ти ко-
ло га Па ска ла Бо ни фа са, до ка зу ју да је из вор се па ра ти зма 

3 Chos su dovsky, M, The Glo ba li za tion of Po verty: Im pacts of IMF and 
World Bank Re forms, Lon don: Zed Bo oks, 1997, p. 243-244.

4 Ibid, p. 111-124.
5 Schwartz S. “Beyond ’An ci ent Ha treds’: What Re ally Hap pe ned to Yugo sla via”, 

Po licy Re vi ew, Oc to ber-No vem ber 1999.
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обич но еко ном ски нај ра зви је ни ји или ре сур си ма нај бо га ти-
ји део др жа ве. Бо ни фас, пре све га, до во ди у пи та ње по зна ту 
књи гу Хе ле не Ка рер Д’Ан кос ‘’Раз би је на им пе ри ја’’ (1978)6. 
Ка рер Д’Ан кос је сма тра ла да ће узрок рас па да СССР-а би-
ти же ља му сли ма на да се одво је од сло вен ских ре пу бли ка и 
ство ре ислам ске др жа ве. Ме ђу тим, рас пад СССР-а је ишао 
су прот ним то ком. Упра во су ‘’сло вен ске’’ ре пу бли ке (Ру си ја, 
Бе ло ру си ја, Укра ји на) те жи ле да се осло бо де од ‘’сред ње а-
зи јат ског тр бу ха’’ (тер мин А. Сол же њи ци на) и сту пе у не-
по сред не тр го вин ске и по ли тич ке кон так те са За па дом. (До-
да је мо да ни ти јед на од но вих др жа ва Цен трал не Ази је ни-
је по ста ла ислам ска). По зи ци ја П. Бо ни фа са се не по твр ђу је 
са мо то ком пре го во ра у Бје ло ве шкој шу ми 1991, не го и том 
чи ње ни цом да су до дат ни им пул си рас па да до ла зи ли из Гру-
зи је (ко ја пр во бит но чак ни је ни хте ла да уђе у ЗНД) и при-
бал тич ких ре пу бли ка – нај бо ље раз ви је них де ло ва СССР-а у 
ко ји ма се кон цен три сао зна ча јан део ин ду стриј ских и људ-
ских ре сур са.

Ру ска Фе де ра ци ја ни је би ла за ин те ре со ва да са чу ва 
СССР, сма тра ју ћи га као пре пре ку на пу ту ин те гра ци је у гло-
бал ну еко но ми ју. Пред сед ник РСФСР Б. Јел цин је 1. ок то бра 
1991. го ди не до био до ку мент, по знат под име ном ‘’Бур бу ли-
сов ме мо ран дум’’ – ‘’Стра те ги ја Ру си је у пре ла зном пе ри о-
ду’’. До ку мент је кон ста то вао да је за Ру си ју не по вољ но да са-
чу ва сво ју уло гу фе де рал ног сто же ра, по што ће на тај на чин, 
оста ле ре пу бли ке ко ри сти ти ре сур се Ру си је за спро во ђе ње 
сво јих ре фор ми. Ру ко вод ство Ру си је је ра чу на ло да она по-
се ду је мо гућ но сти за ин те гра ци ју у свет ску ка пи та ли стич ку 
при вре ду па је због то га и ини ци ра ло рас пад СССР-а. Исте 
иде је су до ми ни ра ле и код укра јин ског вр ха. Ста нов ни штво 
обе со вјет ске ре пу бли ке се, по све му су де ћи, ло ше сна ла зи ло 
у тре нут ку, бу ду ћи да је би ло под врг ну то ма сов ном деј ству 
про па ган де. На ре фе рен ду му о ста ту су Укра ји не (1. де цем бра 
1991), око 80% гра ђа на, укљу чу ју ћи и ру ско и ру ско је зич но 
ста нов ни штво, је гла са ло за не за ви сност – што по ка зу је, ко-
ли ко су ма ло би ли ин фор ми са ни со вјет ски љу ди о су шти ни 
свет ске ка пи та ли стич ке при вре де и за ко ни ма ње ног функ-
ци о ни са ња.

6 У тој књи зи је Ка рер Д’Ан кос ‘’пред ви де ла’’ рас пад СССР-а
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Па ска ле Бо ни фас на ла зи по твр ду сво је те о ри је, ана ли-
зи ра ју ћи се па ра ти стич ке про це се у европ ским др жа ва ма. Он 
ука зу је да је рас пад Ју го сла ви је за по чет од стра не Сло ве ни-
је, нај бо га ти је од чла ни ца СФРЈ (Сло ве ни ја је има ла 8% ју-
го сло вен ског ста нов ни штва, али је да ва ла тре ћи ну БДП-а и 
че твр ти ну при хо да од из во за)7. За то је члан ство у СФРЈ за њу 
би ло пре пре ка на пу ту при са је ди ње ња ЕУ. Им пулс рас па да 
Че хо сло вач ке је та ко ђе до шао од ин ду стриј ски раз ви је не Че-
шке, ко ја је, стре ме ћи нај бр жој ин те гра ци ји у ЕУ, фак тич ки 
при ну ди ла Сло вач ку да се са гла си са из два ја њем. У Ита ли ји 
су се па ра ти стич ке тен ден ци је ја че на раз ви је ном Се ве ру (та-
мо се чак обра зо ва ла ‘’Ре пу бли ка Па да ни ја’’ ко ја је тра жи ла 
при јем у ЕУ), у Шпа ни ји – код раз ви је ни јих Ба ски је и Ка-
та ло ни је (у си ро ма шној Ан да лу зи ји те тен ден ци је су сла бе).

Из та кве кон сте ла ци је ја вља се мо гућ ност по ја ве чи сто 
еко ном ског се па ра ти зма, без ет нич ких при ме са. Та кав се па-
ра ти зам мо же да ник не, на при мер, у Ки ни. Ки на је ет нич-
ки хо мо ге на, иако је у не ким ре ги о ни ма (Ти бет, Уну тра шња 
Мон го ли ја) део ет нич ких ма њи на ре ла тив но ве лик. Осно вом 
се па ра ти зма у Ки ни мо гу да по ста ну не ет нич ке раз ли ке, не-
го раз ли ке ни воа раз во ја из ме ђу обал них и уну тра шњих ре-
ги о на. Обал не про вин ци је Ки не, ко је су да ле ко ис пред оста-
лих на пу ту еко ном ског раз во ја, већ ис ка љу ју не за до вољ ство 
због дик та та цен трал них вла сти и нео п ход но сти да ‘’из др жа-
ва ју’’ си ро ма шне ре ги о не.

Ме ха ни зам рас па да су ве ре не др жа ве не мо ра би ти по-
кре нут од стра не нај бо га ти јег ре ги о на, са тач ке гле ди шта 
раз во ја ин ду стри је и ре сур са, али је узрок се па ра ти зма увек 
на сто ја ње ло кал не ели те да ди рект но кон так ти ра са гло бал-
ном еко но ми јом. Чак и кроз ‘’гло бал ну си ву еко но ми ју’’, ко ја 
се ти че пре во за и про да је оруж ја, нар ко ти ка, љу ди и дру гих 
за ко ном за бра ње них до ба ра. Ако ре ги он кре ће да по слу је са 
том вр стом гло бал не еко но ми је, уну тар су ве ре не др жа ве се 
ра ђа ‘’кри ми нал на ен кла ва’’ (Че че ни ја, Ко со во). При род но, 
др жа ва хо ће да уни шти ту ен кла ву – али, при род но је и то да 
је сла ба др жа ва (у ја кој др жа ви та ква ен кла ва и не мо же да 
се по ја ви) не спо соб на за та кав за да так. Сто га, она је при ну-

7 Bo ni fa ce P., “The Pro li fe ra tion of Sta tes”, The Was hing ton Qu ar terly, 1998, Sum-
mer, p. 117.
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ђе на да по ја ча ва ни во на си ља са мо до тач ке у ко јој се ре дов не 
по ли циј ске ме ре не ће пре тво ри ти у гра ђан ски рат ши ро ких 
раз ме ра.

Уло га фак то ра гло ба ли за ци је у раз во ју ет но ре ли гиј ског 
кон флик та мо же да се пра ти на при ме ру ево лу ци је че чен ског 
се па ра ти зма. Нај ве ћи део на уч не сфе ре је са гла сан, да ислам 
ни је био узрок се па ра ти стич ког по кре та.8 А.Д. Са ва те јев ука-
зу је да су у со вјет ско вре ме Че чен ци би ли ма ло ре ли ги о зни, 
не од ли ку ју ћи се ни ре ли гиј ском пи сме но шћу, ни упра жња-
ва њем об ре да9. Че чен ско дру штво (као уоп ште и со вјет ско) 
би ло је у нај ви шем сте пе ну се ку ла ри зо ва но, док су ло кал не 
тра ди ци је би ле у по лу за бо ра ву.

По сто је до ку мен то ва не по твр де да је пр во бит на иде ја 
Џ. Ду да је ва би ла из град ња све тов не че чен ске др жа ве10. Устав 
Че че ни је из 1992. је га ран то вао вер ске сло бо де и што је на-
ро чи то ва жно – раз два ја ње ре ли гиј ских ор га ни за ци ја од др-
жа ве. Че чен ски се це си о ни зам је про дукт не ре ли ги је, чак ни 
ет ни фи ка ци је, већ еко но ми је. Удо ви ца Ду да је ва се у сво јим 
ме мо а ри ма при се ћа ла ње го вих на сту па на те ле ви зи ји: ‘’...он 
је при чао ка ко сло бод но жи ве љу ди по да ле ко од Ру си је и ка-
ко цве та ју дру ге зе мље ко је има ју наф ту. Пред мет раз го во ра 
су би ле ње го ве ре чи о ‘’злат ним сла ви на ма и ка ми љем мле-
ку’’ Ку вај та’’11. Пр во бит но окре та ње Ду да је ва ка исла му је 
има ло ути ли тар ни ка рак тер и би ло је пов за но са по чет ком 
ан ти се па ра ти стич ке опе ра ци је 1994.

Иде ја ислам ске др жа ве, оце њу је А.Д Са ва те јев, се ро ди-
ла код Асла на Мас ха до ва (на след ни ка Ду да је ва на пред сед-
нич кој функ ци ји) по при лич но ка сно, а у ве зи са кла нов ском 
ра зно ли ко шћу и пот пу ном дез ор га ни за ци јом свет нов них ин-
сти ту ци ја.12 Тек је 3. фе бру а ра 1999. (осам го ди на по сле по-
чет ка се па ра ти стич ких ака та) Мас ха дов зва нич но про гла сио 
ше ри јат ску упра ву, обра зо вао ми ни стар ство ше ри јат ске без-

8 Йон сон Л., ‘’Вве де ние – По ли ти че ский ислам и кон флик ты в Евра зии’’, Цен-
тра ль ная Азия и Кав каз, 1999, No 4, стр. 59.

9 Сав ва те ев А.Д., ‘’Ислам и по ли ти ка в Че чен ской Ре спу бли ке’’, Общ е ствен-
ные на у ки и со вре мен но сть, 2000, No 2, стр. 87.

10 Ки сри ев Э.Ф, ‘’Ислам и вла сть в Да ге ста не’’, М:ОГИ, 2004, СТР. 159; Сав ва-
те ев А.Д, Ibid, стр. 85.

11 Ду да е ва А., Мил ли он пер вый, Ека те рин бург: Уль тра. Ку ль ту ра, 2005, стр. 
141.

12 Сав ва те ев А.Д, Ibid, стр. 87.
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бед но сти и по чео са ини ци ја ци јом за ко но дав ства са гла сног 
са ше ри ја том.

По че так дру ге фа зе кон флик та је већ до био цр те ре ли ги-
о зног ра та. Про ти вље ње фе де рал ној вој сци је про гла ше но за 
џи хад. А.Д. Са ва те јев ви ди у Че че ни ји тог вре ме на две сна ге: 
вла да ви ну Мас ха до ва, ко ја се осла ња ла на су фиј ски ет нич ки 
ислам, и ве ха биј ску опо зи ци ју, ко ја је жр тво ва ла на ци о нал-
не иде је за рад ‘’жр тве ме ђу на род ним ислам ским иде ја ма’’13. 
По ми шље њу А. Иг ња тен ка, до шло је до про ме не иде о ло ги је 
уста ни ка: од бор бе за не за ви сност Че че ни је они су при хва ти-
ли из град њу ислам ске др жа ве ко ја би би ла део свет ске Уме14. 
Основ не те ро ри стич ке ак те у пе ри о ду 2002-2004, већ је из во-
ди ла вер ски мо ти ви са на мла деж – пре све га, чла но ви гру пе 
‘’Ри јад Са ли хин’’ (Вр то ви пра вед ни ка), од ра сла у ат мос фе ри 
ве ха бит ске ин док три на ци је. Али, по но ви ће мо још јед ном, то 
је био ре зул тат, а не узрок кон флик та. 

Рас пад ни за су ве ре них др жа ва је сте крај њи од раз оп-
ште тен ден ци је ка ума ње њу уло ге др жа ве у ме ђу на род ним 
од но си ма. Фор мал но очу ва ње су ве ре ни те та је пра ће но по-
сте пе ним пре но сом ло јал но сти гра ђа на од др жа ве на – ка ко 
ви ши, та ко и ни жи ни во од ње. Ка ко на пре ду је гло бал на еко-
но ми ја, чо век по ста је ло ја лан не са мо др жа ви, не го и кор по-
ра ци ји, не вла ди ној ор га ни за ци ји или сво јој ет нич кој или ре-
ли ги о зној гру пи. Про цес из ме шта ња ло јал но сти не из бе жно 
до во ди до кон флик та из ме ђу ин ди ви дуе и др жа ве, кли ма ју-
ћи основ не по став ке др жа ве – дру штве не со ли дар но сти, јер 
мно ги не при хва та ју да су би ло чи ме ‘’ду жни’’ зе мљи у ко јој 
су се ро ди ли. Ја вља ју се па ра лел ни про це си ин те гра ци је и 
дез ин те гра ци је – ин те гра ци ја јед ног ску па до во ди до дез ин-
те гра ци је дру гог. У усло ви ма гло ба ли за ци је др жа ва се као 
ин сти ту ци ја на ла зи у ста њу пер ма нент не кри зе, а одр жа ва ти 
исту у жи во ту је мо гу ће са мо кроз ула га ње из у зет них на по-
ра.

13 Ibid, p. 94.
14 Иг на тен ко, А., Кро ва вая до ро га в рай, НГ-Ре ли гии, No 12, 16июля, 2003.
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3. Ал тер на ти ве гло ба ли за ци је  

и бу дућ ност др жа ва

Да ли је гло ба ли за ци је ко ја од у зи ма уло гу су ве ре ним 
др жа ва ма и на ци о нал ним еко но ми ја ма, по зи тив на или не га-
тив на по ја ва? Од го вор за ви си од то га, да ли се пи та ње раз-
ма тра са чи сто еко ном ске тач ке гле ди шта или узи ма ју ћи у 
об зир со ци јал но-по ли тич ку це ну ко ју љу ди пла ћа ју због еко-
ном ске ефи ка сно сти. Пред став ни ци нео ли бе рал ног при сту-
па пред ла жу оп ти ми стич ку прог но зу раз во ја до га ђа ја. По 
њи ма, ефе кат гло ба ли за ци је је сли чан ефек ту ин те гра ци је 
на ци о нал них тр жи шта у Евро пи 16-18. ве ка: раз ме на ро ба, 
ка пи та ла и рад них ре сур са ра сте, а што ће до при не ти раз во ју 
еко но ми је и спре чи ти ре гре сив не по ја ве.

Мо гу ће је да би го ре на ве де не тврд ње би ле тач не, ка да 
би се прин ци пи сло бод ног тр жи шта по твр ди ли и у прак си. 
Али исто ри ча ри ми сле да је ка пи та ли зам сло бод ног тр жи-
шта – при вре ме ни фе но мен, ко ји се за ко но мер но ја вио јед ном 
у исто ри ји (услед кон крет них узро ка) и за ко но мер но не стао. 
Нпр, по зна ти еко ном ски исто ри чар Карл По ла њи је пи сао 
да је ка пи та ли зам сло бод ног тр жи шта по ни као у Ен гле ској 
1750-1850-их го ди на, на кон че га су се ја ви ли ме ђу на род ни 
мо но по ли ко ји су уз др ма ли прин цип сло бод не кон ку рен ци-
је15. 

Ин ду стриј ски раз ви је не зе мље су сво је вре ме но про шле 
про цес ин ду стри ја ли за ци је под за шти том стро гог про тек ци-
о ни зма, а што им са да не сме та да за го ва ра ју ‘’отва ра ње’’ тр-
жи шта ма ње раз ви је них зе ма ља ра ди пла си ра ња јеф ти ни јих 
про из во да са За па да (отво ре ност тр жи шта је је дан од усло ва 
за по моћ ММФ-а). Та ко ђе, за раз ли ку од пе ри о да по чет ног ра-
во ја ка пи та ли зма, свет ско тр жи ште је већ по де ље но из ме ђу 
тран слан ци о нал них кор по ра ци ја и ни ко не га ран ту је сло бо-
дан при ступ истом за ро бе зе ма ља у раз во ју. Те зе мље, не ма-
ју ћи мо гућ но сти да раз ви ја ју соп стве ну про из вод њу, пре тва-
ра ју се у ‘’ба на на ре пу бли ке’’, тј, у јед но о бра зне еко но ми је 
ко је про из во де јед ну вр сту ро бе.

15  S. Bur chil, A. Lin kla ter (eds.), The o ri es of In ter na ti o nal Re la ti ons, L.:Pal gra ve, 
1996, p. 45.
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Пред став ни ци зе ма ља у раз во ју се бо је пре тва ра ња 
свет ске еко ном ске ‘’пи ра ми де’’ у по ли тич ку, ка да ће се, не 
са мо еко ном ске, не го и дру ге од лу ке ва жне за жи вот љу ди, 
до но си ти да ле ко од њих са пот пу ном рав но ду шно шћу у од-
но су на со ци јал ну це ну тих од лу ка. Они ко ји су за бри ну ти 
по сле ди ца ма гло ба ли за ци је не по сма тра ју њу са мо као про-
цес ко ји, про сто, нај бо ље обез бе ђу је уза јам но деј ство тран-
слан ци о нал них кор по ра ци ја, бо љи про мет ка пи та ла итд., не-
го и као про цес са ра зор ним со ци јал ним по сле ди ца ма, ко ји 
до при но си ши ре њу бе де, гла ди и кри ми на ла.

Тре ба ло би при зна ти да је пе си ми стич ка ви зи ја ве ро-
ват ни ја. Свет ски еко ном ски си стем оста вља ма ло про сто ра 
да се из ме ни по сто је ћи си стем по де ле ра да. Ако су то ком гло-
ба ли за ци је, еко но ми је јед них др жа ва (или ре ги о ни јед не др-
жа ве) бо га ти или еко ном ски раз ви је ни, а дру ги – си ро ма шни 
и за о ста ли, он да ови пр ви има ју све шан се да уве ли ча ју сво је 
бо гат ство, док дру ги не ма ју ско ро ни ка квих мо гућ но сти да 
пре ва зи ђу за о ста лост.

Сло бод но кре та ње ро ба из раз ви је них др жа ва у оне у 
раз во ју, огра ни ча ва мо гућ но сти по след њих да из гра де и раз-
ви ја ју сво ју про из вод њу у мно гим гра на ма. Зе мље у раз во ју, 
по пра ви лу, про да ју са мо је дан вид ро бе (си ро ви ну или рад ну 
сна гу). До са да не ма ин ди ка то ра да гло ба ли за ци ја мо же до-
при не ти раз во ју сла би јих еко но ми ја и су же њу рас це па из ме-
ђу си ро ма шних и бо га тих зе ма ља. Не ки еко но ми сти из зе ма-
ља у раз во ју про те ству ју због упо тре бе тер ми на ‘’гло ба ли за-
ци ја’’, јер он по њи хо вом ми шље њу, са кри ва ре ал ну при ро ду 
ме ђу на род не екс пло а та ци је. Њи хо ва по зи ци ја се за сни ва на 
то ме да гло ба ли за ци ја те че са мо на тр жи шту ро ба и ка пи-
та ла, али не и на свет ском тр жи шту ра да, на ко ме је мо бил-
ност људ ских ре сур са огра ни че на раз ли чи тим ими гра ци о-
ним пра ви ли ма. Раз ви је не стра не та ко ђе ста вља ју ба ри је ре 
на тр жи шту ин те лек ту ал не сво ји не, не же ле ћи да при бли же 
ви со ке тех но ло ги је зе мља ма у раз во ју.

Из тих раз ло га зе мље у раз во ју че сто схва та ју по јам 
‘’гло ба ли за ци ја’’ као па ра ван, при кри ва ју ћи се ко јим, раз-
ви је не зе мље зах те ва ју отва ра ње тр жи шта ма ње раз ви је них, 
про ти ве ћи се исто вре ме но, сло бод ном про то ку рад не сна ге 
и тех но ло ги је, за раз ли ку од про то ка ро бе. Истин ска гло ба-
ли за ци ја тр жи шта ни је у ин те ре су раз ви је ни ма, ко ји ак тив-
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но спро во де про тек ци о ни стич ку по ли ти ку. Они као и ра ни је 
др же ви со ке та ри фе на ро бе, ко је би мо гле да из во зе зе мље у 
раз во ју. Та ко ђе се чу ва прак са суб вен ци о ни са ња по љо при-
вре де у ра зним зе мља ма. То ре зул ти ра не са мо не мо гућ но-
шћу из во за по љо при вред них про из во да зе ма ља у раз во ју, 
не го и ти ме да про из вод ња раз ви је них до ми ни ра на уну тра-
шњим тр жи ти ма за о ста лих. 

Чи ње ни це нам ипак не до зво ља ва ју да про сто из јед на-
чи мо гло ба ли за ци ју са нео ко ло ни јал ном екс пло а та ци јом зе-
ма ља у раз во ју. Гло ба ли за ци ја ни је увек на ко рист раз ви је ни-
ма. Го ре по ме ну ти про цес дез ин те гра ци је те че у це лом све ту: 
чак и у бо га тим др жа ва ма се ја вља ју де пре сив ни ре ги о ни, 
жа ри шта по ли тич ке не ста бил но сти. У раз ви је ним зе мља ма 
мо гу ће је пра ти ти со ци јал ну фраг мен та ци ју, ка да се у дру-
штву из два ја ју мно го број не гру пе без ме ста у са вре ме ној еко-
но ми ји – не ква ли фи ко ва ни рад ни ци, омла ди на без до вољ но 
ис ку ства, ет нич ке ма њи не. Та кве гру пе су ‘’бу ре ба ру та’’ со-
ци јал них тен зи ја, ко је пре ти ра зи је ним зе мља ма озбиљ ним 
по сле ди ца ма.

Опа сност до ла зи и од тзв. ‘’из оп ште ни ка гло ба ли за ци-
је’’ – на ро да, ре ги о на, гру па, ко ји не мо гу, ни ти ће, без спе-
ци јал них ван ред них ме ра мо ћи да на ђу сво је ме сто у гло ба-
ли зо ва ној еко но ми ји. У све ту по сто је по себ не др жа ве и це ли 
ре ги о ни, ко ји чак ни у да ле кој бу дућ но сти не ма ју шан су да 
при ву ку ин ве сти ци је и да се уоп ште укљу че у свет ску еко-
но ми ју. То су ‘’нај бед ни ја ша хов ска по ља’’, из и гра ни од бо га-
ти јих су се да про сто ри, али ко ји су се укљу чи ли у гло бал ну 
кри ми нал ну еко но ми ју или те ро ри стич ку иле га лу. Не мо-
гућ ност на ла же ња соп стве ног ме ста у гло бал ној еко но ми ји 
под сти че ста нов ни штво це лих зе ма ља на уче шће у гло бал ној 
не за кон ској де лат но сти. За то гло бал ни ка пи та ли зам увек по-
ра ђа са со бом гло бал ну кри ми нал ну еко но ми ју, ко ја се по ла-
ко пре пли ће са ле гал ном еко но ми јом и по ли тич ким ин сти-
ту ци ја ма. 

По ло жај ‘’из оп ште ни ка гло ба ли за ци је’’ мо же се из ме-
ни ти на бо ље по мо ћу спе ци јал них про гра ма пре ква ли фи ка-
ци је и со ци јал не по др шке, али те зе мље има ју или ко рум-
пи ра не вла де или се на ла зе у ста њу гра ђан ског ра та. Та ко 
ни пу на гло ба ли за ци ја свих тр жи шта не би мо гла до при не ти 
раз во ју тих др жа ва и ре ги о на.
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У ве зи са већ при ме ће ним или по тен ци јал ним не га тив-
ним по сле ди ца ма гло ба ли за ци је, јед на од нај че шћих рас пра-
ва је сте по тра га за ал тер на ти ва ма гло ба ли за ци је. По ја ви ли 
су се сле де ћи ал тер на тив ни про јек ти раз во ја свет ског си сте-
ма:

1. Про цес гло ба ли за ци је се мо ра за у ста ви ти, окре ну ти 
уна траг. На ста ју про јек ти ‘’из ла за’’ из гло бал не еко-
но ми је, аутар хи је, пу ног са мо о бе збе ђе ња, ко ји ни су 
ре ал на ал тер на ти ва – ако би не ка др жа ва и ус пе ла да 
пот пу но за тво ри сво ју еко но ми ју од спољ них ути ца-
ја (то је у прин ци пу мо гу ће, ако је др жа ва до вољ но 
ве ли ка и бо га та ре сур си ма), она би би ла осу ђе на на 
еко ном ску стаг на ци ју, де гра да ци ју и рас пад.

2. Не га тив не по сле ди це не но си гло ба ли за ци ја са ма по 
се би, не го њен сти хиј ски, не кон тро ли са ни ка рак тер. 
За да так ни је у то ме да се ‘’за у ста ви’’ гло ба ли за ци ја, 
већ да се све сно до при не се ис по ља ва њу ње них по зи-
тив них стра на. Про блем упра вља ња гло ба ли за ци јом 
и убла жа ва ња ње них по сле ди ца је у цен тру па жње 
УН, по ми шље њу ко јих, пре ва зи ла же њу не га тив них 
по сле ди ца гло ба ли за ци је мо же до при не ти из град ња 
гло бал них ин сти ту ци ја кон тро ле фи нан сиј ских то-
ко ва и ак тив но сти тран сна ци о нал них кор по ра ци ја. 
Али, до са да ни је ја сно да ли се те ин сти ту ци је уоп-
ште мо гу на пра ви ти.

3. У свој ству ал тер на ти ве гло ба ли за ци ји ис ти че се 
про је кат ре ги о нал не ин те гра ци је, ко ји не пред ста-
вља аутар хи ју одво је них др жа ва, не го об је ди ња ва ње 
те ри то ри јал но бли ских и при бли жно по сте пе ну раз-
во ја јед на ких др жа ва у ре ги о нал не ор га ни за ци је.

Ре ги о на ли за ци ја – ре ал тив но но ва по ја ва у ме ђу на род-
ним од но си ма. До II Свет ског ра та ре ги о нал них ор га ни за ци-
ја у са вре ме ном сми слу ни је би ло (осим Па на ме рич ког са-
ве за, ко ји је под ра зним на зи ви ма по сто ји од 1889). Ве ћи на 
зе ма ља све та су би ле ко ло ни ја ни зо ва не, та ко да ре ги о нал не 
ор га ни за ци је ни су мо гле ни да оку пља ју сво је чла но ве. Де ко-
ло но за ци ја је отво ри ла мо гућ ност за по ја ву пр вих ре ги о нал-
них ор га ни за ци ја. Ма да, то ком ‘’Хлад ног ра та’’ ре ги о нал на 
удру же ња су слу жи ла ско ро увек ци ље ви ма су ко ба су пер си-
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ла. Ве ћи на њих је из ни кла не по ини ци ја ти ви са мих чла ни ца, 
не го спо ља шњих ак те ра.

Ти пич не ор га ни за ци је вре ме на ‘’Хлад ног ра та’’ су би-
ле Вар шав ски пакт, НА ТО, СЕ А ТО, СЕН ТО, АН ЗУС, Ор га-
ни за ци ја аме рич ких др жа ва. Са мо је ма ли број ор га ни за ци ја 
на ста јао ван кон тек ста бор бе два си сте ма. Без об зи ра, 50-60-
их го ди на по ја ви ло се ре а литвно мно го ор га ни за ци ја, ко је су 
оку пља ле зе мље ‘’Тре ћег све та’’ (нпр, Ор га ни за ци ја африч-
ког је дин ства, Ли га арап ских др жа ва, Ка рип ска за јед ни ца). 
Њи хо ва по ја ва је де ли мич но би ла део ре а ли за ци је стра те ги је 
раз во ја, ко ју је пред ло жи ла Еко ном ска ко ми си ја УН за Ла тин-
ску Аме ри ку и Кон фе рен ци ја УН за рад и раз вој, а ко ји ма је 
ру ко во дио ар ген тин ски еко но ми ста Ра ул При биш (Pre bisch). 
Али, ве ћи на тих ор га ни за ци ја је до по чет ка дру гог та ла са ре-
ги о на ли за ци је (90-их го ди на) би ла мр тво сло во на па пи ру.

Бу ду ћи да се ре ги о нал не ор га ни за ци је да тог пе ри о да 
ни су осла ња ле до вољ но на ин те ре се сво јих чла ни ца, оне су 
се ре ла тив но ла ко рас па да ле. Нпр, САД су 1955. на пра ви ле 
Баг дад ски пакт (Тур ска, Иран, Ирак, Ве ли ка Бри та ни ја), ко-
ји је по том пре и ме но ван у СЕН ТО (CEN TO – Cen tral Tre aty 
Or ga ni za tion, Ор га ни за ци ја цен трал ног уго во ра), на кон што 
се Ирак по сле свр га ва ња мо нар хи је 1958, по ву као из пак та. 
Иран је та ко ђе 1979, иза шао из СЕН ТО чи ме је та ор га ни за-
ци ја пре ста ла да по сто ји. Сми сао на стан ка СЕН ТО се са сто-
јао у ре а ли за ци ји аме рич ког пла на окру жи ва ња СССР-а пр-
сте ном вој них са ве за под ње го вом кон тро лом. Про со вјет ске 
ис точ но е вроп ске ор га ни за ци је Вар шав ски пакт и СЕВ су се 
рас па ле од мах, чим је СССР пре стао да по др жа ва њи хов оп-
ста нак.

На кон окон ча ња ‘’Хлад ног ра та’’, до шло је вре ме ‘’но-
вог ре ги о на ли зма’’. Ор га ни за ци је ко је на ста ју по же љи тре-
ћих стра на (нпр, ГУ АМ) ни су не ста ле са сце не. Без об зи ра 
на то, по тре ба за из град њом соп стве них ор га ни за ци ја ко је 
ре а ли зу ју ин те ре се сво јих чла ни ца је по ста ла им пе ра тив. На 
раст бро ја и ути ца ја ре ги о нал них ор га ни за ци ја ути цао је та-
ко ђе при мер ЕУ, ко ји је од мах по сле свог обра зо ва ња 1992, 
по стао ‘’мо дел’’ за мно ге ре ги о нал не ску пи не. АСЕ АН, МЕР-
КО СУР, ЗНД су већ исту па ли са пла но ви ма град ње за јед нич-
ких тр жи шта и је дин стве не ва лу те, иако ни су по се до ва ли ре-
ал не осно ве за та кве ци ље ве.
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Об је ди ња ва ње те ри то ри јал но бли ских и ре ла тив но јед-
на ко раз ви је них су ве ре них др жа ва у ре ги о нал не ор га ни за-
ци је не сла би су ве ре ну др жа ву, већ пред ста вља по кре тач ку 
сна гу ин те гра ци је, на тај на чин да су ре ги о нал не ор га низ ци је 
са ве зи др жа ва. Ка рак те ри стич ни при ме ри – ЕУ, ко ја је за че та 
не мач ко-фран цу ским ме ђу вла ди ним спо ра зу ме ва њи ма или 
МЕР КО СУР (Mer ca do Co mun del Sur – Ју жно за јед нич ко тр-
жи ште), ко ји је ини ци ран ар ген тин ско-бра зил ским про гра-
мом еко ном ске ин те гра ци је (1986). У по чет ним пре го во ри ма 
при ват ни сек тор ни је уче ство вао, то је би ла пот пу но ме ђу-
др жав на ини ци ја ти ва (она се чак и зо ве ‘’ме ђу пред сед нич ка’’ 
ка ко би се још ви ше на гла сио др жав но – цен трич ни ка рак тер 
МЕР КО СУР-а). Не тре ба за бо ра ви ти да кла сич на ге о по ли-
тич ка те о ри ја ту ма чи ‘’ре ги он’’ као ве ли ку те ри то ри ју не за-
ви сну од спољ них еко ном ских ве за (све што је нео п ход но се 
про из во ди из ну тра).

Ре ги о нал на сје ди ња ва ња су мно го функ ци о нал на:
Пр во, у окви ри ма ре ги о нал них об је ди ња ва ња раз ви ја ју 

се уну тра шња тр жи шта пла сма на, до зво ља ва ју ћи та ко сва кој 
на цо нал ној еко но ми ји да са чу ва мул ти гран ски ка рак тер не 
пре тва ра ју ћи се у јед но о бра зни си стем. Не ке ро бе ко је ни су 
кон ку рент не на свет ском тр жи шту, мо гу би ти кон ку рент не 
на ре ги о нал ном.

Дру го, у ре ги о нал ном удру же њу, су ве ре на др жа ва оп-
ста је и на ста вља да шти ти ин те ре се сво јих гра ђа на и при-
род ну сре ди ну, спро во ди про гра ме мо дер ни за ци је и раз во ја.

Тре ће, ре ги о нал не це ли не шти те ин те ре се др жа ве-чла-
ни це у усло ви ма гло бал не еко но ми је. Ка ко ре ги о нал ни бло-
ко ви на сту па ју је дин стве но, по сто ји ма ње мо гућ но сти да се у 
пре го во ри ма при ме ни так ти ка ‘’за ва ди па вла дај’’.

Ка да се ра ди о уну тра шњим тр жи шти ма ре ги о нал-
них дру шта ва, ско ро увек на по вр ши ну ис пли ва ју оп ту жбе 
за про тек ци о ни зам. Као да се ја вља ве ро ват но ћа скли зну-
ћа ре ги о на у за тво ре но про стран ство, а за тим и ри вал ства 
ре ги о нал них бло ко ва (спе ци фи чан вид нео мер кан ти ли зма). 
Ре ги о на ли за ци ја оди ста пред ви ђа од ре ђе ни ни во про тек ци-
о ни зма, али он не зна чи пу ну аутар хи ју, за тва ра ње ре ги о нал-
ног ску па од спо ља шњег ути ца ја. У усло ви ма гло ба ли за ци је 
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про тек ци о ни зам слу жи, пре све га, ци ље ви ма раз во ја. Да би 
се из бе гао су но врат у еко но ми је у мо но при вре ду, не ке гра не 
ин ду стри је се мо ра ју при вре ме но за шти ти ти од спољ не кон-
ку рен ци је – док  оне не бу ду раз ви је не или мо дер ни зо ва не 
то ли ко да би се по ни воу кон ку рент но сти мо гле по ре ди ти са 
ино стра ним. Не ке гра не еко но ми је по тре бу ју за шти ту из без-
бед но сних раз ло га, ка ко не би у от су ству спољ них ис по ру ка, 
функ ци о ни са ње при вре де или жи во ти љу ди би ли до ве де ни 
у опа сност. 

Зе мље у раз во ју фак тич ки те же ка ‘’за тво ре ном’’ ре ги о-
на ли зму, схва та ју ћи ре ги о нал не по ду хва те као на чин за шти-
те од гло ба ли за ци је. Раз ви је не зе мље по зи ва ју на ‘’отво ре ни’’ 
ре ги о на ли зам – ка да се ин те гра ци о ни про је кат ја вља де лом 
про це са гло ба ли за ци је свет ске еко но ми је. По сто је ћи ре ги о-
нал ни са ве зи ни су ни пот пу но за тво ре ни ни пот пу но отво-
ре ни. Они пре те же јед ном или дру гом по лу: АСЕ АН – ка 
отво ре но сти, МЕР КО СУР – ка за тво ре но сти. Ко ре ни раз ли-
чи тих при сту па се на ла зе у исто ри ји на стан ка тих удру же ња: 
МЕР КО СУР се по ја вио на кон ини ци ја ти ве не ко ли ко зе ма ља 
у раз во ју, док је АСЕ АН кре и ран по на ло гу су пер си ле (САД).

По што ре ги о нал не ин те гра ци је пра ве др жа ве, да би за-
шти ти ле др жав не ин те ре се, ре ги о на ли за ци ја је сте пре пре ка 
за фраг мен та ци ју и рас пад др жа ва на по себ на ‘’ша хов ска по-
ља’’. То је ва жно за ве ћи ну по пу ла ци је, јер је др жа ва – је-
ди на ин сти ту ци ја, ко ја је спо соб на да убла жи со ци јал не по-
сле ди це гло ба ли за ци је и чак да обез бе ди раз вој и еко ном ски 
раст – тр жи ште то не мо же ура ди ти, бу ду ћи да се за сни ва на 
мо мен ту ефи ка сно сти, оста вља ју ћи со ци јал на пи та ња за не-
ма ре ним.
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THE CRISIS OF NATIONAL STATE IN THE 
AGE OF GLOBALIZATION

Summary

In this paper the author analyzes the crisis of the nation 
state in the age of globalization. In the process of globalization 
the nation-state is faced with many challenges. In that sense the 
structure of this paper is divided into three parts. The first part 
analyzes the impact of globalization on the economic disintegra-
tion of nation-state. The second section provides an overview of 
the most important mechanisms of disintegration of sovereign 
state. Finally, the last part of this paper is considering alternative 
processes of globalization and the future of the state in contem-
porary society. 
Keywords: nation state, globalization, sovereign state, mecha-

nism of disintegration, contemporary society.
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Resume

The integration processes in the modern world are very 
often full with anomalities. They can be the way of overcoming 
the chaos, but they can also be the way of separating within the 
regulated entiteties. All states are the result of integration of 
separate medieval provencies. Integration can incorporate and 
to destroy exesting economic and political structures. Globaliza-
tion is firstly economic process, and then it is political, culturall 
etc. It differs from the growth of interdependence, convergence 
and integration of economies of different countries. Globalization 
changes the qualitative features of the national economy which 
became a relatively closed system of the world economy elements. 
There are two models/ mechanisms of political disintegration. 
Some authors argue that integration into the global capitalist 
economy and the adoption of prescriptions of international orga-
nizations resulting with mass impoverishment of the population 
due to which it returns to their ethnic and religious origin. Other 
authors argue that the impulse of disintegration arises from the 
richest countries which possess valuable resources for integra-
tion into global economy. 
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