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Са же так

У тек сту се из ла жу глав ни ар гу мен ти ко ри шће ни у де
ба ти о од но су еко ном ске гло ба ли за ци је и др жа ве. Кон ста
ту је се да је де ба та по че ла де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
и да је та да у ње ном цен тру би ло пи та ње де су ве ре ни за ци је 
др жа ве. По след њих го ди на, на ро чи то под ути ца јем свет ске 
еко ном ске кри зе, до шло је до по ме ра ња стај не тач ке у по
гле ду на ту те му и с тим у ве зи фо кус де ба те се по ме рио на 
пи та ње ка ко из бе ћи ри зи ке ко ји ма во ди по сто је ћа еко ном ска 
гло ба ли за ци ја. 
Кључ не ре чи: еко ном ска гло ба ли за ци ја, на ци о нал на др жа ва, 

свет ска еко ном ска кри за, де су ве ре ни за ци ја др
жа ве

Свет ска еко ном ска кри за из 2008. го ди не по но во је отво-
ри ла већ по ма ло за мр лу де ба ту о од но су др жа ве и еко ном ске 
гло ба ли за ци је ко ја се рас плам са ла де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка. Цен трал но пи та ње пре две де це ни је од но си ло се 
на про цес де су ве ре ни за ци је и с њим по ве за но, али ана ли тич-
ки не за ви сно пи та ње бу дућ но сти де мо кра ти је. То ком го то во 
де сет го ди на жи ве рас пра ве ис кри ста ли са ла су се раз ли чи-
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та гле ди шта ко ја су ак ту ел на и да нас и ко ја у из ве сној ме ри 
пред ста вља ју основ са да шњих по гле да на ту те му. Због то га 
је у пр вом де лу овог тек ста на чи њен осврт на кључ не ар гу-
мен те ко ју су по зна ти од ра ни је, а у дру гом де лу је ак це нат 
ста вљен на но ви ја гле ди шта ко ја се, пре све га, фо ку си ра ју на 
уло гу на ци о нал не др жа ве у ак ту ел ној еко ном ској кри зи - ко ја 
би се у из ве сном сми слу мо гла на зва ти кри за еко ном ске гло-
ба ли за ци је. 

Пре не го што се фо ку си ра мо на по ме ну та пи та ња тре-
ба ло би ис та ћи да је, за раз ли ку од оне с кра ја про шлог ве ка, 
да на шња де ба та у мно го ма њој ме ри емо тив но остра шће на. 
На и ме, је дан од раз ло га због ко јих је прет ход на де ба та би-
ла про же та сте пе ном емо ци ја, ко ји је не рет ко пре ва зи ла зио 
ака дем ски по же љан ни во, на ла зио се упра во у чи ње ни ци да 
је те за о не стан ку на ци о нал не др жа ве под ути ца јем гло ба ли-
за ци је у то вре ме би ла ве о ма при сут на - ако не и до ми нант на 
не са мо у сва ко днев ном го во ру. С об зи ром да су три по след-
ња ве ка људ ске исто ри је го то во у пот пу но сти би ла прот ка на 
бор ба ма за оства ре ње или очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та 
ко ји се го то во увек ве зи вао за очу ва ње, про ши ре ње или ства-
ра ње гра ни ца на ци о нал не др жа ве ја сно је да је мо ра ло до ћи 
до кон флик та из ме ђу спе ци фич не кул ту ре се ћа ња и та да пре-
о вла ђу ју ћег ста ва о не ста ја њу на ци о нал не др жа ве. Ко лек тив-
на свест и ко лек тив но пам ће ње ко ји су го то во у пот пу но сти 
прот ка ни кон цеп том на ци о нал не др жа ве сна жно се опи ра ла 
ма кар и на го ве шта ји ма кра ја ере на ци о нал них др жа ва. Као 
што на јед ном ме сту ка же Ба гва ти (Jag dish Bhag wa ti) стра хо-
ви су узи ма ни као до ка за не чи ње ни це (Ба гва ти, 2008). Но, с 
об зи ром да су се то ком рас пра ве ис кри ста ли са ла раз ли чи та 
гле ди шта, као и да се прог но зе о не стан ку на ци о нал них др-
жа ва ни су оства ри ле да нас се о овим пи та њи ма де ба ту је са 
мно го ви ше ака дем ског ми ра. 

Је дан од нај ши ре при хва ће них окви ра за кон цеп ту а-
ли зо ва ње прет ход не де ба те дао је Деј вид Хелд (Da vid Held). 
Пре ма ње го вој ин тер пре та ци ји по сто ја ле су три стај не тач ке. 
“Хи пер гло ба ли сти” твр де да је епо ха гло ба ли за ци је, од но-
сно по сле ди це ко је она оста вља на чи тав дру штве ни жи вот, 
учи ни ла на ци о нал ну др жа ву су ви шном и да је очи гле дан гу-
би так др жав ног су ве ре ни те та у го то во свим аспек ти ма ко ји 
се под ра зу ме ва ју под тим пој мом по сле ди ца објек тив них чи-
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ни ла ца и ире вер зи бил них про це са. С дру ге стра не на ла зе се 
“скеп ти ци” ко ји, чак и ка да при зна ју ути цај гло ба ли за ци је 
на раз ли чи те сег мен те дру штве ног жи во та, ис ти чу да су ве-
ре ни тет на ци о нал них др жа ва ни је угро жен и да на ци о нал-
не др жа ве и да ље игра ју кључ ну уло гу у свет ском си сте му. 
Нај зад, “тран сфор ма ци о на ли сти” по ку ша ва ју да на ђу сред-
њи пут ко ји при зна је да на ци о нал на др жа ва тр пи про ме не 
под ути ца јем гло ба ли за ци је, али да она још увек оста је ва жан 
играч у по ли тич кој аре ни и да се пре мо же го во ри ти о ње ној 
тран сфор ма ци ји не го о не стан ку (Held, 1999). 

Рас пра ва о ути ца ју гло ба ли за ци је на сла бље ње на ци-
о нал не др жа ве у ве ли кој ме ри је про во ци ра на ра до ви ма Ке-
ни чи Ома еа (Ke nic hi Oh mae) и Су сан Стренџ (Su san Stran ge). 
Њи хо ва се по зи ци ја нај са же ти је мо же из ра зи ти у ста ву да 
гло ба ли за ци ја, од но сно чи ни о ци ко ји је чи не не за др жи вим 
про це сом во де не стан ку или бар зна чај ном сла бље њу др жа-
ва и си сте ма на ци о нал них др жа ва у ме ђу на род ној по ли ти ци. 
Основ ни раз лог за то на ла зи се у тврд њи да је су ве ре ни тет 
на ци о нал них др жа ва пот ко пан по ја вом и ја ча њем су пра-на-
ци о нал них ен ти те та ко ји су но ви јег да ту ма, као и не из бе-
жно шћу не стан ка еко ном ских гра ни ца под ути ца јем че ти ри 
чи ни о ца - та ко зва на “че ти ри И” ка ко их на зи ва Омае. Реч је о 
ин ве сти ци ја ма, ин ду стри ји, ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма 
и ин ди ви ду ал ним по тре ба ма. 

Сво ју ар гу мен та ци ју Омае ба зи ра на пет тен ден ци ја ко-
је је за па зио у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во та. 
Пре све га, он ис ти че ли бе ра ли за ци ју тр жи шта и ства ра ње 
свет ског при вред ног си сте ма што за јед но узев ши чи ни по ли-
тич ке гра ни це не са мо бе зна чај ним већ и су ви шним. Раз вој 
ко му ни ка ци о них си сте ма, по себ но по ја ва са те лит ске те ле ви-
зи је и Ин тер не та, од у зе ли су др жа ва ма мо но пол над кон тро-
лом ин фор ма ци ја што је био је дан од сту бо ва њи хо ве мо ћи. 
Мо гућ ност др жа ве да кон тро ли ше ком па ни је и при вре ду у 
це ли ни, та ко ђе је до ве де на у пи та ње. С јед не стра не, др жав-
ни про тек ци о ни зам ко ји је ра ни је шти тио до ма ће ком па ни је 
не при хва тљив је за по тро ша че ко ји се ра ди је опре де љу ју за 
јеф ти не и до бре ино стра не, не го за ску пље и ло ши је до ма-
ће про из во де. С дру ге стра не, ком па ни је схва та ју да је тај на 
њи хо вог оп стан ка и успе ха у гло бал ном по сло ва њу, те вр ше 
при ти сак на др жа ву да сма њи тр жи шне ба ри је ре. Ве ћи про-
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фит ком па ни је по сти жу из ме шта њем про из вод ње у зо не са 
јеф ти ни јом рад ном сна гом јер ти ме сни жа ва ју тро шко ве про-
из вод ње, док ве ћу кон ку рент ност по сти жу јеф ти ним тран-
спор том и од су ством тр го вин ских ба ри је ра. На сли чан на чин 
де лу је и фи нан сиј ска ели та ко ја, ру ко во ђе на еко ном ским, а 
не на ци о нал ним ин те ре сом ин ве сти ра ши ром све та ако пре-
по зна мо гућ ност бр зе оплод ње ка пи та ла. Да би за др жа ле 
ком па ни је, од но сно рад на ме ста и очу ва ле соп стве ни еко-
ном ски раст, др жа ве се по ко ра ва ју но во на ста лој си ту а ци ји 
ства ра ју ћи све по вољ ни је усло ве за по сло ва ње ком па ни ја на 
сво јој те ри то ри ји упр кос то ме што се то че сто су прот ста вља 
тра ди ци о нал но схва ће ном др жав ном ин те ре су. 

Осим гу бит ка кон тро ле над еко но ми јом и ин фор ма ци-
ја ма, али с њи ма у ве зи, др жа ва по Ома е о вом ми шље њу, гу би 
основ сво је мо ћи и у обла сти спољ не без бед но сти и очу ва-
ња на ци о нал не кул ту ре ко ја по ста је све ма ње зна чај на услед 
про це са ин ди ви ду а ли за ци је. 

Но, упр кос то ме Омае не по ри че у пот пу но сти зна чај 
др жа ва. По ње му оне има ју из ве сну уло гу у обез бе ђи ва њу 
ин фра струк ту ре и функ ци о ни са њу прав ног и обра зов ног си-
сте ма што би тре ба ло да олак ша еко ном ске ак тив но сти. Моћ 
др жа ве је пре ма Ома е о вом ми шље њу пре не та на гра ђа не, од-
но сно по тро ша че од чи је во ље за ви си по на ша ње вла да и др-
жав не би ро кра ти је. 

Ка да је о бу дућ но сти реч, прог но зи рао је да ће у на-
ред них 30-ак го ди на на ци о нал на др жа ва би ти пот пу но за-
ме ње на гра до ви ма-др жа ва ма и ре ги о нал ним др жа ва ма. Ови 
но ви ен ти те ти по ста ће зна чај ни јер су пот пу но и ди рект но 
укљу че ни у гло бал ну еко но ми ју ко ја им да је но ви иден ти тет. 
То се мо же ви де ти на при ме ру Лон до на ко ји је ви ше по ве зан 
са све том не го са уну тра шно шћу Бри та ни је, или на при ме ру 
Ита ли је у ко јој су се вер и југ ме ђу соб но ма ње по ве за ни не-
го се вер са остат ком све та. Гло бал ном еко но ми јом ће до ми-
ни ра ти мул ти на ци о нал не кор по ра ци је и гло бал но тр жи ште 
ка пи та ла, ро ба и ра да. Де мо крат ска кон тро ла за ко ју су би ле 
за ду же не др жав не ин сти ту ци је би ће на до ме ште на та ко што 
ће љу ди сво ју во љу из ра жа ва ти као по тро ша чи на тр жи шту. 

Су шти на је, ка ко на јед ном ме сту за кљу чу је Омае, да 
су др жа ве по ста ле не при род не и чак дис функ ци о нал не јер 
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се при до но ше њу од лу ка не во де гло бал ном ло ги ком (Oh mae, 
1995). 

Не што екс тен зив ни ји при каз Ома е о вог ста но ви шта био 
је ну жан јер се у ње му су бли ми ра ве ћи на ар гу ме на та ко ји 
су слу жи ли хи пер гло ба ли си ти ма то ком де ба те о бу дућ но сти 
на ци о нал не др жа ве. 

Тран сфор ма ци о на ли сти су свој по глед на сла бље ње на-
ци о нал не др жа ве из ра жа ва ли на не што опре зни ји на чин. 

Ле зли Склер (Le slie Skla ir), на при мер, уочио је да у од-
но су на на ци о нал не, тран сна ци о нал не ак тив но сти по ста ју 
све ва жни је, ка ко у обла сти еко но ми је, та ко и у по ли ти ци и 
кул ту ри, али из то га ни је из вео за кљу чак о не стан ку др жа-
ве. Он је, и то тре ба на гла си ти, био ме ђу рет ким ауто ри ма 
ко ји је ука зао на раз ли чи то ме сто ко је др жа ве мо гу има ти у 
гло ба ли зо ва ном све ту. По ја ва гло бал ног ка пи та ли зма ко ји се 
огле да у ја ча њу зна ча ја тран сна ци о нал них еко ном ских и по-
ли тич ких ор га ни за ци ја и по ја ви тран сна ци о нал не ка пи та ли-
стич ке кла се во ди сла бље њу др жа ва, али упр кос то ме нај ја че 
ме ђу њи ма, по пут САД или Ки не, успе ва ју да за др же сво ју 
ауто но ми ју у од но су на ве ли ке кор по ра ци је (Sklаir, 1990). 

На про ме ње ну уло гу и ме сто др жа ве у гло ба ли за о ва-
ном све ту ука зао је и Јир ген Ха бер мас ис ти чу ћи да број и 
зна чај функ ци ја ко је се са ни воа на ци о нал не др жа ве пре но се 
на ин сти ту ци је тран сна ци о нал ног, ре ги о нал ног, или ло кал-
ног ни воа пред ста вља основ ну ди мен зи ју ње не тран сфор ма-
ци је. Ха бер мас у том сми слу на во ди три аспек та сла бље ња 
мо ћи на ци о нал не др жа ве: гу би так кон тро ле, од но сно не спо-
соб ност за шти те гра ђа на од деј ства спољ них фак то ра; рас-
ту ћи ле ги ти ма циј ски де фи цит1; и не моћ да се са мо стал но 
во ди по ли ти ка у обла сти по ре за.2 Ка да се опе ра ци о на ли зи ју 
на еко ном ски ни во по ме ну ти аспек ти ука зу ју на за ви сност 
др жа ве од еко ном ске гло ба ли за ци је од но сно од тран сна ци-
о нал них кор по ра ци ја, тех но крат ске ели те ко ја ру ко во ди ме-

1 Ха бер мас сма тра да до де мо крат ског де фи ци та у про це су од лу чи ва ња до ла зи 
”... увек ка да се круг оних ко ји уче ству ју у де мо крат ском од лу чи ва њу не по-
кла па са кру гом оних ко је те од лу ке по га ђа ју” (Ха бер мас 1998:236)

2 Раз лог ове не мо ћи Ха бер мас ви ди у то ме што “ка пи тал …ви ше не ма оба ве зу 
да оста не у на ци о нал ним гра ни ца ма, …мо же да пре ти из ла зним оп ци ја ма 
чим га не ка вла да …пре ви ше оп те ре ти со ци јал ним стан дар ди ма или си гур-
но шћу за по сле ња у на ци о нал ним окви ри ма” (Ha ber mas,1998:237).
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ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и сло бод них то ко ва гло бал ног 
ка пи та ла. 

Осим ути ца јем еко ном ских чи ни ла ца те за о сла бље њу 
на ци о нал не др жа ве обра зла га на је ар гу мен ти ма ко ји су у пр-
ви план ис ти ца ли дру ге чи ни о це ко ји пот ко па ва ју др жав ни 
су ве ре ни тет. Те чи ни о це Хелд је гру пи сао у пет ка те го ри ја: 
ме ђу на род но пра во; ин тер на ци о на ли за ци ја по ли тич ког од-
лу чи ва ња; ути цај хе ге мо них си ла и ме ђу на род на струк ту ра 
без бед но сти; гло ба ли за ци ја кул ту ре и гло бал на еко но ми ја. 
(Хелд, 1997). 

Ка да је о ме ђу на род ном пра ву реч, ис ти че се да су Нир-
нбер шки про це си пред ста вља ли пре се дан ко јим је на ци о нал-
ни су ве ре ни тет пот ко пан на нај о се тљи ви јем ме сту по на ци-
о нал ну др жа ву – у вој сци. На кон то га, ство рен је још чи тав 
низ кон вен ци ја и до го во ра ко ји ма се да ље пот ко па вао су ве-
ре ни тет на ци о нал них др жа ва у до ме ну пра ва и од но са пре ма 
гра ђа ни ма. 

Ин тер на ци о на ли за ци ја по ли тич ког од лу чи ва ња нај не-
по сред ни је се ма ни фе сто ва ла у енорм ном по ве ћа њу бро ја ме-
ђу на род них вла ди них и не вла ди них ор га ни за ци ја. По себ но 
је ва жно што не ке од њих као што су Свет ска бан ка, Ме ђу-
на род ни мо не тар ни фонд, UNE SCO, или Ује ди ње не на ци је, 
има ју огро ман ути цај на на ци о нал не др жа ве ка ко у еко ном-
ским, та ко и у по ли тич ким пи та њи ма. 

Ути цај хе ге мо них си ла, од но сно до ми на ци ја два вој на 
са ве за и две су пер си ле до 1990. го ди не, а ка сни је јед не од 
њих, та ко ђе, је огра ни чи ла су ве ре ни тет мно гих зе ма ља ко је 
су им при па да ле. 

Раз вој ко му ни ка ци о них сред ста ва омо гу ћио је ства ра-
ње но вог гло бал ног кул тур ног иден ти те та ко ји је не за ви сан 
од вре ме на, ме ста и тра ди ци је. 

Нај зад, гло бал на еко но ми ја зна чи да је у обла сти про-
из вод ње и фи нан си ја до шло до ства ра ња ги гант ских мул ти-
на ци о нал них ком па ни ја и ба на ка ко је ути чу на еко ном ску 
по ли ти ку по је ди них вла да у прав цу уса гла ша ва ња са гло-
бал ним пра ви ли ма ко ја ма ло, или ни ма ло, за ви се од њи хо ве 
во ље. Што је при вре да по је ди не зе мље сла би ја, то је и ма ња 
мо гућ ност да та зе мља ути че на сво ју бу дућ ност. 

Ли ста ар гу ме на та ко ји су на ве де ни у при лог те зи о сла-
бље њу на ци о нал не др жа ве овим ни је ис цр пље на. Та ко, на 
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при мер, по ме ну та Су зан Стренџ ука зу је да, због стра ха од 
ну кле ар ног ра та и за шти те до стиг ну тог ни воа кон фо ра, љу-
ди ви ше ни су спрем ни да се жр тву ју за др жа ву, а све је ма ње 
оних ко ји су спрем ни да по др же ула зак др жа ва у рат не су ко-
бе (Stran ge, 1996). 

Нај зад, као исто риј ски ар гу мент у при лог те зи о ну-
жном опа да њу зна ча ја и по сто ја ња на ци о нал не др жа ве ис-
так ну то је за па жа ње да мо дер на на ци о нал на др жа ва ни је 
уни вер зал ни об лик људ ског ор га ни зо ва ња. Дру гим ре чи ма, 
ка ко се сре ди ном XVII ве ка по ја ви ла на исто риј ској сце ни 
та ко ће са ње и оти ћи. 

На су прот овим сто је ар гу мен ти скеп ти ка ко ји бра не 
те зу да на ци о нал на др жа ва има ва жну уло гу и пред ста вља 
глав ног ак те ра на свет ској по ли тич кој и еко ном ској сце ни. 
У ја чој ва ри јан ти, ова те за гла си да упра во др жа ве упра вља-
ју про це сом гло ба ли за ци је. Та ко, на при мер, Ро берт Џил пин 
(Ro bert Gil pin) сма тра да гло ба ли за ци ја ле жи на по ли тич ким, 
а не тех но ло шким или еко ном ским те ме љи ма. Др жа ве су, по 
ње го вом ми шље њу, те ко је отва ра ју гра ни це стра ним ути ца-
ји ма и до пу шта ју ин те гра ци ју у гло бал но тр жи ште и то са мо 
ако, од но сно у ме ри у ко јој по сто ји по ли тич ка по др шка за то 
(Gil pin, 2000). 

У том сми слу Хелд са жи ма не ке од основ них при го во-
ра раз ли чи тих ауто ра ко ји за у зи ма ју слич ну по зи ци ју. Пре 
све га, опа да ње по је ди них ве ли ких на ци ја-др жа ва као што је 
био слу чај са Бри тан ском им пе ри јом по чет ком XX ве ка не 
зна чи да сла би зна чај си сте ма на ци о нал них др жа ва. Уме сто 
њих по ја ви ле су се дру ге во де ће на ци је, од но сно др жа ве као 
САД на при мер. По ред то га, про цес ства ра ња но вих на ци-
о нал них др жа ва на кон рас па да СССР-а, СФРЈ итд, све до чи 
да је иде ја на ци о нал но др жав ног су ве ре ни те та још увек вр ло 
жи ва. У том кон тек сту по себ но се апо стро фи ра рат у Бо сни, 
као чи ње ни ца о ко ју су се, ка ко на во ди Хелд, раз би ле мно-
ге “ин тер на ци о на ли стич ке илу зи је”. С тим у ве зи је и ар гу-
мент да гло ба ли за ци ја за пра во под сти че ожи вља ва ње по је-
ди них ло кал них обла сти ко је у же љи да очу ва ју соп стве ни 
на ци о нал ни иден ти тет те же ка ства ра њу на ци о нал не др жа ве 
(Хелд, 1997: 117-18). 

На су прот те зи, ко ју је из не ла Су зан Стренџ, “скеп-
ти ци” ис ти чу да ри зик од то тал ног ну кле ар ног уни ште ња, 
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отво ра про стор мно гим на ци о нал ним др жа ва ма да се по твр-
де и учвр сте свој су ве ре ни тет кроз рат ко ји се во ди кон вен-
ци о нал ним оруж јем. Та ко ђе, су прот но те за ма “хи пер гло-
ба ли ста”, ис ти че се да је про ши ре ње ин фор ми са но сти до-
при но си ства ра њу сли ке о раз ли ка ма са дру гим кул ту ра ма 
и ти ме по ја ча ва осе ћај соп стве ног иден ти те та и по себ но сти 
вла сти те кул ту ре (Хан тинг тон, 1998). Да ље, све че шће и све 
ин тен зив ни је про ти вље ње по је ди них др жа ва да се под врг-
ну ар би тра жи “ви ше ин стан це”, та ко ђе, све до чи о жи ла во-
сти на ци о на ли зма и не при ста ја њу на ци о нал них др жа ва да 
се по ви ну ју трен ду гло ба ли за ци је. Нај зад, еко ном ски успех 
не ких но во ин ду стри ја ли зо ва них азиј ских др жа ва, ту ма чи 
се као при лог те зи о спо соб но сти на ци о нал них др жа ва да 
са мо стал но раз ви ја ју на ци о нал на дру штва. Ме ђу тим, ме ђу 
нај у ти цај ни јим би ло је ста но ви ште Хeрста и Томп со на (Paul 
Hirst and Gra ha me Thomp son) да је гло ба ли за ци ја мит и да не 
по сто ји опа сност да ће се си ле тр жи шта оте ти кон тро ли вла-
да. Та кав став су ар гу мен ти са ли на во де ћи: да је ме ђу на род на 
еко но ми ја још увек ма ње отво ре на не го што је би ла кра јем 
19 ве ка; да тран сна ци но нал не кор по ра ци је у ве ћи ни ни су 
тран сна ци о нал не не го на ци о нал но за сно ва не; да се тр го ви на 
од ви ја углав ном у ре ги о нал ним окви ри ма; да је ре ла тив но 
ма ли обим ин ве сти ци ја из раз ви је них у не раз ви је не зе мље; и 
да, што је нај ва жни је, др жа ве пу тем ме ђу на род них аген ци ја 
има ју мо гућ ност кон тро ле при вред них то ко ва (Hirst&Thomp-
son, 1996). 

Да кле, кључ ни ар гу мент про тив те зе о сла бље њу на ци-
о нал них др жа ва под ути ца јем гло ба ли за ци је је иде ја да др жа-
ве, од но сно њи хо ва по ли ти ка од ре ђу ју тем по и обим еко ном-
ских ин те гра ци ја од но сно про цес еко ном ске гло ба ли за ци је. 

У том сми слу глав ни еко ном ски ана ли ти чар Фајненшeл 
тај мса Мар тин Волф (Mar tin Wolf) је за сту пао те зу да гло-
ба ли за ци ја не са мо да не чи ни др жа ве не по треб ним већ не 
до при ни о си ни њи хо вом сла бље њу. За та кав став на ла зи три 
раз ло га. Пр во, спо соб ност не ког дру штва да ис ко ри сти пред-
но сти ко је ну ди еко ном ска гло ба ли за ци ја за ви си од ква ли те-
та др жав не упра ве, ин фра струк ту ре, без бед но сти, обра зо ва-
ња рад не сна ге, од но сно од услу га ко је пру жа др жа ва. Дру-
го, по ње го вом ми шље њу љу ди чак ни у до ба гло ба ли за ци је 
не же ле да се од рек ну иден ти те та ко ји обез бе ђу је др жа ва. У 
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при лог свом ар гу мен ту он на во ди да су не ке од нај бо ље ин те-
гри са них еко но ми ја за пра во еко но ми је ма лих др жа ва са из-
ра же ним осе ћа њем иден ти те та. Нај зад, др жа ве пред ста вља ју 
те мељ ме ђу на род ног по рет ка са сво јим мо но по лом на упо-
тре бу си ле и без њи хо вог ефи ка сног функ ци о ни са ња не мо гу-
ће је за ми сли ти ефи ка сну еко ном ску ак тив ност (Wolf, 2001). 

Волф, за пра во, иде и ко рак да ље тврд њом да ко рист 
од гло ба ли за ци је пр вен стве но за ви си од сна ге др жа ве. Гло-
бал ни еко ном ски то ко ви за о би ла зе сла бе, дез ин те гри са не и 
ко рум пи ра не др жа ве. С дру ге стра не, мо гућ но сти ко је ну ди 
гло бал на еко ном ска ин те гра ци ја мо гу ис ко ри сти ти са мо они 
ко ји жи ве у ја ким и уре ђе ним др жа ва ма. 

Но, оно што тре ба по себ но ис та ћи у ар гу мен та ци ји 
Мар ти на Вол фа је про ме на пер спек ти ве. На и ме, то ком де ве-
де се тих го ди на ве ћи на уче сни ка у де ба ти о од но су на ци о-
нал не др жа ве и еко ном ске гло ба ли за ци је по сма тра ла је тај 
од нос као не ку вр сту спо је них су до ва у ко ји ма што је ви ше 
гло ба ли за ци је то је ма ње др жа ве и обр ну то. 

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка са вре ме не де ба те је 
упра во по ме ну та про ме на пер спек ти ве. Др жа ва и гло ба ли за-
ци ја ви ше се не по сма тра ју као ну жно ме ђу соб но ис кљу чи-
ве по ја ве. На су прот то ме ве о ма је пи сут на иде ја да јед на без 
дру ге не мо гу, од но сно да је др жав на пот по ра ну жна да би 
гло ба ли за ци ја функ ци о ни са ла, али и да је гло ба ли за ци ја ну-
жна да би се оја ча ла еко ном ска сна га др жа ва. 

Дру га зна чај на про ме на, ма да у из ве сној ме ри по ве за на 
са пр вом, од но си се на ви ђе ње уло ге др жа ве у про це су еко-
ном ске гло ба ли за ци је. На и ме, ра ни је је пре вла да ва ло гле ди-
ште ко је је за сту па ла ве ћи на кри ти ча ра гло ба ли за ци је да је 
основ на уло га др жа ве за шти та гра ђа на од ло ших по сле ди ца 
нео ли бе рал не гло ба ли за ци је. У ак ту ел ној де ба ти др жа ва се 
све ви ше ви ди као ак ти ван чи ни лац чи ји је за да так да усме-
ра ва гло ба ли за ци ју. С дру ге стра не, у прет ход ној де ба ти они 
ко ји су се за ла га ли за ви ше еко ном ских ин те гра ци ја и тр жи-
шних сло бо да то су обра зла га ли тврд њом да се на тај на чин 
гра ђа ни осло ба ђа ју сте га и на ме та ко је им на ме ће др жа ва. 
Са да, ме ђу тим, све ви ше пре вла да ва став да је без ин тер вен-
ци је др жа ве гло ба ли за ци ја угро же на. 

Нај зад, фо кус са да шње де ба те усме рен је на пи та ње ка-
ко иза ћи из про бле ма до ко јих је до ве ла еко ном ска гло ба ли-



Вла ди мир Ву ле тић ЕКО НОМ СКА ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ...

46

за ци ја, од но сно пред ко јим из бо ри ма се на ла зе др жа ве у ве зи 
са еко ном ском гло ба ли за ци јом. 

Све на ве де не ди ле ме у ру ди мен тар ном об ли ку мо гле су 
се сре сти и то ком про те клих не ко ли ко де це ни ја. Ме ђу тим, 
схва та њи ма ко ја су ра ни је би ла у ма њи ни свет ска фи нан сиј-
ска и еко ном ска кри за из 2008. го ди не да ла је ле ги ти ми тет и 
мо же се ре ћи да она са да ути чу на фор ми ра ње до ми нант не 
ин те лек ту ал не кли ме. 

Је дан од основ них про бле ма с ко ји ма се свет су о чио 
кра јем пр ве де ка де но вог ве ка би ла су не ис пу ње на обе ћа ња 
гло ба ли за ци је на раз ли чи тим по љи ма. Де ни Ро дрик (Da ni 
Ro drik) у том сми слу за па жа да су оче ки ва ња од фи нан сиј-
ске гло ба ли за ци је би ла да омо гу ћи аку му ла ци ју сред ста ва 
и њи хо ву ре а ло ка ци ју на нај ма ње ри зи чан на чин. Све то се 
ни је до го ди ло и са да смо су о че ни са си ту а ци јом у ко јој су 
на днев ном ре ду “озбиљ на пи та ња о одр жи во сти гло бал ног 
ка пи та ли зма, ма кар у об ли ку у ко јем смо га ис ку си ли у по-
след њих че тврт ве ка (Ро дрик, 2013: 12). Он ис ти че да, иако 
је гло ба ли за ци ја до не ла мно го ко ри сти раз ви је ним зе мља ма 
и би ла бла го дат на за Ки ну и још не ке азиј ске зе мље, ак ту-
ел на кри за по ка зу је да гло ба ли за ци ја по чи ва на “кли ма вим 
но га ма” и да по сто ји озбиљ на опа сност да у до глед ном пе ри-
о ду до ђе до гло бал ног при вред ног сло ма. Основ ни узрок ове 
опа сно сти на ла зи се у то ме што за раз ли ку од на ци о нал них 
тр жи шта ко ји ма др жав не ин сти ту ци је пру жа ју осло нац, гло-
бал ним тр жи шти ма ни ко не упра вља па су оту да скло на не-
ста бил но сти, не е фи ка сно сти и не ма ју јав ни ле ги ти ми тет. На 
осно ву то га он из вла чи за кљу чак ко ји је по стао оп ште ме сто 
са вре ме не де ба те, да основ ни про блем еко ном ске гло ба ли за-
ци је пред ста вља не рав но те жа из ме ђу на ци о нал но огра ни че-
ног по ли тич ког де ло кру га вла де и гло бал но ра ши ре них ак-
тив но сти ве ли ких ком па ни ја.3 

На сли чан на чин о про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва 
гло ба ли за ци ја раз ми шља и Џо зеф Сти глиц (Jo seph E. Sti glitz) 
ко ји го ди на ма уна зад до след но упо зо ра ва на ње на не ис пу-
ње на обе ћа ња (Сти глиц, 2002, 2009, 2013). Гло ба ли за ци ја је 

3 Не ма го то во ни јед ног ауто ра ко ји се за ла же за ус по ста вља ње кон тро ле над 
гло бал ним тр жи штем а да не ис ти че овај про блем. Ро дрик тај про блем де фи-
ни ше као ”не рав но те жу из ме ђу на ци о нал не ком пе тен ци је вла де и гло бал не 
при ро де тр жи шта (Ро дрик, 2013: 14).
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пре ма ње го вом ми шље њу по че ла као обе ћа ње да ће од ње сви 
има ти ко ри сти. Ме ђу тим, вре ме ном је ус пе ла да про тив се-
бе ује ди ни вр ло ша ро лик скуп раз ли чи тих гру па из чи та вог 
све та. Рад ни ци раз ви је них зе ма ља осе ти ли су се угро же ним 
због де ин ду стри ја ли за ци је; се ља ци у не раз ви је ним де ло ви-
ма све та схва ти ли су да њи хо ве на по ре угро жа ва но ви про-
тек ци о ни зам зе ма ља раз ви је ног се ве ра ко је суб вен ци о ни шу 
до ма ћу по љо при вред ну про из вод њу; еко ло шки по кре ти су 
се по бу ни ли про тив сни жа ва ња еко ло шких стан дар да; ак ти-
ви сти раз ли чи тих усме ре ња про те ству ју про тив не прав ди и 
ло ших по сле ди ца ко је гло ба ли за ци ја иза зи ва у раз ли чи тим 
обла сти ма као што је, на при мер, по ди за ње це на ле ко ва итд. 

Оп шти за кљу чак ко ји би се мо гао из ве сти из ових раз-
ми шља ња је да је гло ба ли за ци ја по мо гла не ким зе мља ма, 
али не чак ни свим љу ди ма у тим зе мља ма. А основ но пи-
та ње ко је се на ме ће је – за што су ве ли ка оче ки ва ња оста ла 
не ис пу ње на?

Кључ ни и нај че шћи од го вор ко ји се на ово пи та ње мо-
гао чу ти у го ди на ма пре кри зе гла сио је да про блем пред ста-
вља не до вољ на ли бе ра ли за ци ја, не до след на де ре гу ла ци ја и 
ви со ки др жав ни рас хо ди. 

Да нас је, ме ђу тим, све при сут ни ји став да тр жи ште са-
мо по се би не са мо да не пред ста вља ре ше ње про бле ма, већ 
у зна чај ној ме ри пред ста вља ње гов узрок. Да би сло бод на 
тр го ви на мо гла да до при не се оп штем бла го ста њу мо ра би ти 
за до во ље на ду гач ка ли ста усло ва. У су прот ном тр жи ште и 
сло бод на тр го ви на чи не да не ке гру пе има ју ви ше ко ри сти, а 
не ке ви ше ште те од ње4. Џо зеф Сти глиц екс пли цит но ис ти че 
да сло бод на тр го ви на не до во ди ну жно до по ве ћа ња бла го-
ста ња баш као што ни тр жи шта ни су по де фи ни ци ји ефи ка-
сна (Сти глиц, 2009). 

Чи ни се да је упра во до во ђе ње у пи та ње ак си о ма о све-
мо ћи тр жи шта би ло кључ но за ре де фи ни са ње до ми нант ног 
схва та ња о од но су еко ном ске гло ба ли за ци је и др жа ве. Раз-
лог је тај што се упра во у про це су еко ном ске гло ба ли за ци је 

4 Ана ста си ја Митрoфанова у том сми слу ка же: “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” (Ми тро фа но ва, 2013: 20).
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нај о чи глед ни је ис по ља ва од нос тр жи шта и др жа ве. Тр жи шта 
без од го ва ра ју ће др жав не ре гу ла ци је и ин тер вен ци је не мо гу 
до ве сти до еко ном ске ефи ка сно сти јер до кле год не по сто је 
са вр ше ни усло ви, а у прак си они не по сто је ни ка да – ма кар 
би ла реч са мо о ин фор ма циј ској аси ме три ји – он да, као што 
на во ди Сти глиц, не ма ни не ви дљи ве ру ке.5 

При хва та ње та квог схва та ња ну жно во ди до по зи ци је 
да тр жи ште зах те ва по сто ја ње не тр жи шних ин сти ту ци ја ко-
је ће обез бе ди ти пра ви ла игре на тр жи шту. Еко ном ско обра-
зло же ње ове по зи ци је да је Ро дрик. Он сма тра да тран сак ци-
о ни тро шко ви оте жа ва ју тр го ви ну, а др жав не ин сти ту ци је 
су ту да ути чу на сма ње ње тих тро шко ва и због то га не ма 
ефи ка сног тр жи шта без др жа ве. Из то га сле ди не са мо да су 
тр жи шта и др жа ве ком пле мен тар ни, већ и то да сва ко зах тев 
за про ши ре њем тр жи шта исто вре ме но зна чи и про ши ре ње 
др жав ног сек то ра. Да кле, то је упра во ди рект но су прот на 
по зи ци ја од оне ко ја за го ва ра де ре гу ла ци ји и сма ње ње ин ге-
рен ци ја др жа ве. Раз лог то ме је по Ро дри ко вом ми шље њу што 
тр жи шта ни су са мо ства ра ју ћа, смо ре гу ли ра ју ћа, са мо ста би-
ли зи ра ју ћа ни ти са мо ле ги ти ми ра ју ћа. Због то га је по треб но 
да сва ка зе мља ство ри се би при ла го ђе ну ком би на ци ју тр жи-
шта и ин тер вен ци је6. По ен та је, да кле, да ни јед на зе мља ни је 
ус пе ла да се раз ви је без др жав не ин тер вен ци је. Дру га ствар 
ко ју тре ба за пам ти ти гла си да др жа ва мо же да функ ци о ни ше 
без тр жи шта, али да тр жи шта не мо гу да функ ци о ни шу без 
др жа ве. 

Исто то, са мо на дру ги на чин твр ди и Сти глиц. Он, на-
и ме, сма тра да не по сто ји са мо је дан ис пра ван на чин упра-
вља ња при вре дом. Еко ном ски успех за ви си од ус по ста вља ња 
рав но те же из ме ђу др жа ве и тр жи шта јер пот пу но пре пу шта-
ње тр жи шту нај че шће не во ди по вољ ним ис хо ди ма. У том 
сми слу он не дво сми сле но за сту па став да је за аде кват но об-
ли ко ва ње еко ном ског си сте ма др жав на по ли ти ка ва жни ја од 
еко но ми је. 

5 Сти глиц је ову иде ју ду хо ви то из ра зио ре чи ма: ”раз лог због ко јег се не ви дљи-
ва ру ка чи ни не ви дљи вом јест то што је не ма” (Сти глиц, 2009: 14).

6 У том сми слу Ро дрик ка же: ”Сва ка тр жи шна при ве да ко ја до бро фун ки ци о ни-
ше спа ја др жа ву и тр жи ште, la is sezfa i re и ин тер вен ци ју. Тач на ком би на ци ја 
за ви си од пре фе рен ци ја сва ке зе мље, ње ног ме ђу на род ног по ло жа ја и ње не 
исто риј ске пу та ње” (Ро дрик, 2013: 35).
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Уко ли ко на ве де ни прин ци пи ва же за на ци о нал не еко-
но ми је не ма раз ло га сум ња ти да они ва же и на гло бал ном 
ни воу. Дру гим ре чи ма, основ ни про блем с ко јим се су о чи ла 
еко ном ска гло ба ли за ци ја ти че се не до вољ не и не а де кват не 
ре гу ли са но сти фи нан сиј ских и тр го вин ских то ко ва на гло-
бал ном ни воу. 

Упра во не а де кват на ре гу ла ци ја гло бал них еко ном ских 
од но са до ве ла је до ни за дис функ ци ја и парадоксa ме ђу ко ји-
ма је до вољ но по ме ну ти са мо оне нај круп ни је. С јед не стра-
не, обим свет ске про из вод ње и раст укуп ног бо гат ства је све 
ве ћи, а са дру ге стра не гло бал но си ро ма штво је да ле ко од 
то га да бу де ис ко ре ње но. Све, а по себ но ма ле и си ро ма шне 
зе мље су о ча ва ју се са све ве ћим иза зо ви ма ко је пред њих по-
ста вља не кон тро ли са на гло ба ли за ци ја, а са дру ге стра не све 
је ма ња њи хо ва спо соб ност да на те иза зо ве од го во ре. Још 
је дан па ра докс на ко ји упо зо ра ва Сти глиц огле да се у томe 
што по сто ји све из ра же ни ја по тре ба да се ме ђу на род не ин-
сти ту ци је ба ве пи та њи ма еко ном ске гло ба ли за ци је, али због 
не до вољ но де мо кра тич но сти оне до но се од лу ке ко је ни су у 
ин те ре су си ро ма шних (Сти глиц, 2009). На овај про блем упо-
зо ра ва ју и дру ги ауто ри а по ме ну та Ми тро фа но ва упо зо ра ва 
и на ши ре, не е ко ном ске по сле ди це7. 

Из до са да ре че ног сле ди да по сто је ћи об лик еко ном ске 
гло ба ли за ци је ко ја се ба зи ра на ис кљу чи во тр жи шним прин-
ци пи ма не мо же да ре ши про бле ме ефи ка сно сти ни ти пра-
вед но сти. Због то га је по треб но да се осми сли на чин ко ји би 
омо гу ћио ре гу ла ци ју гло бал них еко ном ских од но са на пра-
вед ни јим осно ва ма. Пре ма Сти гли цу про блем ни је у са мој 
гло ба ли за ци ји већ у на чи ну на ко ји се њо ме упра вља. Пра ви-
ла игре тре нут но од ре ђу ју раз ви је не зе мље, од но сно раз ли-
чи те моћ не гру пе у њи ма ко је та пра ви ла по де ша ва ју пре ма 
соп стве ним ин те ре си ма. Гло ба ли за ци јом да кле упра вља низ 
ме ђу соб но не до вољ но коoрдинисаних ор га ни за ци ја и спо ра-
зу ма на чи је де ло ва ње пре су дан ути цај има ју по ме ну те гру-

7 На јед ном ме сту ука зу је да се “у зе ма ља у раз во ју 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” (Ми тро фа но ва, 2012: 
20).
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пе. Због то га се као нај ва жни је по ста вља пи та ње ка ко да се 
на ђе из лаз из та кве си ту а ци је. 

Упра во по тра га за на чи ном пре ва зи ла же ња по сто је ћег 
ста ња пред ста вља по себ но зна ча јан сег мент ак ту ел не де ба те 
о од но су др жа ве и еко ном ске гло ба ли за ци је. 

С тим у ве зи, раз ли чи ти ауто ри раз ли чи то ви де по сто-
је ће ал тер на ти ве. Но, ре кло би се да у на уч ним кру го ви ма 
по сто ји са гла сност да за у ста вља ње гло ба ли за ци је, од но сно 
од у ста ја ње од ње ка ко пи ше Ана ста си ја Ми тро фа но ва, иако 
оства ри ва, ни је ре ал на ал тер на ти ва8. 

Сти глиц ука зу је на три на чи на на ко ји се да нас у раз ви-
је ним зе мља ма гле да на по ме ну те иза зо ве ко је ства ра еко ном-
ска гло ба ли за ци ја. Пр ви, ко ји је до не дав но био до ми нан тан, 
је иг но ри са ње про бле ма ко је ак ту ел на еко ном ска гло ба ли за-
ци ја ства ра. Он тај при ступ на зи ва ”те о ри ја ка па ња пре ма до-
ле”. Пре ма том схва та њу нај бит ни је је обез бе ди ти гло бал ни 
еко ном ски раст, а вре ме ном ће ње го ви по зи тив ни ефек ти би-
ти пре не ти на нај си ро ма шни је де ло ве све та и нај у гро же ни је 
ка те го ри је ста нов ни штва. Ме ђу тим, по ка за ло се да овај при-
ступ не функ ци о ни ше. Упра во су прот но, он во ди све оштри-
јој по де ли на до бит ни ке и гу бит ни ке гло ба ли за ци је. Све ма-
ње љу ди ве ру је да уку пан раст бру то на ци о нал ног до хот ка 
ну жно во ди по бољ ша њу њи хо ве си ту а ци је. Сти глиц ука зу је 
да све ви ше по да тка све до чи да чак и у усло ви ма укуп ног 
еко ном ског ра ста не ква ли фи ко ва ним рад ни ци ма не ће би ти 
бо ље ако из о ста ну адекватнe ме ре пре ра спо де ле ко је мо гу 
би ти са мо плод вла ди них по ли ти ка. (Сти глиц, 2009: 296). 

Дру ги при ступ ко ји Сти глиц иден ти фи ку је је опи ра ње 
пра вед ној гло ба ли за ци ји9, од но сно по ку шај да се код ку ће во-
ди про тек ци о ни стич ка по ли ти ка док се исто вре ме но залaже 
за ли бе ра ли за ци ју тр жи шта дру гих зе ма ља. Про блем са овом 

8 У том сми слу она ка же ”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” (Mитрофанова, 2012: 22).

9 Тај при ступ се опи су је на сле де ћи на чин: ”Пре ма том гле ди шту, са да је вре ме 
да се Аме ри ка и Евро па по слу же сво јом еко ном ском мо ћи ка ко би оси гу ра ле 
да им пра ви ла игре трај но иду у ко рист – или ба рем ко ли ко је год то ду го мо-
гу ће. … По тој ло ги ци САД би се тре ба ле за шти ти од на ва ле стра них до ба ра 
и од екс тер на ли за ци је про из вод ње, док у исто вре ме чи не све што мо гу да 
до би ју при ступ стра ним тр жи шти ма. (Сти глиц, 2009: 296).
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ли це мер ном по ли ти ком је у то ме што она на и ла зи на сна жан 
от пор у зе мља ма ко је су до са да би ле гу бит ни це тран зи ци је. 
О то ме све до чи и сво је вре ме ни пре кид раз го во ра у До хи ка да 
су се не раз ви је не чла ни це СТО по бу ни ле због аме рич ке по-
ли ти ке суб вен ци о ни са ња до ма ће по љо при вре де. Уоста лом, 
мо гло би се ре ћи да би та кву вр сту по вла че ња ве ро ват но ис-
ко ри сти ле зе мље чи ја еко ном ска сна га ра сте, пре свих Ки на, 
што би ду го роч но до ве ло у пи та ње са да шњу по вла шће ну по-
зи ци ју раз ви је них зе ма ља за па да. 

Сти глиц због то га сма тра да ре ал ну ал тер на ти ву пре-
ста вља са мо пре о бли ко ва ње са да шњег то ка гло ба ли за ци је 
на на чин да она бу де од ко ри сти и они ма са дна дру штве не 
хи је рар хи је. То је по ње го вом ми шље њу мо гу ће са мо ако се 
по ве ћа бри га за си ро ма шне зе мље и љу де и ако се у пр ви 
план по ста ве вред но сти ко је се не од но се на про фит и бру то 
на ци о нал ни до хо дак (Сти глиц, 2009). 

Про блем с овом ал тер на ти вом је што ни њен за го вор-
ник ни је уве рен да се мо же оства ри ти у до глед но вре ме. Сли-
чан став по том пи та њу има ју и дру ги ауто ри10. 

Као је дан од пред ло га ко ји би мо гао да пред ста вља ал-
тер на ти ву ак ту ле ној еко ном ској гло ба ли за ци ји ја вља се ре ги-
о на ли за ци ја. Ми тро фа но ва сма тра да ре ги о на ли за ци ја пред-
ста вља ре а лан про је кат ко ји не би угро зио еко ном ски раст, 
од но сно ко ји не би зна чио за тва ра ње у на ци о нал не окви ре, а 
исто вре ме но би пре ва зи шао про бле ме ак ту ел не гло ба ли за-
ци је11. Тај мо дел је до са да нај до след ни је раз ви јен у окви ру 
ЕУ, па би мо гао би би ти ре а ли зо ван на слич ним осно ва ма где 
год за тим по сто ји по ли тич ка во ља. Чи ни се да, ма да се екс-
пли цит но не по ми ње, упра во Евро а зиј ска уни ја пред ста вља 
је дан од та квих ре ги о на. 

10 Ми тро фа но ва, на при мер, ка же да: ”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. … 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” (Mитрофанова, 2012: 
22). 

11 Она ре ги о на ли за ци ју од ре ђу је као ”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” 
(Mитрофанова, 2012: 24).
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Ме ђу тим, тре ба од мах ре ћи да је Ка стелс још одав но 
ука зао да из ра зи ре ги о на ли за ци ја и гло ба ли за ци ја ни су ме-
ђу соб но ис кљу чи ви. Гло ба ли за ци ја има ути ца ја на све, али 
то не зна чи да све зе мље мо ра ју у њу би ти ди рект но укљу че-
не. Гло ба ли за ци ју по ње го вом ми шље њу ка рак те ри ше сва ки 
об лик тран сна ци о нал них ак тив но сти, те у том сми слу и ре-
ги о на ли за ци ја пред ста вља сво је вр сни об лик ми ни гло ба ли-
за ци је као што је то слу чај са ЕУ (Ca stells, 2000). 

Ово је ва жно ис та ћи због то га што се по ста вља пи та-
ње да ли би ре ги о нал ни мо дел гло ба ли за ци је за и ста мо гао 
да пре ва зи ђе про бле ме са ко ји ма се су о ча ва са да шња гло ба-
ли за ци ја? Ва жно је има ти у ви ду да се, као што упо зо ра ва 
Ро дрик, не мо же исто вре ме но те жи ти де мо кра ти ји, на ци о-
нал ном од ре ђе њу и про ду бљи ва њу еко ном ске гло ба ли за ци је. 
Сва ка од на ве де них ства ри је са ма по се би из раз ли чи тих раз-
ло га вред на, али је мо гу ћа ком би на ци ја са мо две од по ме ну те 
три ства ри.12 Ово упо зо ре ње, тач ни је под се ћа ње, за сно ва но 
је не са мо на про ми шља њу већ и на ис ку ству. Зе мље ко је су 
се ду бо ко ин те гри са ле у гло бал не то ко ве и без ре зер вно при-
хва ти ле пра ви ла игре еко ном ске гло ба ли за ци је мо ра ле су да 
су спен ду ју де мо крат ска пра ви ла игре. У не ким слу ча је ви ма 
то је до би ја ло ра ди ка лан об лик као у вре ме Пи но чеа у Чи леу. 

Због то га ма ло је ве ро ват но да се гло ба ли зо ва ње де мо-
кра ти је, од но сно ства ра ње гло бал не вла де мо же оче ки ва ти 
у до глед ном вре ме ну. Основ ни раз лог је што да нас у све ту 
по сто је ве ли ке еко ном ске, по ли тич ке и кул тур не раз ли ке. 
Но, Ро дрик сма тра да чак и ка да би прак тич но био из во дљив 
та кав про је кат би тре ба ло од ба ци ти јер не би до вео до ус по-
ста вља ња ви ших, не го упра во нај ни жих стан дар да у чи та-
вом све ту. Си стем би се, да кле, ре ду ко вао на ни во ”нај ни жих 
сла бих и не е фи ка сних пра ви ла”. 

Ал тер на тив ни си стем та ко зва не ”злат не лу дач ке ко шу-
ље”13 је сли чан оно ме ка че му је свет те жио по след њих де-

12 Ро дрик је не дво сми слен ка да ка же: ”Мо же мо да огр ни чи мо де мо кра ти ју у ин-
те ре су ми ни ми зи ра ња ме ђу на род них тран сак ци о них тро шко ва … мо же мо да 
огра ни чи мо гло ба ли за ци ју у на ди да ће мо из гра ди ти де мо крат ску ле ги ти мост 
код ку ће. Или мо же мо да гло ба ли зу је мо де мо кра ти ју по це ну на ци о нал ног су-
ве ре ни те та” (Ро дрик, 2003: 171).

13 Овај тер мин је из вор но ско вао То мас Л. Фрид ман (Tho mas Leon Fri ed man), 
Ро дрик овај си стем опи су је на сле де ћи на чин: ”У овом све ту, вла де во де по-
ли ти ке за ко је ве ру ју да ће им до не ти тр жи шно по ве ре ње и при ву ћи тр го ви ну 
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це ни ја све до по ја ве ак ту ел не кри зе. Ме ђу тим, чак и да ни је 
по ка зао сво ју не ста бил ност и не е фи ка сност та кав си стем је 
по ка зао да не бри не мно го о до ма ћим еко ном ским и со ци јал-
ним оба ве за ма. 

Због то га се Ро дрик за ла же за по вра так на ”бре тон вуд-
ски ре жим” ко ји зна чи жр тво ва ње хир пер гло ба ли за ци је у за-
ме ну за до ма ћу при вред ну ста бил ност. То кон крет но зна чи 
да би по ли ти ке зе ма ља у раз во ју би ле оста вље не из ван до-
ма ша ја ме ђу на род не ди сци пли не, од но сно зе мља ма би би ло 
до пу ште но да пра те сво је ди вер гент не прав це раз во ја. То не 
зна чи на пу шта ње гло ба ли за ци је, али зна чи на пу шта ње хи-
пер гло ба ли за ци је у за ме ну за вер зи ју гло ба ли за ци је ка ква је 
по сто ја ла до осам де се тих го ди на про шлог ве ка, тач ни је за 
ин тер на ци о на ли за ци ју (Ро дрик, 2013). 

Не за ви сно од раз ли ка ко је, као што смо ви де ли, по ме-
ну ти ауто ри ис по ља ва ју у по гле ду по жељ ног пу та за из ла зак 
из кри зе у ко ју је свет до ве ла еко ном ска гло ба ли за ци ја, сви 
су са гла сни да из лаз по сто ји и да он за ви си од људ ских од лу-
ка. Три пред ло га ко ја смо ов де има ли при ли ке да упо зна мо 
све до че да про блем ни је у иде ја ма већ у по ли тич кој во љи да 
се оне ре а ли зу ју. Из ве сно је да би ре а ли за ци ја ових пред ло га 
та ко ђе до ве ла до не ких не на ме ра ва них и нео че ки ва них по-
сле ди ца, али је не сум њи во ја сно да је са да на днев ном ре ду 
као нај ва жни је пи та ње ка ко са ни ра ти по сле ди це ак ту ел не 
еко ном ске гло ба ли за ци је. 

За кљу чак

Де ба та о од но су еко ном ске гло ба ли за ци је и на ци о нал не 
др жа ве за по че та је још то ком осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Све до не дав но у њој је до ми ни ра ла по зи ци ја ко ју су за-
сту па ли за го вор ни ци та ко зва ног нео ли бе рал ног иде о ло шког 
при сту па. Но, с об зи ром да ни су сви ауто ри ко ји су за го ва-
ра ли не ке иде је нео ли бе ра ли зма док три нар ни нео ли бе ра ли, 
као и с об зи ром на те шко ће при по ку ша ју да се јед ним име-
ном об у хва те сви ауто ри ко ји се про ти ве ба зич ним иде ја ма 
нео ли бе ра ли зма, ов де не ћу ко ри сти ти тај на зив. Уме сто то га 

и при ли ве ка пи та ла: ”скуп” но вац, ма ла вла да, ни ски по ре зи, флек си бил на 
тр жи шта ра да, де ре гу ла ци ја, при ва ти за ци ја и отво ре ност на све стра не” (Ро-
дрик, 2013: 172).
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чи ни ми се да је ва жни је ука за ти на ба зич на по ља на ко ји-
ма су се ис по љи ле раз ли ке у де ба ти, као и сам са др жај тих 
раз ли ка. Ствар је ем пи риј ске ана ли зе да уста но ви ко ји кон-
крет ни ста во ви има ју ви ше за го вор ни ка у ака дем ским, по ли-
тич ким и по слов ним кру го ви ма као и у ши рој за ин те ре со ва-
ној по пу ла ци ји. На на ма је да те ста во ве пре по зна мо и ја сно 
пред ста ви мо. 

Пр во што се у том сми слу мо же за па зи ти је сте раз ли ка 
у схва та њу ка рак те ра и по сле ди ца гло ба ли за ци је. 

С јед не стра не, у на уч ним кру го ви ма ду го је до ми ни-
ра ло схва та ње да је гло ба ли за ци ја ире вер зи би лан про цес по-
кре тан стал ним тех но ло шким ино ва ци ја ма, од ко га ко рист 
има чи та во чо ве чан ство. 

На су прот овом схва та њу ко је је сте кло ши ро ку по пу-
лар ност и по ста ло са мо ра зу мљи во, то ком по след њих го ди-
на - по себ но на кон из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 2008. 
го ди не све су из ра же ни ја и све увер љи ви је де лу ју упо зо ре ња 
да се еко ном ска гло ба ли за ци ја мо же за у ста ви ти. 

Да ље, су прот но гле ди шту да еко ном ску гло ба ли за ци ју 
по кре ћу им пер со нал не си ле као што су тех но ло шке ино ва ци-
је и са мо ре гу ла тив не тржишнe за ко ни то сти, све је из ра же ни-
је гле ди ште да су др жа ве те ко је упра вља ју гло ба ли за ци јом. 

Уме сто не ка да до ми нант ног обе ћа ња о гло ба ли за ци ји 
као ”win-win” раз вој ном сце на ри ју би лан си ње них ефе ка та 
да нас све до че о до бит ни ци ма и гу бит ни ци ма гло ба ли за ци је 
и мул ти пли ко ва њу дру штве них не јед на ко сти ка ко ме ђу зе-
мља ма та ко и ме ђу ста нов ни ци ма јед не исте зе мље. 

Уме сто по зна те кри ла ти це TI NA ко ју је лан си ра ла Мар-
га рет Та чер да нас је пи та ње ал тер на ти ва по сто је ћој еко ном-
ској гло ба ли за ци ји цен трал на тач ка од ко је по чи ње и на ко јој 
се за вр ша ва сва ки раз го вор о њој. У том сми слу ви де ли смо 
да по сто је раз ли чи те иде је и про јек ти ко ји има ју сво је про-
бле ме, али ко ји све до че да је дру га чи ји свет мо гућ. 

Кључ на уло га у тој тран сфор ма ци ји да нас се при да је 
др жа ви, ма да је на по чет ку де ба те она ви ђе на као не функ ци-
о нал ни, па чак и дис функ ци о нал ни ви шак ко ји ће вре ме ном 
не ста ти са свет ске сце не. У нај бо љем слу ча ју др жа ва је схва-
та на као сво је вр сни сер вис ко ји тре ба да обез бе ди усло ве за 
не сме та но функ ци о ни са ње тр жи шта. Дру гим ре чи ма, да нас 
је сли ка о др жа ви тран сфор ми са на као у бај ци о Пе пе љу ги у 
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ко јој слу шки ња по ста је прин це за, од но сно го спо да ри ца. По-
глед на тр жи ште је с дру ге стра не пре тр пео тран сфор ма ци ју 
од са мо ре гу ла тор ног ”ауто мат ског пи ло та” ко ји има ре ше ња 
за све про бле ме до ко јих до ђе то ком ле та, до ба ха тог во за ча 
ко ји иза зи ва ри зик, ха ос и не сре ће у са о бра ћа ју. 

Ако је, да кле, кључ но пи та ње на по чет ку де ба те би ло 
ка ко обез бе ди ти пот пу ну ли бе ра ли за ци ју и де ре гу ла ци ју 
свет ског тр жи шта, да нас је кључ но пи та ње да ли је мо гу ће 
ство ри ти свет ску вла ду чи ји би за да так би ла ре гу ла ци ја тр-
жи шта и ако ни је шта су ал тер на ти ве та квом про јек ту. 

За ми сао о свет ском пот пу но сло бод ном тр жи шту да нас 
је у ве ли кој ме ри на пу ште но и све че шће се ауто ри по зи ва ју 
на По ла њи је во за па жа ње да су се на на ци о нал ном ни воу ре-
гу ла ци ја и тр жи ште раз ви ја ли за јед но, од но сно да не што као 
са мо ре гу ла тив но тр жи ште, би ло оно на ци о нал но или гло-
бал но, ни је по зна то (По ла њи, 2003: 77). 

Но, оно што ми се чи ни да не до ста је овим рас пра ва ма је 
со ци о ло шка ди мен зи ја ко ја би ука за ла на ак те ре са вре ме них 
про це са ко ји се за ла жу за раз ли чи те ал тер на ти ве и из во ре 
из ко јих цр пе сво ју моћ.14 Пи та ња на ко ја би се на кон та кве 
ана ли зе мо ра ло од го во ри ти су на при мер: На ко ји на чин и 
под ко јим усло ви ма по ли ти ча ри у САД мо гу да се од у пру 
при ти ску ути цај них гру па? Дру гим ре чи ма, ту се отва ра пи-
та ње де ло ва ња тран сна ци о нал не ка пи та ли стич ке кла се. Да-
ље, да ли су и под ко јим усло ви ма при пад ни ци сред ње кла се 
у раз ви је ним зе мља ма спрем ни да се од рек ну ма те ри јал них 
до ба ра и ма те ри ја ли стич ких вред но сти ко је им ну ди гло-
ба ли за ци ја? Дру гим ре чи ма, ту се отва ра пи та ње зна ча ја и 
функ ци је кул ту ре/иде о ло ги је кон зу ме ри зма. Нај зад, отва ра 
се пи та ње ка ко нај пре оја ча ти, а за тим и ус по ста ви ти кон тро-
лу над те ли ма ко ја ре гу ли шу тр жи ште на гло бал ном ни воу? 
Дру гим ре чи ма, ту се отва ра пи та ње бу дућ но сти де мо кра ти-
је у са вре ме ном све ту. Сва ова пи та ња и ди ле ме про ис ти чу из 
де ба те о ко јој је би ло ре чи у овом тек сту, али тра же не за ви сне 
од го во ре. 

14 По ла зну осно ву мо гли би чи ни ти ра до ви Има ну е ла Во лер сти на, Ма ну е ла Ка-
стел са и Ул ри ха Бе ка.
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Vla di mir Vu le tic

ECO NO MIC GLO BA LI ZA TION  
AND THE NA TION STA TE

Re su me

De ba te on pla ce and ro le of na ti o nal sta te du ring eco no mic 
glo ba li za tion lasts a long ti me. It star ted du ring 1990s and ga i ned 
new mo men tum du ring big eco no mic cri sis of 2008. 

De ba te starts with Ke ni ci Ome ae who, in his works from 
early 1990s, and espe ci ally in his bo ok The End of Na tion Sta te, 
pre sen ted the sis that sug ge sted im por tan ce of na ti o nal sta tes has 
ten dency to drop du ring eco no mic glo ba li za tion. Exi sting eco
no mic trends that he cal led “ fo ur I” – in vest ment, in du stry, IT, 
in di vi du a li za tion – ma ke sta te nonfun cti o nal and un ne ces sary. 
Be si des him, a few mo re aut hors drew at ten tion to the fact that 
na ti o nal sta te is lo sing le gi ti macy and that its so ve re ignty is un
der mi ned not only in eco no mic do main, but al so in in ter na ti o nal 
po li tics do main, cul tu ral do main and, which is espe ci ally im por
tant, in de fen se do main. 

A vi ew of socal led skep tic who cla i med that eco no mic glo
ba li za tion is a myth and that not hing un pre ce den ted is hap pe ning 
de ve lo ped in con trary to the se vi ews. In re la tion to that Hirst and 
Thomp son ar gued that in ter na ti o nal eco nomy is less ope ned then 
it was in la te 19th cen tury; that tran sna ti o nal cor po ra ti ons ge ne
rally aren’t tran sna ti o nal, but na ti o nally ba sed; that tra de mostly 
ta kes pla ce re gi o nally; that in vest ments of de ve lo ped co un tri es 
in un de ve lo ped co un tri es are re la ti vely small; and that, which is 
most im por tant, sta tes ha ve pos si bi lity of con trol over eco no mic 
flaws thro ugh in ter na ti o nal agen ci es. 

In the mid dle of this de ba te we re socal led tran sfor ma ti o
nists who cla i med that the re is no thre at of sta tes di sap pe a ring, 
and that the ir po si tion is be ing tran sfor med un der the in flu en ce 
of glo ba li za tion. 
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In spi te of very li vely de ba te, vi ew that com mer cial li be ra li
za tion and sta te de re gu la tion are ne ces sary and that they are the 
most ef fi ci ent way for ac hi e ving of eco no mic growth pre va i led in 
prac ti cal po li tics. That kind of po li tic led to mar gi na li za tion of 
sta te’s ro le in eco no mic flaws. Du ring first de ca de of 21st cen tury, 
ex cept spo ra di cally, this vi ew hasn’t been con te sted in aca de mic 
cir cles. 

 Big eco no mic cri sis in 2008 on ce again ig ni ted this de ba te, 
but in a dif fe rent way. De ba te now fo cu ses on fol lo wing qu e sti
ons – how to over co me ne ga ti ve ef fects of eco no mic glo ba li za tion 
and what al ter na ti ve cho i ces are pre sen ted to hu ma nity. So, qu e
sti ons abo ut re la ti ons bet we en glo ba li za tion and sta te, re la ti ons 
bet we en mar ket im por tan ce and com mer cial po li tics, on ce ga me 
be ca me cen tral po int of the de ba te. 

It se ems that sup por ters of the vi ew that sta te and po li tics 
must ha ve mo re im por tant ro le in re gu la tion of eco no mic flaws 
are in advan ta ge. It is still not cle ar if this stan ce will al so pre vail 
among po li ti cal le a ders who are ex pec ted to act on this mat ter. 
Key words: eco no mic glo ba li za tion, the na tionsta te, the glo bal 

eco no mic cri sis. 
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