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Оригинални
нау чни рад

Дејана М. Вукчевић*

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕВРОПЕИЗАЦИЈА
У ОКВИРУ ЕУ: СЛУЧАЈ
ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНОГ
КОМИТЕТА И ВОЈНОГ КОМИТЕТА ЕУ**
Сажетак
У овом раду, аутор полази од становишта да соција
лизација представља користан аналитички оквир за обја
шњење деловања држава чланица у оквиру два међувладина
комитета (Политичко-безбедносни комитет, Војни коми
тет ЕУ), који чине окосницу институционалног оквира без
бедносне политике ЕУ. Сматрајући да понашање држава
чланица у наведеним комитетима може бити објашњено
кроз призму логике прик ладности, а не са становишта ра
ционалног избора и логике последица, аутор ће у раду насто
јати да покажe да је интеракција између држава чланица у
оквиру ових комитета довела до процеса социјализације, и
самим тим условила и европеизацију. У том циљу, рад ће би
ти подељен у два дела. У првом делу, аутор се бави концеп
туалним изазовима везаним за појам социјализације. У дру
гом делу рада, аутор анализира деловање држава у оквиру
два поменута међувладина комитета безбедносне политике
ЕУ. Долази се до зак ључка да је, упркос међувладиној логи
*

Нау чни сарадник, Инстит ут за политичке студије, Беог рад

** Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, а који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ци, која доминира у процесу одлучивања у оквиру безбедносне
политике ЕУ, интеракција између држава чланица у окви
ру ових комитета довела до процеса социјализације. Аутор
закључујe, међутим, да се исход социјализације реализује
у виду адаптације, када се актери, кроз процес учења уло
ге, понашају «прик ладно» и «пребацују» своје понашање са
свесног стратегијског калкулисања на свесно играње улоге.
Овај вид социјализације још увек не доводи до интернализа
ције, тј. прихватања «здраво за готово» норми институције
којој актери припадају, што би довело до промене њихових
интереса и идентитета.
Кључне речи: социјализација, европеизација, интерна
лизација, адаптација, Европска унија, безбедносна и одбрам
бена политика ЕУ.

Увод
Безбедносна и одбрамбена политика ЕУ углавном је
анализирана кроз призму теорије међувладиних односа (in
tergovernmentalism), према којој основни експликативни еле
менат у процесу европске интеграције представљају префе
ренције држава чланица ЕУ, које су диктиране рационалним
интересима, те у случају консензуса између националних
влада, процес европске интеграције напредује, а у случа
ју неслагања, овај процес стагнира или назадује.1 Савреме
ну варијанту ове теорије представља тзв. либерална теорија
међувладиних односа (liberal intergovernmentalism), према
којој процес европске интеграције представља процес међу
државног преговарања. Државе су рационални актери који
следе своје интересе, тј. преференције, који се артикулишу
на националном нивоу, услед притисака домаћих учесника,
и тешко чине уступке који нису у складу са тим интересима,
због чега систем ЕУ представља израз «најмањег заједнич
ког имениоца», али не и израз нултог збира, како наглаша
вају представници класичне теорије међувладиних односа.2
1

2
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Stanley Hoff mann, “Towards a Common Foreign and Secur ity Policy?”, Jou rnal
of Common Market Studies, vol. 38, n° 2, 2000, pp. 189-198;Stanley Hoff mann,
“Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western
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Насупрот овим теоријама, конструктивистички приступ на
глашава утицај норми, правила и процеса интеракције на
актерово доношење одлука, који могу довести до трансфор
мације интереса и социјализације актера. За разлику од ра
ционализма, који сматра да су интереси актера егзогени, тј.
да су строго одређени структуром међународног система, те
да актер може да промени понашање али не и интересе, кон
структивизам полази од става да су интереси ендогени, тј. да
су производ друштвене интеракције, те да се могу мењати.
Конструктивистички приступ не посматра развој безбедно
сне и одбрамбене политике ЕУ као збир националних инте
реса. За представнике овог правца, овај процес је друштвено
конструисан, он се јавља као резултат комуникације наци
оналних дипломатија о њиховим намерама и перцепцијама
ове сарадње, те се отуда и указује на значај процеса соција
лизације у оквиру сарадње држава чланица, која условљава
владајуће елите да врше избор одређених политика, идеја,
стратегија и конкретних интереса. Социјализација се у овом
раду односи на интеракцију између чланова одређене групе,
и усвајање одређених начина понашања. Основна одлика со
цијализације је да актери, који су се понашали рационално у
складу са својим калкулацијама о очекиваним последицама
(логика последица), мењају, услед интеракције, своје понаша
ње у институционалном окружењу и почињу да се понашају
«прикладно» тј. њихово понашање је засновано на  обавезама
и концепцијама прикладне акције (логика прикладности).
Аутори у овом раду заступају становиште да соција
лизација представља користан аналитички оквир за разуме
вање деловања држава чланица у оквиру два међувладина
комитета (Политичко-безбедносни комитет, Војни комитет
ЕУ), који представљају катализаторе еволуције безбедносне
и одбрамбене политике ЕУ. Рад је подељен у два дела. У пр
вом делу, аутори се баве појмом социјализације. Анализа фе
номена социјализације биће заснована на разликовању соци
јализације као процеса и као исхода, тј. на динамичној и ста
тичној природи социјализације. Социјализација представља
процес у којем појединци постају део социјалних агрегација,
али она такође подразумева и идентитет друштвеног система
2011, стр. 329-330.
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чији су актери део, и начин на који појединачно понашање,
норме и рутине стварају ове системе. У другом делу рада,
анализираће се интеракција држава у оквиру два наведена
међувладина комитета безбедносне политике ЕУ. Аутори за
кључују да је, упркос међувладиној логици, која доминира
у процесу одлучивања у оквиру безбедносне политике ЕУ,
интеракција између држава чланица у оквиру ових комитета
довела до процеса социјализације. Исход социјализације реа
лизује се у виду адаптације, када се актери, кроз процес учења
улоге, понашају «прикладно» и «пребацују» своје понашање
са свесног стратегијског калкулисања на свесно играње уло
ге. Аутори долазе до закључка да овај вид социјализације још
увек није довео до интернализације, тј. до «инстинктивног»
усвајања норми институције којој актери припадају, што би
условило промену њихових интереса и идентитета.

1. Социјализација као процес и као исход
Социјализација је често коришћен термин у изучавању
процеса европске интеграције. Уопштено говорећи, појам со
цијализације се односи на процес путем којег актери стичу
различите идентитете, који воде ка новим интересима, кроз
интеракцију у оквиру ширег друштвеног контекста и струк
туре.3Процес социјализације се посматра као један од основ
них механизама европеизације.4
3
4
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David H. Bearce, Stacy Bondanella, “Intergovernmental Organizations, Sociali
zation and Member-State Interest Convergence”, International Organization, vol.
61, n° 4, 2007, p. 706.
Постоји више различитих дефиниција појма европеизације. Према Лад реху,
овај концепт подразумева» град уелни процес који преусмерава правац и об
лик политика до нивоа на којем политичка и економска динамика ЕУ поста
је део организационе логике националних политика и политичког одл учи
вања» -Robert Lad rech, “Europeanization of Domestic Politics and Instit utions:
The Case of France”, Journal of Common Market Studies, vol. 32, n° 1, 1994,
p. 69. У средишту ове дефиниције је улога организационе адаптације, уче
ња и политичке промене. И Радаели слично сагледава појам европеизације,
дефиниш ућ и је као процес «изг радње, ширења и спровођења формалних и
неформалних правила, процед ура, политичк их парадигми, стилова, «начи
на чињења ствари» и заједничк их веровања и норми које се прво дефиниш у
и консолид ују у оквиру политичког процеса унутар ЕУ, а затим уграђују у
логик у домаћ их диск урса, идентитета, политичк их структ ура и јавних по
литика» - Claudio Radaelli, “Whither Europeanization? Concept stretching and
substantive change”, European Integration online Papers, vol. 4, n° 8, 2000, http://
eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm, p. 4. Дак ле, појам европеизације укључ ује

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 9-28

У академској литератури наилазимо на мноштво де
финиција социјализације. Према Јану Бејерсу (Jan Beyers),
социјализација је процес који показује како појединци раз
вијају осећај припадности према групи и у складу са тим
прилагођавају своје понашање. Кључну улогу у овом про
цесу имају организација социјалних интеракција (инсти
туционални услови и формална/неформална правила која
структурирају друштвени живот), логика тих интеракција
(погађање, играње улоге, убеђивање) и начин на који све ово
утиче на интернализовање праксе понашања, на норме веза
не за прикладност и преференције везане за исходе. Другим
речима, социјализација је редефинисање норми и пракси, ко
је постепено постају “интернализоване” као такве.5 Трондал
(Jarle Trondal) истиче да је социјализација “једносмеран про
цес”, који подразумева да социјализатор едукује, индоктри
нира, учи, убеђује и шири своје норме, уверења и правила на
објекте социјализације,6 док Џонстон (Alastair Iain Johnston)
сматра да је социјализација “процес путем којег социјална
интеракција наводи “новопридошлице” да прихвате очеки
ване начине мишљења, осећања и деловања”.7Џефри Чекел
(Jeffrey Checkel) одређује социјализацију као процес увође
ња актера у норме и правила дате заједнице.8Овакво сагледа
вање социјализације укључује постојање организације која
“уводи”своје чланове у постојећи скуп заједничких норми и
правила. У том смислу, социјализација се сагледава као “topdown” процес. Према Чекелу, усвајањем норми заједнице,
социјализација условљава да актер “пребацује” своје пона

5
6
7
8

и неформална правила, парадигме, идеологију и култ уру, и подвлачи значај
промене у логици понашања. Међутим, европеизација је двосмеран процес
путем којег се реакције држава чланица на интег рациони процес усмера
вају ка европским инстит уцијама и политикама и обрн уто. Видети: Дејана
Вукчевић, “Европеизација националних спољних политика - идејни оквир”,
Национални интерес, вол. 7, бр. 2, 2011, стр. 9-28.
Jan Beyers, “Concept ual and Methodological Challenges in the Study of Euro
pean Socialization”, Journal of European Public Policy, vol. 17, n° 6, 2010, p. 909.
Jarle Trondal, “Re-Socializing Civil Servants: The Transformative Powers of EU
Instit utions”, Acta Politica, vol. 39, 2004, p. 12.
Alastair Iain Johnston, “Treating International Instit utions as Social Environ
ments”, International Studies Quarterly, vol. 45, 2001, p. 494.
Jeff rey Checkel, “International Instit utions and Socialization in Europe: Int roduc
tion and Framework”, International Organization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 804.
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шање са логике последица (logic of consequences) на логику
прикладности (logic of appropriateness).9
На осн ову наведених дефиниција закључујемо да со
цијализација укључује интеракцију између чланова одређе
не групе, и усвајање одређених начина понашања. Основна
одлика социјализације је да актери, који су се понашали ра
ционално у складу са њиховим калкулацијама о очекиваним
последицама (логика последица), мењају, услед интеракци
је, своје понашање и почињу да се понашају “прикладно” тј.
њихово понашање је засновано на обавезама и концепцијама
прикладне акције.
Разматрање концепта социјализације отежано је чиње
ницом да она истовремено представља и процес и исход.10
Као процес, она подразумева усвајање одређених норми, а
као исход она обезбеђује стварање колективног ентитета.
Двојака природа социјализације отежава разликовање узро
ка од последица.11Социјализација представља процес у којем
појединци постају део социјалних агрегација, али она такође
подразумева и идентитет друштвеног система у који су по
јединци “уграђени”и начин на који појединачно понашање,
норме и рутине стварају ове системe. Другим речима, посто
ји динамична (процес) и статична природа социјализације
(исход).
Социјализација као процес укључује одређене механи
зме, који повезују иницијалне услове и специфичне резулта
те.12 Који су то механизми који наводе актере да усвоје од
ређене норме, правила, начин понашања дате институције?
Према Џефрију Чекелу (Jeffrey Checkel), постоје три основ
на механизма који условљавају процес социјализације. То
су стратегијско калкулисање, играње улоге и (нормативно)
убеђивање.13 Када је реч о стратегијском калкулисању, овај
9
10
11
12
13

14

Видети: Ђорђе Стојановић, Петар Матић, “Концепт стратешке култ уре:
случај ЕУ”, Политичка ревија, вол. 25, бр. 3, 2010, стр. 314-315.
Jan Beyers, “Concept ual and Methodological Challenges in the Study of Euro
pean Socialization”, op. cit., p. 911.
Ibid.
Michael Zürn, Jeff rey Checkel, “Getting Socialised to Build Bridges: Constructi
vism and Rationalism, Europe and the Nation-State”, International Organization,
vol. 59, n° 4, 2005, p. 1049.
Jeff rey Checkel, “International Instit utions and Socialization in Europe: Int roduc
tion and Framework”, International Organization, op. cit., p. 805.
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механизам, уколико делује изоловано, не може довести до
процеса социјализације, тј. пребацивања понашања актера
са логике последица на логику прикладности. Актери делују
рационално, калкулишу у свом понашању у циљу максими
зовања интереса, прилагођавајући своје понашање нормама и
правилима које фаворизује одређена институција. Међутим,
ово прилагођавање понашања може прерасти у усклађива
ње и довести до интернализовања и промене преференција.
Што се тиче процеса играња улоге, актер пребацује своје по
нашање на логику подесности, која укључује понашање ко
је није калкулисано. Одређени степен аутоматизма одликује
појединачно понашање актера, будући да они усвајају улоге
јер је то прикладно у одговарајућем окружењу. Интернализо
вање је вероватније уколико су агенти дуже и интензивније
изложени окружењу. Коначно, код нормативног убеђивања,
агенти активно интернализују разумевање логике прик лад
ности.14
Социјализација представља дуготрајан и градуелан
процес. Међутим, прецизно одређење трајања социјализаци
је тешко је одредити. Поједини аутори наводе да је неопход
но да тај период траје од три до пет година15, али не постоје
емпиријске потврде ове тврдње.16 Осим трајања, и природа
и интензитет процеса интеракције узимају се у обзир при
ликом изучавања процеса социјализације. Долази се до за
кључка да је социјализација вероватнија уколико је контакт
између актера интензиван и непрекидан, и уколико постоји
високи степен изолованости у односу на домаћу средину.
Други вид социјализације, тј. социјализација као ис
ход, подразумева постојање тзв.”интернализације”, која се
дешава када процес социјализације условљава промене у
нормама и вредностима на тај начин да нове норме поста
ју део “самоспознаје” актера. Актери се удаљавају од старих
норми и вредности и усвајају (интернализују) нове норме, и
понашање актера у складу са тим нормама се узима “здраво
14 Ibid., pp. 809-813.
15 Michael Zürn, Jeff rey Checkel, “Getting Socialised to Build Bridges: Constructi
vism and Rationalism, Europe and the Nation-State”, op. cit.,.
16 Jan Beyers, “Concept ual and Methodological Challenges in the Study of Euro
pean Socialization”, op. cit., p. 915.
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за готово”.17 Интернализоване норме мењају интересе акте
ра, а самим тим и идентитете.18 Међутим, социјализација се
не може поистоветити са интернализовањем норми, будући
да сваки процес социјализације не доводи нужно до усвајања
норми. Некада се актери, кроз процес учења улоге, понаша
ју “прикладно” (логика прикладности) и тада они “пребацу
ју” своје понашање са свесног стратегијског калкулисањана
свесно играње улоге. Овај вид социјализације одликује се
адаптацијом као исходом, и не доводи до усвајања тј. интер
нализовања норми.19 Међутим, постоји могућност да логика
прикладности иде корак даље од играња улоге, и подразу
мева да актери прихватају норме заједнице као “праву ствар
коју треба урадити”. Овај тип социјализације подразумева да
актери усвајају интересе, па и идентитет заједнице чији су
део.20 Дакле, овде је реч о прихватању, “здраво за готово”,
колективних норми групе. Основна разлика између првог и
другог типа социјализације је што у типу 1 долази до усваја
ња нових улога услед учења, док у типу 2 долази до промене
у вредностима и интересима, па самим тим и идентитетима.
Дакле, социјализација типа 2 условљава интернализовање.
Закључујемо, дакле, да социјализација као исход подразуме
ва адаптацију и интернализацију.

2. Социјализација у оквиру
Политичко-безбедносног и Војног комитета
Још је 70-тих година прошлог века представник нео
функционалистичке теорије Ернст Хас (Ernst Haas) говорио
о феномену тзв. “преноса лојалности” (“loyalty transfer”),
17 Jan Beyers, “Concept ual and Methodological Challenges in the Study of Euro
pean Socialization”, op. cit., p. 913.
18 Ole Jacob Sending, “Constit ution, Choice and Change: Problems with the ‘Logic
of Appropriateness’ and its Use in Constructivist Theory”, European Journal of
International Relations, vol. 8, n° 4, 2002, p. 456.
19 Jeff rey Checkel, “International Instit utions and Socialization in Europe: Int roduc
tion and Framework”, op. cit., p. 804; .Ana Juncos, Karolina Pomorska, “Playing
the Brussels game: Strategic socialization inthe CFSP Cou ncil Working Games”,
European Integ ration online Papers (EIoP), vol 10, n° 11, 2006, http://eiop.or.at/
eiop/pdf/2006-011.pdf.
20 Jeff rey Checkel, “International Instit utions and Socialization in Europe: Int roduc
tion and Framework”, op. cit., p. 804.
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као виду процеса социјализације актера. Хас је истицао да
услед функционално-економске логике интеграције, нацио
налне елите не могу да реа лизују интересе на националном
нивоу, што постепено доводи до процеса социјализације, у
којем елите преносе своја очекивања, политичке активности
и лојалност на нови, наднационални центар.21Према Хасу,
међутим, колективна идентификација са европским инсти
туцијама не представља полазну тачку интеграције. У том
смислу, Хас наводи да “добри Европљани” нису главни кре
атори нарастајуће регионалне заједнице”, већ да је “процес
формирања заједништва условљен национално конституиса
ним групама са специфичним интересима и циљевима, које
су вољне и способне да прилагоде своје тежње усмеравањем
ка супранационалним средствима када се тај преокрет чини
профитабилним”.22 Другим речима, идентификација са про
цесом европске интеграције није неопходан услов за његову
реа лизацију. Радије, инструментални интереси воде ка ини
цијалној интеграцији (трансфер власти на нови центар), што
затим условљава идентификацију са новим центром.23Дакле,
још је неофункционалистичка теорија указивала на способ
ност институција ЕЗ/ЕУ да социјализују своје актере.
Безбедносна и одбрамбена политика ЕУ, као део зајед
ничке спољне и безбедносне политике ЕУ, установљена је на
међувладиној логици. Тако су почетни кораци у развоју ове
политике обележени рационалним понашањем држава које
су тражиле облике сарадње које би заобишле комунитарне
институције. Одсуство квалификоване већине као начина
доношења одлука, као и релативно мали број институција
задужених за реа лизацију спољне и безбедносне политике,
условили су неопходност редовне интеракције између држа
ва чланица у овој области. Државе су постепено “научиле”
да дефинишу своје позиције у области спољне и безбедносне
политике путем вредности и циљева који су колективно од
21 Дејана Вукчевић, “Европски и национални идентитет у процесу европске
интег рације: неофункционалистичко виђење”, Српска политичка мисао,
вол. 32, бр. 2, 2011, стр. 97.
22 Ernst B. Haas, The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces
1950-57, Stanford University Press, Stanford, 1958, p. xiv.
23 Дејана Вукчевић, “Европски и национални идентитет у процесу европске
интег рације: неофункционалистичко виђење”, op. cit., стр. 102.
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ређени.24Будући да безбедносна политика ЕУ остаје на нивоу
међувладине сарадње и да, барем у почетној фази развоја,
није била институционално разграната, процес социјализа
ције је од великог значаја за развој ове политике. Социјали
зација актера је условила постепени прелазак од инструмен
талне рационалности актера ка друштвено конструисаној ра
ционалности заснованој на колективним ставовима.25 Пракса
окупљања и размене информација у овој области постепено
је довела до ширења норми и правила које превазилазе на
ционалне оквире. Развој безбедносне и одбрамбене политике
ЕУ и не би био могућ уколико се државе чланице нису адап
тирале на процес дипломатског усаглашавања у оквиру ове
политике.26 Учење и убеђивање су механизми који дефинишу
процес социјализације у оквиру безбедносне и одбрамбене
политике ЕУ и доводе до промене понашања држава члани
ца. Кроз процес социјализације, државе присвајају нове иде
је, које су затим институционализоване у политичке струк
туре на нивоу ЕУ и утичу на националне политике држава
чланица.
Начини сарадње у оквиру безбедносне политике ЕУ
доводе до појаве тзв. “рефлекса координације”, који прева
зилази калкулисану размену информација и доводи до про
мене интереса и преференција држава чланица. Постепено,
навика размишљања у правцу консензуса превазилази фор
мализоване дипломатске консултације и постаје инстинк
тивна.27Другим речима, сарадња држава постаје “ствар која
се природно врши”.28Без експлицитног прибегавања комуни
тарним методама, безбедносна политика ЕУ постепено по
стаје денационализована умањујући на тај начин улогу држа
24 Michael Smith, “Instit utionalization, Policy Adaptation and European Foreign
Policy Cooperation”, European Journal of International Relations,   vol.10, n°1,
2004, p. 99.
25 Ulr ich Krotz, Richard Maher, “International Relations Theory and the Rise of
European Foreign and Secur ity Policy”, World Politics, vol. 63, n° 3, 2011, p. 562.
26 Franck Petiteville, La politique internationale de l’Union européenne. Presses de
Sciences Po, Par is, 2006,  p. 25.
27 Ben Tonra, “Constructing the CFSP: The utility of a cognitive approach”, Journal
of Common Market Studies, vol. 41, n°4, 2001, p. 740.
28 Kenneth Glarbo, “Reconstructing a Common European Foreign Policy”, In Chri
stiansen, T., Jørgensen, K. E., Wiener, A. (eds.) The Social construction of Euro
pe, London, SAGE, 2001, p. 150.

18

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 9-28

ва чланица. Иако овлашћења у овој области остају формално
у крајњој инстанци у рукама држава чланица, формулисање
и спровођење ове политике реа лизују се у оквиру институ
ција ЕУ. У овом процесу еволуције интеграционог процеса
државе чланице постају мање проактивне, а више реактивне
на промене у окружењу којем припадају.29Интеракција изме
ђу држава чланица у интеграционом процесу не може се са
гледати као резултат међудржавног стратегијског погађања,
чији је резултат “најмањи заједнички именилац”, како тврди
либерална теорија међувладиних односа, већ као процес над
националног решавања проблема, који, услед процеса соци
јализације актера, условљава формирање консензуса између
влада држава чланица и води ка заједничким циљевима. Та
ко се безбедносна политика постепено трансформише у “ин
терес по себи”.30 Дакле, кроз процес социјализације, државе
усвајају нова правила, која су затим институционализована у
политичке структуре на нивоу ЕУ. Ово становиште се може
потврдити анализом рада Политичко-безбедносног комите
та, као кључног политичког органа безбедносне и одбрамбе
не политике ЕУ, као и Војног комитета ЕУ. Ова два комитета
представљају окосницу институционалног оквира безбедно
сне политике ЕУ и катализаторе за развој ове политике.
Политичко-безбедносни комитет заузима значајно ме
сто у процесу одлучивања у оквиру безбедносне политике
ЕУ. Структура и циљеви овог органа утврђени су посебном
одлуком коју је Савет министара донео у јануару 2001. го
дине.31Састављен од амбасадора држава чланица ЕУ, који се
састају најмање два пута недељно, овај орган поседује широ
ку лепезу овлашћења, као што су давање смерница другим
комитетима из области заједничке спољне и безбедносне по
литике ЕУ, слање директива Војном комитету и Комитету
за цивилне аспекте управљања кризама, вођење  политичког
дијалога, координација, надгледање и контрола рада радних
29 Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz, “European Integ ration and Supranational
Governance”, Journal of European Public Policy, vol. 4, n° 3, 1997, pp. 300-301.
30 Jacob Øhrgaard, “International Relations or European Integ ration: is the CFSP sui
generis?” In Tonra, B., Christiansen, T. (eds.) Rethink ing European Union Fore
ign Policy. Manchester University Press, Manchester, 2004,  p. 34.
31 Cou ncil Dеcision of 22 January 2001 setting up the Political and Secur ity Com
mittee  (2001/78/CFSP), Official Journal of the European Communities, n° L 27,
30. 01. 2001, p. 1.
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група у области заједничке спољне и безбедносне полити
ке ЕУ (ЗСБП), и спровођење политичког усмеравања развоја
војних капацитета. Политичко-безбедносни комитет зами
шљен је као “привилеговани преговарач” Високог представ
ника ЕУ за ЗСБП, нарочито у време кризе, када овај орган
прати ситуацију и разматра све могуће опције одговора ЕУ
на дату кризу. Предвиђено је да Комитет може да предложи
Савету министара политичке циљеве које би Унија требала
да прати. У случају реа лизације војне операције од стране
ЕУ, Комитет је задужен за политичку контролу и стратегиј
ско управљање операцијом.
Политичко-безбедносни комитет представља спону из
међу заједничке спољне и безбедносне политике и безбедно
сне и одбрамбене политике ЕУ. У том смислу, ова институ
ција треба да допринесе јачању усклађености између спољне
политике и одбране.32Политичко-безбедносни комитет пред
ставља институцију у којој неформална правила и норме
играју значајну улогу и у којој интеракција између њених
чланица превазилази оквире националне спољне и одбрам
бене политике.33Чланови овог комитета имају тенденцију да
радије дођу до консензуса него да преговарају око унапред
дефинисаних националних позиција, они усвајају приступ
решавања проблема, који укључује разматрање других на
ционалних позиција, прикупљање информација и пронала
жење задовољавајућег решења.34 У том смислу, интеракција
између чланова овог комитета утиче на дефинисање наци
оналних преференција. Отуда се дефинисање националног
интереса у области безбедносне и одбрамбене политике не
може сагледати изоловано од институционалног окружења
и интеракције која се одвија унутар њега. Национални ин
тереси не могу бити посматрани као унапред дефинисани на
националном нивоу, односно као део међудржавног прегова
рања на европском нивоу, како то истиче либерална теорија
32 Дејана Вукчевић, Европска унија као стратешки актер. Теорија и пракса
безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, Инстит ут за политичке студије, Бе
ог рад, 2013, стр. 110.
33 Ana E. Juncos, Christopher Reynolds, “The Political and Secur ity Committee:
Governing in the Shadow”, European Foreign Affairs Review, vol. 12, n°2, 2007,
p. 147.
34 Ibid.,p. 129.
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међувладиних односа. Многи чланови Комитета немају ја
сну националну позицију око неке мисије ЕУ (на пример, у
случају покретања операција у Конгу или Индонезији), и у
том случају они развијају обавезу да помогну државама ко
је имају јаке националне позиције, у циљу помирења разли
ка међу њима.35Дакле, у овом комитету постоји непрестана
интеракција актера са циљем тражења консензуса. Кључни
елеменат је међусобно поверење.36Понашање држава у окви
ру Комитета превазилази свесно стратегијско калкулисање
и води ка понашању које се може назвати “играње улоге”, а
која је, како је раније наведено, одлика социјализације типа
1, према Чекеловој подели социјализације као исхода. Отуда
су и одлуке у оквиру овог комитета у значајној мери одређе
не “дужношћу” у циљу постизања договора између члано
ва. Тако је Политичко-безбедносни комитет развио одређени
“esprit de corps”, тј. процес заснован на заједничкој посве
ћености развоју безбедносне политике ЕУ, високом степену
међусобног поверења и разумевању позиција чланица овог
комитета.37
Слична ситуација је и са Војним комитетом ЕУ, који
представља највиши војни орган у оквиру Савета, и главни
форум за  консултације и војну сарадњу између држава чла
ница ЕУ у области превенције сукоба и управљања криза
ма.38 Овај орган има задатак да надгледа све војне активно
сти у оквиру ЕУ, а чине га шефови штабова држава чланица
или њихових опуномоћених представника. Његова основна
улога је да даје војна мишљења и да формулише препоруке
које доставља Политичко-безбедносном комитету. Мишље
ња и препоруке Војног комитета се нарочито односе на војне
аспекте концепта управљања кризама, на процену ризика ко
35 Jolyon Howorth, “Decision-making in secur ity and defencepolicy: Towards su
pranational inter-governmentalism?”, Cooperation and Conflict, vol. 47, n°4,
2012, p. 446.
36 Ibid.
37 Christophe Meyer, “Convergence Towards a European Strategic Cult ure? A Con
structivist Framework for Explaining Changing Norms”, European Journal of In
ternational Relations, vol. 11, n° 4, 2005, p. 538.
38 Cou ncil Decision of 22 January 2001 setting up the Military Committee of the
European Union (2001/79/CFSP) portant création du Comité militaire de l’Union
européenne, Official Journal of the European Communities, n° L 27, 30. 01.2001,
p. 4.
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је могу да изазову одређене кризе, на војне аспекте политич
ке контроле операција и ситуација управљања кризама, на
процену војних капацитета, војних односа ЕУ са европским
чланицама НАТО-а које нису чланице ЕУ, као и на финан
сијску процену операција и вежби. Такође, Војни комитет
ЕУ може и да доставља војне директиве Војном штабу ЕУ.
У кризној ситуацији, Војни комитет шаље главну директи
ву Војним штабу ЕУ, који на основу тога треба да представи
стратешке војне опције, и да их достави Војном комитету, ко
ји их даље прослеђује Политичко-безбедносном комитету, уз
његову процену и мишљење о концепту и плану операције.
На основу војне опције коју Савет министара одабере, Војни
комитет одобрава израду директиве за планирање за коман
данта операције, и доставља Политичко-безбедносном коми
тету мишљење о завршетку операције. У току операције, овај
орган је задужен за надгледање и праћење извршења војне
операције. Председник Војног комитета, који је изабран од
Савета министара на период од три године након препоруке
Војног комитета, присуствује раду Политичко-безбедносног
комитета, у којем има право да учествује у расправама, као
и у раду Савета министара ЕУ, када се ради о питањима ве
заним за одбрану. Он такође делује као војни саветник Висо
ком представнику ЕУ када се ради о војним питањима.
Формални састанци Војног комитета одржавају се сре
дом, док се неформални састанци одржавају три до четири
пута недељно.39Функционисање Војног комитета заснива се
на непрестаним консултацијама и сарадњи. Формирана је
радна група у оквиру овог комитета, која је задужена за при
прему задатака Војног комитета и у оквиру којег се непре
стано одвијају консултације. Чланови Војног комитета при
лагођавају се неформалној пракси и моделима понашања у
оквиру Комитета.40 Дакле, они су «присиљени» на «учење»
понашања како би се дошло до одговарајућег решења. Као и
у случају Политичко-безбедносног комитета, у оквиру Вој
ног комитета развија се «esprit de corps» ЕУ, који подразуме
39 Mai’a Davis Cross, Security Integration in the European Union, University of
Michigan Press, Michigan, 2011, p. 158.
40 Niagalé Bagayoko-Penone, “L’européanisation des militaires français. Socialisa
tion instit utionnelle et cult ure stratégique”, Revue française de science politique,
vol. 56, n° 1, 2006, p. 59.
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ва тежњу ка постизању компромиса и реа лизацију «европеи
зованих» опција. Другим речима, интеракција између члано
ва Комитета мења њихово понашање у правцу фаворизовања
акција у оквиру ЕУ.41Војни комитет ЕУ представља пример
институције у којој размена искустава, професионалних нор
ми и заједничких вредности, као и чести неформални састан
ци, омогућавају механизам убеђивања који води ка компро
мису и једном вишем нивоу поверења између самих чланова
овог органа.42О томе сведочи и улога ове институције у реа
лизацији војних операција ЕУAtalanta и EUFOR Tchad/RCA.
Наиме, могућност да Војни комитет ЕУ делује као катализа
тор информација и експертизе и као оквир за дијалог у фази
процеса планирања био је од пресудног значаја за покретање
ове две операције ЕУ. У циљу постизања компромиса, члано
ви Војног комитета који су били скептични у погледу успеха
ових операција, одлучили су да не блокирају иницијативе.43

Зак ључак
Процес социјализације представља користан анали
тички оквир који омогућава разматрање утицаја институци
ја на актере. Кроз процес интеракције и праксе, стварају се
структуре које утичу на понашање актера и постепено мења
ју њихове интересе. Иако не одбацује рационално понашање
актера, социјализација представља процес у коме се основ
делања заснова на логици прикладности, тј. на осећају пра
ва и дужности које проистичу из идентитета и припадности
одређеној институцији односно праксама и очекивањима од
датих институција. Отуда актери спроводе, у оквиру инсти
туција, моделе прикладног понашања и процедура за пости
зање циљева. Исход социјализације може бити двојак. С јед
не стране, социјализација може довести до адаптације, када
се актери, кроз процес учења улоге, понашају «прикладно»
и притом «пребацују» своје понашање са свесног стратегиј
ског калкулисања на свесно играње улоге. Адаптација као
41 Ibid., p. 65.
42 Mai’a Davis Cross, “Cooperation by Committee: the EU Military Committee and
the Committee for Civilian Crisis Management”, Occasional Paper, n°82, 2010,
p. 15.
43 Ibid., pp. 21-22.
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исход не доводи до интернализовања норми. С друге стране,
социјализација може довести до тзв. «интернализације», тј.
до прихватања, «здраво за готово», колективних норми гру
пе, што подразумева да актери усвајају интересе и идентитет
заједнице чији су део. Наш циљ у овом раду био је да покаже
мо да безбедносна политика ЕУ, насупрот (нео)реа листичком
становишту, и упркос међувладиној логици у процесу одлу
чивања, трпи процес социјализације, те отуда не може бити
посматрана као збир националних политика држава чланица.
Анализом рада Политичко-безбедносног комитета и Војног
комитета ЕУ, који чине окосницу институционалног оквира
ове политике, закључили смо да се у оквиру ових комитета
развија тзв. «esprit de corps», заснован на заједничкој посве
ћености развоју безбедносне политике ЕУ, високом степену
међусобног поверења и разумевању позиција чланица овог
комитета. Иако ова социјализација доводи до адаптације као
исхода, која подразумева прелазак од свесног стратегијског
калкулисања на свесно играње улоге, и тиме условила соци
јализацију типа 1, по Чекеловој типологији, социјализација је
дуготрајан и градуелан процес, који ће временом условити и
интернализацију као исход у овој политици.
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Dejana Vukcevic
SOCIALIZATION AND EUROPEANIZATION
IN THE EU: THE CASES OF THEEU
POLITICAL AND SECUR ITY COMMITTEE
(PSC) AND THE EU MILITARY
COMMITTEE (EUMC)
Resume
Socialization is one of the main mechanisms of the Euro
peanization. There are different definitions of socialization, but
this term can be defined as a process by which actors acquired
if ferent identities leading to new interests through regular and
sustained interaction within broader social contexts and struc
tures. Socialization concerns how individuals develop asense of
belonging with a group and adapt their behaviour accordingly.
Key in this process are the organisation of social interactions, the
logic of this interactions and the internalization of practices and
norms. Through the process of interaction and practice structures
are formed that influence behavior and create identities. Sociali
zation is a process that implies that an actor switches from a logic
of consequences to a logic of appropriateness. The outcome of the
socialization can be two fold. On the one hand, socialization can
lead to adaptation, when the actors act appropriately by learning
the role. Adaptation as a result does not lead to internalization of
norms. On the other hand, socialization can lead to the so-called.
“internalization”, ie. to acceptance of collective norms as „the
right thing to do“. In this case, actors adopt the interests and even
identity of a community of which they are a part. In this article,
socialization is used as a useful analytical tool for explaining the
activity of the EU Member States within two intergovernmental
committees (EU Political and Security Committee, EU Military
Committee), which constitute the basis of the institutional frame
work of the EU Security and Defence Policy (CSDP).The interac
tion between EU Memeber States within this Committees has led
to the development of the ‟esprit de corps” based on high degree
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of mutual trust and understanding as well as on ashared com
mitment to theEU security and defence policy. This socialization
leads to adaptation as an outcome. However,the socializationis
a gradual process that needs a long-time exposure or duration.
Keywords: socialization, Europeanization, internalization,
adaptation, European Union, EU Security and De
fence policy.
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Сажетак
Предмет овог чланка представља анализа значаја који
има јавнa управa у државама кандидатима и потенцијалним
кандидатима за чланство у ЕУ током процеса придружива
ња ЕУ. При томе, треба имати у виду да су администра
тивни капацитети један од важних критеријума за коначну
оцену спремности неке државе да постане чланица Европ
ске уније. Полазна тачка у овој анализи јесте Стратегија
проширења Европске уније 2014-2015. која као први приори
тет и кључни изазов за наредну годину доноси неопходност
реформе јавне управе у државама, међу којима је и Србија,
које имају стратешко опредељење да постану чланице ЕУ у
догледној будућности. Затим се прелази на преглед тренут
ног стања јавне управе у Републици Србији и даље кораке
који ће у погледу реформе јавне управе бити учињени. Циљ
рада јесте да покаже колико Србија касни са реформом јав
не управе и изградњом институција будући да је то један од
битних предуслова за спровођење acquis communautaire-а.
Кључне речи: реформа јавне управе, административни капа
цитети, Србија, политика проширења, Европ
ска унија.
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Пакет проширења представља скуп докумената које
Европска комисија доноси на годишњој основи, а којима се
одређује оквир за приступање држава кандидата и потенци
јалних кандидата Европској унији. Овај пакет укључује Из
вештај о напретку, Европско партнерство и Стратегију про
ширења. Први пакети проширења објављени су 2005. године.
„Стратегија проширења и кључни изазови“ један је од
докумената из Пакета проширења у коме се изражавају ста
вови и намере ЕУ у погледу политике проширења. Страте
гијом се даје преглед стања у државама кандидатима и по
тенцијалним кандидатима, дефинишу кључни изазови за
наредну годину, даје врло кратак преглед напретка које су
оствариле државе кандидати и потенцијални кандидати, на
води како и на који начин ће ЕУ наставити са пружањем тех
ничке и финансијске помоћи као и закључке о свакој држави
кандидату и потенцијалном кандидату.

1. Стратегија проширења ЕУ 2014-2015.
Стратегија проширења  за 2014. годину потврђује значај
фундаменталних питања у оквиру Копенхашких критерију
ма за чланство у Европској унији који су формулисани пре
више од двадесет година. Она укључују владавину права, ко
ја остаје сама срж процеса проширења. Државе које се поми
њу у овој Стратегији (државе Западног Балкана - Србија, Цр
на Гора, Босна и Херцеговина, БЈР Македонија, Албанија као
и самопрокламована држава Косово; поред њих, Стратегија
се односи на Турску и Исланд), морају да се ухвате у коштац
са питањима као што су реформа правосуђа и борба против
организованог криминала и корупције током ране фазе пре
говора о придруживању, како би у овим сегментима постигле
одрживе дугорочне резултате.
Ако анализирамо Стратегију проширења односно при
оритете које она поставља пред државе кандидате и потенци
јалне кандидате, можемо приметити да се они мењају током
година али и то да су ови приоритети нераскидиво повезани,
односно, да испуњавање једног води и остваривању другог
приоритета. То можемо видети на следећем примеру. Стра
тегија проширења 2012-2013. одредила је као приоритет вла
давину права, затим је наредна Стратегија ставила акценат
30

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 29-44

на економско управљање. Најновија Стратегија, пак, помиње
као први међу приоритетима, реформу јавне управе са чим је
у вези и континуирано јачање административних капаците
та паралелно са изградњом институција. Из овако поставље
них приоритета може се закључити да њихова реа лизација
води успешном спровођењу структурних економских и по
литичких реформи као саставним елементима Копенхаген
шких критеријума за чланство.
Стратегија проширења 2014-2015. усмерена је на три
стуба: 1. реформу јавне управе, 2. економско управљање
(economic governance) и 3. владавину права.1 Успостављање
владавине права заузима средишње место на путу ка члан
ству у оквиру кога се одвијају сви реформски процеси у др
жавама кандидатима и потенцијалним кандидатима. Када
је реч о економском управљању, Европска комисија је увела
Националне програме економских реформи чији је циљ пру
жање помоћи земљама које се налазе у процесу придружива
ња да успоставе функционалну тржишну економију (будући
да према оцени Kомисије ниједна држава Западног Балкана
тренутно нема функционалну тржишну економију2). Разлог
због ког се Kомисија решила на овај корак потиче од све че
шћих економских проблема са којима се ЕУ суочава у свом
дворишту, с обзиром да значајан број њених чланица има ве
ликих потешкоћа са одржањем буџетског дефицита и јавног
дуга у предвиђеним оквирима (до 3% БДП-а буџетски дефи
цит а до 60% БДП-а јавни дуг).
Јавну управу у државама кандидатима и потенцијал
ним кандидатима карактеришу, пре свега, висок ниво по
литизације, недостатак транспарентности као и недовољни
административни капацитети за примену acquis-a и спрово
ђења обавеза из будућег чланства. Постојање професионалне
и модерне јавне управе значајно је не само из перспективе
чланства у ЕУ, већ је то важно и са становишта квалитетног
пружања услуга свим грађанима и привредним субјектима.
1

2

Communication from the Commission to the European Parliament, the Cou ncil,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,
Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, Brussels, COM(2014) 700,  
p.4.
http://www.europ a.rs/med ij i/najn ov ij ev es ti/3914/ Nov i+ekon oms ki+pri
stup+EU+prema+Zapadnom+Balkanu++.html#sthash.PE0sD8r3.dpuf.

31

Јелена Тодоровић

СТРАТЕГИЈА ПРОШИРЕЊА ЕУ ...

Реформа јавне управе има за циљ већу транспарент
ност, ефикасност као и одговорност према грађанима и при
вреди. Боље планирање јавних политика, њихова координа
ција и развој, системско управљање људским ресурсима без
којих је сувишно говорити о постојању одговарајућих ад
министративних капацитета, упрошћене административне
процедуре, боље управљање јавним финансијама, неопходни
су за спровођење обавеза које проистичу из процеса европ
ских интеграција.  
Стратегија проширења 2014-2015. наглашава да држа
ве кандидати и потенцијални кандидати треба да повећају
напоре у изградњи административних капацитета на свим
нивоима и да ускладе капацитете са својим националним
стратегијама3 (у овом случају мисли се на стратегије за ре
форму јавне управе). Административни капацитети држава
кандидата и потенцијалних кандидата могу се посматрати
као секторски (капацитети по областима за примену прав
них тековина као што су заједничко тржиште, конкуренција
итд.) и хоризонтални (свеукупни капацитети јавне управе).4
Стратегије проширења 2014-2015. дефинише која су то
кључна питања везана за реформу јавне управе на којима
треба да се ради у поменутим државама Западног Балкана:
1. 	 Стратешки оквир за спровођење реформе јавне упра
ве - подразумева постојање политичке воље да се ре
форме заиста спроводе, поред тога неопходно је да
постоји тело које би координирало и контролисало
спровођење ових реформи;
2. Координација и развој јавних политика - обухвата
како Владину, тако и међуминистарску координаци
ју јавних политика, као и развој политика и финан
сијске процене;
3. Државни службеници и управљање људским ресур
сима - односи се на организацију и рад запослених у
државној служби, постојање службеничког система

3
4
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Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, op. cit., p. 5.
Тања Мишчевић, „Maдридски критеријум: административни капацитети
као услов чланства у ЕУ“, Изазови европских интеграција – Часопис за пра
во и економију европ ских интеграција, бр. 1, Службени гласник, Беог рад,
2008, стр. 100.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 29-44

заснованог на заслугама, заједно са деполитизаци
јом и професионализацијом;
4. Одговорност - подразумева транспарентност у раду
администрације, приступ информацијама од јавног
значаја;
5. Пружање услуга грађанима и привредним субјекти
ма - односи се на једноставније и боље администра
тивне процедуре и е-управу;
6. Управљање јавним финансијама - захтева се боље
управљање јавним финансијама као и боља буџетска
политика које се могу остварити применом вишего
дишњих програма управљања јавним финансијама у
координацији са Комисијом.5
Још је у Стратегији проширења 2012-2013. приликом
процене стања реформе јавне управе, наглашено да ће Европ
ска комисија „препознајући изазове држава које теже при
ступању ЕУ, ојачати своје способности процене и праћења
како би се идентификовали кључни проблеми и пружила се
помоћ у планирању, постављању приоритета и имплемента
цији реформи.“6
Европска комисија је још пре неколико година (када је
примећено да поједине нове државе чланице попут Бугарске
и Румуније немају одговарајуће капацитете за спровођење
обавеза које проистичу из чланства), препознала  изазове са
којима се државе кандидати и потенцијални кандидати суо
чавају у покушајима да изграде своје административне капа
цитете и реформишу јавне управе у складу са захтевима ЕУ.
То је допринело да се Комисија директно ангажује у пружању
подршке државама које се налазе у процесу придруживања.
Стратегија проширења 2014-2015. предвиђа јачање ка
пацитета Комисије како би пратила  реформу јавне управе у
државама кандидатима и потенцијалним кандидатима тако
што ће бити активна на два паралелна колосека. На првом
колосеку, Комисија ће наставити да организује два пута го
дишње састанке посебне групе за реформу јавне управе са
државама кандидатима, како би се на тим састанцима анали
5
6

Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, op. cit., p. 4.
Communication from the Commission to the European Parliament and the Co
uncil, Enlargement Strategy and the Main Challenges 2012-2013, Brussels,
COM(2012) 600, p. 5.
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зирали напредак и изазови на овом плану. На другом колосе
ку, Комисија ће ојачати своју сарадњу са програмом SIGMA
(Support for Improvement in Governance and Management), што
ће довести до побољшања принципа стандарда и за спрово
ђење реформе јавне управе.7
Приликом давања закључних оцена тренутног стања
јавних управа у државама Западног Балкана, Европска коми
сија  наглашава да је она још увек у великој мери политизо
вана; транспарентност и одговорност јавне управе, заједно са
професионализацијом државних службеника, питања су ко
јима се треба посветити већа пажња у свим овим државама.8

2. Значај јачања капацитета јавне управе у
контексту придруживања ЕУ
Изградња институција, као део процеса примене европ
ских стандарда зависи од спремности за реформе, стања у
коме се налази јавна управа и од управне традиције поједи
начне државе. Европска унија захтева од држава кандидата
да реформишу систем јавне управе како би развили капаци
тет за примену правних тековина. Ове реформе обухватају
широк спектар активности, од секторских прилагођавања,
успостављањa централне координационе јединице за упра
вљање ЕУ пословима, до стварања професионалне и деполи
тизоване државне управе.
Државе чланице ЕУ имају различите системе државне
администрације, али постоје извесни општи принципи ор
ганизовања државне управе: отвореност, транспарентност,
професионалност, одговорност, делотворност и ефикасност.9
Они представљају основу „европског административног
простора“, тј. скупа административних принципа, заједнич
ких управних стандарда, поступака и вредности који се при
мењују у државама чланицама.
7
8
9
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Milena Lazarević, Sena Mar ić, Amanda Orza, Kreiranje politike i pregovori za
pristupanje EU, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
Beog rad, 2013, str. 24.
Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15, op. cit., p. 20.
„Европски принципи за државн у управу“, СИГМ А радови бр. 27, Европски
пок рет у Србији, Канцеларија за прид руж ивање ЕУ Владе Реп ублике Срби
је, Беог рад, 2006, стр. 209.
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Како примећује Граб, мале су шансе да државе канди
дати изграде једнообразни модел јавне управе будући да чак
ни остале државе староседеоци ЕУ немају jединствени модел
jавне управе.10 Администрације у посткомунистичким држа
вама имале су бројне проблеме са комунистичким наслеђем.
Једна од последица таквог наслеђа јесте и немогућност да се
одвоји бирократија од политике односно, да се умањи утицај
политике на јавну управу.
Недостатак прецизних критеријума за оцену админи
стративних капацитета довео је до тога да је усвајање и при
мена два суштинска закона у домену јавне управе - Закона о
државној управи и Закона о државним службеницима пред
ставља израз симболичке сагласности са ЕУ захтевима а не
производи стварне промене стања јавне администрације. Гец
сматра да је такво симболичко испуњавање ЕУ услова при
мер „плитке односно површне европеизације“.11
Са тим у вези, можемо посматрати и резултате студије
Светске банке из 2006. године која је показала да су већи
ни држава централне и источне Eвропе које су 2004. поста
ле чланице ЕУ, недостајали механизми и административни
капацитети за управљање структурним фондовима и буџет
ским обавезама. У овој студији се истиче да су у помену
тим државама планирање и координација јавних политика
на изузетно ниском нивоу; ова констатација једино не важи
за балтичке државе - Литванију, Летонију и Естонију.12
Када говоримо о државама Западног Балкана међу који
ма има и кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у
ЕУ, Комисије инсистира на одрживости реформи, сврсисход
ној имплементацији acquis-a, а не само усвајању прописа као
што је то раније било случај. Зато се пажња све више усмера
ва на административне капацитете држава кандидата, како
би се осигурао адекватан ниво ефикасности и ефективности
њихових управа. То се може приметити и у документима која
10 Heather Grabbe, „Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU
Accession Process“, p 12., http://ceses.cuni.cz/CESES-141-version1-3_1__Grab
be_2002_Europeanisation_goes_east.pdf, (приступ љено 16.11.2014.)
11 Klaus Goetz, „The New Member States and the EU: Responding to Europe“, in:
The Member States of the European Union, (eds. Bulmer and Lequesne), Oxford
University Press, Oxford, 2005, pp. 254-284.
12 World Bank, „EU-8: Administrative Capacity in the New Member States: The
Limits of Innovation?.” 2006, pp. 48-51.
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припадају пакету проширења (Стратегија проширења, Изве
штаји о напретку) у којима се потврђује важност постојања
добрих административних капацитета држава кандидата.
ЕУ је за државе Западног Балкана увела нове механи
зме са циљем поспешивања и праћења реформи, посебно
кроз механизме аналитичког прегледа усклађености (scree
ning) и увођења мерила (benchmarks) који су постали састав
ни део преговора о приступању. У случају Србије и Црне Го
ре, процес аналитичког прегледа усклађености започео је чак
и пре званичног отварања преговора о приступању. Оно што
се први пут појавило на самом крају преговора са Хрватском
-„прелазна мерила“ (interim benchmarks) очекује се да ће се
више користити у преговорима са Србијом. Из овога произи
лази да ће државе кандидати бити приморане да развију бо
ље административне капацитете, с обзиром да је у поређењу
са државама које су нешто раније постале чланице ЕУ ком
плекснији начин праћења реформи. Заправо, циљ Комисије
јесте да се реформа јавне управе успешно угради дубоко у
системе држава кандидата.13

3. Стање јавне управе у Србији
Након давања статуса кандидата Србији марта 2012. го
дине, ЕУ је закључила да су реформе у две кључне области
у процесу приступања Србије–реформи правосуђа, као по
главља које ће прво бити отворено, а последње затворено, и
реформи јавне администрације, као неопходног оквира свих
активности, до тада спроведене на неадекватан начин и да је
потребно доношење нових стратешких докумената и покре
тање новог цик луса реформи.14
Власти у Србији су 2004. године донеле Стратегију
реформе државне управе. Основни циљеви и принципи ре
форме били су у складу са принципима европског админи
стративног простора. Циљеви су: „изградња демократске др
13 Milena Lazarević, Sena Mar ić, Amanda Orza, Kreiranje politike i pregovor i za
pristupanje EU, op. cit., str. 24.
14 Слађана Младеновић, Јелена Тодоровић, „Реформа правосуђа и јавне ад
министрације у Србији у контексту политике условљавања ЕУ“, У: Стра
тешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савременим међу
народним односима, (ур. Марко Николић, Драгољуб Тодић), Инстит ут за
међународн у политик у и привред у, Беог рад, 2013, стр. 716.
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жаве засноване на владавини права, одговорности, јавности,
економичности и ефикасности и изградња државне управе
усмерене ка грађанима, која је способна да грађанима и при
ватном сектору пружи висок квалитет услуга уз разумне тро
шкове.“15 Принципи којима се треба руководити приликом
постизања ових циљева су: децентрализација, деполитиза
ција, професионализација, рационализација и модернизаци
ја. У спровођењу Стратегије из 2004. године донети су акцио
ни планови за период 2004-2008. и 2009-2012. године, Дакле,
чињеница јесте да је реформа започета још 2004. године али
нажалост, недостајала је потпуна примена усвојених закона и
прописа као и заокружење законског оквира у области јавне
управе. Поред тога, реформа je била је отежана због недовољ
не политичке решености да се она стварно догоди.
Током 2013. постало је јасно да се мора донети нови
стратешки оквир за реформу јавне управе. Влада је преузела
на себе да развије нову стратегију за реформу јавне управе
која би обухватила све кључне аспекте јавне управе   као и
да донесе акциони план за период 2013–2016.  Предлог Стра
тегије реформе јавне управе из 2013. године унео је неке ва
жне новине, пре свега, када је у питању унапређење е-упра
ве, увођење принципа заслуга према раду, заштиту оних који
пријављују корупцију.16 Jедан од приоритета у оквиру ре
форме јавне управе је развијање каријерног, службеничког
система, професионализација и деполитизација кадрова и
обавезна обука службеника. Стратегијa реформе јавне упра
ве предвиђа унапређењe организационе структуре и подси
стема и реструктурирањe како би број запослених одговарао
задацима и циљевима самих институција, да би се донеле
уштеде у систему и побољшало пословно окружење, ревиди
рало доношење јавних политика и побољшала транспарент
ност и одговорност рада.
Последњи годишњи извештај Европске комисије о на
претку Србије у процесу придруживања (октобар 2014.) при
15 „Стратегија реформе државне управе у Реп ублици Србији“, Влада Реп убли
ке Србије, Беог рад, 2004, стр. 14.
16 Миле Илић, Александ ра Илић Петковић, Милан Јовановић, „Достигн ућа
стратешког приступа у реформи државне управе у реп ублици Србији у про
цесу прик ључења Eвропској унији“, Teme, бр. 4, Октобар-Децембар 2013,
Ниш, стр. 1749-1762.
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ликом оцене стање јавне управе у Србији, у потпуности следи
Стратегију проширења 2014-2015. и обрађује кључна питања
у области реформе јавне управе која Стратегија дефинише:
1) Стратешки оквир за реформу јавне управе - новa
Стратегијa реформе јавне управе усвојена је у јануа
ру 2014. године. Стратегија обухвата децентрализа
цију; планирање и координацију јавних политика;
е-управу; јавне услуге и управљање људским ресур
сима; управљање јавним финансијама у области бу
џетског програмирања, унутрашњу контролу и јавнe
набавкe; правну сигурност и јавне услуге, укључују
ћи управне поступке; транспарентност и отвореност
јавне управе.17 Стратегијa је допуњена Акционим
планом којим се предвиђају активности за спровође
ње ове Стратегије у периоду 2014-2016.
2) Развој и координацију јавних политика - Секретери
јат за јавне политике основан је током 2014. године.
Задатак ове новонастале институције је да усклађује
јавне политике Владе, да оне буду оствариве с об
зиром на финансијске могућности и да се доследно
спроводе. Разлог за успостављање Секретаријата је
постојање великог броја националних стратегија (91
секторска и 14 мулти-секторских стратегија) које се
често преклапају а обично не садрже процене свог
утицаја на буџет Републике Србије. 18
3) Јавнe услугe и управљањe људским ресурсима - за
пошљавање представља веома озбиљан проблем, с
обзиром да је његов значајан проценат спровођен
путем нетранспарентних поступака (60% запошља
вања није се заснивало на јавним конкурсима).19 У
недостатку одговарајућег законодавног оквира (За
кон о запосленима у аутономним покрајинама и је
диницама локалне самоуправе још увек није усвојен
иако је нацрт готов још половином 2014.), положај
државних службеника на локалном нивоу регулисан
17 „Стратегија реформе јавне управе у Реп ублици Србији“, Влада Реп ублике
Србије, Беог рад, 2014.
18 „Извештај о нап ретк у Србије за 2014. годин у“, Европска комисија, Брисел,
СВД(2014) 302, стр. 16.
19 Op. cit., стр. 17.
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је општим прописима о раду. Измене и допуне Зако
на о државној управи и јавним услугама извршене су
у септембру, као почетни корак ка даљем напретку у
успостављању адекватног система државне службе
који би био заснован на заслугама када су у питању
селекција, постављање на положај, обука, вреднова
ње, зараде и отпуштање државних службеника.
4) Oдговорност и пружањe услуга - oва два питања се
у Извештају за Србију посматрају заједно будући да
није остварен никакав напредак ни по једном пи
тању.20 Нови   Закон о општем управном поступку
још увек није усвојен иако је његово усвајање било
предвиђено још током 2013. Исто важи и за Закон о
управним споровима али за разлику од првог, овај
Закон је усвојен али већ скоро две године траје њего
во потпуно усклађивање са европским стандардима
судске оцене управних аката.
5) Управљања јавним финансијама - oва област је де
лимично је обухваћена новом Стратегијом реформе
државне управе. Министарство финансија је пред
узело процену јавних расхода и финансијске одго
ворности, а паралелно припрема програм реформе
финансијског управљања, чији је циљ да утврди ре
дослед реформских активности према различитим
деловима система јавних финансија. Од ове реформе
се очекује унапређење управљања приходима и на
плате пореза, прелаз на вишегодишње буџетско про
грамирање, већу ефикасност у политици управљања
дуговима, рачуноводству и извештавању, јавним на
бавкама, јавној унутрашњој финансијској контроли,
мерама против превара и спољној ревизији.21
Европска комисија закључује да су акутни проблеми
јавне управе у Србији недостатак транспарентности у запо
шљавању, непостојање службеничког мерит система, и поли
тизација државних службеника.22 Такође, препоруке незави
сних државних органа попут Заштитника грађана и Повере
20 „Извештај о нап ретк у Србије за 2014. годин у“, op. cit., стр. 17.
21 Op. cit., стр. 18.
22 Ibid.
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ника за информације од јавног значаја, треба уградити у сам
систем.
У новембру 2014. у Бриселу одржан је први састанак
Посебне радне групе за реформу јавне управе чије успоста
вљање је предвидела Стратегија проширења 2014-2015. На
овом састанку учествовала je министарка Удовички, заједно
са представницима Европске комисије и SIGME. Оцењива
ње постигнутог у реформама јавне управе мерено низом по
казатеља развијених у ту сврху започеће већ почетком 2015.
године.

***
Реформа јавне управе завређује посебну пажњу, јер је
успех тих реформи предуслов успеха реформи  осталих сег
мената друштва. Kрајњи циљ јесте професионална,поуздана,
одговорна и економична јавна управа, која ће радити као сер
вис грађана и привредних субјеката.
Важност увођења службеничког мерит система може
се видети и у тврдњи Гаја Петерса да државе које имају ова
кав систем јавне управе показују доста мањи ниво корупције
у односу на оне државе у којима је утицај политике на управу
у значајној мери присутан, чак и када је реч о свакодневним
административним процедурама.23
Увођење мерит система службеничких заслуга у Ср
бији омета  у великој мери партократија, пошто je присутан
давно застарели систем плена (spoil system), према коме се не
само функције у министарствима, другим органима држав
не управе и јавним предузећима, посматрају као партијски
плен, већ и свако радно место у државној управи.24
Неопходно је, али такође и у најбољем интересу државе
кандидата да изгради јаке административне капацитете пре
пријема у чланство у ЕУ. Процес приступања требало би гле
дати као прилику да се трајно успостави функционална јавна

23 Guy Peters, Jon Pierre, Handbook of Public Administration, SAGE Publications,
New York, 2007,  p. 111.
24 Јелена Тодоровић, „Реформа државне управе у Србији и процес европских
интег рација“, Политичка ревија , Инстит ут за политичке студије, Беог рад,
бр. 3/2012, стр. 202.
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управа која не спутава грађане и привреднике већ која је, де
лотворна, ефикасна и представља њихов сервис.
Јавна управа која добро функционише нужан је преду
слов за демократско управљање и као такав непосредно ути
че на способност власти да пружа јавне услуге и подстиче
економску конкурентност и раст а самим тим и поспешује
животни стандард.
Политика проширења једна је од успешнијих политика
ЕУ.  Међутим, треба имати у виду једну од последњих изјава
Жан-Клода Јункера, новог председника Европске комисије
који је ступио на дужност 1. новембра 2014. да ЕУ мора да на
прави паузу у свом процесу проширења како би консолидо
вала оно што је урађено, будући да се у периоду од 10 година
чак 13 држава придружило Унији, али и да ће под његовим
председавањем Комисијом, преговори који су у току биће на
стављени, пре свега са земљама Западног Балкана којима је
потребна европска перспектива.25 Ова изјава значи да у на
редних пет година вероватно неће бити проширења али то не
значи да не треба да се настави са спровођењем реформе не
само јавне управе него и целокупног друштва у Србији која
је један од кандидата за чланство.
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Jelena Todorovic

EU ENLARGEMENT STRATEGY 2014-2015 
- NEW PRIOR ITIES / OLD OBLIGATIONS
Resume
Administrative capacity as a criterion in the accession ne
gotiations is explicitly listed on European Council summit in Ma
drid in 1995. As the Commission in 1997 annually started to pu
blish annually progress reports for each country, it became clear
that disadvantages of these candidates are in connection with pu
blic administration reforms. The progress reports also provide an
overview of the administrative capacity for any individual chap
ter of the EU acquis.
Unlike the Copenhagen criteria where it is possible to mo
nitor and evaluate progress in the negotiation process chapters
acquis, given the lack of the EU acquis in this area, there is no
mechanism for assessing the level of development of administra
tive capacity of a particular state. Bearing in mind the under-pre
pared public administrations from the “Eastern” enlargement,
their experiences greatly influenced the dynamics negotiations as
well as creating new comprehensive approach of the EU towards
the current Member candidates in the field of public administra
tion reform.
Public administration reform is a complex but extremely
important topic for any country. It is about providing the best
possible administration and services, at all levels of government,
to our citizens and businesses. It is also about contributing to a
fair and open society, competitive markets and inclusive econo
mic growth. The trajectories of public administration reform in
the Serbia but also in the rest of Western Balkans can be traced
to the interplay of international and domestic factors. Both the in
ternational and domestic contexts provide opportunity structures
that create incentives for politicians and domestic administrative
policy-makers to invest in the professionalisation of the civil ser
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vice which is one of the most important pieces of the public admi
nistration reform puzzle.
Keywords: public administration reform, administrative capa
city, Serbia, enlargement,  policy, European Union.
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ЕВРОПЕИЗАЦИЈА ИЗ КОЛОНИЈАЛНЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ**
Понекад људи не желе чути истину јер не
желе да се њихове илузије униште.
Ничe
Сажетак
Дискрепанција моћи између ЕУ и земаља кандидата је
енормна те је потребно запитати се колико стварне слободе
земље кандидати уопште имају у приступним преговорима.
У раду се Нова Европа сагледава као ново-вековна и импери
јална структура у процесу проширења са својом опширном
и строгом политиком условности. Кроз проширење, Унија је
у могућности да докажу своју контролу над нестабилним
и сиромашним суседима. Утемељен на тим предусловима,
мотив рада је да прикаже спољну политику ЕУ као потпу
но империјалистичку. Нове земље могу приступити ЕУ, али
након што дозволе имплементацију све шире листе  услова
у законодавни систем. Са формалним усвајањем целокупног
европског законодавства и регулација нове земље не постају
једнаке са старим земљама ЕУ, него постају колоније. Циљ
рада је доказати да кроз вешту употребу политичке и еко
номске условности ЕУ добива економску контролу над не
стабилним и осиромашеним делом континента и нове др
*

Инстит ут за политичке студије, Беог рад.

** Рад је део пројекта бр. 179009 који финансира Министарство просвете, нау
ке и технолошког развоја Реп ублике Србије.
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жаве постају нове колоније зато јер увозе стране вредности
и цивилизацијске моделе без задршке и без критике.
Кључне речи: ЕУ, империја, колоније, Балкан.

1. Увод
У данашње „време беде“ (Хелдерлин) земље југоисточ
не Еуропе су земље „само-колонизирајуће“ културе, са те
жњом ка „колонизацији свести“ јер као увознице страних
вредности и цивилизацијских модела то чине са дивљењем,
без критичког отпора. Такве земље виде себе као европске,
не у потпуности, али и као Другост. Такво схватање је пред
услов за чудновати нови идентитет модернизације које саме
себи намећу. Посредници националних држава и Брисела по
седују необичну двоструку лојалност; према самом пројекту
проширења ЕУ који захтева промену постојећег идентитета
те према очувању властитог идентитета. Пројект проширења
садржи комплет стандардизованих одговора по матрици без
обличног административног језика помешане, с једне стране
са политичким идејама о међудржавној сарадњи, владавини
права, поштивању различитости, једнакости и слободи свих
грађана, а на другој страни то су технички подаци о специја
лизованим подручјима. Унија даје моделе, а земље кандида
ти су их дужне применити. Користећи терминологију Шек ла
ЕУ ствара норме („norm-makers“), а од земаља кандидата за
ЕУ се очекује да буду приматељи тих норми („norm-takers“)1
кроз преношење европских правних стечевина и њихових
спровођења кроз стратегије, акцијске планове и усклађивање
домаћег законодавства са европским.
На тај начин идеологија која се пропагира подразуме
ва продор западних вредности у друге делове света односно
вестернизацију. Ако земље кандидати не обликују своју за
једницу по западним стандардима, они се приказују као ин
фериорни, назадни, Други. Хегеловим речима „гази се хума
нитет ногама“ јер се нова “идеологија суверенитета” темељи
на непризнавању другога који мисли другачије. На тај начин
цели југоисток Европе се проматра као простор између ин
клузивности и екск лузивности, како економски тако и у кул
1
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турном признању. То је кључ разумевања парадокса нове по
литике разноликости коју промиче ЕУ. Колико је такво ста
ње различито од темељне идеје Европе, која се, још од Канта,
залаже за  питање јавног добра. Иза овакве Европе стоји ис
кључиво интерес крупног капитала, а не никакве племените
идеје те од такве Европе обични људи у великој мери немају
користи.

2. Империјалне европске аспирације
Под империјом се обично подразумева подручје које
контролира метропола   формалним припајањем или разли
читим облицима економске и политичке доминације. Кон
трола такођер може бити остварена и кроз различите комби
нације војних, економских и културних средстава, формал
ним или неформалним путем, меком или чврстом моћи, или
комбинацијом обе, дак ле паметном моћи. Исто тако, статус
периферних држава унутар империје није једнак јер неке зе
мље имају приступ процесу одлучивања и ресурсима, док
се друге држе на дистанци или су чак подвргнуте отвореној
дискриминацији и експлоатацији.
Најчешће, центар империје има централизовану владу,
уравнотежену економију и обједињену политичку лојалност,
док периферија има слабу владу, неу равнотежену економи
ју и висок ниво подељене политичке лојалности. Периферија
добива колонијални статус према моћном центру јер се на
периферне земље гледа као на Друге, као нестабилне суседе
које треба преобратити од варвара у „добре“ грађане. Коло
нијални положај нових земаља у приступним преговорима
видљив је у намери ЕУ да добије политичку, а самим тим и
економску контролу над нестабилним и осиромашеним де
ловима Европе кроз веште политичке и економске условно
сти које земље у приступним преговорима морају испошто
вати. Таквим поступцима се умањује највећа снага Европе,
наиме њен плурализам и различитост.
Империјална аналогија даје темељ за описивање разво
ја моћи на темељу неједнакости и њезино управљање култу
ралним различитостима. Дискрепанција између ЕУ и земаља
кандидата је огромна, тако да је упитна номинална слобода
коју земље кандидати имају. Свака земља настоји својим за
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конима заштити или одржати моћ своје државе те је усагла
шавање са европским законодавством чешће привидно не
го стварно. Али и то је прикривено правило које је суштина
империјалних односа и њихове структуралне асиметрије.
Унутар „новог средњевековног царства“ 2 периферне земље
функционишу под de facto (иако понекад и de iure) ограни
ченим суверенитетом. Зиелонка је мишљења да се Европа
треба проматрати из перспективе царства,3 а не „неиндити
фикованог политичког објеката“ и „пост модерне владавине.“
У процесу проширења на исток и југоисток, почетком
21. века Јошка Фишер је нагласио да је потребно оснивање
„центра гравитета“ из којег би се стварале европске или по
литичке интеграције са крајњим циљем стварања европске
државе. Његова перспектива је део етатистичког погледа по
којем европска интеграција делује прогресивно када Унија
добива прерогативе вестфалског типа државе, јединствене
централне владе која контролише териториј са јасним гра
ницама, са заједничком европском војском и полицијом, је
динственим европским грађанством, заједничким тржиштем
и заједничком социјалном политике.  Самим тим очигледно
је да земље центра и земље периферије немају исти положај.
Политичка федерација унутар Уније све је мање могућа због
кризе у ЕУ, економских проблема, опасног политичког ба
лансирање и институционалне ригидности.  Речима Давида
Милибанда  ЕУ  треба бити усмерена ка стварању „модела
моћи“, а не „суперсиле.“4 Потребно је да се више усмери на
унутарње, а не на вањске изазове, пре институције него иде
але. ЕУ није успела комбиновати чврсту и меку моћ јер није
постигнуто јединство у различитости и међусобна солидар
ност чланова заједнице због сувише израженог протекцио
низма, енергетске несигурности и неконтролисане миграци
је као резултата конфликта.
2

3
4
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Политичким елитама предстоји прилагођавање у про
цесу урушавања вестфалског система који је усмераван на
концентрацију моћи, хијерархије и суверенитета и јасно од
ређеног идентитета, јасно одређених граница и новог обли
ка средњевековног царства, са преклапајућим ауторитетом,
подељеним суверенитетом, неједнаким институционалним
аранжманима и мултиплицираних идентитета и меких гра
ничних зона који су подвргнути широко утврђеним регула
тивама. Цела Унија следи модел „извоза“ односно усклађива
ња закона и модела управљања.
Хијерхијска структура управе је исувише неприлагође
на новом средњевековном окружењу, уз изражену структуру
санкција и команде, а не иницијатива и мотивација и не при
хватају се флексибилнији облици економске и администра
тивне управе како би остали конкурентни и доследни. Меко,
прилагодљиво, а не непроменљиво и чврсто законодавство
треба бити норма којој се тежи, економија мора бити базира
на на стимулисању раста, а не на централној редистрибуцији
или ригидним мерама штедње које се као указ шире из Бри
села. Суочена са потенцијалном нестабилности због својих
сиромашнијих и мање сигурних суседа, Унија ће, као и свако
царство, наставити ширење како би осигурала своје подручје
изван својих граница.5
Империјални облик функционисања видљив је и преко
улоге европског парламента који иако је једино тело изабра
них представника, све мање има важности, а са све већим
изгледима да се попуни представницима евроскептичких
странака. Жели ли се промена империјалног облика функци
онисања ЕУ, у будућности би политичка елита ЕУ  требала
тежити стварању демократије на другим принципима, а не
само бити фокусирана на представничку демократију. Пот
пуно је занемарен сегмент јавне расправе, размена мишљења
у јавној сфери и давања могућностима самим грађанима да
буду у позицији супротставити се одлукама тела ЕУ.
Сам процес приступа и приступних преговора има об
лик диктатуре и подређивања нових чланица због широке
листе услова за улазак у ЕУ, а земље кандидати немају велик
простор за преговоре или за одбацивање услова. Најшири
5

J. Zielonka, Is the EU Doomed?, Polity Press, Cambridge, 2014.
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услов је поштoвање и успостава демократског система одно
сно широко схваћена стабилност институција које гарантују
демократију, владавину закона, поштивање и заштиту ма
њина, сходно Копенхашким критеријумима из 1993. године.
Штавише, приступање Унији претпоставља стварање еко
номских, политичких и институционалних услова  потреб
них за консолидовање новог облик наметнутог облика демо
кратије. Стриктна условност у приступним преговорима на
води на закључак да је спољна политика ЕУ империјална јер
је кроз тај процес Унија у могућности контролисати неста
билне и сиромашне суседе. Примарност у стварању ЕУ  Моне
је видео у институцијама за које је сматрао да управљају од
носима између људи јер су оне стварни стубови цивилизаци
је.6 Предност је дата изградњи институција, а не економских
и културних веза са циљем да се постепено креће ка изград
њи европског грађанства. Унија има вишеслојну и мултицен
трализовану структуру управе. Различите невећинске ин
ституције доминирају над слабим европским парламентом, а
није могуће ни сагледати, осим у бирократским покушајима,
стварање европског demosa или стварању европског јавног
простора. Чланицама ЕУ недостаје осећај транснационалног
политичког јединства и заједничког глобалног циља.7
Унији недостаје јак и кохерентан осећај културног
идентитета, док процеси глобализације са својим масивним
приливом радника и капитала представљају проблем за одр
жање минимума суверенитета и хијерархијског одлучивања.
Евробирократе и управна тела Уније настоје свим силама
одржати ниво контроле над глобализацијским процесима и
задржати суверенитет унутар својих граница. Зато су и ве
лика настојања, успркос огромним противљењима за увође
ње одређених облика централне европске владе, не само у
областима вањске, монетарне и социјалне политике, већ и у
областима одбране, законодавства и унутарњих послова саме
Уније.
Упркос службеним ставовима, процес проширења је
усмерен ка остварењу замисли Јошке Фишера, односно ка
стварању темеља за европску федералну државу. Процес
6
7
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проширења уз обавезно испуњење acquis communautaire, од
носно имплементације или усклађивања преко 30000 закона
домаћег законодавства са европским, усмерен је на стварање
јединственог тржишта.

3. Изједначавање сфере друштва и државе
Речима Хане Аренд, обележје нашег времена је одсуство
или неуспех покушаја мишљења те изједначавања мишљења
и памети, технолошке довитљивости и инструменталне ра
ционалности,  под изговором изградње државе као колекти
витета те изједначавање сфере државе и друштва. Међутим,
заједништво није нешто у чему људи искрено делују, већ се
намеће, полазећи од лажне пројекције лажног „ми“. Још на
почетку 20. века, Вебер указује да се слобода и демократија
могу остварити само тамо где постоји одлучна воља народа
да се не дозволи да се њиме влада као стадом. Јесмо ли у томе
успели? Имамо ли довољно воље и снаге „мислити“ незави
сно од непостојећег и виртуелног света који се преноси преко
медија? Сфера политике одавно је постала оквир унутар кога
се укрштају различити облици симулације. Бодријар говори
о симулакруму – систему симулација који преобликују ре
алност. Нестаје принцип, а остаје савршена баналност. Зато
данас и нисмо далеко од оног што Маркузе назива једноди
мензионалним светом. Сада смо у фази хегемонизма, добу
покоравања истом принципу.
Детерминизам није неизбежан, слобода мишљења о об
ликовању света у складу са максималним могућностима ни
је детерминисана судбина сваке особе, дак ле, за слободу се
треба борити док још увек имамо људскости, док нисмо по
стали генетски модификовани, односно док тежимо облико
вању и развоју друштва и  државе по мери човека. Човек губи
и себе и обликовање себе као друштвеног бића ако се пре
пусти послушности и покорности. Није довољно променити
свет јер се то и онако дешава, често без нашег суделовања.
Али промена сама се мора тумачити, схватити и приметити
да се свет не би мењао без нас и да не би постао свет без нас.8

8

А. Ginter,  Zastarelost čoveka, Nolit, Beog rad, 1985.
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Изузетно је јака моћи памфлетизма као онемогућава
ње независног мишљења које тежи претварању мноштва у
послушну масу коју на окупу држи војничка дисциплина и
низ непрекидно понављаних фраза, а то је могуће јер су љу
де чешће покретала ирационална од рационалних рјешења, а
масе сувише заслепљење да би им се дозволило поступање
по властитим изборима.9
Људи се теше чињеницом што су под заштитом, ми
слећи да су сами изабрали властите скрбнике.... у таквом си
стему грађани за тренутак излазе из овисности, како би од
редили господаре, а затим се враћају у овисност.10  Тешко да
се може рећи да данас народ влада, наиме народ само бира
оне који владају. Увелико је присутна “идеологија” патерна
лизма, а према Токвилу и Канту патернализам почива на ато
мизираној и беспомоћној маси, тј. на непунолетству човека и
непоштовању његових слобода. Заједница је увек снажнија
од поретка, власт је „негде другде“, а не у кључним политич
ким институцијама. Патријархална и традиционалистичка
култура, замењена је универзалистичком идејом припадно
сти европској заједници народа која дубоко у себи садржи
бежање од слободе. Сам тај бег је по Фрому потпуна равно
душност спрам слободе, њезиног појма. Тежити слободи зна
чи тежити уклањању препрека, борити се за личну слободу
значи не дозволити да нас спречавају, да нас искориштавају
или поробљавају други људи чији су циљеви другачији од
наших.
Још је Маркс, следећи Хегелову филозофију указивао
да је за слободу човека потребан слободан свет 11 те је као
категорички императив слободе истицао захтев “да се сруше
сви односи у којима је човек понижено, презрено, поробљено
и напуштено биће”.12
Онај ко није самосвестан (слободно и самоделно биће)
он још није човек, те је остао само природно биће. Ако ни
си у себи имао додатне снаге да постајеш човјеком (јер је то
мукотрпан процес који траје читав живот) јер је доспети к
9 I. Belin,  Četiri ogleda o slobodi,  Filip Višnjić, Beog rad, 1992.
10 N. Bobio,   Liberalizam i demok racija, Biblioteka Erazmus, Novi liber, Zag reb,
1992.
11 G. V. F. Hegel,  Pravni i političk i spisi, Nolit, Beog rad, 1981, стр. 216.
12 K. Marx, F. Engels, Rani radovi,  Naprijed, Zag reb 1961, 156.
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себи као човеку једини истински задатак, онда си остао пуко
ништа.13 Очигледно, много је лакше зависити од других него
мислити, расуђивати и одлучивати сам за себе. У индивиду
алном и у политичком животу слобода је много више терет
него  повластица. Власт која на себе преузима одговорност
одлучивања “потискују и уништавају и сам смисао слободе,
али ослобађају човека сваке личне одговорности”.14
Иако сакривени под плаштом напретка и цивилизациј
ског достигнућа могуће је видети обрисе политичког тотали
таризма у којем се одређује шта би индивидуа требала учи
нити, а да то што уради буде изложено очима моћи и буде
под сталном присмотром и контролом. Снaжна су уверавања
да се сиромаштво и беда морају подносити јер се све мора
жртвовати због великог циља – националне слободе, држав
ног и територијалног интегритета, сада је замењена уласком,
без алтернативе у ЕУ.
Једно од главних обележја националног карактера зе
маља западног Балкана је подложност „колективној грозни
ци“15 као oблик поданичке културе. Зато и нисмо у могућ
ности „видети стварност онаквом каква јесте, и пре свега,
разбити митове и илузије које нас приморавају да посма
трамо себе, ствари и ситуације туђим очима.”16 Хегеловим
речником, човек је тако многостран да се од њега све може
направити те је способан за најбудаластија сујевјерја или
највеће хисторијско и политичко робовање.17 Човеку никада
није тешко своје неразумне и аморалне радње рационализо
вати (оправдати), тј. да себи и другима докаже да су његови
поступци разумни, чак и једино могући. Њему, није тешко да
се понаша ирационално, али му је готово немогуће да својим
акцијама не да изглед разумне мотивисаности.18
Токвил изнад људи види огромну старатељску власт
која се сама брине да им осигурава задовољства и да бди над
њиховом судбином. Она је апсолутна, свеобухватна до сит
ница, уређена прописима, далековида и блага. Личила би на
13
14
15
16
17
18

M., Kang rga,  Šverceri vlastitog života,  Republika, Beog rad,  2001, стр. 257
E. Kasirer,  Mit o državi, Nolit, Beog rad, 1972, стр. 280-292.
J. Cvijić, Balkansko poluostrvo, SAN U, Beog rad, 1987.
K. Kosik, Dijalektika krize, NIP Mladost, Beog rad, 1983, стр. 122.
G. V. F. Hegel, Rani spisi, Veselin Masleša, Sarajevo 1982, стр. 23.
E. From, Zdravo društvo, Rad, Beog rad, 1980, стр. 83.
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очинску власт, кад би јој сврха била да људе припреми за
живот, али она, тежи само томе да их непроменљиво задржи
у детињству, желећи да им даје и одређује, брине о сигур
ности, задовољава њихове потребе, води њихове главне по
слове, управља њиховом делатношћу, уређује наслеђивање.  
Може ли их сасвим ослободи  муке да мисле и труда да живе?
Тешко се данас може говорити о Кантовој крилатици
„sapere aude“ тј. имај храбрости да искажеш свој властити
став који ћеш бранити, и буди човек. Немогуће је да човек
поштује другог човека ако не поштује себе. Морални и ли
берални напредак подразумева проширење нашег смисла за
суосећањем према људским бићима која пате и која су инсти
туционално понижена. Све се више губи индивидуа лно јер
се стално централној власти признају нова права или је пу
штају да их сама узме те грађанима “не преостаје ни енергије
ни времена за политички живот” док им је приватни живот
у демократијама пун деловања, пун жеља и послова.19 Бледе
старе лојалности, нове се намећу, а традиције се мењају.
Изразита је асиметрија одржавања и монополизовања
процеса које политичке елите у име владе проводе у ЕУ на
субјективно удаљеној бриселској позорници  и демократске
партиципације грађана и равнодушности, чак и апатије гра
ђана уније око одлука европских тела. Хабермас примећује
да недостаје грађанска солидарност која овиси о процесима
учења које се може потакнути перцепцијом економских и
политичких нужности те да грађани требају активно парти
ципирати у заједничком процесу демократског одлучивања
који иде преко националних граница.20 Општа европска гра
ђанска солидарност не може настати ако социјалне разлике
између држава чланица постану трајне структурне значајке
између сиромашних колонија и богатог центра. Унија није у
могућности осигурати “униформност животног стандарда”
будући да се она односи само на распон варијација социјал
них услова живота прихватљивог  из перспективе дистрибу
тивне праведности, а не на уједначавање културних разлика.
Још од 70-их година 20. века теорија зависности је предви
19 A. de Tocqueville, O demok raciji u Americi, Informator, Fak ultet političkih zna
nosti, Zag reb, 1995, стр. 616.
20 J. Habermas, The Crisis of the European Union: A Response Cambridge, Polity
Press, 2013.
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дела да ће богате земље које се налазе у „центру“ глобалног
тржишта контролисати и задржавати у стању сиромаштва
неразвијене земље „на периферији“ система.21 Док сувере
нитет подразумева апсолутну контролу територије у прав
ном смислу, de facto је владавина унутар сопствених граница
ограничена. Испуњавањем критерија и услова који дугороч
но иду на штету саме државе, нове потенцијалне, али и неке
од нових чланица ЕУ, добровољно дају део свог суверенитета
и постају „квази државе.“22 У међународном поретку државе
универзално не располажу неограниченим суверенитетом, а
нису ни све државе једнаке. Територијалност, суверенитет и
једнакост, владајући принципи тог идеа лног система, често
су илузија зато јер механизам глобалне проведбе једноставно
не постоји. Мале и слабе државе се у осигурању својих ин
тереса одржања државности позивају на међународно право,
док велике силе проводе политику својих интереса који често
нису усаглашени са међународним правом. Софистиковано,
сакривено иза универзалних идеја демократије, слободе и
једнакости, међународна политика се своди на Тукидидову
обсервацију пре 2500 година да велики раде оно што желе, а
мали оно што морају.  
Бивши председник Чешке Вацлав Клаус види прое
вропску политику садашње чешке   владе, како ју је назвао
„повлађивање Бриселу“, као његов, али и пораз 10 милиона
Чеха. Он види додирне тачке са ЕУ и тоталитарним кому
нистичким системом у чињеници да евробирократе нису у
стању извући поуке из криза. Клаус наглашава да ЕУ Лиса
бонским споразумом престаје да буде ЕУ националних др
жава и постаје унија губернија и провинција. Увелико нагла
шаване ЕУ дотације из еврофондова за различите програме у
Чешкој, прати масовна корупција, а не утичу на просперитет
земље.23 Потпуно друго виђење своје земље има други че
шки политичар, припадник евробирократије, Штефан Филе,
21 Dž. Naj,  Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kult ure, Beog rad, 2006,
стр. 15.
22 „Квази-држава“ је бивша колонија која је добила независност од империје
те је добила признање од УН као суверене државе по међународном праву.
Види у: R. H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and
the Third World, Cambridge University Press, Cambridge 1990, стр. 21.
23 http://www.med ia1.rs/pol it ik a/1459615/2776195/Klau s_Ulaz ak_u_EU_por az_
Ceske
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ЕУ комесар за проширење. По њему, улазак његове земље у
ЕУ је трансформисао Чешку, вратио је наду и достојанство,
слободу и сигурност да се усмере на развој сопствених идеја
те слободу за развој пуних потенцијала.  

4. Прелазак из националног у наднационално
Све више се истиче простор као димензија национал
не државе. Простор има апсолутни приоритет у политичком
имагинарном националне државе.24   Простор који је битан
у време настајања нових држава сада је исто тако важан за
ЕУ која осмишљава заједнички пројекат за прихватање или
колонизирање периферног простора у заједницу европских
народа. Како би се напредовало ка европским интеграцијама,
националне елите указују на потребу „жртвовања“ нацио
налног простор у име виших циљева „европске перспективе“
који воде побољшању живота. Политичке елите имају уло
гу колонијалних елита, реформатора, проводитеља западних
вредности и олигарха који себе схватају као менаџери запо
слени у транснационалној корпорацији.25 Постојећа политич
ка елита која није ни револуционарна ни иновативна, тежи
бирократској стабилности, односно центализованој контро
ли као једином темељу за ефикасно управљање.26
Стварност се обликује према примарном циљу придру
жења европској породици као нова врста идеологије, „иде
ологија суверенитета.“ Сви демагози, понајпре на Балкану
знају да је масу могуће покренути  ако јој се понуди “ваљан”
емотивни разлог јер рационални разлози тешко покрећу ма
се. Не само да их неће покренути, већ се човјек-маса неће ни
бавити рационалним разлозима. Рационално се потискује из
колективне перцепције и акције. Појединци у маси, према Ја
сперсовом мишљењу, доживљавају “сви ми” као “ја”. Маса
не мисли ништа и неће ништа, већ живи у сликама и стра
стима.”27

24 S. B. Mor rs, Svet snova i katastrofa, Čigoja štampa, Beog rad, 2005, стр. 30.
25 А. Дугин, Четврта политичка теорија, MIR Publishing, Беог рад, 2013.
26 Z Bžežinski, Amerika – Kina i sudbina sveta, Albat ros plus, Beog rad, 2013, стр.
173.
27 K. Jaspers,  Opšta psihopatologija, Prosveta, Beog rad, 1990,  стр. 601.

56

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 45-69

У данашње се време оспоравају везе Балкана и Евро
пе заборављајући да је Европа јединствен спој грчке, рим
ске и хришћанске традиције коју је управо Визант сачувао у
средњем веку, док је Западно Царство нестало под најездом
варвара. Временом је и овај простор променио расположење
према Европи јер се бриселске бирократе, претворно и де
кларативно заговарају за демократију и људска права, али се  
стварно залажу за интересе својих земаља, а много чешће за
интересе корпоративног капитала. И саме политичке „елите“
радо потенцирају то одређење доказујући да су спремни не
критички усвојити западне обрасце те сваким испуњавањем
задатих обавеза бити ближе „европској породици народа“,
поистовјећујући тај процес са процесом неопходне модерни
зације као једног од главних интереса друштва на Балкану.
Медијски се на овом простору улазак у ЕУ представља
као прелазак из периферног у евентуа лно средње развијено
друштво након испуњења која условљавају стандарди ЕУ.
Велика опасност на путу ка ЕУ је начин на који се он пре
зентује или чак намеће јавности. Идеја уласка у евроатланске
интеграције постала је идеолошка основа за сваку врсту де
ловања те као што  раније није било друштвено пожељно „не
слагање” са црвеном звездом, сада се на исти начин гледа на
оне који нису за нову (или другачије обојану) жуту звезду.
Лакше остваривање циљева политичке олигархи
је усмерено је на „заборав“ и  на постојања разлике између
слободе у друштву и самовоље државе јер је то темељ до
бробити државе и друштва, па и самих појединаца, те их
свакодневно уверавати да није све већи број људи у зави
сном односу спрам државе.  Владајућој елити је лакше упра
вљати зависним, него независним појединцима те је у  кри
зним периодима лакше управљати и манипулисати масама
и одуговлачити са одлукама јер се на тај начин лакше може
пласирати намера и умањити критика јавности, а створити
околности у којима ће велика популација грађана веровати
у исправност политичких одлука. Политичке елите се кори
сте идејама, симболима и паролама у својим настојањима да
владају људима, а да они то не знају или да тога нису свесни
те због тога говор има прворазредан значај за оне које имају
власт и моћ. Технике манипулације усмерене су ка потица
њу несигурности и страха, напетости, сукоба унутар група,
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недоследности у ставовима те раскорака између званичне
идеологије и стварног понашања људи. Урушавањем једне
идеологије и ширењем неолибералног пројекта, проузрочен
је раскид, дошло је до прекида те се континуитет морао не
како „надоградити“. Реконструкција унутарњег и вањског
европског простора донела је нове (или појачала старе) диле
ме, суочавања и заплете. Трансформисао се дотадашњи об
лик капитализма, створена је нова социјална структура. Хо
ће ли одговори водити ка редефинирању неких од темељних
стубова властитог идентитета (нпр. социјалног пројекта) у
име прилагођавања захтевима доминантног нео-либералног
пројекта глобализације у прилог владавине права или њего
ве релативизације?  У социјалној сфери изражено је незадо
вољство грађана због ерозије социјалног модела и увећавања
егзистенцијалне несигурности. Европа је ушла у динамику
страха, уместо  динамике наде.28
Данас грађани све мање верују идеји да је ЕУ заједнич
ки пројекат изградње демократије, мира, добробити, а све
више арена у којој се државе боре за своје националне ин
тересе на темељу зеро сум логике, ситуације у којој успех
појединца повезан са избором других. Политичка елита зе
маља западног Балкана константно очекује ентузијазам код
грађана око прикључења ЕУ образлажући такав приступ као
јачање свог европског идентитета и раскид са прошлости.
Због свега тога и не чуди да је политичкој олигархији у ци
љу да народ постане маса људи неспособних да самостално
мисле, невешти да владају својим нагонима, необразовани
да управљају јавним пословима, неорганизовани у остваре
њу својих интереса. Све док маса нема могућност контроле
политичких елита ми се само „играмо“ демократије.29 Људи
су обманути и део своје слободе предају било коме јер се по
везују пред опасности. Али, и кад нема опасности, они се и
даље везују и предају у руке онима који хоће њима владати.30
Господари идеја користе идеје да изазову жељене последице,
желе промену у понашању масе јер они своју вољу и груп
28 A. Sever in, „The Fut ure of the EU: A Need for New Vision“, Internationale Politik
und Gesellschaft, 2006, No. 1, p. 14.
29 Маса је израз који се користи за изражавање презира. Види S. B. Mor rs, Svet
snova i katastrofa, Čigoja štampa, Beog rad, 2005, стр. 172.
30 L. Tolstoj,  Dnevnici II, Prosveta, Beog rad, 1969, стр. 116.
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ни интерес претварају у истину. Фром је такођер упозоравао
да је свест просечног човека углавном лажна свест и састоји
се од фикција и илузија, а који стварности у ствари није ни
свестан и не може постати свестан реа лности иза фикција.31
Човек је склон изгубити слободу, а да тога није свестан или
како би рекао Гете, нико није тако безнадежно заробљен као
они који погрешно вјерују да су слободни.
Није се пронашла велика прича о ослобођењу и нема
природе којој се можете вратити. Гледајући према Западу у
потрази за оним природним (за које се тврдило да не посто
ји) земље западног Балкана нису нашле ништа.32 Потребно
је уверити јавност да ствари морају постати горе пре него ће
постати боље јер ће политика стабилизације, либерализације
и изградња институција, правне државе и владавине права
довести до слободе и просперитета. Добра вест је непожељна
вест јер би из добре вести могла никнути нова идеја, а нове
идеје су велике опасности за владајуће елите. Наметање ста
вова и уверења људи, кључна је полуга моћи јер је моћ „на
терати“ људе да мисле на начин владајуће структуре. Људи
на темељу, заправо, туђих ставова дају пристанак за импле
ментацију одређене мере, од којих им све до једне не иду у
прилог.
Људи не теже нити срећи, ни слободи, ни правди, већ
пре свега сигурности. И управо зато човек жртвује слобо
ду неким другим погодностима и вредностима као што су
безбедност, статус, напредак, моћ, врлина, правда, једнакост,
братство и друге вредностима које су неспојиве с постизањем
индивидуа лне слободе.33 Појединац тежи слободи која му из
миче те се све мање говори о слободи, а све више о напретку
који постижемо у процесу приближавања ЕУ и сигурности
коју ћемо добити кад постанемо формално и правно део ЕУ,
те праведности и једнакости које утемељене у законима има
ти све државе у великој европској заједници.
Потребно је размишљати о новим опасностима које до
лазе, не са илузијама које умирују масе, већ са чињеницом
да данашњи систем глобализације одбацује чак и идеје да
31 E. Fromm,  Psihoanaliza i religija,  Jasen, Nikšić, 2002, стр. 56.
32 I. Dichev,  „The Post Communism Condition“, Presentation at Dubrovnik, 1990.  
33 I. Belin,  Četiri ogleda o slobodi, Filip Višnjić, Beog rad, 1992, стр. 248.
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је масе потребно умиривати. Треба ли жалити за нестанком
светова снова и нада или стварати нове? Док се стари све
тови распадају, кошмари остају, али зато јер су их створиле
структуре моћи.
Грађани земаља западног Балкана теже социјал-демо
кратском облику транзиције, док је политичка елита скло
нија нео-либералној форми. Политичка елита, занемарује
друштвену реа лност, потребе и тражења грађана те показују
помањкање веза са реа лношћу, у ствари живе само у свом
реа лном свијету који је далеко од реа лног свијета грађана.
„Наши“ политичари као да не виде или не желе видети да су
владајуће европске политичке елите ограничене у схватањи
ма властитих друштава, потреба грађана, корена кризе, раз
лога за повећано насиље, јачање ултрадесничарских снага,
отпора према даљњим интеграцијама. Како се таква елита
може бавити проблемима друштава изван ЕУ, њиховим (на
шим) транзицијским проблемима, кризама, сукобима и про
налажењу одговора глобалним изазовима? С друге стране у
високо бирократизованом амбијенту, конформитет, опрез и
повлађивањем претпостављенима често је темељ напредова
њу у каријери док се лична храброст и приватна иницијатива
миноризира и исмејава.
Политичка једнакост захтева владавину воље народа у
складу са одлуком већине те законодавство које се темељи на
потребама друштва о којима оно у својој укупности одлучује
само.34 Та правна начела више нису у супротности с нацио
налним посебностима, већ произлазе из специфичног зајед
ничког деловања духовности народа. На општој разини узро
ке описаног стања  могуће је тражити и наћи у чињеници
да одувек у свету постоји разлика између жељеног живота
и онога који се може остварити у постојећим животним
околностима. Те две визије готово се никад потпуно не пре
клапају, а људска би историја могла бити протумачена као
трајни покушај смањења разлика између те две предоџбе. У
том контексту ЕУ може се, дакако, схватити као саставни
део тог аспекта човекове судбине и природног тока култур
но-повесног континуума.

34 G. G. Gervinius,  Einleitung in der Gechischte der Neunzehtnten Jahrhunders,
Frankf urt, 1967.

60

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 45-69

Политички идентитет грађана, без ког ЕУ не може де
ловати, ствара се само у наднационалном јавном простору.
Такво обликовање свести није могуће елитистичким образо
вањем „одозго“ и није се могуће проводити административ
ним одлукама. ЕУ је механизам бирократског управљања и
рестриктивне регулације, а не гарант доброг живота.  Кризу
идентитета нужно је решити надилажењем оквира нацио
налне државе те успостављањем паралелних механизама по
литичке делиберације. Хабермас предлаже да се Европа веже
уз гаранцију темељних права и вредности као што су право
на образовање, социјалну праведност, аутономију и парти
ципацију. За њега су, европско грађанско друштво, јавност
и заједничка политичка култура, уистину изграђене, довољ
не претпоставке за политичко заједништво Европе. Његово
промишљање је покушај превладавања постојеће политичке
збиље јер полази од претпоставке да је национална држава,
па чак и кад је демократска, дошла до границе своје дело
творности јер више не може „политички укротити глобално
неспутани капитализам“.   Може ли се у таквом стању оси
гурати главно постигнуће суверених националних држава
утемељено на просветитељству те усмерено ка смањењу по
литичке власти?
Пут до превазилажења законодавног дефицита мора
бити утемељен на  стварање европске јавне сфере, као мре
же која пружа грађанству свих чланица једнаку могућност
суделовања у процесу фокусиране политичке комуникаци
је.35 Демократско законодавство захтева двоструки контакт
између институционализоване делиберације и доношења од
лука кроз парламенте, судове и административна тела с јед
не стране, и процеса неформалне масовне комуникације, с
друге стране.
Еволуција интеграције у Европи са собом доноси и ево
луцију система заједничких вредности. Заблуде настају због
привида да је у ЕУ, у њеној идеји и у пракси, примаран си
стем вредности утемељен на бољитку човека, као појединца
и као члана заједнице. Ипак, данас је најважније   увећање
капитала и све је израженије друштво обесправљених, глад
них и јадних људи, као нове класа која се формира. У овој
фази неолиберализма немогуће је сагледати било какав саве
35 J. Habermas, Eseji o Europi, Školska knjiga, Zag reb, 2008,  стр.  40.
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за радника и синдиката у институционалној борби за власти
та права, а битно политичко устројство остаје сила власти и
симбиоза насиља и осиромашења.

5. Зак ључак
Према класичној њемачкој филозофији која је трагала
за кореном зла, права бит зла се односи на подизање парти
куларитета на ниво принципа. У данашње време се партику
ларитет западног схватања жели показати као универзално
прихватљив образац ког је потребно прихватити, са прима
том на универзални морал „људских права“ и економских за
кона отвореног и слободног тржишта, социјалног прогреса
и технолошког развоја. При томе треба истакнути да се по
литичке одлуке замењују техничким и да место политичара
заузимају техничари и менаџери и полако идемо према добу
потпуног укидања политике. Колонизација је игра која је на
метнула као и њезина фиксна правила која се морају пошто
вати, а  избора нема те нема ни слободе.
У складу са таквом перспективом и сам поступак при
кључења могуће је проматрати као колонизацијски процес
и саме свести људи и територија. У перспективи намерног
политичког далтонизма „напредни запад“ с позиције моћи
гледа на „заостали исток и југоисток“ и намеће своје право,
врло често и обавезу да „заосталом југоистоку“ прописује и
намеће моделе законодавног поретка, начина промишљања а
тиме и обликовање идентитета. Иза просветитељске рацио
налности и цивилизацијске нарцисоидности „напредна Евро
па“ осуђује, прозива и кажњава заостале народе Балкана. На
мерно и свесно се потискује реа лна и занемарена блискост
земаља на Балкану на којој се и заснива „моћна онтологија
Балкана“ (Марија Тодорова), а намеће се приказ Балкана као
разбијеног брода који у себи садржи обиље неслоге и нетр
пељивости те нетко споља мора да га држи не би ли потонуо
(Исидора Секулић).
ЕУ има обрисе новог средњевековног царства, пре него
супер државе вестфалског типа, али је продужена рука запа
да под руководством Америке. ЕУ је различитост политич
ких заједништва и лојалности, мултипликованих идентите
та, економске хетерогености и нејасних граница, а држава
вестфалског типа  има јасну структуру хијерархије са једним
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центрум управе, културном и економском хомогеношћу те
утврђеним границама. Данас националне елите пропагира
ју „жртвовање“ националног простора у име виших циљева
„европске перспективе“ као привлачан емотивни разлог, као
залог боље будућности, али као облик нове врсте идеологије.
И сада је рационално потиснуто из колективне перцепције.
Колико је европска перспектива у данашњем тотали
тету, који је окренут против хуманизације друштва могућа,
тешко је рећи, али за слободу се човек мора борити и мора
је желети. Многи је и не желе јер сматрају да је имају, а нико
није тако безнадежно заробљен као они који погрешно веру
ју да су слободни. Мерила савременог друштва су усмерена
на потпуно брисање чуђења и учење за стрпљиво и покорно
подношење критички непромишљених, укорењених појмова
као темеља манипулације људима. Из темеља је пољуљана
човекова самосвест и саморазумевање, а човек се не бори за
своје очовечење већ су се препустили процесу  претварања
људи у стадо плашљивих и вредних животиња које неће има
ти ништа од слободе у демократије. Остаје само тиха патња
и „бол без имена“ (Хегел) неактивности у поремећеној дру
штвеној вези и искљученом смислу могућег избављења.
Мишљење је главно оружје у борби против бирократ
ских сила друштва („друштво никога“, „власти никога“) у
борби за стварну слободу и аутономију појединаца. Потреб
но је научити мислити на нов начин како би се могао од
упрети последицама успона друштва у модерном добу које
је освојило „јавну сферу“ и искључује могућност деловања.
Уместо деловања друштво од својих чланова очекује одређе
ну врсту понашања, намећући безбројна правила која имају
за циљ „нормализацију“ својих чланова, присиљавајући их
на послушност која искључује спонтано деловање или из
ванредна достигнућа. Друштвени менталитет који је усме
рен само на „администрирање“, искључив је и чак погубан за
деловање и истински политички живот.
Заговарање европеизације у свим сферама друштва
производи процесе да становништво трајно подноси про
тивречност између принципа и његовог спољнег приказива
ња. Светска банка и ММФ су успешно осмислили концепт
„структурних прилагодби“ које државе морају проћи како
би спасиле економију од кризе. У ствари они себи земље у
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развоју покоравају на темељу лажних претпоставки и отво
реним изнудама с темељном поруком ако желите спасити др
жаву, продајете је.
Нове земље кандидати нису “освојене” као праве коло
није, већ су оне позване, као сиромашне и неу ређене земље
да се придруже ЕУ. Након завршених приступних прегово
ра, тим државама је понуђено да учествују у телима које до
носе одлуке у ЕУ. Ипак, дискрепанција у моћи између ЕУ
и земаља кандидата је енормна те је и логично запитати се
колика је стварна слобода земаља кандидата у приступним
процесима. Њихово пристајање на законодавство ЕУ је ви
ше привидно него стварно, али превара је темељ империјал
них односа и њене структуралне асиметрије.36 ) Зато је и ло
гично да периферне земље имају de facto (понекад и de jure)
ограничен суверенитет. Суверенитет ће бити у првом реду
нарушен прихватањем великог броја закона чиме се мења
сама структура друштва јер се обликује према схватањима
западноевропског законодавства. Колонијална перспектива
је видљива и доношењем најновијег закона о раду ког Кон
федерација слободних синдиката види као облик “робовла
сничког” система. По новом Закону о раду новчана примања
запослених ће бити смањена, колективни уговори престати
да важе у року од шест месеци после усвајања законских из
мена, а рад синдиката практично укинут. Овакве измене За
кона о раду траже страни инвеститори јер овакве услове рада
не могу увести у својим земљама већ само у колонијама. Да
би се национална радна класа учинила атрактивном, а тиме и
„погодном за продају“ треба осигурати најниже палте и нај
виши ниво послушности самих радника.37 )
Како се може говорити о напретку када су све државе
различите или функционишу различито? Мора се јавити не
слагања и приближавања која су дефинисана географским,
историјским и постојећим културним обрасцима. Додатна
колонизација је узрокована глобализацијским процесима ко
ји и моћнијим државама одузимају суверенитет. Националне
државе европског типа карактеришу границе које су исто
добно војне, економске, културне и функционалне. Прела
36 J. Zielonka, Europe as Empire: nature of the Enlarged EU, Oxford University
Press, Oxford, 2006.
37 V. Robinson, Podsticanje poliarhije, Albat ros plus, Beog rad, 2012.
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зак границе значи улаз у империј или другачије економско
подручје, другачију заједницу и различити сет функционал
них обележја од образовања, социјалне политике и законо
давства. Та територијална подударност различитих облика
граница њен је карактеристичан елемент, али и принцип ле
гитимитета. Границе, као једно од важних обележја, нацио
налних држава губе своју важност уласком у ЕУ и требају да
нестану као и свест о добровољној колонизацији. Државе у
колонијалном облику немају структуру државу и развој који
саме обликују због „нужности инвестиција по сваку цену“,
које су, краткорочно исплативе инвеститору, а дугорочно не
потичу друштвени развој. Данас је Европа бриселска, англо
саксонска, будући да 2000 англосаксонских лобиста врше
притисак на ЕУ и који промовишу интересе великих мулти
националних корпорација, а којима је циљу да се народи сво
де на радну снагу. Европа манипулације свести је далеко од
идеје Европе која се залагала за слободу и уздизање човека,
за умни свет, Гетеовску Европу очувања различитости језика
и култура. Увелико је присутна количина вести без значаја о
којима се константно дебатира. Другим речима треба напра
вити спектакл од информација које би држале грађане у ста
њу хипнотисаности.38) Хегеловим речником речено људи на
тај начин губе представу тоталитета и из те перспективе они
нису у могућности ни да се схвати симболичност неке појаве.
У стању хипнотисаности грађанства, политичка елита
проводи идеје отвореног друштва и отвореног тржишта про
давајући земљиште, државна предузећа и рудна богатства,
политичке корупције и све већег задуживања. „Предају“ се
друштвена богатства стварана годинама, долазе рачуни ко
је је могуће платити само новим задуживањем и распрода
јом стратешких институција. Наметнута је приватизација по
сваку цену, али по мери само неких. У име потребе за ин
вестицијама стране корпорације добивају на поклон најбоља
предузећа, банке, а при томе огромна маса радника остаје
без посла. И поред свега нуди се „развој“ и „напредак“ ако се
прода све што је у државном власништву, као и сам простор
и државно земљиште. Народима се нуди «слобода», «демо
38 Z. K. Brzezinski,  Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era,
Viking Press, New York, 1970.
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кратија» и добровољно ропство у замену за њихову незави
сност и ресурсе. Алтернативе су санкције, изолација и бом
бардовање.
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Vesna Stankovic Pejnovic
EUROPEISATION FROM 
COLONIAL PERSPECTIVE
Resume
The EU accession process has often been handled in a dic
tatorial fashion: the candidates were presented with a long list
of conditions for entrance and they were hardly in a position to
negotiate these conditions let alone reject them. However, one of
the EU’s conditions for entrance was the establishment of a wor
kable democracy. As the 1993 EU summit in Copenhagen stated:
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candidate states must have “stability of institutions guaranteeing
democracy, the rule of law, human rights, and respect for and
protection of minorities.” Moreover, joining the Union was a me
ans of creating the economic, political and institutional conditi
ons under which a new democracy could consolidate and persist.
EU is neo-medieval empire rather than a kind of Westpha
lian super state with elements as a variety of political units and
loyalties, multiple identities, economic heterogeneity and fuzzy
borders. In Westphalian order we have a clear hierarchical struc
ture with one centre of authority, cultural and economic homo
geneity, military imposition, containment and fixed external bor
ders. The Union is increasingly acted in overlapping circles and
along a variable geometry. Faced with potential instability from
its poor er and less secure neighbours, the Union, just as any ot
her empire, will keep on expanding in order to secure its environ
ment outside its borders. The concept of ‘core’ goes hand-in-hand
with the concept of ‘periphery’. They are like two sides of a coin
that cannot be separated. Those countries that form the core are
on one side of the coin, while those unwilling or unable to join the
core are on the other side. However, crossing the East-West di
vide during the Cold War was like entering a totally alien, if not
hostile, empire with different laws and a different economy, edu
cation, ideology and culture. Bridging this gap is seen as crucial
for the EU’s enlargement policy to succeed.
The EU accession strategy is based on a strict conditiona
lity principle. Applicant states are confronted with an ever-gro
wing list of conditions that would make them compatible with the
current members and fit them into the existing system, and the
Union does its best to help the applicant countries to meet these
conditions by providing financial help and human expertise.
The Union currently acts in concentric circles and variable
geometric patterns due to various opt-outs negotiated by indivi
dual Member States in the areas of foreign, monetary or social
policy. At the same time, its laws and regulations are increasingly
being applied beyond the EU’s borders, particularly in the Bal
kans applicant states. The Union also lacks a strong and coherent
sense of cultural identity. Becaus e of this there is a significant
disjunction between the Union’s functional and territorial boun
daries and it would be difficult to overcome this disjunction by
the creation of a core group. In fact, the creation of a core gro
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up is likely to complicate, rather than simplify, relations betwe
en individual EU’s Member States because an additional set of
co-operative frameworks would be added to the existing ones.
Moreover, and probably more crucially, globalisation has eroded
the capacity of any integrated political unit to maintain a discre
te political, cultural, or economic space within its administrative
boundary. Economic sovereignty, in particular, has been eroded
by massive international labour and capital flows that constrain
individual abilities of governments to defend the economic inte
rests of their units.
Keywords: EU, imperia, colonies, Balkans.

Овај рад је примљен 21. августа 2014. године а прихваћен за штампу на са
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ПОЛИТИК А ЕУ ПРЕМ А ИСТОЧНОМ
И ЈУЖ НОМ МЕДИТЕРАНУ**
Сажетак
Процена Заједничке спољне и безбедносне полити
ке (CFSP) Европске Уније је од посебног значаја за државе
кандидате за чланство у ЕУ. То је од суштинске важности
за разумевање функционисања ЕУ и анализу њеног утица
ја у међународним односима. Србија као земља кандидат за
пуноправно чланство у ЕУ мора ускладити своју спољну и
безбедносну политику са политиком Уније. Имајући ово на
уму аутор разматра европску медитеранску и блискоисточ
ну политику такође као области у којима ће свака држа
ва кандидат морати да усклади своју политику. У ту сврху
он представља недавно ангажовање ЕУ у овом региону и у
том погледу изучава њену тренутну стратегију и политику.
Анализа Заједничке спољне и безбедносне  политике Европ
ске Уније показује суштинске недостатке у смислу неуск ла
ђености и нефункционалности у области источног и јужног
Медитерана.
Кључне речи: Европска Унија, Медитеран, Либија, Блиски
исток, Заједничка спољна и безбедносна поли
тика.
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носима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међуна
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ев. бр. 179029, за период 2011-2014. године.
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Политика према суседима битна је за сваку земљу па и
за Европску унију. Односи Уније са суседством обрађени су
у мноштву књига, чланака и зборника. У овом тексту бави
ћемо се односима ЕУ са јужним и источним Медитераном.
Испитивање тих односа и домета спољне политике Уније у
том делу света помажу боље разумевање укупне спољне и
безбедносне политике ЕУ. Ово је битно за Републику Срби
ју због процеса приступања који је отпочео након стицања
кандидатуре и ступања на снагу Споразума о стабилности и
придруживању између Србије и ЕУ (септембар 2013).
Један у низу, наизглед безбројних, захтева који се испо
стављају Србији у процесу приступања ЕУ је и усклађивање
са Заједничком спољном и безбедносном политиком (ЗСБП)
Уније.1 Усаглашавање са правним тековинама ЕУ по овом
питању обавља се у оквиру преговора Србије и ЕУ о погла
вљу 31. Република Србија је стицањем кандидатуре за пуно
правно чланство у ЕУ марта 2012, између осталих преузела
и ту обавезу. Овакав захтев и преузета обавеза усаглашавања
са политиком наддржавне организације која активно пома
же сецесију дела територије Републике Србије, и која у овом
тренутку спроводи политику све обимнијих санкција про
тив једног од највећих економских партнера Србије — про
тив Руске Федерације — налажу подробнију анализу саме
спољне политике Уније. Дакле, због практичних последица
формално-правног усклађивања са деловањем ЕУ, потребно
је испитати начине и конкретне резултате деловања ЗСБП.
Свакако да овакве анализе постоје, па се нећемо бавити про
учавањем целокупне ЗСБП, већ њеног деловања у два реги
она.
Усклађивање не представља некакав механички про
цес, и у пракси се показало да оно може бити и постепено.
Но, да би до било каквог усклађивања дошло треба видети
шта је то са чиме се нешто усаглашава. У том смислу, прво
питање које се намеће у истраживању јесте да ли заиста по
стоји или ефективно делује ЗСБП? На ту тему је већ писано
1
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(Трапара) са оценом да не постоји заједничка политика Уније
као наддржавне заједница већ да је посреди стално баланси
рање и усклађивање интереса неколико земаља из Уније као
и САД.2 Постоји и критика у смислу подељености одговор
ности између Уније и држава-чланица али и непостојања ко
ординације институција ЕУ задужених за спољну политику
(Нели Бабајан).3
Ужи део ЗСБП је Заједничка безбедносна и одбрамбе
на политика ЕУ (ЗБОП). У овом раду посветићемо се ана
лизи ЗБОП, али и шире спољнополитичког деловања Уније
(ЗСБП) у два макрорегиона (Блиски исток и Северна Африка
— источни и јужни Медитеран) који представљају политич
ку и културолошку целину. Тако ћемо испитати: 1) постоја
ност, то јест кохеренетност ЗСБП ЕУ. Тиме се потврђују или
оповргавају тврдње о њеној некохерентности, односно о не
постојању заједничке спољне и безбедносне политике Уније;
2) реа лне домете ЗБОП у пракси. Када се то утврди онда се
може добити добија јаснија слика политике са којом Србија
треба да се усклади.

1. Политика ЕУ према јужном 
и источном Медитерану
Европска унија наследила је од Европске економске за
једнице (ЕЕЗ) заједничке смернице у економским и политич
ким односима са земљама Блиског истока и Северне Африке
(МЕНА земље). Данас се та политика формално заснива на
Европској суседској политици.
Јужно и источно Средоземље, то јест Северна Африка
и део Блиског истока представљају део европског суседства,
и тиме су од непосредне важности за европску безбедност и
спољну политику. Отуда политика званичног Брисела у на
веденим регионима даје образац за начин деловања ЗСБП, од
осмишљавања до реа лизације.
2
3

Vladimir Trapara, „Ograničenja zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU:
kome zapravo Srbija treba da se prilagodi?”, u: Dragan Đukanović i Miloš Jončić
(prir.), Instit ut za međunarodnu politik u i priv redu, Beog rad 2012, str. 42-56.
Nelli Babayan, “Now Who Answers the Phone in Europe? Cooperation within the
CFSP after the Enlargements and the Lisbon Treaty”, Caucasian Review of Inter
national Affairs Vol. 4 (4) - Autumn 2010, pp. 354-367.
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За дефинисање политике Уније према овом делу све
та битно је навести да ЕУ зависи великим делом од увоза
енергената и других сировина из тог дела света (око 30 одсто
увоза нафте и 25% увоза гаса)4, али и да на економију и уну
трашњу безбедност утиче и стална недокументована одно
сно илегална миграција.
У погледу миграната, јавности су најпознатији африч
ки мигранти који бродовима преко Средоземља настоје да
се докопају италијанских и шпанских обала. Ово је познато
због повремених трагичних случајева од којих је појединач
но највише жртава било у октобру 2013. године, када је после
једног бродолома италијанска морнарица открила 366 мр
твих а 20 људи је заведено као нестали.5 Последњих година
највећи број нерегуларних миграната долази преко Италије,
затим Шпаније и преко Турске и Балкана у земље Уније.6
Дакле, земље јужног и источног Медитерана представљају
главну руту за илегални прелазак миграната у Унију.
Још 1972. године, ЕЕЗ (претеча ЕУ) истакла је да зе
мље медитеранског басена имају суштински значај за њу
што изискује додатно ангажовање. Тада је ЕЕЗ формулиса
ла Глобалну медитеранску политику (ГМП). Она је уведена
као наставак тежње Француске а онда и других чланица да
обезбеде наставак утицаја у бившим колонијама, предупреде
ширење утицаја СССР-а и обезбеде наставак слободног при
4

5

6
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ступа нафти и рудним богатствима.7 Ипак, иако помпезно
названа, ГМП, као кохерентно деловање, у пракси није зажи
вела.8 Азијско и афричко приобаље Медитерана представља
стратешки важну сировинску базу за привреде ЕУ земаља
(енергенти и низ руда и минерала важних за привреде ЕУ) и
тржишта за услуге и финалне производе из ЕУ. На простор
се измешта део производње из Уније. На тај начин се дели
мично задовољава потреба за јефтином радном снагом у гео
графски блиском подручју земље у којима се налази седиште
компаније (нпр. Мароко са Реноовим погонима).9 Међутим,
упоредо са настојањем земаља Уније (често у садејству са
САД) да обезбеде наставак економског присуства приметно
је снажније учешће Кине у међународној трговини и полити
ци и делимично Русије.
Званични кључни циљеви заједничке спољне политике
Уније за Северну Африку и Блиски исток су:
1) „Охрабрити политичке и економске реформе у сва
кој појединачној земљи с уважавањем њихових посебности
(Европска суседска политика).”
2) „Охрабрити регионалну сарадњу међу земљама реги
она и са Европском унијом (Унија за Медитеран).”
Осим ова два циља наведена према сајту Европске слу
жбе за спољне активности, на истој интернет страници је
одређено и да: „Европска унија активно подржава решење
израелско-палестинског сукоба и члан је такозваног Блиско
источног квартета (САД, ЕУ, Русија и УН) (Блискоисточни
мировни процес).”10
Прва два циља су широко постављена и допунски се
могу тумачити на основу докумената која ближе и детаљније
дефинишу званичну политику ЕУ у овом делу света. Трећи
Robert Taylor, “Implications for the Southern Mediterranean Cou nt ries of the
Second Enlargement of the European Community”, Europe Information Deve
lopment, X/225/80 June 1980.. [EU Commission - Brochure]; Eva Chihelková,
“Euro-Mediterranean relations and their heading. On the way to a differentiated
multilateralism?”, Agricultural Economics – Czech, 60, 2014 (1): 31–48, p. 33.
8 Види о томе више у: Stefan Brocza, “The failure of the EU’s Mediterranean po
licies”, Current Concerns, No 1, 15 January 2012.
9 “Our Locations”, Renault Group, 2014.07.30, Интернет, http://group.renault.com/
en/our-company/locations /renault-locations/, приступ: 30/07/2014.
10 “North Africa, Middle East and Arabian Peninsula”, Интернет, http://eeas.euro
pa.eu/mideast/index_en.htm, приступ: 12/05/2014.
7
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циљ је конкретнији па ћемо лакше оценити како се он оства
рује у пракси.
Ваља истаћи да је ЕУ у Барселонској дек ларацији, ко
јом је покренула Евро-медитеранско партнерство (Евро
мед) 1995, истакла амбициозне циљеве који су оманули. То су
били: 1) стварање зоне мира и стабилности (Прва корпа), 2)
установљавање зоне заједничког просперитета (друга корпа)
и 3) промоција узајамног разумевања међу народима регио
на (корпа три). Према речима Стефана Брокзе (Stefan Brocza)
аустријског стручњака за ЕУ, раније ангажованог у влади ње
гове земље и касније универзитетског професора, политика
из прве корпе постала је „мизерни промашај”11 Међутим, ни
друге две корпе нису донеле опипљивије резултате.
Пошто је ова политика оманула, 2004. је установљена
Европска суседска политика (ЕСП) којом су обухваћене и
земље јужног Медитерана, на чему је инсистирала Францу
ска. Унија за Медитеран (УзМ), скромнија ид Евромед-а, по
кренута је 2008, опет на ницијативу Француске али слабије
институционално утемељена у односу на идеју француског
председника Николаса Саркозија. УзМ формално окупља
чланице ЕУ и све земље Средоземља изван Уније плус Ма
уританију.12 Циљеви су били „заједнички рад у 1) области
екологије, 2) изградњи саобраћајне инфраструктуре, 3) (ци
вилној заштити) заштити од природних и других катастрофа,
4) планирању развоја соларне енергије (Mediterranean solar
energy plan), 5) у области вишег образовања и истраживања
и 6) подстицају малим предузећима.”13 Већ после непуне три
године могло се констатовати да и ова иницијатива Уније има
резултате попут Евромеда.14 Иако формално постоји, УзМ је
„пројекат који никад није почео.”15 Грандиозно замишљени
пројекат снабдевања ЕУ земаља соларном енергијом из Са
11 Stefan Brocza, “The failure of the EU’s Mediterranean policies”, op. cit.
12 Првобитно 27+16, а после пријема Хрватске 28+15.
13 Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED), Интернет, http://eeas.europa.eu/
euromed/index_en.htm, скин уто: 13/05/2011.
14 Види о томе више у: Slobodan Janković, “Libijska kriza i njene posledice”, Me
đunarodna politika 2011, vol. 62, br. 1142, str. 30-51.
15 Nicola Censini, “The Union for the Mediterranean: a project that never took off”,
Young democrats for Europe, March 28 2012, Интернет, http://youngdemoc
rats.eu/the-union-for-the-mediterranean-a-project-that-never-took-off_202.html,
приступ: 19/05/2014.
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харе — Дезертек — који је био и најамбициознији пројект у
оквиру УзМ, фактички је напуштен средином 2013. године.
На тај начин је у потпуности отпао четврти циљ Уније за
Медитеран.16 Продубљивање израелско-палестинског суко
ба и застој мировног процеса паралисали су део активности.
Економска и финансијска криза ЕУ, те политичке промене у
Египту и Тунису, политички сукоби у Турској и оружани су
коби у Либији и у Сирији докрајчили су УзМ. Данас овај про
јекат само формално опстаје као и Евромед раније.

2. Актуелна стратегија и циљеви
Нема званичне стратегије ЕУ за Блиски исток и северну
Африку. Ипак, постоји низ стратешких докумената, студија,
предложака академских и стручних кругова по овом пита
њу. Увек постоје и актуа лни циљеви који се (после послович
ног неиспуњавања) мењају у зависности од успешности оних
претходно дефинисаних. Званичне циљеве ЗСБП смо напред
навели. Они се у другачијој форми могу наћи и у Заједничкој
Афричко-ЕУ стратегији. С обзиром да се ради о Африци, ту
наведени циљеви се односе и на северни део тог континен
та па се из њих може препознати о политика према Блиском
истоку. То су:
а) одржање мира и безбедности, кроз политику превен
ције конфликта и дугорочне изградње мира кроз разрешења
постојећих сукоба и учвршћивања одрживог развоја;17
б) неометани приступ сировинама и тржиштима ових
земаља;
в) контрола миграционих кретања, која је још увек у
највећој мери у надлежности држава чланица и представља

16 Највећ и партнер Сименс се после Боша повукао из пројекта још у октобру
2012. Пошто је низ компанија одустало од улагања у овај пројекат, невлади
на Фондација Дезертек се и сама повук ла из истоимене иницијативе крајем
маја 2013. године. Заним љиво је да се Фондација повук ла из сопствене ин
цијативе. Види: “Desertec’s collapse unlikely to affect EU energy plans”, Ин
тернет, http://www.rtcc.org/2013/07/05/desertecs-collapse-unlikely-to-affect-euenergy-plans/#sthash.RBX Lu6iM.dpuf, приступ: 18/05/2014.
17 The Africa-Eu Strategic Partnership: A Joint Africa-EU Strategy, Lisbon, 9 De
cember 2007, 16344/07 (Presse 291), pp. 2,3,5.
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једну од најоштријих дебата по питању националног сувере
нитета односно надлежности ЕУ.18
Мирне границе и мирно суседство ЕУ настоји да оства
ри кроз: а) регионални приступ; евромедитеранско партнер
ство и УзМ; и б) билатерални приступ — стварање појаса
придружених земаља на истоку и југу, од којих би оне на
јужном (али и источном) Медитерану могле напредовати
до Напредног статуса.19 Дакле, као и у случају земаља које
имају намеру да се интегришу у ЕУ, Унија се служи поли
тиком условљавања и нуђења Споразума о придруживању
(Association Agreement–AA), изузетно и Напредног статуса
(Advanced status-AS). Осим тога, ЕУ је у више докуменатa
предвидела могућност војног ангажмана за остварење мира
и безбедности.
Последња у низу стратегија и сличних докумената ЕУ
према Јужном Медитерану, Партнерство за демократију и
заједнички просперитет са јужним Медитераном (A Part
nership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern
Mediterranean) настала је као одговор на промене у северној
Африци почетком марта 2011. године.20
ЕУ на почетку метежа који је захватио арапски свет,
изражава жељу за демократским, стабилним, напредним и
мирним Јужним Медитераном.21 Већ сама чињеница да ЕУ
само за јужни обод Средоземља дефинише низ политика које
треба спровести али не и за Блиски исток, односно источно
Средоземље и земље Арабијског полуострва, говори о доме
тима, односно ограничењима ЕУ.
За разлику од Европске стратегије безбедности из
2003, у Партнерству за демократију нафта и гас се поми
њу само једном, док енергија заузима изузетно мали простор,
18 Види о томе у: Слободан Јанковић, „Савремени миг рациони трендови: по
следице по Србију”, Национални интерес, бр. 2, год. VI, vol. 8, Беог рад 2010.
19 Sabine Fischer, Erwan Lannon, “The ENP Strategic Review: the EU and its ne
ighbou rhood at a crossroads”, European Union Institute for Security Studies, ISS
Analysis May 2011, p. 3.
20 A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Medi
terranean, Joint Communication To The European Cou ncil, The European Par
liament, The Cou ncil, The European Economic And Social Committee And The
Committee Of The Regions, COM(2011) 200 final, Brussels, 8.3.2011.
21 A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediter
ranean, op., cit, p. 2.
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иако су Алжир и Либија битни снабдевачи више земаља се
верног Средоземља. Као и у време писања Европске страте
гије безбедности, Унија је кумулативно остала највећу уво
зник енергије на свету па тим пре делује да овај документ
одудара од стварности и потреба ЕУ.22 У новом документу се
нагласак ставља на обновљиве изворе енергије и декарбони
зацију до 2050. године те перспективу стварања заједничког
енергетског тржишта.23
У Партнерству за демократију, ЕУ наводи старе ци
љеве али и донекле старе подстицаје за реформе. У овом
документу говори се о могућности партнерских земаља да
обнове преговоре о придруживању с циљем достизања На
предног статуса (Advanced status).24 Међутим, већ 2010. го
дине, Тунис и Јордан су преговарали о Напредном статусу
са ЕУ. Тунис је за време Бен Алија више пута хваљен од стра
не европског Комесара за проширење и европску суседску
политику, Штефана Филеа.25

3. Прави резултати 
ЕУ медитеранске политике
Ширење нестабилности на јужном и источном Меди
терану као и раширена економска криза на северном ободу
овог мора говоре о укупним постигнућима ЕУ политике у
Средоземљу. Ипак, како би потврдили ову генералну оце
ну потребно је да размотримо и конкретне ЕУ активности и
иницијативе у регионима којима се бавимо.
Већ наведена пропаст мегаломанског плана о производ
њи соларне енергије у Сахари (Дезертек), говори о још једној
22 European Union: Energy, Интернет, http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm,
приступ: 14/05/2014. “Nukes Best Option Against Russian Gas”, Forbes
4/14/2014, Интернет, http://www.forbes.com/sites/ jamesconca/2014/04/14/nu
kes-best-option-against-russian-gas/, приступ: 15/05/2014. Стратегија ЕУ је
2003. наводила чињениц у да је Унија највећ и увозник енергената на свет у и
да увози око 50 одсто својих пот реба што треба да се увећа на барем 70 одсто
2030. године.
23 A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediter
ranean, op. cit, p. 10.
24 Ibidem, p. 5.
25 “Tunisia and the European Union: a solid, confident and forward-looking part
nership”, 25 March 2010, Интернет, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
fule/docs/articles/10-03-25_tunisia_en.pdf, скин уто: 17/06/2011.
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пропалој стратегији Уније ка овом делу света. Осим тога, ва
ља приметити да приступ са акцентом на демократизацији
и развоју цивилног друштва по западном моделу у Север
ној Африци је наглашено идеолошки. Он суштински следи
вишевековну традицију наметања својих вредности другим
народима и друштвима, од хрирстијанизације дивљака, за
тим њиховог цивилизовања до данашњег демократизовања и
‘ослобађања’. Последице такве политике су видљиве и у опа
дајућој трговини са земљама Блиског истока и северне Афри
ке али и у константном дефициту Уније у ваневропској трго
вини, баш због политичке условљености економске сарадње.
Ово је само наизглед зачуђујуће у привредама у којима се
наводно говори о слободи робе и капитала и тврдњама да
новац не познаје границе. Парадоксално је само да политич
ко условљавање економских односа Уније са ваневропским
земљама заправо штети привредним интересима саме ЕУ.
Наиме, ЕУ је 2000. године имала 46 одсто учешћа у укупној
трговини МЕНА земаља, да би то спало на 30 одсто 2011. го
дине.26 Азија, а првенствено Кина и Индија постали су глав
ни трговински партнери МЕНА земаља.27

4. Мисије ЕУ у МЕНА региону
Извештај о примени Европске суседске политике, кон
кретно Партнерства за демократију и заједнички проспе
ритет са јужним Медитераном, из новембра 2013. показује
наставак бирократко-идеолошког састављања извештаја који
служе за стварање илузије о успешности.28 У њему се говори
о безбедносној мисији ЕУБАМ Либија (Border Management
Assistance Mission In Libya -  EUBAM Libya) покренутој јуна
2013. Извештај о примени углавном доноси низ препорука,
а када је реч о резултатима даје уопштене оцене, да би при
26 Giorgia Giovanetti, “Trade Relations Among Mediterranean Cou nt ries”, Panora
ma Strategic Sectors, Economy and Terr itory, IEMed. Mediterranean Yearbook
2013, p. 240, Табела 17.
27 Intra- and inter-regional merchandise trade, 2012, Table I.4, у: “World Trade Or
ganization International Trade Statistics” 2013, p. 21.
28 “Implementation of the European Neighbou rhood Policy in 2013. Regional report:
A Partnership for Democracy and Shared Prosper ity with the Southern Mediter
ranean Partners”, European Commission, Brussels, 27.3.2014, SWD (2014) 100
final.
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крио неуспех. У њему се наводи да су „Противтерористичко
деловање и предупређење радикализације били укључени у
кључна поља деловања ЕУ у Либији (толико о успеху)… Ко
начно, повезивање са земљама Средоземља по питању стра
них бораца — углавном се односећи на сукоб у Сирији — је
био још један приоритет ЕУ.”29 Дакле, сви кључни циљеви
ЕУ поводом Либије и Сирије су оманули још у време писања
извештаја о примени наведене политике.
Међудржавни мултилатерални састанци и потписива
ње неколико маргиналних споразума, махом о регулисању
миграција и процедура издавања виза (Mobility Partnership
са Мароком и Тунисом) наводе се као успеси ЕУ у Северној
Африци (и на Блиском истоку).30 Ту се наводе и бројна саоп
штења међународних организација и форума, чији су резул
тат предавања и радионице. Наводи се и да је ЕУ одлучила
јула 2013. да војно крило Хизбулаха прогласи терористичком
групом и уведе јој санкције чиме се сврстала уз ранију аме
ричку и израелску политику.31
Од три мисије ЗБОП у региону, ЕУБАМ Либија,
ЕУПОЛ КОППС и ЕУБАМ Рафа, ниједна се не може навести
као успешна.
Горе поменута ЕУБАМ Либија, која више не функцио
нише на тлу Либије, на званичном сајту нема новости о пре
сељењу у Тунис, нити има било каквих података о рату у тој
земљи.32 Циљ мисије је интегрисана контрола граница а из
вештај не спомиње да се земља распада и да ЕУ финансира
и обучава само једну од наоружаних милиција.33 Дакле, ова
цивилна мисија ЗБОП је од почетка била умешана у унутра
шње поделе у северноафричкој земљи.

29 Ibid.
30 Region al report: A Partnership for Democracy and Shared Prosper ity with the
Southern Mediterranean Partners, op. cit, pp. 3-4.
31 Ibid, p. 6.
32 На дан 27. авг уста на сајт у мисије и даље није било вести после јуна 2014.,
Интернет, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eubam-libya/in
dex_en.htm, приступ: 27/08/2014. Чланови мисије из ЕУ су још од 31. јула
преш ли у Тунис. “Libya violence puts EU border mission in doubt”, Euobserver
25.08.14, Интернет, http://euobserver.com/justice/125337, приступ: 29/08/2014.
33 “EU ‘civilian’ mission training paramilitar ies in Libya”, EU Observer 18.11.13,
Интернет, http://euobserver.com/foreign/122134, приступ: 22/11/2013.
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Скромни ангажман мисије, иза себе је крио и један не
транспарентан циљ а то је било успостављање обавештајног
центра у Триполију. Приватне безбедносне компаније које су
обезбеђивале особље ЕУБАМ-а, имале су задатак да се баве
и обавештајним радом за ЕУ што се види у тендеру за при
ватне безбедносне компаније које треба да обезбеђују особље
ЕУБАМ-а.34 Чланови ЕУ мисије у Либији, били су смештени
у хотелу у Триполију, под заштитом приватне безбедносне
компаније која до даљњег, без тендера, ради послове обезбе
ђења и размене поверљивих података са Бриселом, што је у
складу са одредбом да лично шеф мисије унајмљује и одгова
ра за приватно обезбеђење мисије.35
О изузетним ограничењима мисије ЕУ у овој северно
афричкој земљи говори и података да чланови мисије, осим
у случају преке потребе, не смеју да сами управљају возили
ма, не смеју да напуштају хотел а посебно не град.36 Колико
је мисија била успешна говори и захтев чланова још из 2013,
дакле године у којој је мисија наводно успешно покренута,
да се један део њих пресели на Малту због тешке ситуације
у Либији. Наиме, у истом хотелу у којем је била смештена
ЕУ мисија, октобра 2013. привремено је киднапован преми
јер Либије. Том приликом су отмичари провалили и у без
бедносну канцеларију ЕУБАМ-а и отели нешто од опреме.37
34 Тендер је у међувремен у поново расписан. 1-2013 Call for Contributions for
EUBAM Libya, Annex I, “Advertisement for International Seconded/Cont racted
Staff Members”, EEAS M_D GCIV 0023001 23-04-2013, p. 6, Интернет, http://
www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Bandi-EU-Internazionali/ Do
cuments/bando_eubam_23_04_2013/annex1.pdf, приступ: 20/05/2014.
35 “EU ‘mentors’ helping Libya stop unwanted mig rants”, EUobserver 14.10.13, Ин
тернет, http://euobserver.com/justice/121766, приступ: 28/04/2014; И “Answer
of the Federal Government to the Minor Interpellation tabled by the Members
of the Bundestag Ulla Jelpke, And rei Hunko, Annette Groth, Inge Höger, Stefan
Liebich, Pet ra Pau, Halina Wawzyniak and the Left Party parliamentary group
- Bundestag printed paper 18/280, 20 December 2013”, Интернет, http://www.
statewatch.org/news/2014/mar/libya--development-of-the-EUBAM-mission-inlibya.pdf, приступ: 28/04/2014.
36 Ови подаци сад рже се у пол утајном док умент у ЕУ, који је постао доступан
јавности тако што га је непознато лице доставило франц уском интернет сај
ту Mediapart: “Revised Draft Concept of Operations “Plus” (CONOPS PLUS) for
the CSDP mission EUBAM Libya”, Cou ncil of the European Union Brussels, 18
April 2013 8182/4/13 REV 4, CPCC,RESTREI NT UE/EU RESTRICTED, Ин
тернет, http://www.mediapart.fr/files/EUBAMRapportAV RIL2013.pdf., при
ступ: 20/05/2014.
37 “Answer of the Federal Government to the Minor Interpellation tabled by the

82

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 71-91

Поверљиви извештај али и јавни одговор немачке Федералне
владе посланицима у Бундестагу, из децембра 2013, указивао
је да је земља подељена на више територија које контролишу
различите милиције, као и да влада у Триполију контролише
само границу са Тунисом и са Египтом.38
На сајту ове мисије у септембру 2014. и поред упорног
извештавања великих новинских агенција о крвавим оружа
ним сукобима у Либији и затварању дипломатских представ
ништава у тој земљи, није било ниједне сличне вести нити
било каквог обавештења које би говорило о каквим негатив
ним процесима у тој северноафричкој земљи. Овакво затва
рање очију пред проблемима је чест пример приступа ЕУ,
која упорно, све до краха њених мисија, иницијатива и про
грама не дозвољава себи објављивање било каквих лоших
вести. Најдаље докле се у том погледу иде јесте извештај у
коме се наводи да одређена земља није испунила оно што је
ЕУ од ње тражила.
Како је два пута пропао ангажман ЕУ у Либији, која
је требало да покаже успех ЗБОП, нова нада се појављује у
виду, за сада само најављеног, успостављања агенције Фрон
текс плус. Ова агенција, уколико се успостави, би требало
да замени италијанску операцију Mare Nostrum, патролира
ња Средоземља ради контроле миграционих токова, спаса
вања имиграната и хапшења организатора илегалног прела
ска границе. Међутим, комесарка ЕУ за унутрашње послове,
Сесилија Малстром, најављујући такав ангажман ЕУ је већ
изразила скепсу о дометима и навела да вероватно ЕУ неће
бити у стању да организује операцију обима који постиже
Италија!39
За разлику од ЕУ, поједине државе чланице, на првом
месту Италија, а онда Велика Британија и Француска, не са
мо што су војном агресијом срушиле Гадафијев режим, него
су након тога вршиле обуку либијских безбедносних струк
Members of the Bundestag Ulla Jelpke, And rei Hunko, Annette Groth, Inge
Höger, Stefan Liebich, Pet ra Pau, Halina Wawzyniak and the Left Party parli
amentary group - Bundestag printed paper 18/280, 20 December 2013”, op. cit.
Питање и одговор број 10.
38 Ibidem, Питање и одговор број 4.
39 EU ‘Frontex Plus’ agency to replace Italy mig rant sea rescue”, Euronews Ин
тернет, http://www.euronews.com/2014/08/27/eu-frontex-plus-agency-to-repla
ce-italy-mig rant-sea-rescue/, приступ: 01/09/2014.
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тура, и покушале да контролишу миграционе токове и ли
бијске воде.40 Насупрот земљама чланицама, ЕУ није била
у стању да покрене и изведе војну операцију ЕУФОР Либија
(EUFOR Libya.).41
EUPOL COPPS мисија обуке палестинске полиције на
Западној обали званично је једна од најуспешнијих мисија
ЗБОП.42 У извештајима доступним јавности не помињу се
сталне критике међународних организација за људска права
попут Амнести интернешнела и Хјуман Рајтс Воча на рачун
управо ове полиције због бројних прекорачења овлашћења,
мучења затвореника и хапшења критички настројених нови
нара.43
EUBAM Rafah такође представља велики неуспех. Ова
мисија је имала активности од 24.11.2005. до 13.06.2007. када
се бавила надзором, оценом и верификацијом примене уса
глашених правила за рад граничног прелаза Рафа.44 Миси
ја није оперативна од јуна 2007 због санкција Хамасу. Ипак,
чланови мисије седе у Појасу Газе, примају плате и седам го
дина ишчекују почетак активности.
ЕУ нема јединствену спољну политику што је најви
дљивије у случају Сирије. Тада су, као 2003. поједине члани
це биле кооперативне са САД а друге не. Зато Унија није мо
гла да усагласи заједнички став приликом доношења одлуке
о скидању ембарга на наоружање тзв. сиријској опозицији
маја 2013.45 Када има усаглашено деловање Унија има реак
тивну спољну и безбедносну политику. Она следи и суштин
ски делује у пару са НАТО-ом и често на иницијативу САД.
40 О томе више детаља у: Ibid, и: “Revised Draft Concept of Operations “Plus”
(CONOPS PLUS) for the CSDP mission EUBAM Libya”, op. cit.
41 Council Decision 2011/210/CFSP, Official Jou rnal of the European Union, L 89/18
5.4.2011.
42 “EUPOL COPPS: What cont ribution to the resolution of the Arab-Israeli conflict?”,
European Security review, http://www.isis-europe.eu/, приступ: 22/11/2013.
43 На пример: “Palestine: Palestinian Author ity Police Beat Protesters”, Human
Rights Watch JULY 30, 2013, Интернет, http://www.hrw.org/news/2013/07/30/
palestine-palestinian-author ity-police-beat-protesters, приступ: 22/11/2013;
и“Palestinian Author ity police arrest Bethlehem jou rnalist George Canawati”,
11/11/2013 , Интернет, http://www.jpost.com/, приступ: 20/11/2013.
44 “EUBAM Rafah”, Интернет, http://www.eubam-rafah.eu/node/2300, приступ:
28/11/2013.
45 “EU governments fail to reach deal on Syria arms embargo: Austria”, Reuters
May 27, 2013, Интернет, http://www.reuters.com/, приступ: 29/5/2013.
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Након НАТО иницијативе за мултилатералну сарадњу
у регији Медитеранског дијалога (настао 1994, укључује се
дам земаља — Мау ританију, Алжир, Мароко, Тунис, Египат,
Израел и Јордан) започиње ЕУ Процес из Барселоне 1995.
године. Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ
(The Common Security and Defence Policy – CSDP) је инау
гурисана у Келну јуна 1999. након НАТО агресије на СРЈ.
Истанбулска иницијатива (ICI) за сарадњу земаља Блиског
истока са НАТО, по моделу ПзМ-а је усвојена у Константино
пољу 28. јуна 2004.46 На самиту у Истанбулу 2004, одлучено
је да НАТО појача присуство у једном од најтурбулентнијих
региона: кроз а) тренирање ирачке војске, б) појачани анга
жман у Авганистану, в) прерастање Медитеранског дијало
га у партнерство и г) оснивање Истанбулске иницијативe за
сарадњу (Istanbul Cooperation Initiative).47 Четири године ка
сније (2008) ЕУ оживљава Евро-медитеранско партнерство
кроз Унију за Медитеран (УзМ). Део система ФРОНТЕКС,
под називом ЕУРОСУР (European Border Surveillance System
EUROSUR), коначно је покренут због операције у Либији. Он
покрива размену и контролу података само са земљама чла
ницама Шенгена (изузев Швајцарске), мада постоје протоко
ли сарадње и са Великом Британијом која је безуспешно ин
систирала да и САД добије приступ овом систему контроле
спољних граница ЕУ.48
“ЕУ има подељене надлежности у спољној политици
са земљама чланицама. Многе од круцијалних интерних и
спољних политика зависе од одлука кључних земаља чла
ница, Немачке, Француске и Уједињеног Краљевства. Наве
дене земље на неформалним састанцима ... доносе оквире у
којима ће се донети одлуке о спољној и унутрашњој полити
ци ЕУ. Ове земље и у нешто мањој мери Италија и Шпанија
имају велику слободу у спољној политици у односу на тела
ЕУ која имају спољнополитичке ингеренције (Председник
ЕУ, министар спољних послова ЕУ, Савет ЕУ и Европска ко
46 Istanbul Cooperation Initiative, 28 June 2004, Интернет, http://www.nato.int/do
cu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm, приступ: 28/04/2008.
47 Слободан Јанковић, „Од Медитерана до Авганистана”, оригинални, Нацио
нални интерес, бр. 3, год. V, vol. 6, Беог рад 2009, стр. 174-75.
48 “EU Tightens Its Grip on the Mediterranean”, October 16, 2013, Интернет, http://
www.thet rumpet. com/article/11025.19.0.0/world/military/eu-tightens-its-gripon-the-mediterranean, приступ: 05/05/2014.
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мисија).49 (...) Зато, када горе наведене три земље доносе неку
спољнополитичку одлуку по питању евроинтеграција може
мо то сматрати и политиком ЕУ.”50

5. Зак ључак
С обзиром да на политику ЕУ, како према земљама
чланицама тако и споља, утичу бројни актери, полазимо од
становишта да нема конзистентне политике из званичног
Брисела. Осим тога, спољна а и безбедносна политика ЕУ је
реактивна. Наиме, она се усклађује са политиком НАТО а по
некад и само са политиком САД. То се најбоље може видети
управо кроз политику Уније на јужном и источном Медите
рану. Зато је у пракси немогуће говорити о усклађивању тј.
усаглашавању са ЗСБП ЕУ, и поред тога што је усаглашава
ње са нечим што не постоји, садржано у потписаном уговору
Србије и ЕУ.
Пристајање на усаглашавање са ЗСБП Уније, од стране
Србије или било које друге земље кандидата, подразумева
спремност на стално прилагођавање захтевима САД и нај
чешће Француске, Велике Британије и Немачке, које у скла
ду са сопственим националним интересима воде спољну и
безбедносну политику. На примерима Сирије, Либије али и
недавно акција Израела у Појасу Газе, може се видети да не
постоји јединствен став нити делотворна политика Уније.
Штавише, све мисије које је ова организација покретала по
следњих година у Северној Африци и на Блиском истоку су
пропале, иако се ради о изузетно важним регионима за саму
ЕУ.
Када ЕУ формулише одређену политику из области
ЗБОП, онда је она по правилу високо идеолошка, без уте
мељења у реа лној међународној ситуацији и дометима са
ме Уније. У пракси то се претвара у неуспех мисија ЕУ и
слабљење спољнотрговинске размене ЕУ са суседним реги
49 “Borba novih članica za uticaj u EU”, Еuractiv 21.09.2011.Интернет, http://
www.euractiv.rs/eu-prior iteti/2724-borba-novih-lanica-za-uticaj-u-eu-, скин уто:
26/09/2011.
50 Aleksandar Saša Gajić i Slobodan Janković „Četir i stuba srpske spoljne politike”,
u: Dr Dragan Đukanović i Miloš Jončić (prir.), Spoljna politika Srbije i zajednička
spoljna i bezbednosna politika EU, Instit ut za međunarodnu politik u i priv redu i
Hanns Seidel Stift ung 2012, str. 188.
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онима. Чак и када ЕУ покрене неку мисију ЗБОП или најави
успостављање нових инструмената за деловање у јужном и
источном Медитерану (попут Фронтекс плус), представници
Комисије указују да вероватно неће бити у стању да одржа
вају мисију коју самостално обавља само једна држава чла
ница!
Наведене слабости ЕУ, указују на непостојање једин
ствености али и на подређеност ЕУ трансатланским везама и
када се ради о ЗБОП, НАТО-у. Када су у питању безбедносне
и одбрамбене мисије, ЕУ је инфериорна и у односу на поједи
не државе чланице саме Уније.
Што се тиче Србије, проблем усклађивања се односи
на с једне стране непостојаност кохерентне заједничке спољ
не (и безбедносне политике) ЕУ, као и на нефункционалност
и бирократизам и када постоји формални консензус члани
ца. Зато се може закључити да данас није сасвим јасно са
чиме би Србија требало да се усаглашава. Стога је поље за
манипулације и Унијско оцењивање и условљавање Србије
на овом плану потенцијално широко а тиме перспектива за
земљу кандидата и крајње неизвесна.
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Сажетак
Рад анализира еволуцију и деловање посебних надна
ционалних тела и организационих јединица при постојећим
институцијама Европске уније којима је поверено обавља
ње класичне обавештајне и криминалистичко-обавештајне
функције. Аутор анализу ставља у теоријски оквир омеђен
концептима секуритизације јавних политика, демократске
контроле обавештајне функције и демократског легитими
тета, будући да је преношење методологије обавештајног
рада из области националне безбедности у рад полиције,
царине, пореских органа итд. отворило нови простор у ко
јем може да дође до нарушавања комунитарних јавних ин
тереса и угрожавања људских и грађанских права делова
њем наднационалних институција. Аутор указује на озбиљну
претњу коју појачана и неселективна секуритизација кому
нитарних политика има по крхку равнотежу између дослед
ног поштовања људских права и безбедносних обзира, о чему
сведоче и бројне контроверзе које су се недавно појавиле око
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демократске легитимности масовне примене обавештајних
метода и техника спрам потенцијалног угрожавања права
на приватност и других људских и грађанских права. Аутор
зак ључује да само транспарентна наднационална обаве
штајна служба смештена у нормативни и институционал
ни оквир ЕУ може да допринесе делотворнијој заштити ви
талних безбедносних интереса, а без подривања заштите
људских права као једне од темељних вредности европске
интеграције.
Кључне речи: обавештајна служба, демократска контрола,
функционална интеграција, Заједничка спољна
и безбедносна политика ЕУ, институције ЕУ,
наднационалност.

„Преусмеравање” обавештајног рада у кон
тексту секуритизације јавних политика
Европске уније
Обавештајна делатност представља један од најстари
јих и уједно најоспораванијих потпорних стубова државе
са становишта општеприхваћених друштвених вредности.
Колико год да задатак делотворне заштите националних ин
тереса и безбедности грађана оправдава прагматски, вред
носно „неутралан” приступ у примени обавештајног рада на
потенцијалне спољне носиоце ризика и претњи, толико жеља
носилаца највиших јавних положаја да знају шта о њима ми
сле најважнији домаћи друштвени актери доводи у питање
моралну исправност обавештајног рада усмереног на соп
ствено становништво. Савремени тренд секуритизације јав
них политика још више наглашава контроверзност примене
обавештајног рада са становништва делотворне контроле из
вршне власти, демократских вредности и поштовања основ
них људских права. Овај тренд се односи на праксу дефини
сања неког јавног проблема и осмишљавања ваљаног инсти
туционалног одговора тако што се првенствено сагледавају
безбедносне импликације у контексту евентуа лних штетних
последица које тај проблем може да има по нормално функ
ционисање државе и друштва.1 Секуритизација је делом по
1
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везана са променом у схватању садржине вредносног еле
мента обухваћеног појмом безбедности до које је дошло од
средине деведесетих година двадесетог века, када је почела
да се обраћа већа пажња на тзв. људску безбедност.2 За раз
лику од класичног концепта безбедности у чијем средишту
се налази безбедност (националне) државе, нови концепт на
глашава једнаку важност заштите људи, њихових заједница
и животног окружења, па сходно томе безбедносне претње
долазе и од разноврсних природних и друштвених процеса и
појава које превазилазе националне границе.
Ширење садржине појма безбедности продубило је
вечну дилему политичких одлучилаца и обавештајних руко
водилаца о томе како непристрасно и објективно препознати
које су безбедносне претње реа лне и утврдити ваљане ин
ституционалне одговоре. Добро постављена анализа квали
тета безбедносних претњи претпоставља разликовање изме
ђу објективне и субјективне димензије безбедности, којим се
наглашава неопходност опрезног приступа у процени да ли
је нека претња стварна или су је политички одлучиоци пре
ценили/потценили у зависности од контекста осмишљавања
и спровођења јавне политике и прокламованих интереса и
циљева.3 Концепт безбедности у конкретном времену запра
во никада не представља одговор на објективне друштвене
околности, већ је производ политичких и сазнајних избора
којима се одређује његова садржина.4 Теоретичари нису са
гласни у сагледавању квантитативног елемента појма безбед
ности односно могућности степеновања безбедности. Прем
да се чини да идеја безбедности сама по себи подразумева

2

3
4

Application of Securitization Theory: Overcoming the Normative Dilemma of
Writing Security, International Catalan Institute for Peace, Barcelona, 2009, pp.
13–14.
Концепт људске безбедности се први пут појављује у Извештају о људском
развоју Програма Уједињених нација за развој (UNDP) објављеном 1994. го
дине, где се као његова основна обележја наводе универзалност, међузавис
ност саставних елемената, нагласак на политици превенције и антропоцен
тричност. Наведено према: “Human Development Report 1994”, UNDP, 1994,
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en.pdf, 21/10/2007.
Arnold Wolfers, “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol”, Political Science
Quarterly, Vol. 67, December 1952, p. 485.
Keith Krause and Michael C. Williams, “Broadening the Agenda of Security
Studies: Politics and Methods”, Mershon International Studies Review, Vol. 40,
No. 2, October 1996, p. 234.
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да је нешто или безбедно или небезбедно, чињеница да је у
пракси скоро немогуће постићи да нека вредност буде апсо
лутно безбедна од угрожавања ипак намеће потребу степено
вања приликом процене потенцијалних претњи.5
Обавештајне и безбедносне службе играју значајну уло
гу у процесу секуритизације јавних питања, тако што изра
дом процена степена безбедносних претњи посредно утичу
на то који смер деловања државних органа ће изабрати поли
тички одлучиоци. Ауторитет и аргументација обавештајних
служби се заснива на специфичним стручним знањима и на
таложеном организационом искуству којима оне располажу
у погледу утврђивања шта представља безбедносну претњу
и које је мере потребно осмислити и предузети како би се та
претња умањила или скроз уклонила.
Да ли ће противречности у сагледавању објективних и
субјективних димензија неке безбедносне претње бити ваља
но разрешене никако није питање које се тиче само политич
ких одлучилаца и уских кругова обавештајних и безбедно
сних служби. Реч је питању које може да у значајној мери по
годи интересе грађана, о чему сведоче грешке и злоупотребе
у обавештајном раду које су у протеклој декади начињене у
погледу припрема за напад на Ирак и око терористичког на
пада на САД од 11. септембра 2001. године. Највиши јавни
функционери САД и Велике Британије грубо су манипули
сали обавештајним подацима и анализама о наводно великој
претњи коју су власти у Багдаду због поседовања наоружања
за масовно уништење представљале по њихове виталне инте
ресе, како би се успешно придобила подршка јавности двеју
земаља за војну интервенцију на територији Ирака.6 Адми
нистрација Џорџа Буша млађег (George W. Bush) и влада То
нија Блера (Tony Blair) заговарале су доктрину превентивних
напада ради благовременог заустављања – како се касније
показало непостојећег – ирачког програма за развој и произ
водњу наоружања за масовно уништење. Доктрину је ваљало
5
6
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подупрети обавештајним анализама са претераним, суштин
ски нетачним проценама безбедносних ризика које би навод
но донело одсуство ангажовања против власти у Багдаду. Реч
је о уподобљавању закључака обавештајне анализе унапред
одређеним политичким циљевима (у овом случају је то била
промена власти у Ираку) посредством селективне употребе
обавештајних података тако што се бирају појединачни пода
ци који потврђују жељени закључак, а игноришу они који му
противрече.
Приоритет борбе против међународног тероризма, те
криминалних активности попут прања новца и транснаци
оналног организованог криминала, учинио је неопходним
оснаживање примене обавештајног рада на сопствене грађа
не. Будући да су истраге показале да су починиоци терори
стичких напада имали држављанство развијених земаља у
којима су напади извршени, круг особа потенцијално инте
ресантних за обавештајне активности драматично је проши
рен и то на основу нетранспарентних критеријума. Логика
обавештајног рада у функцији репресивне политике претпо
ставља тајни упад у приватност грађана који се опажају као
потенцијална претња поретку, често само на нивоу сумње,
без јасних доказа. Обавештајни рад одувек је био подложан
било ненамерним грешкама било злоупотребама, са понекад
тешким последицама по праћене грађане. Утолико се пре не
уверљивим чини становиште заступљено у академским раз
матрањима, а са разлогом популарно у обавештајном еснафу,
према којем обавештајни рад схваћен првенствено као са
купљање и обрада информација сâм по себи не чини ништа
нажао људима – „нико тиме није повређен [прикупљањем
информација, прим. аут], макар не непосредно”.7 Другачије
речено, овако дефинисан обавештајни рад не само да нема
негативан морални предзнак, већ се измешта из поља етич
ког просуђивања. Ипак, обавештајни рад се никако не мо
же свести само на сакупљање и обраду информација. Саку
пљене информације служе за израду обавештајне анализе, на
основу чијих се резултата одлучује о предузимању конкрет
7

Michael Herman, “Ethics and Intelligence After September 2001”, in: Len V.
Scott and Peter D. Jackson (eds), Understanding Intelligence in the Twenty-First
Century: Journeys in Shadows, Routledge, London and New York, 2004, p. 180.

97

Срђан Кораћ

НАДНАЦИОНАЛНА ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА ...

них радњи које могу посредно да нанесу штету праћеним
особама.
Тајни надзор појединаца или група није новост у демо
кратским порецима, нити је сâм по себи нелегитиман. Оно
што озбиљно подрива демократски легитимитет примене
обавештајног рада у очувању националне и јавне безбедно
сти јесу несагласност сврхе и размере праћења грађана са
јавним интересом заштите права на приватност. Проблеми
настају увек када политички одлучиоци или обавештајни
руководиоци дају претежност безбедносним обзирима над
несметаном уживању људских и грађанских права, па се ци
љано праћење замењује масовним надзором.8 Оправданост
сумњи у велике размере програма праћења становништва,
првенствено у САД и Великој Британији, недавно су потвр
диле информације које су јавности процуреле након откри
вања скандала у британском Штабу за владине комуникаци
је (Government Communications Headquarters – GHCQ), или
су их доставили „инсајдери”, попут некадашњег службеника
америчке Националне безбедносне агенције (National Secu
rity Agency – NSA) Едварда Сноудена (Edward Snowden).9 Ма
совно праћење сопствених грађана тешко се може оправдати
аргументом да је реч о стандардној процедури обавештајног
рада усмереног на откривање и прикупљање доказа о крими
налним активностима или припреми терористичких напада,
те ни не чуди што америчка и британска влада нису до сада
пружиле смислен одговор на откривене злоупотребе.10
Обелодањивање редовне праксе америчке Националне
безбедносне агенције да масовно пресреће електронске ко
муникације и размењује податке са обавештајним службама
земаља чланица Европске уније, показало је да се на мети
8

Опширније о овом проблему видети у студији: Александар Фатић, Срђан
Кораћ и Александра Булатовић, Етика криминалистичко-обавештајног
рада, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013.
9 Исцрпна прича о Едварду Сноудену доступна је на: www.theguardian.
com/world/the-nsa-files. Скандал о британском Штабу за владине кому
никације видети у: “GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's
communications”, The Guardian, online edition, 21 June 2013, www.theguardian.
com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa, 15/06/2014.
10 О импликацијама које по несметано уживање људских права доноси некри
тички продор у приватност грађана више погледати у: Александар Фатић,
Срђан Кораћ и Александра Булатовић, Етика криминалистичко-обавештај
ног рада, op. cit., стр. 213–252.
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нашла и приватност грађана, компанија и званичника Уније
и кредибилитет наднационалних институција у погледу спо
собности да заштите право на приватност од продора више
испреплетаних транснационалних обавештајних мрежа ко
јима доминира администрација у Вашингтону.11 Сноуденово
сведочење открило је да су подаци о личности грађана Уни
је предмет прикупљања и обраде Националне безбедносне
агенције САД, без судског налога, и то пресретањем интер
нет саобраћаја у реа лном времену и непосредним приступом
подацима похрањеним на серверима информатичких компа
нија са седиштем у САД – Microsoft, Yahoo, Google, Apple,
Facebook i Skype. Поред тога, могуће су штетне последице по
компаније са седиштем у Унији у виду отицања пословних
тајни ка САД, које потом могу да злоупотребе америчке ком
паније зарад стицања предности на тржишту.12
Сноуден је обелоданио да је Национална безбедносна
агенција прислушкивала просторије делегације Уније у САД
и седиште у Бриселу, као и више лидера земаља чланица ЕУ,
и то баш пред почетак преговора о споразуму о слободној
трговини.13 Посланичка група Зелених у Европском парла
менту је јула 2013. године затражила да се до даљег откаже
примена споразума које Унија има са САД о размени подата
ка о личности путника у авиосаобраћају и о банковним тран
сферима, а да се „замрзне” почетак преговора о трговинском
споразуму – док се овај случај не разјасни са администра
цијом у Вашингтону. Потпредседница Европске комисије и
комесарка за правду, основна права и грађанство Вивијан
Рединг (Viviane Reding) нагласила је поводом овог открића
да Европска унија мора да се позабави уређивањем тешње
сарадње националних обавештајних служби земаља члани

11 Didier Bigo et al., “Mass Surveillance of Personal Data by EU Member States
and its Compatibility with EU Law”, CEPS Papers in Liberty and Security in
Europe, No. 61, November 2013, Centre for European Policy Studies, www.ceps.
eu/system/files/No%2062%20Surveillance%20of%20Personal%20Data%20
by%20EU%20MSs. pdf, pp. 19–28.
12 Ibid., p. 2.
13 Christoph Hasselbach, “EU demands answers on surveillance claims”, Deutsche
Welle, 2 July 2013, www.dw.de/ eu-demands-answers-on-surveillanceclaims/a-16921058, 10/06/2014.
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ца, док би на наднационалном нивоу ваљало до 2020. године
установити заједничку обавештајну службу.14
Изјава потпредседнице Европске комисије о потреби
оснивања наднационалне обавештајне службе наводи ширу
јавност на погрешан закључак да још увек не постоје надна
ционални органи и тела који обављају обавештајне задатке.
Циљ овог рада је да покаже да тврдња делимично није тачна,
односно да докаже претпоставку да у одсуству јединствене
обавештајне службе Уније као посебне институције већ го
динама уназад постоји више тела или организационих једи
ница при постојећим наднационалним институцијама које
обављају јавне послове из домена класичног обавештајног и
криминалистичко-обавештајног рада. У раду ћемо настојати
да укажемо и на озбиљну претњу коју појачана и неселек
тивна секуритизација комунитарних политика има по тана
ну равнотежу између доследног поштовања људских права и
старања о безбедносним обзирима. Као и у случају деловања
националних обавештајних служби, и на наднационалном
нивоу власти појавила су се контроверзна питања око ствар
не сврхе употребе обавештајних метода и техника и њихове
демократске легитимности спрам потенцијалног угрожава
ња права на приватност и других људских и грађанских пра
ва, до којег неизбежно долази услед продора масовног елек
тронског праћења и надзора у свакодневни живот грађана
Уније.

„Тиха” историја наднационалних тела
са обавештајном функцијом: развој
неприметним корацима
Мада је према тврдњама директора белгијске Службе
за државну безбедност (VSSE) Алена Винана (Alain Winants)
један од градова са највећим бројем обавештајаца, Брисел
тешко да се може сматрати симболом европске интеграције
у подручју обавештајног рада.15 Вишедеценијско постепено
14 Ben Knight, “Does the EU need its own spies?”, Deutsche Welle, 6 November
2013, www.dw.de/does-the-eu-need-its-own-spies/a-17207051, 05/05/2014.
15 Wolf Richter, “The EU’s Out-Of-Control Intelligence Services (That Don’t
Exist, Officially)”, Zero Hedge, webportal, 9 May 2013, www.zerohedge.com/
contributed/2013-05-09/eu%E2%80%99s-out-control-intelligence-servicesdon%E2%80%99t-exist-officially.
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преношење дела по дела надлежности са државног на на
државни ниво ради делотворног одлучивања о различитим
подручјима јавне политике од заједничког интереса, заоби
шло је љубоморно чувану обавештајну функцију будући да
је она одувек сматрана језгром националног суверенитета.
Иницијатива за стварање наднационалне обавештајне слу
жбе потекла је од влада Аустрије и Белгије након терори
стичког напада на путнички воз извршеног 2004. године у
Мадриду, али су је хладно дочекале владе Велике Британије,
Француске и Немачке уз образложење да би то било зади
рање у део надлежности које нису пренете на ниво Уније.
Истоветна али грубља реакција владе у Лондону стигла је
2013. године када је Европски парламент отворио истрагу на
основу Сноуденових навода о масовном електронском пре
сретању и надзирању комуникација дипломата, компанија и
грађана Уније. Британска влада је одбила позив Европског
парламента за сведочење упућен директору британског Шта
ба за владине комуникације Иејну Лобану (Sir Iain Lobban),
челнику обавештајне службе за коју се основано сумња да је
учествовала у америчком програму масовног надзора „При
зма” (PRISM). Основни аргумент у прилог одбијању да ви
соки обавештајни функционер сведочи је нађен у тврдњи да
је национална безбедност у искључивој надлежности земаља
чланица ЕУ, те да не спада у домен подељених или искључи
вих надлежности Уније.
Реч је о осетљивим информацијама које нико не жели
да отворено и без одређене задршке дели са другим држава
ма, зато што се тиме може нашкодити њиховој оперативној
употребљивости уколико није осигуран висок степен повер
љивости. Успостављање јединственог отежава чињеница да
се стандарди унутрашње безбедности и обавештајног рада
28 чланица ЕУ налазе на различитим нивоима, што не ствара
атмосферу узајамног поверења која је пресудна за успешну
међудржавну сарадњу у овако осетљивој области.16 Због тога
се обавештајна сарадња унутар појединих међународних ор
ганизација, попут НАТО-а, одвија искључиво на добровољ
ној основи, од случаја до случаја и сходно томе је уоквирена
лабавим правилима.
16 Ben Knight, “Does the EU need its own spies?”, op. cit.

101

Срђан Кораћ

НАДНАЦИОНАЛНА ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА ...

Премда нема типичне атрибуте државности, може се
рећи да Европска унија поседује основне елементе политич
ког система, те је сходно томе организација власти прати
ла ширење опсега комунитарних јавних политика. Европска
унија нема сопствену обавештајну службу која би спрово
дила тајне операције на терену. Премда се ослања на обаве
штајни рад националних служби земаља чланица, у ствар
ности ЕУ је током последње две декаде – без унапред усво
јене стратегије и плана, односно према текућим потребама
спровођења комунитарних политика – изградила мрежу од
шест служби које обављају различите обавештајне функције
са укупно око 1300 запослених.17 Ове службе нису под над
зором Европског парламента само због чињенице да у називу
не носе предметак „обавештајна”. Оно што може да завара је
да су службе грађене без унапред усвојене стратегије и пла
на, у ad hoc маниру према текућим потребама спровођења
некадашње Заједничке спољне и безбедносне политике.
Први корак је било оснивање Европола Споразумом
из Мастрихта (члан К3), једине институције Уније са обаве
штајном функцијом која задовољава мерило демократског
легитимитета будући да је установљена основним уговори
ма. Европол представља зрео плод вишедеценијске сарадње
полиција развијених европских земаља зачете седамдесетих
година минулог века, када је ради успешног супротстављања
прекограничним криминалним активностима установљена
тзв. Група Треви сачињена од министара унутрашњих по
слова и правде чланица тадашње ЕЗ.18 Мада је 1994. године
скромно почео од малобројне Европске полицијске јединице
за наркотике (Europol Drugs Unit – EDU), Европол је током
протеклих петнаест година пуне оперативности израстао у
агенцију ЕУ (од 2010), односно европски пандан америчком
FBI, који као својеврсна кровна организација националних
полиција своје деловање темељи превасходно на криминали
стичко-обавештајној анализи и размени ове врсте података.

17 Wolf Richter, “The EU’s Out-Of-Control Intelligence Services (That Don’t Exist,
Officially)”, op. cit.
18 О настанку и развоју Европола детаљније видети у: “Ten years of Europol:
1999–2009”, Europol, 2009, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/
publications/anniversary-publication.pdf.
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Међутим, током протекле декаде основане су два но
ва тела Уније и две организационе јединице у оквиру по
стојећих институција Уније којима су поверени обавештај
ни задаци: Сателитски центар (Satellite Center – SATCEN) и
Европска агенција за руковођење оперативном сарадњом на
спољним границама земаља чланица ЕУ (European Agency
for the Management of Operational Cooperation at the External
Borders of the Member States of the European Union – Frontex);
Центар за обавештајну анализу (Intelligence Analysis Center –
INTCEN) и Обавештајни директорат (Intelligence Directorate
– INTDIR) при Војном штабу Уније (European Union Military
Staff – EUMS).

SATCEN
SATCEN је основан 1991. године као организациона
јединица некадашњег војног савеза Западноевропске уније
(Western European Union – WEU), а преображен је у агенци
ју ЕУ 2002. са задатаком да пружа подршку одлучивању у
области Заједничке спољне и безбедносне политике, посебно
у делу тадашње Европске безбедносне и одбрамбене поли
тике.19 SATCEN пружа обавештајне аналитичке производе
сачињене на основу сателитских снимака и пратећих пода
така, попут нпр. снимака из ваздуха, првенствено за потре
бе Европске службе за спољно деловање, тачније њеног Ди
ректората за управљање кризама и планирање. SATCEN се
налази на услузи и Европској комисији, земљама чланицама
Уније, владама трећих земаља и међународним организаци
јама попут Уједињених нација, НАТО-а и ОЕБС-а. Сходно
приоритетима дефинисаним Европском стратегијом за без
бедност, тежиште SATCEN-овог деловања стављено је на
праћење регионалних сукоба, криза изазваних урушавањем
државних институција, организованог криминала, терори
зма и ширења наоружања масовног уништења, као и на пру
жање помоћи у спровођењу теренских мисија Уније (нпр. ЕУ
NAVFOR, операција „Аталанта”) – за пружање хуманитарне
помоћи, очување мира и спасавање. Сателитски центар при
19 О историјату SATCEN-a више у: “European Union Satellite Centre: Mission,
Facts and Figures”, www.satcen.europa.eu/images/stories/satcen%20leaflet_
en.pdf.
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према и информације потребне за рано упозоравање, одно
сно благовремено уочавање и спречавање оружаних сукоба
и хуманитарних криза.

Frontex
Оснивање Frontex-a 2004. године представљало је ин
ституционални одговор Уније на проблеме који прате ли
берализацију кретања људи у тзв. Шенгенској зони, јер је
укидање контроле унутрашњих граница уједно олакшало
прекограничну сарадњу криминалних група из различитих
земаља чланица и премештање терориста.20 Због тога је Fron
tex-ово деловање усмерено на унапређење, координисање и
развијање управљања спољним границама ЕУ у складу са
концептом обједињеног управљања границом (Integrated
Border Management) и уз поштовање основних људских пра
ва.21 Поверене надлежности Frontex остварује кроз планира
ње и координисање здружених акција усмерених на контролу
спољних граница Уније на копну, мору и у ваздуху у којима
на терену учествују одговарајуће националне јавне службе
земаља чланица са својим људским и материјалним ресурси
ма. Оно што Frontex сврстава у ред наднационалних тела са
обавештајном функцијом јесу процене безбедносних ризика
које ова агенција израђује на основу обавештајних података
које прикупља са граничних прелаза и из отворених извора,
док део оперативних података или обавештајних производа
добија од земаља чланица. Током последњих година расте
обим активности Frontexa у подручју развоја обједињених
информационих база и система размене информација у реа л
ном времену о појави и природи евентуа лних безбедносних
ризика по ефикасно управљање спољним границама.22 Реч је
недавно успостављеном Европском систему надзора границе
20 О настанку Frontexa погледати на: http://frontex.europa.eu/about-frontex/
origin, 19/06/2014.
21 “Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing
a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the
External Borders of the Member States of the European Union”, Official Journal
of the European Union, L 349, 25 November 2004, http://frontex.europa.eu/assets/
About_Frontex/ frontex_regulation_en.pdf.
22 Видети више на: http://frontex.europa.eu/intelligence/information-management,
19/06/2014.
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– EUROSUR (скраћено од енг. European Border Surveillance
System), који у виду информатичког портала садржи инфор
мације о догађајима, оперативне податке и анализе о стању
на границама Уније и у суседним земљама.23 Сврха EURO
SUR-a је да смањи број илегалних улазака у ЕУ, број смртних
случајева на поморским границама Уније и да повећа уну
трашњу безбедност Уније као целине спречавањем прекогра
ничног криминала.

Институционално језгро наднационалне
обавештајне функције:
INTCEN, INTDIR i SIAC
Будући да су само Evropol и Frontex подвргнути изве
сном степену парламентарне контроле, нашу анализу ћемо
усмерити на тела из домена Заједничке спољне и безбедно
сне политике и Заједничке безбедносне и одбрамбене по
литике (INTDIR и INTCEN) придодата 2010. године Европ
ској служби за спољно деловање (European External Actиon
Servиce – EEAS), која судећи према повереним задацима
представљају језгро наднационалне обавештајне функције.
Обавештајни директорат при Војном штабу Уније (у даљем
тексту: INTDIR) је као наднационални пандан националним
војно-обавештајним службама успостављен да обезбеди оба
вештајне податке и производе неопходне за рано упозора
вање, ваљану процену и планирање одговора у случају поја
ве кризних ситуација које представљају безбедносну претњу
по Унију, а посебно за извођење операција и вежби на терену,
те за квалитетно планирање у Војном штабу ЕУ.24
Центар за обавештајну анализу (у даљем тексту:
INTCEN) је заправо делом наследник некадашњег Здруженог
ситуационог центра (Joиnt Sиtuatиon Centre – SITCEN), чији
тачан датум оснивања као одељења у оквиру Војног штаба
23 “Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and of the Council
of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System
(Eurosur)”, Official Journal of the European Union, L 295, 6 November 2013,
http://frontex.europa.eu/assets/Legal_basis/Eurosur_Regulation_2013.pdf.
24 “European Union Military Staff: An integral element of the EU comprehensive
approach”, European External Action Service, 2014, http://eeas.europa.eu/csdp/
structures-instruments-agencies/eu-military-staff/documents/new_
spring_
summer_eums_brochure_march_2014.pdf.
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некадашње Западноевропске уније није познат. SITCEN је
2002. године преображен у директорат Генералног секрета
ријата Савета ЕУ, када је Западноевропска унија од самос
талне међународне организације уграђена у институционал
ни оквир Уније у виду Европске безбедносне и одбрамбене
политике. Премештање је учињено без правног утемељења у
одговарајућој одлуци Савета ЕУ, већ на личну иницијативу
тадашњег генералног секретара Савета ЕУ и високог пред
ставника за спољну политику и безбедност Хавијера Солане
(Javier Solana).25 SITCEN је првобитно имао задатак да буде
центар ЕУ за реаговање на кризне ситуације и личио је на
„мирну собу са телевизијским мониторима који емитују про
грам CNN-a и рачунарима повезаним са највећим новинским
агенцијама”.26 SITCEN је прво прикупљао информације само
из тзв. отворених обавештајних извора и тежиште рада је
било на стратешком, дугорочном предвиђању спољних без
бедносних претњи.27 Убрзо је методологија рада обухватила
и размену обавештајних података између уског круга земаља
чланица – Велика Британија, Немачка, Француска, Холан
дија, Шведска, Италија и Шпанија – а на службу су делеги
рани обавештајци из националних служби наведених седам
држава. Тиме је био увезан проток обавештајних података о
унутрашњим и спољним безбедносним проблемима, што је
омогућило SITCEN-у да се постави као тело чије деловање за
дире једнако у тзв. други и трећи стуб интеграције – у Зајед
ничку спољну и безбедносну политику и подручје сарадње
у области унутрашњих послова и правосуђа. Управо ове
„привилеговане” чланице су на тај начин добиле могућност
25 Björn Müller-Wille, “For your eyes only?: Shaping an intelligence community
within the EU”, Occasional Papers, No. 50, January 2004, Institute for Strategic
Studies, www.iss.europa.eu/uploads/media/occ50.pdf, p. 34. Велика Брита
нија је успела да од осталих чланица ЕУ изнуди да њен кандидат (William
Shapcott) буде именован за директора SITCEN-а, чиме је посредно САД
остварила уплитање и утицај на евентуално стварање наднационалне оба
вештајне службе (Наведено према: Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU
Joint Situation Centre”, Eurowatch, 2009, www.statewatch.org/news/2009/aug/
SitCen2009.pdf, p. 10).
26 Florian Güssgen, “Of Swiss Army Knives and Diplomacy: A Review of the Union’s
Diplomatic Capabilities”, Jean Monnet Working Papers in Comparative and
International Politics, No. 33, April 2001, http://aei.pitt.edu/396/ 1/jmwp33.htm,
03/06/2014.
27 Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 9.
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да касније утичу на секуритизацију појединих претњи и њи
хово представљање као виталних безбедносних проблема за
читаву ЕУ – што се убрзо видело на примеру стварања слике
о опште европске угрожености од међународног тероризма.
Током претходне декаде, SITCEN је постепено ширио оба
вештајне изворе јер су земље чланице биле подстакнуте да
преко њега размењују информације, обавештајне производе
и процене о унутрашњим безбедносним претњама.28 SITCEN
постаје 2010. године организациони део Европске службе за
спољно деловање, а 2012. је преименован у INTCEN и ре
структурисан тако да сада има Аналитичко одељење (по
дељено по темама и географским подручјима) и Одељење за
опште послове и спољне односе (правни, административни и
информатички задаци).29
У оквиру генералног секретаријата Савета ЕУ као по
себно тело од 2007. године делује Јединствени капацитет за
обавештајну анализу (Single Intellиgence Analysиs Capacиty
– SIAC), који обједињује цивилне обавештајне производе
INTCEN -а (пре 2010. је то био SITCEN) и обавештајне из
вештаје INTDIR-а, како би се квалитетно сачиниле свеобух
ватне процене безбедносних претњи у неком конкретном
случају.30

Остала тела и иницијативе са
обавештајном функцијом
на наднационалном нивоу
Стручњаци за борбу против тероризма се састају редов
но под окриљем Радне групе Савета ЕУ за примену посеб
них мера у борби против тероризма усвојених Заједничким
ставом бр. 2001/931 (Common Posиtиon 2001/931/CFSP) – тзв.
28 “Fight against terrorism”, Council of the European Union, 12685/04, 22 September
2004, www.statewatch.org/ news/2004/sep/12685.pdf, p. 2.
29 “Joint answer given by High Representative/Vice-President Ashton on behalf
of the Commission to written question E-006017/2012”, 25 July 2012, European
Parliament, www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers. do?reference=E2012-006017&language=EN, 01/07/2014.
30 “Answer given by High Representative/Vice-President Ashton on behalf of the
Commission to written questions E-006018/12 and E-006020/12”, 16 August
2012, European Parliament, www.europarl.europa.eu/sides/ getAllAnswers.
do?reference=E-2012-006020&language=CS, 01/07/2014.

107

Срђан Кораћ

НАДНАЦИОНАЛНА ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА ...

Радна група CP 931.31 Радна група има мандат да испита и
процени информације о особама, групама и правним лицима
у контексту откривања и спречавања терористичких актив
ности на територији Уније, те на основу анализе предлаже
стављање или скидање са листе осумњичених за учешће у
припреми терористичких активности. Представници Евро
пола и SITCEN-а учествују у раду овог тела када треба да
пруже информације које могу да помогну у процени. Место
и време одржавања, дневни ред, дискусија и закључци саста
нака су поверљиве природе.
Упоредо са описаним наднационалним телима у окви
ру којих се одвија проток обавештајних података, од седа
мдесетих година минулог века постоји Бернски клуб (Club
de Berne) као неформалан редовни форум за разматрање без
бедносних питања, посебно у подручју борбе против терори
зма, а окупља челнике безбедносних и обавештајних служби
земаља чланица Уније, Швајцарске и Норвешке, док САД
имају статус посматрача. Меморандуми о разумевању и про
цене безбедносних претњи као основни документи Бернског
клуба су поверљиве природе, али је тежиште рада стављено
на опасност од исламског тероризма. Стратешке анализе и
безбедносне процене Клуба шаљу се INTCEN-у као допуна
његовим активностима, што практично отвара канал непо
средног утицаја званичника националних влада окупљених
у неформалној групи која делује ван институционалног ок
вира Уније, а самим тим и ван увида медија и јавности.
Традиционалан мањак поверења почела су да мењају
два пројекта Европске комисије о обавештајним подацима из
тзв. отворених извора (open source intellиgence – OSINT). Бу
димпештански клуб (Budapest Club) покренут је 2007. годи
не и окупља званичнике националних обавештајних служби
држава чланица ЕУ и обавештајне стручњаке из приватног
сектора са циљем да оснажи размену идеја и добре праксе
између наднационалних институција и држава чланица ради
стварања предуслова за делотворнији одговор на спреча
вање и управљање кризним ситуацијама.32 Други пројекат
31 “Fight against the financing of terrorism — implementation of Common Position
2001/931/CFSP”, Council of the European Union, 28 June 2007, https://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st10826-re01en07.pdf.
32 Обавештајни подаци из отворених извора су подаци који се прикупљају
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Eurosint Forum је покренут 2005. године из приватног сек
тора безбедности и усмерен је на развој наднационалних
политика Уније у контексту коришћења OSINT-а у области
безбедности. Реч је о редовним радионицама које окупљају
обавештајне стручњаке из приватног сектора, обавештајних
служби држава чланица и институција ЕУ, а специфичне су
по томе што се на њима отворено дискутује о свим питањи
ма и учесници имају прилику да се социјализују ван радног
дела скупа, што је неформалан корак ка постепеној изградњи
заједничке европске обавештајне заједнице на нивоу струке.
То је и корак у правцу стварања заједничке обавештајне кул
туре која би требало да превазиђе неповерење међу нацио
налним службама.

Да ли постоји потреба да се интеграција
„прелије” у и област обавештајног рада?
Обавештајна функција по општем уверењу политичких
елита и носилаца власти представља језгро националног
суверенитета и услед њене осетљиве природе није до сада
представљала званично прокламован и у основна докумен
та уграђен циљ функционалне интеграције. Обим и степен
сарадње у овом подручју препуштен је доброј вољи влада зе
маља чланица и, као што смо показали у претходном одељку,
временом су успостављени мање или више формални фору
ми за размену обавештајних података. Чини се ипак да је у
извесној мери закономерност теорије неофункционалистич
ке интеграције, по чијим поставкама преношење суверених
права са националног на наднационални ниво у једној обла
сти јавне политике временом ствара потребу за преношењем
и у друге области, тачна и када је реч о обавештајном раду.33
Будући да формулише сопствену спољну, безбедносну и од
брамбену политику и утврђује деловање на глобалној сцени,
Европска унија мора да има и властиту обавештајну службу
из извора доступних јавности. Данас се националне обавештајне службе у
свом раду претежно ослањају на ову врсту обавештајних извора, јер су лако
доступни и не укључују теренски рад у трећим земљама.
33 Поставке неофункционализма примењеног на европску интеграцију виде
ти у: Ben Rosamund, Theories of European Integration, Palgrave, Basingstoke,
2000, pp. 50–74.
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која ће стручно и професионално припремати материјал пот
ребан за одлучивање о смеру вођења ових јавних политика.
Функционална предност наднационалне обавештајне
службе над националним парњацима је што потоње својим
деловањем не покривају све регионе нити њихови спољно
политички приоритети обухватају све проблеме који постоје
у савременим међународним односима. Грађански рат у
Сирији и прерастање текуће кризе у Украјини у грађанске
оружане сукобе примери су који сведоче у прилог постојања
наднационалне обавештајне службе, јер сада INTCEN обез
беђује квалитетне извештаје на основу којих Европска служ
ба за спољно деловање и Савет ЕУ одлучују о томе какве
активности да предузму.34 Поред тога, терористички напади
извршени на Мадрид и Лондон подстакли су владе држава
чланица да делотворан одговор на нараслу претњу међуна
родног тероризма делом заснују на повећању обима и ефикас
ности размене обавештајних података између националних
безбедносних служби. Упоредо са тим је део надлежности
пренет на наднационални ниво тако што је INTCEN-ов ман
дат тихо проширен и на унутрашње безбедносне претње –
илегалне миграције, трговину људима, везе организованог
криминала и тероризма – а његова овлашћења су ојачана у
виду могућности прикупљања, обраде, анализирања и раз
мене поверљивих информација.35
INTCEN нема сопствене обавештајне ресурсе попут
оних којима располажу националне обавештајне службе,
нити спроводи оперативан рад у смислу прикупљања оба
вештајних података о појединцима за које постоји сумња
да спроводе активности које представљају претњу за без
бедност грађана Уније.36 INTCEN највећи део информација
34 Kristof Clerix, “Ilkka Salmi, the EU’s spymaster”, Mondial Nieuws, online edition,
4 March 2014, www.mo.be/en/interview/ilkka-salmi-eu-s-007, 20/05/2014.
35 Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 16.
36 У прилог томе говори скроман обим људства, које броји око 70 службеника,
од чега је 30 службеника делегирано из националних обавештајних служби
а 40 су службеници Уније. О профилу службеника које INTCEN запошљава
можда најбоље сведочи оглас који је објављен за попуну радног места „те
ренски службеник за безбедносне информације”, где су као захтеви наведе
ни физичка спремност, отпорност на стресне ситуације и способност за рад
у потенцијално психо-физички непријатном радном окружењу.Наведено
према: ibid.
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добија од Војног штаба ЕУ (тачније INTDIR-а), SATCEN-а,
Frontex-а, Европола, те од 28 држава чланица, Норвешке и
Швајцарске. Када се говори о оперативном раду INTCEN-а
онда се заправо мисли на стратешки ниво анализе и про
цене безбедносних претњи, те на праћење обавештајних
аспеката међународних мисија Уније и њених делегација у
трећим земљама. Праћење и процењивање развоја кризних
ситуација у реалном времену има за циљ да обезбеди свеже
обавештајне производе, како би Европска служба за спољно
деловање, односно Савет ЕУ, као и друге институције и тела
ваљано одлучивали у ком смеру да делују у оквиру Зајед
ничке спољне и безбедносне политике ЕУ, Заједничке без
бедносне и одбрамбене политике и борбе против тероризма.
Због тога је тежиште рада стављено је на праћење ситуације
у осетљивим регионима света (нпр. Блиски исток и поједини
делови Африке), као и на процену појединих глобалних без
бедносних изазова – попут тероризма, ширења наоружања за
масовно уништење итд.
INTCEN је задужен и за одржавање комуникације и
координације са националним безбедносним/обавештај
ним службама, а служи и као оперативни центар за вођење
међународних мисија у оквиру Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике. Такође, INTCEN одржава мрежу за
размену поверљивих информација – COREU (скраћеница од
Correspondance Europeenne), којом су обухваћени Европски
савет, Европска комисија (само у области спољне политике),
делегације ЕУ у трећим земљама и владе држава чланица.
Службеници INTCEN-а пружају подршку званичницима
Уније када путују у треће земље и служе као координациони
оперативни центри који спајају чланице и треће стране то
ком кризних ситуација у које су укључени држављани двеју
или више чланица, а воде и операције и оцењују спровођење
мисија ЕУ у кризним подручјима. На пример, INTCEN је
послао своје људе у кризна подручја на Хаитију и у Либији
да утврде стварно стање на терену, процене ситуацију и обез
беде техничку подршку дипломатама Уније. Ипак, INTCEN
нема формално овлашћење да прикупља обавештајне подат
ке у традиционалном смислу, већ аналитички рад заснива на
коришћењу отворених извора и информација добијених од
националних влада и њихових обавештајних и безбедносних
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служби. Утолико Европска служба за спољно деловање за
хтева увођење мисија прикупљања обавештајних података
како би се попунила празнина која постоји услед недовољно
детаљних или поузданих података сакупљених сателитским
осматрањем или путем медија и Интернета. Реч је о при
купљању тачних информација из удаљених подручја посред
ством обавештајног рада кроз сарадничку мрежу.
Делотворност рада Европола и INTCEN-а огранича
ва одсуство комунитарних прописа о обавештајном раду,
што ова тела чини зависним од националног нивоа власти
и тиме смањује домет њихове координационе улоге. Приме
ра ради, Европолово деловање практично зависи од тога да
ли ће земље чланице да му проследе сопствене обавештајне
податке и како ће да их класификују, односно који степен по
верљивости ће им придати. Проблем је у томе што Европол
може да рекласификује неки обавештајни податак, али ис
кључиво уз одобрење националне обавештајне службе која
је тај податак проследила, што у пракси значи да земље чла
нице имају својеврстан вето у погледу информација које про
слеђују овој наднационалној агенцији.37 Поред тога, Европол
има проблем са недовољним обимом учешћа земаља члани
ца у његовом раду, будући да су само две земље делегирале
своје обавештајне официре за везу у оквиру Радне групе за
борбу против тероризма (Counter Terrorиsm Task Force), иако
је реч о грубом кршењу смерница Европског савета од 2004.
године.38 Према појединим мишљењима, земље чланице из
бегавају ову обавезу јер обавештајне податке већ размењују
преко INTCEN-а, па не желе да непотребно троше ресурсе.39
Лоше искуство Европола је последица потцењивачког
става који националне власти у значајној мери гаје према
способности наднационалних тела са обавештајном функ
цијом у поређењу са домаћим службама са много дужом
37 Christina Eckes, “Decision-making in the Dark?: Autonomous EU Sanctions and
National Classification”, in: Iain Cameron (ed.), EU Sanctions: Law and Policy
Issues Concerning Restrictive Measures, Intersentia, Cambridge, Antwerp and
Portland, 2013, pp. 190–191.
38 Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 18.
39 “Europol: coordinating the fight against serious and organised crime”, European
Union Committee, House of Lords, November 2008, www.publications.
parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/183/183.pdf, p. 38.
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традицијом.40 Националне владе још увек нису уверене да
наднационална обавештајна функција може да пружи нешто
више од онога што већ деценијама постоји на националном
нивоу. Оне чак не могу ни да наметну или ојачају сарадњу
обавештајних служба држава чланица, јер државе имају
потпуну слободу да одреде када, како и са ким ће да сарађују
и да евентуално позову Европол да им помогне. Како је сада
замишљена наднационална обавештајна функција, надлеж
ности Европола и INTCEN-а преплићу се у области борбе
против тероризма, што може да доведе до збрке и створи
обавештајне празнине услед лоше координисаности. Чиње
ница је да је нпр. INTCEN посматрано по мерилима људских
и материјалних ресурса сувише мали да би могао делотвор
но да прати терористичке претње које погађају унутрашњу и
спољну безбедност Уније.

Контроверзе и проблеми: „нормално” стање
у наднационалним обавештајним службама?
Обавештајне службе као део репресивног механизма
истовремено су насушна потреба и потенцијална претња
демократски устројеној политичкој заједници. Обавештајни
службеници могу да буду „коке које носе златна јаја” својој
влади (Черчил), али им привилегован приступ специфичном
знању о стварним процесима у политичком и друштвеном
животу омогућује да постану прикривени „господари” ле
гитимно изабране власти.41 Политичари на власти се често
устежу да ефективно контролишу рад обавештајних служби.
Такав став носилаца највиших државних функција делом по
тиче од свести о сопственим оскудним знањима о томе како
обавештајне службе треба да функционишу, а делом из жеље
да избегну нелагоду коју би осећали када би сазнали шта је
све незаконито или неетично рађено у њихово име. Као до
40 Constantin-Marian Birsan, “Intelligence Effectiveness in the European Union
in the New Security Environment”, Master’s Thesis, Naval Postgraduate
School, Monterey (CA), 2012, http://calhoun.nps.edu/public/bitstream/handle/
10945/27795/12Dec_Birsan_Constantin-Marian.pdf?sequence=1, p. 26.
41 Robert Jarvis, “Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy”, in:
Thomas C. Bruneau and Steven C. Boraz (eds), Reforming Intelligence: Obstacles
to Democratic Control and Effectiveness, University of Texas Press, Austin, 2007,
pp. 7-19.
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датни разлог се појављује страх да би уколико се превише
мешају у рад тајних служби могли и сами да постану пред
мет уцена обавештајаца на основу компромитујућих инфор
мација о нпр. њиховом приватном животу.42
Обавештајни рад било које врсте представља активност
чије успешно спровођење претпоставља црту конспиратив
ности и строго чување тајни од увида не само „непријатељс
ке” стране већ и од домаће јавности — чак и у демократском
поретку. Чињеница да је ради делотворне заштите интереса
националне и јавне безбедности, идентитета и професионал
них задатака оперативаца, аналитичара и спољних сарад
ника неопходна тајност није сама по себи спорна. Проблем
настаје у тачкама ланца одлучивања у којима руководиоци
обавештајног рада на основу обавештајног производа дефи
нишу спровођење будућих ширих активности и/или кон
кретних оперативних радњи које у пракси треба да доведу
до остварења циљева различитих безбедносних стратешких
докумената и планова. У процесу операционализације може
да дође до својевољног, нетачног или нестручног тумачења
уопштено дефинисаних одредби стратешких и планских до
кумената, те, у крајњем исходу, до извитоперења првобитне
формулације јавних интереса саздане у оквирима законодав
не или највише извршне власти. Исто важи и за процес про
изводње обавештајних анализа о, на пример, потенцијалним
безбедносним ризицима и претњама по политичку заједни
цу, на основу којих наручиоци (највиши јавни функционери)
треба да одлучују о будућем смеру вођења јавне политике,
односно управљања јавним функцијама и оптималној потро
шњи често недовољних ресурса.43
Откривени обавештајни скандали описани у првом
одељку указују да постоји простор у којем може да дође до
сукоба националних и наднационалних надлежности и до
покретања питања правне одговорности институција Уније,
тамо где њене безбедносне активности укључују коришћење
42 Thomas C. Bruneau and Steven C. Boraz, “Intelligence Reform: Balancing
Democracy and Effectiveness”, in: Thomas C. Bruneau and Steven C. Boraz (eds),
Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness, op.
cit., p. 13.
43 Детаљније о овом проблем погледати у: Александар Фатић, Срђан Кораћ
и Александра Булатовић, Етика криминалистичко-обавештајног рада, op.
cit., стр. 253–285.

114

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 93-128

и дељење података о личности прикупљених радом нацио
налних обавештајних служби. Замагљивање границе између
националне безбедности и питања која спадају у домен било
подељених надлежности било искључивих надлежности
Уније, као што је то на пример случај са унутрашњим ас
пектима безбедности ЕУ који се налазе на удару организо
ваног криминала и тероризма представља посебан проблем.
Наднационалне агенције и тела са обавештајном функцијом
примају обавештајне податке од полицијских, безбедносних
и обавештајних служби земаља чланица о потенцијалним
претњама Унији, али немају ресурсе да провере поузда
ност извора тих података нити да утврде ли су ти подаци
прикупљени на законит и демократски легитиман начин.
Пријемом, употребом и прослеђивањем података прикупље
них незаконитом применом обавештајних метода и техника,
наднационална обавештајна служба може на посредан начин
да постане правно саодговорна за кршење људских и грађан
ских права које се одиграло на националном нивоу. Ризик те
врсте присутан је у области спровођења свеобухватне разме
не информација предвиђене Стратегијом ЕУ за унутрашњу
безбедност (EU Internal Securиty Strategy иn Actиon), посеб
но у раду Европола и INTCEN-a (у мањој мери Evrojusta,
Frontex-a и OLAF-a), будући да уопште не постоји механи
зам верификације да су подаци послати са националног на
наднационални ниво прикупљени и обрађени на законит на
чин и у складу са јавним интересом.44 Актуелни директор
Европола Роб Вејнрајт (Rob Wainwright), у саслушању које
је септембра 2013. одржао Одбор за грађанске слободе, прав
ду и унутрашње послове Европског парламента (Committee
on Civil Liberties, Justice and Home Affairs), није пружио чвр
сте аргументе да ова комунитарна агенција у свом раду ко
ристи искључиво податке о личности прикупљене сагласно
стандардима садржаним у националним и наднационалним
прописима.45 Утолико постоји извесна вероватноћа да се на
44 “The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure
Europe”, COM(2010) 673 final, Communication from the Commission to the
European Parliament and the Council, 22 November 2010, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:EN:PDF#page=2.
45 Видео снимак саслушања доступан је на: LIBE Committee Inquiry on
Electronic Mass Surveillance of EU Citizens, 24 September 2013, European
Parliament,
www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=
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наднационалном нивоу размењују и обрађују обавештајни
подаци прикупљени на неком другом месту и то на споран
начин са становишта владавине права и демократског леги
тимитета.
Премда наводно не прикупљају тзв. сирове обавештај
не податке оперативним путем – односно применом класич
них метода и техника него користе отворене изворе и готове
обавештајне производе националних служби – моћ утицаја
наднационалних тела и организационих јединица са оба
вештајном функцијом на наднационални политички процес
услед тога није мања, како то њихови руководиоци стално
покушавају да прикажу у јавности. Моћ обавештајног рада
нпр. INTCEN-а огледа се у снази стручних аргумената које
нуде његове анализе и процене стања безбедности и степе
на претњи по виталне вредности ЕУ, посебно када је реч о
терористичкој претњи која је већ више од једне деценије ак
туелна и велика је вероватноћа да ће тако остати и у ближој
будућности. Утицај није ни мало вредносно неутралан, како
се то обично приказује у идеалним представама о преднос
тима технократског начина управљања јавним пословима јер
готов обавештајни производ увек садржи и практичне пре
поруке за одлучивање, што претпоставља одређене последи
це по смер и начин спровођења јавне политике. Европол (за
Процену претње од организованог криминала, енг. Оrganized
Crimе Тhreat Аssessment), Frontex и Eurojust користе оба
вештајне производе INTCEN-а у изради својих безбедносних
процена, што додатно шири обавештајни утицај на одлучи
вање у Савету ЕУ и Европској комисији.
Начин процене терористичке претње може значајно да
погоди свакодневни живот грађана Уније и трећих земаља,
о чему говори пример Стратегије Европског савета за борбу
против радикализације и регрутовања терориста (European
Council Strategy for combating Radicalisation and Recrutment
to Terrorism) усвојене 2005. године, а која је створила ква
зиправну основу за отворено мешање јавних службеника
(затворских чувара, наставника, социјалних радника) у при
ватност грађана зарад спречавања наводне радикализације

20130924- 0900-COMMITTEE-LIBE, 02/04/2014.
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становништва.46 Реч је о томе да се одлучивање о избору жи
вотног стила и личних уверења измешта у домен деловања
јавних институција и то само за део популације за који се
сумња да је склон политичкој радикализацији, што дуго
рочно још више продубљује социјалну неправду за маргина
лизоване слојеве и додатно их отуђује од „моралне већине”.
Разлике у економској и спољнополитичкој моћи преслика
вају се и на ову област наднационалне политике, па су тако
земље чланице у раду INTCEN-а неједнако заступљене, при
чему велике силе као „инсајдери” имају далеко већу могућ
ност уплива у секуритизацију на плану формулације и спро
вођења противтерористичких мера.47
Постојање INTCEN-а само по себи није спорно, као
што није упитна ни сврха постојања националних оба
вештајних служби. Контроверзност рада наднационалних
организационих јединица и посебних тела са обавештајном
функцијом огледа се у чињеници да она нису установљена
основним уговорима нити правним актима Савета ЕУ, као
што је у земљама чланицама положај обавештајних служби у
систему јавних институција строго уређен законом. Списак
и опис надлежности и овлашћења INTCEN-а нису доступ
ни јавности, односно није ни познато да ли уопште постоји
засебан документ којим је ово тело конституисано, већ их
је могуће једино посредно реконструисати на основу изјава
функционера Уније и извештаја других институција ЕУ. На
пример, на основу одговора потпредседнице Европске ко
мисије и високе представнице ЕУ Кетрин Ештон (Catherine
Аshton) на питања европских посланика сазнајемо да ова ор
ганизациона јединица годишње изради око 200 стратешких
процена стања и око 50 посебних анализа и извештаја.48 Та
кође, не постоји ниједан правни документ Уније који уређује
надзорну улогу Европског парламента или националних пар
ламената над овим организационим јединицама и телима,
што довољно сведочи о структурном мањку демократског
46 Опширније у: Marieke De Goede, “The Politics of Preemption and the War on
Terror in Europe”, European Journal of International Relations , Vol. 14, No. 1,
2008, p. 170–171.
47 Jelle van Buuren, “Secret Truth: The EU Joint Situation Centre”, op. cit., p. 15.
48 “Joint answer given by High Representative/Vice-President Ashton on behalf of
the Commission to written questions E-006018/12 and E-006020/12”, op. cit.
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легитимитета. „Заобилазан” начин изградње наднационал
них тела са обавештајном функцијом који их измешта из до
мена демократске контроле, чини се да подстиче оправдану
сумњу стручне и шире јавности у изворне мотиве и намере
владајућих елита земаља чланица у погледу остварења већег
степена безбедности Уније.
Аргумент против њиховог увођења у основне правне
акте ЕУ заснива се на тврдњи да ове службе користе само
готове обавештајне производе које им проследе национал
не службе држава чланица. Мартин Еренхаузер (Мartin
Еhrenhauzer), независни посланик Европског парламента из
Аустрије и члан Пододбора за безбедност и одбрану, тврди
да је наведени аргумент нетачан јер ове службе и ван терито
рије Уније самостално прикупљају и анализирају обавештај
не податке, те шаљу строго поверљиве извештаје наднацио
налним политичким одлучиоцима.49 Према мишљењу гене
ралног секретара Европске службе за спољно деловање Пјера
Вимона (Pierrе Vimont), преображај INTCEN-а у истинску
наднационалну службу са традиционалним обавештајним
задацима захтевало би не само измене основних уговора
већ и корениту промену садашње обавештајне културе која
преовладава у земљама чланицама. Поред тога, Вимон сма
тра да би стварање наднационалне обавештајне агенције
створило пометњу, јер би њено стављање у положај главне
службе у односу на националне обавештајне службе дове
ло до непотребног удвајања и преклапања организационих и
финансијских ресурса, што највероватније не би водило по
већању степена безбедности грађана Уније. Садашњи дирек
тор INTCEN-а Илка Салми (Ilкка Salmi) и Пјер Вимон такође
заговарају становиште да нема потребе за надзором Европ
ског парламента над INTCEN-ом зато што он не делује опе
ративно и зато што европски посланици сходно Лисабонском
споразуму већ строго контролишу рад Европске службе за
спољно деловање – чији је INTCEN саставни део, надзором
поверљивих докумената и анализом извештаја о раду које ви
сока представница редовно шаље Парламенту.50
49 Martin Ehrenhauser, “EU Intelligence Service without Democratic Control”,
www.ehrenhauser.at/archiv/lang/en/ issues/secret-service/, 03/04/2014.
50 Kristof Clerix, “Ilkka Salmi, the EU’s spymaster”, op. cit.
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Чак и ако оставимо по страни намерне злоупотребе у
обавештајном раду вођене остварењем личних или приватних
интереса, редовна обрада великог броја података о личности
у свакодневном раду институција Европске уније упућује на
претпоставку да озбиљна штета за грађане не мора нужно да
настане као производ кршења етичких стандарда, већ може
да проистекне из пуке нетачности или застарелости подат
ка, или његове доступности особи која није за то овлашћена.
Посматрано из тог угла, посебно је осетљиво одлучивање у
подручју борбе против тероризма, на шта указује деловање
Радне групе CP 931 на плану састављања и ажурирања листе
потенцијалних терориста. Одлучивање Радне групе и даље
није транспарентно нити је подложно јасним критеријуми
ма о томе ко треба да буде на листи а ко не, па због тога
особа која је неосновано осумњичена за повезаност са те
рористичким деловањем нема могућност да своју невиност
докаже пред националним судовима и издејствује уклањање
са листе.51 Највећа препрека покретању судског поступка је
поверљива природа докумената Радне групе и чињеница да
је увршћивање на листу засновано не на чврстим доказима
него на аргументацији типичној за обавештајни рад, односно
на претпоставкама.
Посматрано из перспективе сложеног институционал
но-функционалног устројства Уније са испреплетаним
наднационалним и националним надлежностима, надзор
Европског парламента има најјачи легитимитет будући да
представља непосредну везу између посланика као изабра
них представника и грађана који су их бирали. Ипак, над
национална контролна функција је делом закомпликована
због тога што рад Европола и INTCEN-а припадају кругу по
дељене надлежности Европског парламента и националних
парламената. Укључивање националних парламената је свр
сисходно јер националне владе делегирају своје службенике
на рад у ова два тела Уније, али је у највећем делу пробле
матично будући да преовладава став незаинтересованости
и мањак стручних знања, људских и материјалних ресурса
51 Више о овом проблему у: Mikael Eriksson, In Search of a Due Process: Listing
and Delisting Practices of the European Union, Uppsala University, Uppsala,
2009, pp. 42–43; Christina Eckes, “Decision-making in the Dark?: Autonomous
EU Sanctions and National Classification”, op. cit., pp. 24–25.
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потребних за делотворан надзор. Европски парламент има
моћно оруђе контроле – формулисање буџетске политике и
утврђивање обима новчаних средстава која могу да буду на
располагању обавештајним службама Уније. Ипак, чини се
да Европски парламент недовољно добро разуме своју улогу
у процесу надзора, што је условљено слабом свешћу посла
ника о обиму и врстама обавештајног рада који се одвија у
наднационалном институционалном оквиру и његовом по
тенцијалном утицају на људска права.52
Док је деловање Европола у већој мери под лупом јавно
сти, INTCEN остаје у сенци, чак и за чланове Европског парла
мента у Одбору за спољне послове (Foreign Аffairs Cоmmittее)
и Пододбору за безбедност и одбрану (Subcоmmittее on
Security and Defence) који су показали слабо интересовање
за контролу рада средишњег обавештајног тела Уније. На
другој страни, висока представница ЕУ за спољне послове и
сама Европска служба за спољно деловање, чији је INTCEN
организациони део, уздржавају се од пружања информација.
Захтев невладине организације Statewatch упућен Европској
служби за спољно деловање за увидом у теме којима се баве
документа INTCEN-а одбијен је уз образложење да су сва до
кумента класификована као поверљива и да стога нису ни
убележена у регистар информација од јавног значаја.53 Од
бијање да се пруже елементарне информације о темама доку
мената неоубичајена одлука, јер Савет ЕУ често обелодањује
описе информација садржаних у својим документима које
из разлога поверљивости не може да учини у потпуности
доступним јавности. Директор INTCEN-а Илка Салми твр
ди да међуинституционални споразум између Европског
парламента и Савета ЕУ омогућују посланицима приступ
поверљивим информацијама посредством посебног подод
бора Одбора за спољне послове Европског парламента, чији
чланови су након безбедносних провера добили одобрење за
приступ.54 У пракси то не значи много са становишта грађа
52 Constantin-Marian Birsan, “Intelligence Effectiveness in the European Union in
the New Security Environment”, op. cit., p. 69.
53 Chris Jones, “Secrecy reigns at the EU’s Intelligence Analysis Centre”, Statewatch
Journal, Vol. 22, No. 4, January 2013, www.statewatch.org/subscriber/protected/
sw22n4.pdf, p. 4.
54 Kristof Clerix, “Ilkka Salmi, the EU’s spymaster”, op. cit.
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на као крајњих корисника права на приступ информацијама
од јавног значаја, будући да узак круг посланика којима је
одобрен увид из разлога поверљивости докумената не смеју
да износе у парламентарним расправама њихов садржај.
Без расправе и познавања стварног стања ствари није мо
гућ делотворан надзор ниједне јавне службе, а посебно не
обавештајне. Због тога је Европски парламент на основу из
вештаја Одбора за грађанске слободе, правду и унутрашње
послове упутио Европској комисији иницијативу да до сеп
тембра 2014. године сачини предлог за стављање у правни
оквир деловања INTCEN-а и пратећег механизма контроле
који треба да укључи и редовно извештавање Европском пар
ламенту.

Суморна будућност наднационалног
обавештајца: на удару традиционалне
антипатије јавности према еврократама
Истраживање „тихе” еволуције и актуелног деловања
посебних наднационалних тела и организационих јединица
при постојећим институцијама ЕУ којима је поверено оба
вљање обавештајних задатака, показало је да је појачана и
неселективна секуритизација наднационалних јавних поли
тика нарушила крхку равнотежу између доследног пошто
вања људских права и безбедносних обзира. О томе јасно
сведоче злоупотребе обавештајних овлашћења откривене
последњих пар година у развијеним демократијама, превас
ходно храбрим „дувањем у пиштаљку” инсајдера – оба
вештајних службеника попут Едварда Сноудена. Након ових
открића контроверзе око демократске легитимности масовне
примене обавештајних метода и техника спрам потенцијал
ног угрожавања права на приватност и других људских пра
ва пренеле су се и на ниво ЕУ.
Налази ове анализе указују да је одговор на питање
суштинско за даљи развој наднационалног обавештајног
апарата – како осигурати да готови обавештајни производи
претворени у практичне препоруке не „заробе” поступак
формулисања и спровођења комунитарних јавних полити
ка – двозначан. Напетост између двеју крајности сваке врсте
обавештајног рада – пожељне користи коју доноси и нежеље
не штете коју може да проузрокује по јавни интерес – није
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могуће у потпуности разрешити. Врло је вероватно да ће не
пристрасна „одежда” саткана од стручних знања и искустава
које наднационалне обавештајне службе поседују у изради
процена безбедносних претњи однети превагу у вагању из
међу разлога увећања безбедности и очувања неприкоснове
ности приватне сфере – поготово када се вагање одвија дале
ко од увида медија и јавности.
Како је утицај обавештајног еснафа на политички про
цес структурно обележје савремене демократије и очиглед
но се не може избећи, уместо идеалистичких очекивања о
достизању апсолутне користи и послушности обавештајних
служби, на природу обавештајног рада ваља најпре одгово
рити квалитетним надзором повереним институцијама и те
лима извршне, парламентарне и судске власти, као и медији
ма и организацијама грађанског друштва. Европски суд за
људска права је на добром путу јер је развио судску праксу у
погледу тога шта конституише законитост и демократску ле
гитимност продора обавештајних активности у приватност
појединца. На основу судске праксе Европски парламент би
могао да угради стандарде минималне заштите приватнос
ти од разлога очувања и унапређења наднационалне безбед
ности у комунитарно законодавство. Неопходно је устано
вити механизме којима би се онемогућило незаконито или
нелегитимно прикупљање и употреба обавештајних подата
ка у поседу наднационалних агенција и тела са обавештај
ном функцијом. На пример, треба утврдити које су тачке
укрштања националних и наднационалних безбедносних и
обавештајних агенција које могу да буду у будућности укљу
чене у тајно праћење масовних размера, а потом те тачке под
вргнути демократској, правној и судској контроли. Успоста
вљање делотворног механизма контроле наднационалних
институција и тела са обавештајном функцијом чини се да
је једини пут ка спречавању масовног електронског праћења
комуникације грађана и очувању темељних вредности које
већ деценијама чине идејну окосницу европске интеграције.
Истраживање не даје ни једнозначан одговор на питање
да ли претежу предности или мане упостављања јединстве
не наднационалне обавештајне службе и јачања обавештајне
функције ЕУ. Садашњи директор INTCEN-а Илка Салми сма
тра да је мало вероватно да ће Унија чак и дугорочно гледано
успети да развије сопствену обавештајну службу због пот
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реба за сложеним изменама основних уговора које захтевају
широку сагласност свих чланица, те традиционалног отпора
националних власти према преношењу надлежности у овако
осетљивој области безбедносне политике на ниво ЕУ.55 До
садашња пракса развоја наднационалне обавештајне функ
ције неприметним корацима сходно прагматским мерилима
неофункционалистичког приступа интеграцији, ван пред
виђених демократских процедура, сведочи да водеће члани
це Уније ни не сматрају неопходним установљавање једин
ствене обавештајне службе. Не треба сметнути са ума да је
идеја уједињене Европе као ексклузивистичког пројекта на
ционалних политичких елита сазревала далеко од грађана и
тиме утицала на стварање слике у јавном мњењу о свемоћној
бирократији из Брисела, која неконтролисано троши новац
пореских обвезника и за то никоме не одговара. Посматра
но из перспективе прибављања демократског легитимитета
и подршке грађана, избор „заобилазног” пута за оснивање
јединствене обавештајне службе како би се избегла контрола
Европског парламента и медија, чини се да ће још више да
оснажи вишедеценијска осећања антипатије грађана према
еврократама. Стога само транспаретно обављање наднацио
налне обавештајне функције уграђене у нормативни и инсти
туционални оквир ЕУ – било у садашњем организационом
облику или неком новом – може да допринесе делотворнијој
заштити виталних безбедносних интереса Уније, а без под
ривања заштите људских права као једне од темељних вред
ности европске интеграције. Једино на тај начин продубљи
вање интеграције неће довести до даљег пада иначе релатив
но ниског нивоа поверења у рад институција ЕУ.
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Srdjan Korac

SUPRANATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
IN MAKING?
Resume
The paper analyses the evolution and performance of both
supranational bodies and organisational units which are parts of
the EU institutions with the classical intelligence and crime-intel
ligence functions and assignments. The author employs concepts
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of securitization of public policy, democratic oversight of the
intelligence, and democratic legitimacy, because the use of the
classical intelligence work methodology in the law enforcement
opens a new area where activities of supranational institutions
may cause damage to the EU public interest as well as violations
of human and civil rights. In the aftermath of 9/11, several scan
dals in the U.S. and the United Kingdom revealed the persistent
practice of political abuse of the intelligence to justify the “war
on terror” abroad and the jettisoning of many restrictions on
civil liberties at home. The former employee of the U.S. National
Security Agency, Edward Snowden, disclosed the existence of
non-transparent governmental programmes of massive unselec
tive electronic surveillance, real-time interception, collection and
exchange of personal and business data of the EU officials, citi
zens and companies — with no judicial oversight. This revelation
endangers the credibility of supranational institutions to protect
right to privacy effectively against intrusion of a number of inter
twined intelligence services primarily based in the United States,
in clandestine cooperation with Microsoft, Yahoo, Google, Apple,
Facebook and Skype.
The author shows how a “silent” evolution of the EU bod
ies with intelligence assignments has been going on for a decade,
and almost completely out of the reach of oversight powers of the
European Parliament. The analysis includes the following steps
in the evolution: Europol (earlier Europol Drugs Unit), SATCEN
(Satellite Center), Frontex (European Agency for the Manage
ment of Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union), INTCEN (Intelligence
Analysis Center), INTDIR (Intelligence Directorate attached to
the EU Military Staff), SIAC (Single Intelligence Analysis Capac
ity) as a part of the Secretariat-General of the Council of Euro
pean Union. There are also three initiative on the EU level that
deal with the intelligence in the context of anti-terrorism and cri
sis prevention policy: CP 931 Working Party (named after Com
mon Position 2001/931/CFSP), Club de Berne and Budapest Club.
The author argues that the need for a separate supranational in
telligence service that will provide sound expertise in order to
support an effective implementation of both the Common Foreign
and Security Policy (CFSP) and Common Defence and Security
Policy (CDSP) is to some extent grounded in the neofunctional
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ist assumption that the deepening of European integration corelates strongly with the so-called positive spill-over effect.
The analysis suggests that the further development of supra
national intelligence network must ensure that the finalised intel
ligence products when transformed into policy recommendations
do not “hijack” the process of formulation and implementation of
the CFSP and the CDSP. Moreover, there is no unambiguous evi
dence to support only either pros or cons of the establishing a sin
gle and more powerful intelligence function on the EU level. Yet,
from the perspective of democratic legitimisation and the public
support, the current decision of the EU leaders to “bypass” the
set up of a supranational intelligence service through legislative
process in order to avoid control of the European Parliament and
the media is likely to strengthen decades-long aversion towards
Brussels Eurocrats.
The author concludes that only a transparent suprana
tional intelligence service placed firmly in the EU normative and
institutional framework can contribute to more effective protec
tion of vital security interests without violations of human rights
– a cornerstone of the European integration. Besides, an effective
control mechanism of supranational institutions and bodies with
intelligence function seems to be the only way to prevent potential
harm that enforcement of the intrusive techniques may have for
the fragile balance between the consistent protection of human
rights and effective security.
Keywords: intelligence service, democratic control, functional
integration, EU Common Foreign and Security
Policy, EU institutions.

Овај рад је примљен 17. септембра 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку редакције 27. новембра 2014. године.
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БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ, ЈАВНИ
ДУГ И КРИЗА ФИНАНСИРАЊА
ЈАВНОГ СЕКТОРА
Сажетак
Фискална политика у оквиру макроекономске политике,
уз монетарну политику, у савременој економској политици
постала је основна полуга изабраних циљева развоја и ста
билизације. Фискални сектор својим приходима, расходима,
јавним дугом, каматама на дуг, емисијом новца и кредита
за покриће буџетског дефицита и др. постао је најснажнија
полуга развоја, расподеле, стабилизације, али и оштрих су
коба интереса око прерасподеле буџетских средстава.
Буџет и буџетска политика у последњим годинама су у
средишту интереса јавности, али и велике главобоље органа
задужених за буџетску политику, посебно од почетка нове
светске финансијске (и наше) кризе. Уз праћење колико др
жава стварно оптерећује БДП својом (углавном непроизвод
ном и социјалном) потрошњом, па до контроверзи колико је
јавна потрошња извор нестабилности привреде и непроиз
водно оптерећење и гушење пословног (предузетничког, при
вредног) сектора. Нарастање дефицита буџета у последње
три године, уз праву експлозију дефицита, избацили су оп
шти захтев за смањивањем дефицита, јавне потрошње, по
себно личних и социјалних издатака, али и велике дилеме где
и код којих пореских инструмената повећати приходе, а да
то не угрози развој и стандард становништва.
*

Професор Факултета политичких наука у пензији.
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Проблем на који овде желим да укажем јесте стварна
висина дефицита консолидованог буџета, званични дефицит
и систем финансирања дефицита, али и на огромне пробле
ме који ће настати у следећим годинама у буџетској поли
тици. Криза јавних финансија се кумулира већ низ година са
све већим буџетским дефицитом и доминантно екстерним
финансирањем буџетског дефицита.
Кључне речи: буџетски расходи, буџетски приходи, дефицит
буџета, финансирање дефицита, структурни
дефицит, класични дефицит, консолидовани
дефицит, редовни извори финансирања дефи
цита, допунски извори, еластичност расхода,
еластичност јавних прихода.

1. Фискална потрошња и привредни раст
Кретање јавних расхода, како укупно, тако и по струк
тури, углавном се упоређује с кретањем бруто домаћег про
извода и односом ова два макроагрегата. Из учешћа јавних
прихода и расхода и бруто производа статички се посматра
оптерећење (преко пореза и других јавни прихода) бруто
домаћег производа захватима за потребе јавне потрошње и
притиска овог облика потрошње на укупну потрошњу, тржи
ште и цене. Тиме се жели сагледати колико држава оптерећу
је својом „непроизводном“ потрошњом бруто домаћи произ
вод. Истовремено се жели сагледати колико јавна потрошња
оптерећује пословни (предузетнички, привредни) сектор и
сектор становништва. Критика „претеране“ буџетске потро
шње и високих пореских захвата је и критика државне ин
тервенције у привреди, гушења привреде и извор нестабил
ности (и савремене финансијске кризе).
Да погледамо на почетку основне макроодносе:
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Табела 1. ОПТЕРЕЋЕЊЕ БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА АВНИМ
РАСХОДИМА И ПРИХОДИМА
- износи у милијардама, консолидовани биланс јавног сектора -

Бруто
Јавни Буџет
домаћи Јавни при
де
произ расходи дихо ски
фи
ц
ит
вод

Учешће у БДП
Рас
хода

При
хода

Дефи
цита

2005. 1.883,5

706,8

724,5

+17,6

37,5

38,4

+0,9

2006. 1.962,1

899,3

867,7

-31,6

45,8

44,2

-1,6

2007. 2.276,9 1.046,8 1.002,0

-44,8

45,9

42,0

-3,0

2008. 2.661,4 1.213,9 1.134,4

-70,5

45,6

42,9

-2,7

2009.

2.713,2 1.267,9 1.146,5

-121,4

46,7

42,2

-4,5

2010.

2.986,8 1.359,8 1.225,2 -134,6

45,5

41,0

-4,5

2011.

3.293,3 1.460,9 1.302,5 -158,4

44,8

39,5

-5,3

Извор:   Билтен јавних финансија, Министарство јавних финансија
Србије бр. 12.2011. Таб. 1 и 2.

У периоду нове кризе долази до смањења учешћа јав
них прихода и расхода у бруто домаћем производу, али је пад
учешћа јавних прихода већи, што је довело до пораста дефи
цита буџета.
Да ли се ради о претераној јавној (буџетској) потрошњи
и који су то облици потрошње који су постали основни ге
нератор развојних проблема и нестабилности, покушаћемо
сагледати из следећег прегледа:
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Табела 2. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД
И ТЕРЕТИ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ
- у % 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Реа лни раст БДП
Раст БДП номинално
Пораст консолидова
них јавних прихода

5,2
21,9

3,6
16,6

5,4
16,0

3,8
16,8

-3,5
1,9

1,0
10,0

1,9
10,2

10,8

10,5

17,4

12,3

2,5

6,9

6,3

Пораст консолидова
них јавних расхода

12,3

23,7

16,4

16,0

4,4

7,2

7,4

Учешће јавних расхо
да у БДП

37,5

45,8

46,0

45,6

46,7

45,5

44,8

Учешће јавних прихо 38,4
да у БДП

43,6

44,3

41,2

42,2

41,0

39,5

Дефицит или суфи
цит буџета  - класич
ни, примарни

+17,6 -31,6 -54,7 -70,5 -125,4 -134,6 -158,4

Учешће дефицита у
БДП (званично)

+0,9

-1,6

-3,0

-2,7

-4,5

-4,5

-5,3

Извор: Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија,
децембар 2008. и 2011. године.

Буџетска потрошња се у годинама нове кризе спори
је повећава у односу на номинални (инфлационирани) раст
бруто домаћег производа. Исто се односи и на консолидоване
јавне приходе. Учешће јавних расхода и прихода се у послед
ње три године снижава у бруто домаћем производу.
Оптерећење бруто производа у нашој економији у од
носу на друге државе ЕУ није веће, напротив, ниже је. Ме
ђутим, основни је проблем спор економски раст, при чему се
ефекти инфлације не одражавају на јавни сектор обзиром на
то да је реа лни годишњи пораст расхода и прихода испод но
миналног раста БДП.
Класични (примарни) дефицит се у годинама кризе
одржава на нивоу од 4,3-4,5% бруто домаћег производа, мада
се у маси из године у годину повећава, тако да је настао про
блем његовог финансирања.
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Овде се ради о консолидованом (укупном) буџету. Да
погледамо ове односе у Републичком буџету (класични бу
џет државе), који се углавном најчешће истиче у јавним рас
правама.
Табела 3. ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ДЕФИЦИТ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- промене у % 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
21,9 16,5 16,0 16,8 1,9 10,0 10,1

Номинални раст БДП
Годишњи раст прихода
10,8 10,5 17,3 12,3 0,7 8,6 4,6
буџета
Годишњи раст расхода (%) 12,3 20,7 16,6 13,6 6,3 9,8 6,9
Учешће расхода Републич 37,0 27,0 27,1 26,3 27,5 27,4 26,6
ког буџета у БДП
Учешће прихода Репу
бличког буџета у БДП

37,7 25,1 25,4 24,4 24,1 23,8 22,6

Дефицит Републичког бу
џета (милијарде динара)

+8,2 -35,6 -38,1 -50,8 -90,5 -108,0-132,5

Учешће дефицита у БДП
(%)

+0,8 -1,8

-1,7

-1,9

-3,4

-3,6 -4,0

Извор: Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија,
децембар 2008. и 2011. године.

Класични буџет државе, уз све критике које се у по
следње време упућују на буџетску потрошњу и истицање
потреба за реформом јавног сектора (јавних финансија), не
може се запазити да представља велики фискални терет.
Проблем је изразито слаб реа лни раст привреде, ниска поре
ска база, мали јавни приходи за финансирање јавних расхода
Републичког буџета.
Да видимо сада каква је динамика бруто домаћег про
извода, јавних прихода и расхода Републичког буџета и да
ли се фискални терет повећава или смањује. Ово посебно из
априорних ставова да је „фискални терет“ претерано високи
да је потребна фискална консолидација, односно „реформа
јавног сектора“ (мада се при томе и не зна на шта се то одно
си).
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Динамика годишњег пораста јавних прихода и расхода
је мања у односу на годишњи раст номиналног (инфлациони
раног) бруто домаћег производа. Ова тенденција је посебно
изражена у годинама нове кризе, при чему је пораст прихода
мањи од пораста јавних расхода. То је довело до кумулиса
ња дефицита буџета, снижавању учешћа јавних прихода и
расхода у бруто домаћем производу (код прихода са 37,7% на
22,6%, а код расхода са 37% на 26,6%).
Ово указује на неколико токова:
1) Ефикасност наплате јавних прихода осетно опада,
2) Јавни расходи се аутономно понашају у односу на
домаћи бруто производ, што води експлозивном ши
рењу допунског финансирања буџетских расхода,
3) Буџетска контрола је значајно ограничена, а тиме и
ефикасност усмеравања средстава.
То се јасно види из структуре и динамике буџетских
расхода.

2. Структура јавних расхода и еластичност
на компресију јавне потрошње
Полазећи од става да је јавна потрошња предимензио
нирана и да „гуши“ привреду и развој заговара се смањење
јавне потрошње и дефицита јавног сектора, уз већу ефика
сност у прикупљању јавних прихода.
Да погледамо структуру јавних расхода у неколико по
следњих година (године кризе) када долази до њиховог на
глог повећања.
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Табела 4. СТРУКТУРА ЈАВНИХ РАСХОДА
И ЊИХОВА ЕЛАСТИЧНОСТ
- износи у милијардама динара Стопа раста
2008. 2009. 2010. 2011. Номинално Реално
2010. 2011. 2010. 2011.
1. Текући расходи
1.089 1.154 1.224 1.325 6,0 8,2 -4,3 -2,6
Расходи за запослене 293 302 308 343 1,9 11,3 -8,1 4,3
Куповина роба и услуга 181

186

203

216

9,1

6,8

-1,2 -0,6

Плаћање камата
Субвенције
Социјални трансфери
 - у томе:
Пензије
Накнаде за незап.

16
78
497

22
63
556

34
78
579

48 54,5 31,0 44,2 18,1
80 23,8 2,5 13,5 -4,5
609 4,1 5,1 -6,2 -5,3

331
17

387
19

394
22

423 1,8 7,3 -8,5 -2,3
18 15,8 -20,0 5,5 -28,0

Остали трансфери до
маћин.

143

142

159

163

      Остали текући рас
ходи

23

25

23

32

-8,0 38,1 -18,3 24,4

2. Капитални расходи

106

93

105

111

12,9

3. Нето буџетске позај
мице

19

20

30

25

50,0 -17,0 39,7 -24,3

ЈАВНИ РАСХОДИ

98

1.214 1.268 1.360 1.461 7,2

-3,7

5,8

7,4

-0,5 -6,6

2,6

-3,1

-4,7

-3,2

Извор:   Билтен  јавних финансија, Министарство јавних финансија
Србије бр. 12. Таб. 1 и 2.

Номинални раст јавних расхода у последњих неколико
година није довољан да осигура и реа лан раст. Реа лни раст
показује пад готово код свих облика јавних расхода од 3,1%
до 3,5% годишње. Изузетно је високо повећање расхода за
плаћене камате како номинално, тако и реа лно. Расходи за
запослене у 2011. показују и номинални и реа лни раст.
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Табела 5. ЕЛАСТИЧНОСТ ЈАВНИХ РАСХОДА
И МОГУЋНОСТИ РЕСТРИКТИВНЕ
ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
- износи у милијардама динара Нееластични јавни расходи
Камата на зајмове
Социјални трансфери
Релативно еластични
Расходи за запослене
Субвенције
Капитални расходи
Високо еластични у вођењу
фискалне политике
Куповина роба и услуга
Остали текући расходи
Нето буџетске позајмице
ЈАВНИ РАСХОДИ

2010.
613
34
579
491
308
  78
105

%
45,0
  2,5
42,5
36,2
22,8
  5,6
  7,6

2011.
654
45
609
534
343
  80
111

%
44,7
  3,0
41,7
36,5
23,4
  5,6
  7,5

256

18,8

273

18,6

203
23
30
1.360

14,9
  1,6
  2,3
100

216
32
25
1.461

14,7
  2,2
  1,7
100

Извор: Билтен јавних финансија, Министарство јавних финансија
Србије бр. 12. Таб. 1 и 2.

Структура јавних расхода у погледу вођења веће ефи
касности фискалне политике, посебно у погледу смањења
јавних расхода, веома је неповољна. На нееластичне расхо
де отпада готово 45%, а на релативно еластичне (који својим
ограничавањем погађају привредни раст, инвестиције и за
посленост) одлази 36,5% свих расхода. На високоеластичне и
оперативне у вођењу експанзивне или рестриктивне фискал
не политике отпада око 19% свих расхода. У погледу „креса
ња“ јавних расхода могућности фискалне политике су доста
ограничене, уколико се не жели угрозити њена стимулатив
на или подстицајна политика у укупној политици стимули
сања економског раста.

3. Консолидовани биланс државе 
и двоструки буџетски дефицит
У истраживању буџетске потрошње и дефицита најче
шће се полази од Републичког буџета, што је изразито огра
138

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 131-152

ничавајући приступ у изучавању укупног фискалног терета
или фискалне пресије. Републички буџет јесте доминантан
у укупним јавним приходима и расходима, али он не пока
зује стварни терет јавног сектора и буџетски дефицит кога
треба финансирати. На тај начин се у ствари замагљује виси
на стварног дефицита јавног сектора. Консолидовани биланс
државе је прави показатељ терета јавног сектора (јавних
прихода и расхода) и формираног консолидованог буџетског
дефицита. Из наведеног разлога се даје класичан буџет (ре
довни јавни приходи и расходи државе), а затим укупан или
консолидовани биланс јавног сектора (који укључује друге
јавне расходе и изворе финансирања дефицита). Наша шема
биланса држава редовне јавне приходе и расходе сматра за
консолидован биланс (што није тачно) и одваја га од њего
вог допунског дела (отплата главнице домаћим кредитори
ма и отплата главнице страним кредиторима, као и набавка
финансијске имовине). Из наведеног се не може сагледати
стварни буџетски дефицит и систем његовог финансирања
(по изворима).
Из наведени разлога дајемо класични (званични) буџет
ски дефицит и консолидовани буџетски дефицит.
Табела 6. КОНСОЛИДОВАНИ И КЛАСИЧНИ БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ
- Званични и стварни, у милијардама динара -

2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Званични
Стварни Учешће дефицита у
Други (кон
БДП
(класич рас
солидо
ходи – вани)
ни) или секун
де
ф
и
дарни цит јавног Класични Консоли
примарни дефи
довани
цит
дефицит
сектора дефицит дефицит
+17,7
-31,6
  -44,8
  -70,5
-121,4
-134,6
-158,4

32,4
58,2
38,8
44,8
197,3
256,6
308,4

 -14,7
 -89,8
 -83,6
-115,3
-381,7
-391,2
-466,8

-1,6
-1,9
-2,6
-4,5
-4,5
-4,8

  -1,2
  -4,6
  -3,6
  -4,3
-11,7
-13,0
-14,1

Већ од 2006. године јавља се стални буџетски дефицит,
са тенденцијом све већег годишњег повећања. Званични де
фицит у 2009. години износио је 121,4 милијарде динара или
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4,5% БДП. Међутим, када се укључе сви издаци из буџета
(редовни и други јавни издаци) дефицит се повећава на 381,7
милијарди динара, што чини 11,7% бруто домаћег производа.
Методолошки се из буџета издвајају отплате главнице дома
ћим и страним кредиторима (и набавка финансијске имови
не), што замагљује стварни дефицит и висину буџетске по
трошње у БДП. Ови расходи износе у 2010. години ни мање
ни више већ 257 милијарди динара, а у 2011. години 308,4
милијарде. То даје укупан дефицит у 2010. од 391,2 милијарди
динара, а у 2011. години 466,8 милијарди (14,1% БДП). Мањак
редовних прихода у буџету је све већи, тако да држава мора
тражити додатне изворе средстава, односно додатно се заду
живати.
Каква је финансијска конструкција на нивоу Републич
ког буџета да ли је овде ситуација повољнија?
Табела 7. ДЕФИЦИТ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА
И СИСТЕМ ФИНАНСИРАЊА
- износи у милијардама динара Финансирање дефицита по изворима
При Секун
пан
марни дарни Уку
де
фи
дефи дефи цит  Домаће Страно Прива
зад у зад уж. тиз.
цит
цит
жив.

При
лив од
датих Укупно
креди
та

2005. +8,2
-25,8 -17,6
5,4
11,8
31,1
2006. -35,6
-52,3 -87,9
19,6
5,2
150,8
2007. -38,2
-36,0 -74,2
1,0
2,2
39,2
2008. -50,8 -42,0 -92,8
9,3
0,8
26,2
2,5
2009. -90,5 -142,2 -234,8 205,6
3,8
14,2
2010. -108,0 -246,2 -354,2 290,6
41,3
3,8
1,0
2011. -132,5 -293,9 -426,4 331,6 125,8
3,1
1,1
Извор: Билтен јавних финансија, Министарства финансија
бр. 12. 2011.

48,3
175,6
42,4
38,8
223,6
336,7
461,6
Србије,

Из наведених разлога јављају се све веће тешкоће у фи
нансирању укупне буџетске потрошње (расхода), а посебно
све већег буџетског дефицита (класичног и консолидованог
облика). Класични дефицит перманентно расте у маси и у
учешћу у БДП. То се посебно запажа код консолидованог де
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фицита обзиром на допунске изворе финансирања (иностра
не и домаће) који доводе до наглог раста каматних расхода и
отплата дугова.

2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Табела 8. ФИНАНСИРАЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ
БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА
- износи у милијардама динара Ф и н а н с и р а њ е   д е ф и ц и т а
Консоли
От
До
Стра пла
довани
Прива ма
та Укуп
ће
но
дефицит
тиза
да
т
их
заду
заду креди
но
буџета
ција
жив.
жив.
та
 -14,7
  43,5
  9,1
11,8
  64,4
 -89,8
157,9
27,1
10,6
195,6
 -83,6
  49,8
   5,7
  6,2
61,7
-115,3
  37,5
  15,5
  6,2
11,5
70,7
318,7
  37,9
243,2
  6,7
  1,9
289,7
-391,2
    6,5
304,8
70,6
  1,3
383,2
-466,8
    5,1
344,5
155,1
  1,2
505,9

Извор: Билтен јавних финансија, бр. 12, таб. 1. и 2.

Ово се односи пре свега на домаће кредите код послов
них банака, инострано задуживање, а по могућности прода
јом (приватизацијом) преосталих јавних предузећа. Других
извора нема, осим директне емисије новца код централне
банке, што је најгори облик дефицитарног финансирања и
директан извор инфлације. Како је „саниран“, бар привре
мено, буџетски дефицит у 2011. години? Приватизацијом
је „намакнуто“ 5,1 милијарда динара, домаћим банкарским
кредитима 344,5 милијарди и иностраним задужењем 155,7
милијарди. Донација није било. То износи укупно 506 мили
јарди динара, односно 4,8 милијарди евра или 6,3 милијар
де долара. Без задуживања већ би настала буџетска криза и
прави слом јавног финансирања. Држава, која је очито врло
растрошна, са оволиким стварним буџетским мањком (раз
ликом између буџетских расхода и прихода) настоји поред
домаћег и страног задуживања (не зна се који је гори облик,
мада је то, ипак, страно задуживање за покриће јавне потро
шње), настоји да преко емисије тромесечних и шестомесеч
них државних записа прикупи додатна средства. Дуг државе
по овом основу нарастао је на крају 2009. године на 102 ми
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лијарде динара, а крајем 2010. на 151 милијарду и крајем 2011.
године 260 милијарди динара.1
Допунски извори могу бити само привремено решење,
прелазни период, да се спречи банкрот државе и буџетска
инсолвентност, што значи немогућност извршавања буџет
ских обавеза према великом броју корисника.
Проблеми су проистекли из погрешне монетарне, фи
скалне и спољнотрговинске политике, односно укупне раз
војне политике, а посебно погубне и промашене приватиза
ције – с уништавањем националне производње, запослености
и здравог развоја. Проблем се заоштрио у 2009. години, док
се посебно испољио у 2010. и 2011. години, јер је скоро до
шло до „границе пуцања“ буџета и несолвентности државе.
Наиме, изостају приходи од приватизације, инострано заду
живање је све теже и неповољније због светске финансијске
и банкарске кризе, задуживање код наше централне банке
искључено, а код пословних банака све теже, скупо и доста
ограничено. Због тога долази до захтева да се смањи јавна
потрошња (која је врло нееластична наниже) и да се повећају
порески приходи (ПДВ на пример, неке акцизе и сл.).
Због све веће незапослености (у привредном сектору је
у последњих десет година број запослених смањен за 545 хи
љада), мањих уплата доприноса и све већег броја пензионе
ра, није неочекивано да доприноси за ПИО покривају пензије
2001. године са 66%, у 2008. години 58,7% и у 2011. години
свега 51%. Остало су трансфери из других средстава буџе
та. Сада се чак предлаже и смањење доприноса на зараде за
социјално осигурање и смањење пореза. Расходи за пензије
у расходима републичког буџета износили су 2004. године
34%, у 2009. години 45% и 48% у 2011. години.

1

Експ лозиван пораст емисије државних записа за финансирање буџетског де
фицита јасно је приказан у Билтен у јавних финансија, изд. Министарство
финансија Србије, бр. 12, 2011. табела на страни 35 и 36.
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Табела 9. НЕЕЛАСТИЧНОСТ РАСХОДА РЕПУБЛИЧКОГ
БУЏЕТА У КОНЦЕПЦИЈИ СНИЖАВАЊА ЈАВНИХ РАСХОДА
- износи у милијардама динара Јавни
Јавни
Пензије приходи
расходи
Пензије, јавни приходи и расходи
Учешће пензија
Камате
Учешће камате
УКУПНО
Права из социјалног осигурања
Нееластични (фиксни) расходи
*Подаци се односе на 2011. годину

422,8
40,3
463,1
86,6
549,7

744,8
  56,7%
  5,5%
62,2%
11,6%
73,8%

877,3
48,1%
4,0%
52,7%
9,9%
62,6%

Ако се пензијама додају и камате на дугове (које се мо
рају платити) и друга права из социјалног осигурања тада се
нееластични облици буџетских расхода пењу на око 74% у
буџетским приходима и 63% у расходима буџета. Даље сни
жавање пензија и других социјалних расхода није могуће
очекивати (мада су у годинама када су замрзнуте и обрачу
наване по новој методологији реа лно пале у 2009. години за
6,1%, 2010. години 7,1% и 2011. години 5,2%).
Један запослени у привредом сектору (а како и колико
ради – друго је питање) издржава 1,7 пензионера, једног не
запосленог и два млада из популације до 15 година старости.
То је 4,7 издржавана на једног запосленог који нешто ствара.
Некада је однос био потпуно обрнут. Ако је број пензионера
порастао за осам година за око 560 хиљада, а број незапосле
них у привреди за 545 хиљада, то је нови милион издржава
ног становништва.2

2

Само 26% приватника уплаћују порезе и доп риносе у предвиђеном рок у, а
само 18% послодаваца на време исп лаћује зараде запосленим. За 18% запо
слених плате касне више од три месеца. Велик и део исп лата иде „на руке“
, сива економија онемог ућава фискалн у консолидацију и реа лно смањење
дефицита јавног сектора.
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Табела 10. ФИНАНСИРАЊЕ ПЕНЗИЈА ДОПРИНОСИМА
- износи у милијардама динара Друга пра Социјална
при
Пензије ва из соц. помоћ и До
но
си
осиг урања трансфери
2005.
2010.
2011.

186,1
394,0
422,8

  99,5
185,2
186,1

285,6
579,2
608,9

135,7
236,0
256,5

Учешће доприноса у
финансирању
Пензије

Укупни
социјални
расходи

72,5
59,8
60,6

47,5
40,7
42,1

Доприноси учествују са све мањим процентом у по
крићу пензија и других социјалних права. Овај проценат код
пензија пада са 72,5% из 2005. на 60,6% у 2011. години, а код
укупних социјалних расхода са 47,5% на свега 42,1%. Поре
ски и други јавни приходи морају да покривају све већи део
социјалних издатака државе.
Дефицит буџета и терет јавне потрошње веома јасно се
могу сагледати из њиховог кретања у односу на бруто дома
ћи производ, а посебно кумулативног кретања камата и от
плата на дугове и учешћа у јавним расходима, приходима и
бруто домаћем производу.
Учешће примарног дефицита у бруто домаћем произ
воду се стално повећава, што је случај и код консолидованог
дефицита. Њихово учешће у јавним расходима и приходима
се повећава, тако да представљају све већи терет у јавним
финансијама.
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Табела 11. БУЏЕТСКИ ТЕРЕТ И ДЕФИЦИТ –
КОНСОЛИДОВАН БИЛАНС ЈАВНОГ СЕКТОРА
- износи у милијардама динара 2008.

2009.

2010.

2011.
2011. корек
ција

БРУТО ДОМ АЋ И ПРОИЗВОД
2.661 2.713 2.987 3.359* 3.286
ГОДИШЊИ ПРИРАСТ
394
52
274
372*
309
1.214 1.268 1.360 1.420 1.420
ЈАВНИ РАСХОДИ
Камата
16
23
34
48
48
Отп лате
45
197
256
338
338
КАМ АТЕ И ОТП ЛАТЕ
61
220
290
386
386
1.143 1.137 1.225 1.303 1.303
ЈАВНИ ПРИХОДИ
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
-71
-121
-135
-142
-158
УКУП АН БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
-115
-328
-391 -483 -467
УЧЕШЋЕ ЗВАНИЧНОГ ДЕФИЦИТА
- У бруто домаћем производ у
2,7
4,5
4,5
4,5
4,8
- У јавним расходима
5,8
10,3
9,9
10,0
11,2
- У јавним приходима
6,2
6,5
10,2
8,9
21,2
УЧЕШЋЕ УКУПНОГ ДЕФИЦИТА
4,8
11,7
13,0
14,1
14,2
- У бруто производ у
- У јавним расходима
9,5
25,9
28,8
34,0
32,9
- У јавним приходима
10,1
28,8
31,9
37,1
35,8
УЧЕШЋЕ КАМ АТА И ОТП ЛАТА:
А. Камата
- У БДП
0,6
0,8
1,1
1,4
1,5
- У јавним приходима
1,4
2,0
2,8
3,8
3,8
- У прирасту БДП
4,1
44,2
12,4
12,9
15,5
Б. Отп лате
- У БДП
1,7
7,3
8,6
10,1
10,3
- У јавним приходима
3,5
17,3
20,9
30,5
30,5
- У прирасту БДП
11,4 379,0 93,4
91,0 109,4
Ц. Камате и отп лате:
- У БДП
2,3
9,1
9,7
11,5
12,7
- У јавним приходима
5,3
19,3
23,7
30,3
30,3
- У прирасту БДП
15,5
61,5 105,8 103,9 124,9

*Подаци БДП Министарства финансија Србије. Реална процена је
нижа и   износи: 3.286 милијарде, прираст од 309 милијарди, у односу на
372   милијарде по процени Министарства финансија.
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Само плаћене камате на кредите коришћене у финан
сирању буџетског дефицита крећу се од 1,1% до 1,5%, бруто
домаћег производа, што је у неким годинама веће од годи
шњег пораста бруто домаћег производа. Ако се томе додају и
отплате доспелих кредита то се пење на 12,7% у бруто дома
ћем производу, а у прирасту БДП на готово 125%. Омча фи
нансијских обавеза се стеже. Отплате се морају: а) репрогра
мирати или б) узимати нови кредити да би се сервисирали
стари доспели кредити (уз нови раст каматног оптерећења).
Даља компресија домаће потрошње није могућа јер је доста
опала и угрожава стандард становништва и развој.
Кумулисање дефицита буџета праћено је сталним ра
стом јавног дуга, а тиме и терета отплата главнице и камата.
Да погледамо ове токове у 2012. години.
Табела 12. ЈАВНИ ДУГ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ
– ДОСПЕЋЕ ОБАВЕЗА3
- износи у милијардама динара Главница Камата Укупно
Државне ХОВ продате на домаћем
тржишту
Обвезнице старе девизне штедње
Лондонски клуб
Париски клуб
ИБРД
ЕУРОБОНД
Домаће комерцијалне банке
Сосијете женерал банка
ЕИБ зајмови
Остали
УКУПНО

255,4

    27,9

283,3

  35,1
   5,9
   7,2
   6,4
49,0
359,0

4,6
5,0
4,5
5,4
2,0
1,3
1,2
7,3
59,2

  35,1
  10,5
  12,2
  10,9
   5,4
   2,0
   1,3
   1,2
56,3
418,2

Извор: Закон о буџету 2012.

3

Дефицит буџета планиран за 2012. годину у висини од 152 милијарде дина
ра, сматра се, ниско је планиран. Ближа је висини од 190 милијарди. Пред
виђено је емитовање државних ХОВ у висини од 408,5 милијарди (што по
средњем курсу износи 3,7 милијарди евра). На емитоване ХОВ у домаћој
валути односи се 304 милијарде, а за покриће дефицита буџета 104,4 ми
лијарде (у еврообвезницама).
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Огромне обавезе из јавног дуга доспевају у 2012. го
дини. Од 418,2 милијарде динара на отплате дугова одлази
359 милијарди (у томе домаћим кредитима 309 милијарди и
страним кредиторима 38,8 милијарди). На камату отпада 59,2
милијарде (домаћим кредиторима 29,8 милијарди и страним
26,4 милијарде) и камата на дате гаранције 2,8 милијарди ди
нара).
Држава се већ у 2011. задужила преко записа око 400
милијарди динара, уз каматну стопу од 7,25% што је изузет
но високо оптерећење. Пројектовани раст БДП од 0,5% није
у стању да покрије само обавезе из камате. Криза јавног сек
тора и финансијска криза се озбиљно продубљује.
Аутономни раст јавног дуга уз све мањи прилив редов
них јавних извора у републичком буџету (порези и допри
носи) доводе до пораста његовог учешћа у бруто домаћем
производу у 2012. години на 51%. Постоји опасност (према
оцени Фискалног савета) да јавни дуг порасте у 2015. години
на 60%, мада је законска граница 45%.
Истраживање природе и карактера дефицита буџета и
експлозивно повећање јавног дуга, који воде у кризу јавног
сектора и система јавног финансирања није могућа без ана
лизе структуре и понашања јавних прихода и система и изво
ра финансирања јавног сектора.

4. Извори финансирања јавног сектора и
дефицита – примарни и допунски дефицит
Да ли се формира и проводи адекватна фискална (по
реска) политика, структура и динамика јавних прихода која
би могла да покрије све веће расходе? Да ли опада фискални
капацитет паралелно с опадањем стопе привредног раста и
порастом незапослености или је ефикасност наплате пореза
значајно опала, односно порасла „сива економија“ (избегава
ње плаћања пореза).
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Табела 13. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС
ДРЖАВЕ – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ
- износи у милијардама динара 1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.1. Порески приходи
       Порез на доходак грађана
       Порез на добит
       ПДВ
       Акцизе
       Царине
       Остали порески приходи
       Доприноси
1.2. Непорески приходи
2. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ
3. ДОН АЦИЈ Е
I ЈАВНИ ПРИХОДИ

2007.
995
870
116
30
265
99
57
33
270
125
5
1
1.002

2008.
1.140
1.000
136
39
302
110
65
36
313
140
2
2
1.143

2009.
1.140
1.000
133
31
297
135
48
37
319
139
6
1.137

2010.
1.216
1.056
139
33
320
152
44
46
323
159
2
7
1.225

2011.
1.298
1.131
150
38
342
170
38
44
347
167
2
3
1.303

ГИ И НЕРЕДОВНИ ДОПУН
II ДРУ
62
71
328 383 506
СКИ ПРИХОДИ
УЧЕШЋЕ ДРУГИХ (ДОПУН
6,1% 6,2% 28,6% 31,3% 38,8%
СКИХ) ПРИХОДА
Извор: Билтен јавних финансија, Министарство финансија Србије
бр 12.2011. таб. 1.

Допунски извори финансирања односе се на кредите
домаћих банака, кредите код иностраних банака (задужива
ње) приходе од приватизације и наплаћене отплате од датих
кредита (прилив).
Велики је проблем у јавном финансирању што се у од
носу на редовне јавне приходе учешће допунских повећано
је са 6,1% из година пре кризе на 39% у 2011. години, уз тен
денцију даљег погоршања. Тешко је водити у таквим одно
сима осмишљену фискалну и пореску политику, јер држава
све више зависи од позајмљених средстава банака и на фи
нансијском тржишту. Шта се догађа са јавним финансијама
ако држава у 2012. години пусти на тржиште записе од 304
милијарде динара уз камату од 11,3-14,2%, а на кредите код
комерцијалних банака од 6% до 10%. Истовремено се на ме
ђународно тржиште пуштају еврообавезнице (еуробонд) од
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1,4 милијарде долара уз камату од 7,5%, и то у ситуацији када
је новац на иностраном тржишту све скупљи. Дакле, низак
привредни раст (0,5%) праћен је све већом каматом на ино
страним тржиштима (у Италији је на еврообвезнице камата
преко 7%). Два негативна паралелна тока воде ка резултан
ти – пораст јавног дуга и каматног терета, пораст дефицита
буџета, успоравање привредне активности и све веће тешко
ће у покривању дефицита, односно сервисирању јавног дуга
државе.
Да видимо понашање јавних прихода и појединих об
лика прихода и динамику привредне активности (БДП), али
и пореску пресију и промене основних облика прихода бу
џета.
Табела 14. ЕФИКАСНОСТ И ДИНАМИКА ПРИВРЕДНЕ
АКТИВНОСТИ И ЈАВНИХ ПРИХОДА
- годишње промене у % - консолидовани биланс Струк
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. тура у
2011.
Бруто домаћи производ (номин.)
БДП – реа лно
Јавни приходи – укупно
Текући јавни приходи (А)
Порески приходи (А1)
Порез на доходак грађана
Порез на добит
ПДВ
Акцизе
Царине
Доприноси
Непорески приходи (А2)

11,6
5,4
15,5
14,8
15,2
-3,0
50,0
17,7
13,7
26,6
16,8
14,6

16,3
3,8
14,0
14,5
14,9
15,3
30,0
13,9
14,0
14,0
15,9
12,0

1,9
-3,5
-1,0
0,0
0,0
-2,3
-21,0
-1,7
22,7
-26,2
1,9
-1,0

10,0
1,0
7,7
6,6
5,6
4,5
6,4
7,7
12,5
-8,4
1,2
14,3

10,1
1,9
6,3
7,1
7,1
7,9
15,1
6,8
11,8
-23,7
7,0
5,0

100
99,6
86,7
11,5
2,9
26,2
1,3
2,9
26,6
13,3

Извор: Билтен јавних финансија, Министарство финансија Србије
бр 12.2011. таб. 1.

У годинама финансијске кризе (2008-2011. година) јав
ни приходи знатно спорије расту у односу на номинални раст
бруто домаћег производа. Чак и у условима да су ове стопе
раста годишње изједначене због различите масе БДП и јав
них прихода, дошло би до опадања учешћа јавних прихода у
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БДП. Од 2009. настао је прелом у јавном сектору и његовом
функционисању. Сви облици јавних прихода (осим акциза)
имају спорији раст од финансијске снаге друштва (БДП). Нај
већи пад прихода запажа се код царина (око 20 милијарди
динара или 34%) и укупних пореских прихода.
Таква кретања, а пре свега успоравање и пад привред
не активности, мали прираст бруто домаћег производа, не
ефикасност наплате пореза и доприноса, воде финансијској
кризи јавног сектора. Да ли је могуће сервисирати јавни дуг
државе у наредним годинама, а према већ преузетим обаве
зама?
Табела 15. СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ДРЖ АВЕ) - у милионима евра СПОЉНИ ДУГ ДРЖ АВЕ
  Главница
  Доспела камата
УНУТРАШЊИ ДУГ
  Главница
  Доспела камата
ДРЖ АВНИ ЗАПИСИ
  Главница за наплат у
  Доспела камата

2010.
358,3
170,1
188,2
2.167,5
2.059,6
107,9
-

ДОСПЕЛЕ УКУПНЕ
ОБАВЕЗЕ

2.529,7 4.145,4 4.948,2 5.961,3 7.026,3

УЧЕШЋЕ ОБАВЕЗА
ДРЖ АВЕ У БДП

5,8%

2011.
493,8
299,6
194,2
2.287,8
2.149,2
138,6
3.215,6
3.029,6
186,0

8,7%

2012.
549,4
361,2
188,2
4.510,9
4.063,3
447,6
3.961,5
3.702,1
259,4

12,6%

2013.
569,6
388,3
181,3
5.391,8
5.046,7
345,1
4.931,3
4.599,4
331,9

...

2014.
587,6
407,4
180,2
6.438,8
6.027,0
411,8
6.964,1
5.560,1
404,0

...

Са годишњим растом бруто домаћег производа у 2010.
години од 1% (и учешћа обавеза из јавног дуга од 5,8% у БДП)
није могуће сервисирати јавни дуг из прираста бруто дома
ћег производа. Односи у 2011. и 2012. се нагло погоршавају
тако да се створила омча финансијских обавеза која може да
се „олабави“ само врло динамичним привредним растом и
великим растом запослености. Криза јавног финансирања је
само рефлекс развојне и финансијске кризе привредног сек
тора.
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Slobodan Komazec
BUDGET DEFICIT, PUBLIC DEBT 
AND PUBLIC SECTOR FINANCING CRISIS
Resume
Fiscal policy in macroeconomic policy, together with mo
netary policy has become, in modern economic policy, the main
lever of selected development and stabilization objectives. The fi
scal sector, with its revenues, expenditure, public debt, default
interest, cash and credit emission for budget deficit coverage etc.
has become the strongest lever of development, distribution, and
stabilization but also of sharp conflicts of interest regarding the
distribution of budget funds. Budget and budget policy have in
recent years come into the forefront of public interest, along with
the concerns of the institutions in charge of budget policy, especi
ally since the beginning of the new global (and our own) financial
crisis. From monitoring how much the state hampers the GNP
with its (largely unproductive and social) spending to controversy
regarding the extent to which public spending is a source of eco
nomic instability and an unproductive burden suffocating the bu
siness (entrepreneurship, trade) sector. The growing budget de
ficit within the past three years, together with a true explosion of
deficit, has resulted in a general demand for reduction of deficit,
public spending, especially personal and social expenses but also
in the great dilemma where and with which tax instruments to rai
se income without jeopardizing development and living standard.
The problems to which I wish to draw attention are the true
level of the consolidated budget deficit, the official deficit, and the
budget financing system but also the huge problems which will
occur in budget policy in the years to come. The crisis of public
finances has been growing for years with an increasing budget
deficit and dominant external financing of the budget deficit.
Keywords: budgetary expenditure, budget revenues, budget defi
cit, deficit financing, structural deficit, classical de
ficit, consolidated deficit, regular sources of deficit
financing, additional funds, expenditure flexibility,
public income flexibility.
Овај рад је примљен 17. септембра 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку редакције 27. новембра 2014. године.
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ИСТОРИЈСКО ГРАН АЊЕ
СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ**
Сажетак
Светска привреда као део светског историјског систе
ма, стигла je до свог краја, а „нека нова“ — не нужно и боља
– светска привреда, улази у прве ритмичке цик лусе свог раз
воја. Примењујући инструменте Кондратијевљеве теорије
дугих таласа у економији, истраживачи на трагу данашње
примене Кондратијевљеве теорије показали су да данашњи
светски, а то значи и привредни систем неће постојати око
2050. године. Замениће га неки историјски други, не нужно и
бољи, у сваком случају нови светски систем.
И у америчкој администрацији, посебно у  руководству
ФЕД сматрају да ће ће финансијски „мехур“ бити најверо
ватније пробијен до половине 2015. године, што ће изазвати
масовна банкротства домаћинстава и финансијских инсти
туција у светској привреди. То ће бити поредак без поретка,
слобода без слободе, мир без мира… То је поредак Орвелове
´1984´, Хантингтоновог , ´Сукоба цивилизација´, Фукујами
ног ´Краја историје’.
Да ли је могуће зауставити  гранање светске привреде,
преокренути ток историје и створити алтернативни циви
*

Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Фак ултет за пословне студије и пра
во, Беог рад.

** Рад је део ист раж ивања на пројект у који финансира Министарство за про
свет у и нау к у под називом: „Национална Стратегија прилива страног капи
тала у циљу реинтег рације Србије у светске економске токове“ (евид. број
179032).
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лизацијски “модел” у односу на онај који се намеће у процесу
глобализације? Prudens quaestio dimidium scientiae? (Мудро
питање је половина знања - зар не?)
Историја је улетела у замку технолошког тоталита
ризма. На жалост, алтернатива технолошком тоталита
ризму не може да буде технолошка демократије. Алтерна
тива је заиста само крај Историје. Не може се зауставити
историјско гранање светске привреде. Којим правцима ће
то гранање ићи баве се футуролози и то оставимо њима.
Кључне речи: светска привреда, тоталитаризам, глобали
зација, историја.

Увод
У кризи је светска привреда, у кризи је економска ми
сао, у кризи је цивилизацијски опстанак...
Револуција капитала, односно револуција модерно
сти светског (капиталистичког) система, представља највеће
убрзање ритма историје у досадашњем људском искуству. Та
револуција, то убрзање ритма историје у условима светског
(капиталистичког) система траје већ 500 година. И, стигло се
до глобализације.
Да ли је глобализација последњи циклус последње кри
зе ове цивилизације?

1. Гранање светске привреде као историјског
система - глобализација
Начело историчности има универзално важење -  све
што је постојало, што постоји и што ће постојати, има свој
почетак, период свог развоја, период стагнације, период опа
дања и свој крај.
Начело историчности је једно од основних својстава
сваког светског историјског система. Светска привреда је део
светског историјског система и има свој просторно-времен
ски почетак, затим свој дуг и мукотрпан развој који се окон
чава када постигне оптималну равнотежу, оптимални екви
либријум који је адекватан материјалним и духовним капа
цитетима са којима располаже.
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Из „тачке“ еквилибријума, светска привреда улази у
простор властитог системског гранања, умножавања и на
ставља да се креће све даље и даље од  «тачке» оптималне
равнотеже.
У простору гранања светска привреда постаје све ком
плекснија, а самим тим постаје и све нестабилнија, јер је као
систем све даља од „тачке“  идеа лног еквилибријума.
У простору гранања, светска привреда почиње да ре
агује великим променама на мале, сасвим незнатне акције.
Догађа се да мали импут може у потпуности да промени
историјске векторе, прво појединих делова светске привреде,
а затим векторе светске привреде као целине. Тада је свет
ска привреда као део светског историјског система, стигла
до свог краја, а „нека нова“ — не нужно и боља – светска
привреда, улази у прве ритмичке циклусе свог развоја. Ово
је ситуација коју имамо данас.
Светски систем  и светска привреда, налази се не само у
простору свог системског гранања, него су ушли и у простор
своје последње, коначне кризе. Још половином 70-их година
на то су упозорили теоретичари светског система, у првом
реду Fernan Brodel1 и Имануел Валернштајн.2 Примењујући
инструменте Кондратијевљеве теорије дугих таласа у еконо
мији, они су, као и други истраживачи на том трагу, показали
да данашњи светски, а то значи и привредни систем неће по
стојати око 2050. године. Замениће га неки историјски дру
ги, не нужно и бољи, у сваком случају нови светски систем.
Другим речима, већ четврт века светско друштво налази се у
стању дубоке структурне нестабилности карактеристичне за
простор последње кризе. Светски систем је, данас већ непо
вратно далеко од „тачке“ оптималног еквилибријума. Поку
шаји да се ток историје заузда и да се историја врати у стање
системски идеа лне равнотеже, какво је било између 1945. и
краја 60-их година XX века, показали су се као илузорни.
Најбољи пример за то је политика администрације САД по
следњих тридесет година, а посебно од времена Роналда Ре
гана до данас.
1
2

Fernand Braudel, Expansion and Reaction, Published 1978, Leiden University
Press.
Immanuel Wallerstein, The Modern World System, New York, Academic, 1974.
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Захваљујући глобализацији, користећи јефтину радну
снагу у целом свету преко мултинационалних компанија и
јефтиних сировина, америчка привреда је остварила високе
профите, али истовремено и преструктуирала своју привре
ду. Индустрију је преселила у неразвијене земље са јефтином
радном снагом и јефтиним сировинама, а у САД се развијају
претежно услужне делатности.
Високи профити, као и после Великог рата,3 нашли су
се на дерегулисаном банкарском и финансијском тржишту,
претежно тржишту САД. На тај начин, према Штрајслеру,
створена4 је основа садашње кризе финансијских тржишта
јер од 2000. године у целом свету више се штеди него инве
стира. „Америчке банке 65 до 75 одсто светских финансиј
ских вишкова имају у форми штедње. А шта са том штедњом
раде? Шпекулишу на финансијским тржиштима, што, изме
ђу осталог, значи тражење профита на рачун других, јер се
реа лно ништа не производи“, наглашава Штрајслер.5
Дошло до пада потрошње, и смањења броја радних ме
ста. Корпорације тешко спречавају. Продубљује се рецесија.
Дају се зајмови под неповољним условима. У лето 2007. годи
не, на Волстриту је објављен крах америчког хипотекарног
тржишта. Шта се заправо десило? На основу чега Кругман
прави паралелу између Велике економске кризе 1929. и 1930.
године, са економском кризом 2007. и 2008. године? Кругман
извлачи врло чврст закључак и констатује: „... лудовали смо
као да је 1929. – а сада је дошла 1930. Актуелна финансијска
криза (мисли се на кризу од 2007. године, прим. И.С.) заправо
3

4
5

После Великог рата (Првог светског рата), у САД наступило је раздобље  
које је добило назив „нова ера“. (Видети: Стојановић, И. (2008), Економска
криза у Америци – „сјај“ и беда глобализације, Мегат ренд ревија број 5, Ме
гат ренд универзитет, Беог рад, стр. 5 – 23) Функције државе у привреди биле
су ограничене. Смањено је опорезивање и улога државе сводила се на за
штит у приватне својине. Висока привредна активност била је резултат пре
ласка са ратне на мирнодопску привред у. Међутим, представници приват
ног предузетништва смат рали су да је так ва привредна активност резултат
„нове ере“, тј. враћања на услове слободне конк уренције и ограничене улоге
државе. Због тога, огромни профити које су САД зарадиле, на превасходно
војној инд устрији пот рошени су у разне облике финалне, личне и јавне по
трошње. Дош ла је Велика економска криза која је почела 1929. године.
Видети: Ерих Штрајслер, аустријски експерт, САД очек ује 10 до 15 година
стагнације, „Standard“, Беч, 17. 09. 2008.
Исто.
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је ´апдејтована´ верзија јуриша на банке од пре три генера
ције. “6
У складу са начелом историчности које има универзал
но значење, може да се постави и питање: Да ли се глоба
лизација налази на последњој раскрсници ове цивилизације?
Можда се и у ранијим цивилизацијама на последњим раскр
сницама налазила нека „глобализација“. Можда су и те рани
је цивилизације и нестале јер су на тој последњој раскрсници
пошле погрешним путем?
Фактори производње у светској привреди су довољни
за наставак ове цивилизације. Међутим,  начело исторично
сти доказује да су до сада били узалудни сви апели хумани
стичког дела света за равноправном и штедљивом прераспо
делом  светских ресурса.
Зашто?
Тржишна привреда, посебно нерегулисана тржишна
привреда која се темељи на теоријским, (претежно уџбенич
ким) постулатима перфектне конкуренције, изазива економ
ске кризе, али, без тржишне привреде се не може јер нема
конкуренције, нове технологије и нове вредности. Међутим,
у самом бићу нерегулисане тржишне привреде уграђени су
„слепи механизми“ трке зa профитом. Послодавац мора да
повећа профит, повећа акумулацију, повећа инвестиције и
уведе нову технологију и повећа  продуктивност, економич
ност и рентабилност или биће, како би то Маркс рекао аку
мулиран, односно банкротираће.  У том процесу губи се гра
ница повећања профита као нужности од повећања профита
као похлепе без границе и било каквих моралних и вредно
сних норми. Дакле, без тржишне привреде се не може, али
и с њом није лако и она подстиче убрзање историјског гра
нања светске привреде. Таква тржишна привреда је довела
до глобализације,   непрекинуте и обнављајуће тенденције
капитализма да установи и одржи своје „господство“, да га
просторно прошири на целокупни свет и да га, на основама
бесконачне акумулације капитала, учини вечитим. За “Вели
ког хегемона”, за “Великог брата Капитала“, то је континуум
борбе за опстанак тржишне привреде и максимизације про
фита који доноси  научни и хумани прогрес, али и хегемони
6

Пол Кругман, Њујорк Тајмс, 21. март 2008.
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ју и владавину моћи и силе,  беду, неправду и неравномер
ну прерасподелу „светског дохотка“. Нема ту много новог за
ових пет векова – од XV века - откако се капитализам уста
новио и успоставио своју глобалну доминацију, колонијалну
или, данас, постколонијалну.7

2. Промене у светској привреди
Гранања светске привреде, посебно су видљиве у по
следњих пола деценије. Успорава се раст развијених Запад
них, односно индустријализованих економија и убрзано сла
би економски значај Запада на рачун Истока, односно земаља
у развоју (ЗУР). «Референтне пројекције указују да је тренд
убрзања посебно почео од друге половине деведесетих го
дина двадесетог века. На приложеним графикону број 1 ,
дате су тенденције (и процене) вредности укупног БДП-а за
водеће индустријске земље као и поједине земље БРИКС-а,
(Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка). Опада тренд
удела прве и расте учешћа друге групе земаља у глобалном
БДП-у. Шест водећих индустријализованих земаља, 2000.
године, чиниле су близу 63% глобалног БДП-а, 2012. године,
око 45%. Учешће земаља БРИКС-а порасло је са 8,4% 2000.
године, на 20,5% 2012, године, да би се 2017. године, према
пројекцији ММФ-а, тај удео попео на очекиваних 23,8% гло
балног БДП-а (у текућим ценама).”8

7
8

Видети: Миомир Јакшић, Глобализација и повлачење државе, Дом култ уре
„Студентски град“, Беог рад, 2003, стр. 97.
International Monetary Fond, World Economic Outlook Database, October 2012.
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Графикон бр. 1

Главни узрок кризе крајем двехиљадитих година је гра
нање светске привреде као историјског система, односно гло
бализација. Најизразитији облик глобализације представља  
гранање светске привреде, које се огледа у премештању ин
дустрије која генерише четири петине светског извоза, са Ис
тока на Запад и то у таквом обиму који је глобалне трговин
ске неравнотеже учинио скоро неодрживим. Пребрза деин
дустријализација развијених земаља у корист ЗУР, годинама
је „покривана“ растом удела финансијског сектора у БДП-у и
великим растом кредитирања, које је подстицало потрошњу,
односно услужне делатности.
Када је у питању финансијски сектор, ЗУР, укључујући
и водеће државе извознице нафте, акумулирале су огромне
количине обвезница и других финансијских актива САД, и
у мањој мери других богатих земаља. Настали платнобилан
сни дефицит САД финансиран је продајом хартија од вред
ности, пре свега, азијским земљама
Због добре ликвидности, највише у САД, цене некрет
нина, акција и сировина, су нагло порасле. Међутим, на по
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четку кризе 2007. године, почео је драматичан пад цена не
кретнина, акција и сировина.  Деиндустријализација је дове
ла до губитка радних места у западним привредама, уз исто
времени рапидан раст запослености у источној Азији. Овај
процес пратио је и раст продуктивности у ЗУР, што до тада
није био случај јер раније су углавном измештане радно ин
тензивне активности с ниском додатом вредношћу.

3. Земље у развоју
Гранање светске привреде као историјског система,
односно глобализација,   радикално мења привредни значај
глобалних политичких субјеката са најавом дугорочних ге
ополитичких промена. Индикативне су процене лондонског
“Economistа” (2011). У првом сценарију полази се од тога да
ће просечни раст БДП-а Кине у овој деценији бити 7,75%
(САД 2,5%), кинеска инфлација (односно дефлатор БДП-а)
4% (америчка 1,5%) и просечна годишња апресијација јуа
на 3%. У другом сценарију, Кина смањује стопе раста. Реа л
ни раст је просечно 5%, док све остало остаје непромењено.
У првом сценарију кинеска економија престиже америчку
2018, у другом 2021.
И поред благог успоравања, пројекције ММФ-а, указу
ју да ће раст БДП-а Кине остати висок (7,8% и 8,2%, 2012. и
2013. године). Повећање БДП Кине износило је 7,4% у трећем
кварталу 2012. године. Инвестиције у инфраструктуру расле
су чак 12,6% првих девет месеци 2012. године, индустрија
је у септембру 2012. године, на међугодишњем нивоу била
виша за 9,2%, док је новчана маса (М2) имала стопу раста
од 14,8%. По свему судећи, стимулативне мере креатора фи
скалне и монетарне политике дале су резултате. Очигледно је
да се Кина прилагођава условима светске кризе остварујући
нешто ниже стопе економског раста, (7-8%), али и даље врло
високе у односу на остале, посебно високо развијене земље.9
Фискални и монетарни стимуланси, које Кина интензивно
употребљава од почетка глобалне економске кризе, подста
кли су домаћу тражњу. Стимулисањем домаће тражње, Ки
9

China’s GDP numbers, The Economist, October 20th, 2012. http:www.economist.
com/news/fi-nance-and-e conomics/21564873-china%E2%80%99s-ec onomicslowdown-looks-be-over (31.10.2012)
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на је и поред пада иностране тражње због светске економске
кризе, одржала високе стопе економског раста.
У периоду 1998-2008. просечна стопа раста БДП-а Ру
сије износила је око 6%. Економски опоравак посебно је био
видљив кроз развој станоградње, пораст улагања у инду
стрију (посебно екстрактивну, али и аутоиндустрију), док је
и по производњи пшенице Русија дошла међу водеће земље
света. После избијања глобалне финансијске кризе економ
ска активност у тој земљи 2009. године, нагло опада (-7,8%).
У 2010. и 2011. години, следи раст привреде тако да је еконо
мија Русије практично дошла на преткризни ниво. У 2011.
години, економска активност у Русији расла је по стопи од
4,2%, док је просечна нето плата била око 600 евра. Највећа
претња за руску економију је могући велики пад цене енерге
ната услед кризе у Еврозони. Додатни канали утицаја кризе
у Еврозони на Русију су пад увозне тражње и редукција бан
карских токова.
Процене ММФ (2012.) указују да ће 2012. године, раст
БДП-а, у индустријски развијеним земљама износити скром
них 1,3% (1,5% у 2013. години), док ће ЗУР остварити знатно
више стопе раста (5,3%, односно 5,6%), и поред успоравања.10
Сведоци смо драматичног привредног, тродеценијског, успо
на Кине, земље која има највећи број становника на свету и
нешто споријег раста Индије, земље која такође има велики
број становника. Успон осталих азијских земаља у развоју,
попут Вијетнама или Индонезије, такође је убрзан, али због
њиховог знатно мањег привредног потенцијала, њихов раз
вој није могао, да има јаче глобалне последице.
Поред азијских ЗУР, дошло је и до убрзања раста др
жава супсахарске Африке, као и Латинске Америке. Успон
Русије добрим делом је последица бољег (државног) упра
вљања и повећања прихода од извоза енергената. По ММФ
(2012) руски БДП ће 2012. године да расте по стопи од 3,7%,
а 2013. године 3,8%. У истом периоду БДП Индије ће имати
раст од 4,9%, односно 6%.

10 Copingwith High Debtand Sluggish Growth, World Economic Outlook (October
2012, IMF), Washington, p. 2.
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4. САД
Само ове, 2014. године, мањак у буџетској каси Амери
ке достићи ће 1,4 билиона долара, што је девет одсто БДП-а и
представља највећи дефицит САД-а  од Другог светског рата.
Генерални директор за суверене рејтинге С&П-а Деј
вид Бирс, рекао је да је један од од главних разлога за сни
жење рејтинга САД-а, то што две супротстављене партије у
америчком Конгресу, Демократска и Републиканска, све до
последњег момента нису могле да се договоре о подизању ли
мита за задуживање, због чега је држави претио технички
банкрот.
“Дебата у Конгресу је означила колики је степен неси
гурности око процеса доношења политичких одлука, што је,
како мислимо, некомпатибилно са ААА рејтингом”, нагла
сио је Бирс.11
Финансијски потреси у Америци имају далеко веће по
следице него исти такви шокови у другим мањим земљама.
Кина је тако још раније позвала на одбацивање дола
ра као светске резервне валуте и на проналазак алтернативе,
која би се по свему судећи могла наћи у корпи валута или
неком другом систему.
ММФ је толико слепо веровао у Америку да су његови
представници просто игнорисали цифре, као да се правила
економске науке не примењују на САД када нису у њеном
интересу.
Данас је ситуација другачија па и ММФ и рејтинг аген
ције и велике светске економије, све критичније гледају на
ноншалантно понашање америчке врхушке. Али, САД још
не слуша и чини се, све дубље тоне у парадокс. Уместо да
своје дугове смањује, Америка настоји да их још повећа. Као
да 14,3 билиона долара није довољно дуга, амерички Конгрес
је 2. августа изгласао закон којим се администрацији Барака
Обаме дозвољава да узме још кредита.
Историјски парадокс је што су све остале земље света
ту вест морале да дочекају са олакшањем. Наиме, да лимит за
11 Видети: Обама дугује – три  и по века Србије! htt p://fakti.org/globotpor/quovadis-orbi/obama-dug uje-tri-i-po-veka-srbije 10. 10. 2014.
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задуживање није подигнут, Америка би данас била држава
у банкроту. Не би имала новца за исплату зарада државним
службеницима, али ни за враћање дугова европским банка
ма или својим највећим повериоцима - Кини, Великој Брита
нији и Јапану. Овако, Америка ће узети још дугова и новац
нових поверилаца искористити да исплати дугове старим.
У последњих десет година просечни раст америчког
БДП-а износио је само 1,6%, што је двоструко ниже у односу
на раст у претходне две деценије. Стање америчких јавних
финансија је тешко. Бруто јавни дуг је достигао ниво годи
шњег БДП-а, јер ниво државног дуга и даље расте брже од
БДП-а.
Још од 1917. године, Америка је била носилац најпре
стижнијег, ААА кредитног рејтинга на свету. Од недавно, то
је само историја. Влада САД дугује 14,3 билиона долара, што
је ради лакшег поимања 14.300 милијарди долара.12 Дуг САД
је достигао 99,5 одсто БДП. Кад би свака фирма и сваки гра
ђанин, до последњег цента који произведу и зараде, давали
на враћање дугова државе, Америци би требала читава годи
на да исплати повериоце.
Највећа рејтинг агенција на свету -  Standard end Purs
(Standard & Poor’s) -  5. августа је направила прекретницу у
финансијској историји Америке, смањивши њен рејтинг са
ААА на АА+, изражавајући тиме став да уз позајмљивање
новца влади САД-а данас иде већи ризик него икада раније.
Кинеска рејтинг кућа Дагонг, прва на свету је обори
ла рејтинг Америке, позивајући се на чињеницу да амерички
дуг и даље расте брже од њених прихода. Само Кина, која
је највећи поверилац САД-а на свету, држи више од билион
долара америчког дуга. Ова агенција је први пут снизила реј
тинг САД-а још у новембру прошле године, када је америчка
централна банка ФЕД одлучила да по други пут  штампа до
ларе, како би убацила недостајућу количину новца у оптицај.
Криза 2008. била је видљива по наглом порасту приватних
дугова.
Данас прети „мехур“ на берзи САД, који се већ одавно
отргао од реалних економских показатеља компанија и на
12 Амерички

бројни систем: милион, билион, рилион, квадрилион, пентили
он... Европски бројни систем (па и наш): милион, милијарда, билион, би
лијарда, трилион, трилијарда.
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гло расте у склопу стагнације економије. И у америчкој ад
министрацији, посебно у  руководству ФЕД сматрају да ће
се „мехур“ највероватније пробити до половине 2015. годи
не. Управо тако могу да се интерпретирају речи шефа ФЕД,
Џенет Јелен, на прес конференцији после последњег заседа
ња Комитета за отворена тржишта ФЕД САД13. Она је из
јавила да ће се крајем 2015. дисконтна стопа ФЕД знатно
повећати - до неколико процената. Такво повећање изазваће
масовна банкротства домаћинстава и финансијских инсти
туција, тј. практично је неизбежно озбиљно урушавање фи
нансијског система.
Незапосленост благо пада, али је и даље на веома ви
соком нивоу за америчке стандарде. У октобру 2012. године,
незапосленост је износила 7,9%, промил више него месец да
на раније, али и процентни поен ниже него пре годину. Ме
ђутим, у октобру 2009. имала је рекордни износ од 10,1%.14
Без окретања на Индо-Пацифик, што је практично про
мовисано новом војном доктрином САД с почетка 2012. го
дине, САД ризикују пребрзо настајање економског и поли
тичког мултиполарног поретка15. Чак 90% комерцијалне робе
која путује с једног континента на други иде преко бродских
контејнера, а половина тих материја по тонажи, и трећина по
новчаној вредности, иде кроз Јужно кинеско море, које по
везује Индијски океан са западним Пацификом. Америчка
морнарица и ваздухопловство, више него било ко други, др
жи те линије комуникације под контролом. Кина нема наме
ру да иде у рат са САД, али не жели да њена трговина буде
ометана. Кина жели да комбинацијом економске и војне моћи
релативизује велики амерички утицај у Вијетнаму, Малези
ји, Филипинима, Сингапуру. Због тога Кина помаже градњу
лучких објеката дуж Индијског океана, на другој страни мо
реуза Малака, у Мјанмару, Шри Ланци, Бангладешу, Паки
стану и Кенији. Ово је мотивисано комерцијалним мотивима
и раде приватне кинеске компаније, а то је истовремено и
државни интерес Кине.
13 Rober t Kaplan,   America’s pacific logic. Stratfor, Aprihtt p://www.stratfor.com/
analysis/americas-pacific-logic-robert-d-kaplanixzz1rFsHTVFF (14.  04.2012).
14 http://ychar ts.com/indicators/ unemployment_rate
15 Rober t Kaplan,   America’s pacific logic. Stratfor, Aprihtt p://www.stratfor.com/
analysis/americas-pacific-logic-robert-d-kaplanixzz1rFsHTVFF (14.  04.2012).
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САД ће, скоро извесно, ове и наредне деценије остати
водећа глобална сила и то захваљујући могућности да сна
жном дипломатијом и мрежом савезништава у свету углав
ном „прогурају“ своје приоритете, војној супремацији и до
минирајућем англосаксонском (евроатлантском, јудео-хри
шћанском) културном обрасцу. САД ће остати технолошки
супериорна, али мање ефикасна.

5. Европска унија
После финансијског краха у Грчкој, Португалији и Ир
ској у еврозони је на реду, по свој прилици, Италија.
Италија има јавни дуг од 130 процената свога бруто
друштвеног производа (БДП) и није у стању да сервисира ду
гове. Италијански дугови су велики али та земља тако функ
ционише већ дуже време.
Према Италији је примењена иста методологија као
и према Грчкој, Ирској и Португалији. Прво се огласе аме
ричке агенције за кредитни рејтинг које смање статус земље
на својој листи што аутоматски повећава камате на дугове.
Отварају се врата за рецесију. У грчком случају су камате на
државне обвезнице, чија продаја је уобичајени метод серви
сирања јавног дуга, на двогодишњем нивоу од 30 процената.
Не постоји привреда која може да плати ту цену а да избегне
колапс.
Очито је да се ради о политички закулисним,  а не еко
номским проблемима. Тако на пример, Белгија и Аустрија су
задуженије од Грчке или Ирске, а процентуа лно и од Итали
је. Међутим аустријске банке у Источној Европи имају про
пале инвестиције у висини аустријског БДП-а па се због тога
не отвара проблем у Аустрији. Тим земљама се не смањује
кредитни рејтинг.
Европска унија, наставиће да буде фокусирана на се
бе, питањима као што је проширење ЕУ и санирање ефеката
кризе. Еврозона у 2013. години има минимални раст од 0,1%.,
раст незапослености од 12% . У четвртом кварталу 2012. го
дине, у еврозони пад стопе раста износио је 0,5%.16

16 IMF, World Economic Outlook, 2012. p. 2.
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Председник Савета Европе, Ван Ромпај, предложио је
12. октобра 2012. године и додатни механизам за спас евра:
оснивање заједничког буџета Еврозоне. Та нова институција
би могла да позајмљује новац земљама чланицама, што би,
спречило изненадне економске шокове. Заједнички буџет
Еврозоне би се разликовао од стабилизационог фонда у томе
што би директно уплаћивао новац земљама којима је помоћ
потребна, дакле не би им давао зајмове. Идеја, која се прак
тично своди на креирање treasury bills ради стабилизације
евра публикована је у студији Савета ЕУ. Земље у неприли
кама би имале право limited fiscal solidarity17

6. Евро – долар?
Сведоци смо интензивног валутног рата између Аме
рике и Европске уније јер Американци страхују од евра који
би могао потпуно потиснути долар са финансијских тржи
шта. А без долара, који је већ дуго једини „ваљан амерички
производ“, нема ни Америке. Циљ је разбијање евра. То је он
да довело до реакције пре свега Немачке као кључног носио
ца евра како би се еврозона, али и Европска унија, другачије
организовала и тако заштитили основни немачки интереси.
„Разговори о том прекомпоновању европске интегра
ције су интензивни иза затворених врата а изгледа да је вео
ма извесно решење да се садашња еврозона и на нивоу целе
Европске уније, претвори у финансијску а не монетарну уни
ју. Друга могућност је да Европска унија добије централну
владу и претвори се у јаку федерацију. Та је могућност мало
вероватна и једино је реа лна финансијска унија. У реа лно
сти, то би значило да би евро преживео али без земаља та
козваног јужног европског крила. Евро би, као „нови евро“,
остао само у земљама под директном немачком контролом
а земље јужне Европе, за које се већ на северу ствара јавно
мњење да су њихови грађани нерадници, лени и склони ко
рупцији, би се вратиле својим некадашњим валутама. Грчка
већ ради на дизајну и штампању своје драхме.(прим. И.С). У
тој трансформацији остаје једино неизвесно питање Францу
ске која је, у основи, највећи проблем еврозоне. Француска
17 Eurozone needs limited fiscal solidarit y, EU Observer 12.10.2012. ht tp://euo
bserver.com/eco-nomic/117850
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већ 33 године нема буџетски завршни рачун и нико поуздано
не зна њене дубиозе које су велике упркос изузетно јакој еко
номији.“18

7. Србија
У процесу историјског гранања светске привреде, на
ционална привреда Србије настоји да се састави са сопстве
ним идентитетом. Истовремено силе гранања је развлаче на
све четири стране света, посебно на Исток и Запад, тако да
ће још доста времена проћи док се национална привреда Ср
бије не састави у државну привреду и нађе своје место под
Сунцем.

8. Зак ључак
Једно од суштинских питања које тражи одговор у 21.
веку јесте, да ли је могуће зауставити  гранање светске при
вреде, преокренути ток историје и створити алтернативни
цивилизацијски „модел“ у односу на онај који се намеће у
процесу глобализације? Prudens quaestio dimidium scientiae,19
зар не?
Кључан период у којем је западни, рационалистички
концепт цивилизације отпочео своју глобалну мисију, јесте
период 20. века. Након два светска рата, цивилизацијски за
падни свет успео је да стекне позиције захваљујући којим
диктира глобалне путеве развоја остатка света. Философија
Ничеовог „Надчовека“, искористила је историјску прилику и
отворено ступила на сцену. „Суптилним начином деловања у
20. веку, а нарочито након 2. светског рата, кренула је (Фило
софија Ничеовог „Надчовека“ – прим. И.С.) у стварање онога
што је 1933. године први пут одштампано на новчаници од
једног долара – Novus Ordo seclorum,  Новог светског порет
ка.20 То је поредак без поретка, то је слобода без слободе,
18 Видети: Кри за еврозонеи ЕУ - зашто је на реду„капиталац“ Италија?, htt
p://fakti.org/novi-evro-samo-u-nemackoj-zoni (10. 10. 2014.)
19 Мудро питање је половина знања.
20 Превод „Новог светског поре тка“ је погрешан. Исправан превод је: „Новог 
поретка векова“ што се појављује на наличју: Велики печат Сједињених
Држава, први пут дизајниран у 1782, а одштампан на полеђини једног Dollar
Bill Сједињене Америчке Државе.
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мир без мира… То је поредак Орвелове „1984“, Хантингто
новог „Сукоба цивилизација“, Фукујаминог „Краја историје“.
(прим. И.С). “21
„Уједињене нације“, као супстрат „Друштва народа“
„добиле су“ механизам употребе силе. Та универзална ор
ганизација је кроз историју свог постојања показала да је
далеко од улоге чувара глобалног мира и безбедности која
јој је додељена. Својим деловањем у суштини је изграђивала
политичко-правне услове за процес глобализације често на
уштрб мира и безбедности својих чланица. У таквом поли
тичко-правном оквиру западни свет, са центрима у Лондо
ну, Вашингтону и Ватикану доделио је себи улогу неимара
новог света, који поставља правила којима остали морају да
се повинују, милом или силом. У том процесу изградње Но
вог светског поретка, посебну улогу играју, поред правно-по
литичко-економског фактора, технолошки и културолошки
фактор.
Са појавом интернета, кибернетике и нано технологи
је, отворене су неслућене перспективе у стварању „Глобал
ног села“ како је маршал Меклуан називао свет мислећи на
брз проток информација између најудаљенијих крајева света.
Нарочито је на почетку 21. века постала јасна размера техно
лошког напретка човечанства, па тако постаје јасно на шта
је мислио један од идејних твораца модерне америчке геопо
литике Збигњев Бжежински када је говорио о „технотронич
ном” друштву.
„И ова епоха се цепа, као и она о којој је писао Берђа
јев у књизи ‘Смисао историје’. На измаку је и овај Шпенгле
ров циклус. На врху леденог брега, у светлости застрашујуће
имагинације, када безнађе до костију боли, када се у Долини
светла гасе и завеса пада, ‘историја’ почиње. Почиње с ни
ским страстима и безумљем које куља из најдубљих мракова
нововековне мисли, постајући метафизички усуд апсурдно
сти. Логика капитала и профита нема милости. Она је тех
нолошки развој уздигла до неслућених висина, али не због
добробити човечанства, већ похлепе и охолости човека, вла
сника капитала, коме материјалних добара и сопствене сује
21 ДА ЛИ СМО НА КРАЈУ СВЕТА: Одговор цивилизације на антицивилизацију,
http://srbin.info/2014/10/10/da-li-smo-na-kraju-sveta-odgovor-civilizacije-naanticivilizaciju/ ; Објављено: 10. октобар 2014.
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те никад доста. Дајући душу капиталу, човек, као да не слу
тећи зло у себи, душу даде и технологији и затвори је у ве
лику Вавилонску кулу која само што још Бога није дотакла.
Спаса више нема. Велики брат-Капитал седи на врху вави
лонске куле у Вашингтону и у Вол стриту, све види, све чује,
све зна и све може. Данашњи човек креће даље у потрагу за
Обећаном земљом. Последњи такав део планете, последњи
део Вавилона јесте - Исток. Више се нема куд. Ускоро, цео
свет ће постати једна велика фабрика. Иронија историје Ве
ликог брата-Капитала састоји се у томе што је он поносан
на ту фабрику, а у суштини она представља крај Историје.
Историја је улетела у замку технолошког тоталитаризма.
На жалост, алтернатива технолошком тоталитаризму не
може да буде технолошка демократије. Алтернатива је за
иста само крај Историје.“22 Не може се зауставити историј
ско гранање светске привреде. Којим правцима ће то грана
ње ићи баве се футуролози и то оставимо њима.
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Ivica Stojanovic
HISTOR ICAL RAMIFICATION 
OF THE WORLD ECONOMY
Resume
World economy as part of the world historical system has
reached its end and ‘a new one’- not necessarily a better one –
world economy is entering its first rhythmic development cycle.
Applying  the instruments of Kondratiev’s theory of long waves in
economics, following the trace of today’s application of Kondra
tiev’s theory, researchers have shown that the current world  i.e.
economic system  will not exist around 2050. It will be replaced
by another historical one, not necessarily a better one, but in ev
ery case, the world one.
The American administration, too, with the FED manage
ment in particular believe that the financial bladder will probably
be broken by mid 2015, which will lead to mass bankruptcies  of
households and financial institutions in the world economy. It will
be order with not order, freedom with no freedom, and peace with
no peace… It is the order of the Orwell’s Nineteen Eighty-Four,
Huntington’s Clash of Civilizations, Fukuyama’s  End of History.
Is it possible to stop ramifications of the world economy,
redirect the flow of history  and create an alternative  civilization
model compared to the one imposed by the globalisation process?
Prudens quaestio dimidium scientiae (A prudent question is half
of wisdom- is it not?).
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History has stormed into a trap of technological totalita
rianism. Unfortunately, technological democracy cannot be an
alternative to technological totalitarianism. The alternative is
truely just the end of History. Historical ramification of the world
economy cannot be stopped. What direction that ramification is
going to take is in the domain of futurologists’ work, so let us le
ave that question to them.
Keywords: world economy, totalitarism, globalization, history.

Овај рад је примљен 25. септембра 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку редакције 27. новембра 2014. године.
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РЕЦЕСИЈА, ДЕФЛАЦИЈА
И ПРИН УДН А ПРЕРАСПОДЕЛ А ДОХОТК А**
Сажетак
Светска економија није у добром стању. Европа је ве
лика економија, а економије ЕУ поново се суочавају са стаг
нацијом, и новим таласом рецесије. Дуготрајна рецесија
снижава потенцијални раст Европе. Евидентне су рекордне
стопе незапослености а реални БДП по глави становника у
већини држава ЕУ на нижем је нивоу него пре рецесије. Спо
ром опорављању од кризе доста су допринеле мере штедње.
Оне су направиле проблем у Европи.
Економија Србије није у добром стању. Србија  је у ре
цесији, за коју је карактеристично присуство дефлације.
Погрешне политике какве су се водиле у земљи довеле су до
незапослености и недостатка раста. Централној банци је
у средишту инфлација. У фокус интересовања ставља се
курс, који је у функцији задржавања инфлације под контро
лом. Круцијални проблем је недостатак потражње. Није се
избегао буџетски дефицит и дуг. Субвенције и државне га
ранције су јако велике.   Мере штедње Владе Србије које се
односе на смањење плата и пензија не представљају начин
структурног прилагођавања, већ принудну прерасподелу до
*

Научни саветник, Институт друштвених наука, Београд.
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хотка од становништва ка држави. Прибегавати мерама
штедње као решењу изласка из економских проблема велика
је погрешка. Нигде у свету мере штедње нису дале резулта
те у смањивању јавног дуга и буџетског дефицита. Са падом
запослености не постоји стопа смањења плата и пензија
која може да обезбеди одрживе јавне финансије. Проблем је
политика, а не економија, односно доношење политичких од
лука које онда утичу на економске. Овде се ради о друштве
ној одговорности. Од мера штедње би се требало одуста
ти. Зашто? Одговор се налази у тексту који следи.
Кључне речи: рецесија, дефлација, принудна прерасподела
дохотка, стагнација, курс, штедња.

1. Промишљање о курсу и инфлацији
Посматрајући данашњу економску сцену у Србији за
пажа се да корените промене у реа лној сфери привређива
ња захтевају редуцирање трошкова пословања уз драстично
смањење броја запослених, те ће настати проблем финанси
рања додатне буџетске потрошње. Будући да су присутне и
друге неповољне околности: редуцирани обим извоза, нега
тивни односи размене, проблем иностраних кредита – у фо
кус интересовања ставља се курс.
Због бројних ограничења и недостатака обртних и ин
вестиционих средстава у привреди Србије, тежиште процеса
макроекономског прилагођавања углавном се мора спрово
дити у монетарној сфери. Свака мера економске политике ре
флектује се на промене курса националне валуте, због про
цеса адаптације макроекономских агрегата који се спроводе
у реа лној и монетарној сфери.
Успостављање курса искључиво према стању пону
де и тражње на девизном тржишту значи увођење пливају
ћег курса. Наравно, режим пливајућег курса прихватљив је
уз услов да се у земљи остварује стварни и довољно висок
вишак текућег биланса. Дакле, режим контролисаног плива
јућег курса захтева значајно активирање девизног тржишта,
као и интервенције централне банке на овом тржишту када
то затреба. У Србији се и надаље мора водити политика кон
тролисаног пливајућег курса.
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Курс као механизам задржавања инфлације под кон
тролом изложен је дејству два фактора, који се налазе у ко
релацији. Ти фактори који имају непосредно дејство на курс
су однос између агрегатне понуде и тражње девиза и стопа
раста цена. Уколико домаће цене расту брже од иностраних
промена курса је неизбежна, па чак и ако постоји савршена
равнотежа на девизном тржишту.
За малу привреду, као што је српска, курс ће заувек
остати од најважнијег значаја. Он за економску политику
представља параметарску функцију. Па ипак, циљ економске
политике не може да буде неки ниво курса. Њен циљ је ста
билност цена. Да би се тај циљ постигао потребно је оства
рити интермедијарни циљ – одређену стопу раста новчане
масе, успостављање неког номиналног курснoг односа, виси
ну каматне стопе.
У режиму клизајућег курса  да би се спречило његово
често клизање требало би да цене буду што више умирене
односно стабилне. Без стабилности цена нема стабилности
курса, и без стабилности курса нема стабилности цена. Тако
ђе, стабилан курс је претпоставка за обезбеђење динамичног
привредног раста, а тиме и запослености.
Курс односно релативни однос између домаћих и ино
страних цена утиче на извозну динамику домаће привреде.
Постоје два модела односно два приступа у објашњавању
курса и конкурентности извоза. У првом курс утиче на цене,
кроз инпутске трошкове и кроз промену степена конкурент
ности односно погоршањем односа размене. Цене непосред
но утичу на померање плата. Проблем настаје ако њих не
прати истовремени раст продуктивности у истом проценту,
јер ће се у следећем цик лусу активирати механизми инфла
ције: плате (трошкови рада) – цене произвођача – малопро
дајне цене.
Други приступ се разликује од првога по томе што по
лази од тога да промена новчане масе делује најпре на цене,
и тек посредством њих на курс. Заправо, први модел сугери
ше да се цене, као последица депресијације курса повећавају
у складу са учешћем увоза у друштвеном производу. Други
модел сугерише раст цена у целокупном процесу депресија
ције. Основна разлика се налази код другога модела где уме
сто да промена плата утиче на промену цена у ствари оне
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утичу на номинални ниво плата. Наиме, ове се прилагођава
ју стопи инфлације, делимично или у пуном проценту. Плате
неће расти или ће се повећати за мање него што би уобичаје
но расле када извозне цене које произилазе из “ниског” курса
остваре извозницима мали доходак. Пошто промене новчане
масе и курса могу деловати на инфлаторна очекивања то код
запослених може створити захтеве за вишим платама.
У овој анализи није детаљније анализирана производ
ња или запосленост, из простог разлога што је у стварности
немогуће обезбедити жељену производњу, а обим запослено
сти зависи пре свега од брзине приближавања реа лних плата
својој равнотежној равни. Овде је реч о оној стопи незапо
слености која не узрокује повећање цена. У овом моделу ни
је могућа интервенција путем курса или са монетарним ин
струментима. Због тога што би се ефекти повећане новчане
масе одмах показали у промени курса и посредством њега у
промени стопе раста цена. У другом цик лусу би оне захтева
ле прилагођавање плата и других номиналних доходака.

2. Ефекти ниске инфлације
Стабилност курса, цена, целокупног финансијског си
стема и макроекономског окружења од великог су значаја за
земљу. На јавне приходе и расходе у највећој мери утичу: сто
па привредног раста, инфлација, запосленост, просечне зара
де и курс динара.
Анализирајући податке из 2014. године закључује се да
би у тој години могла да се оствари стопа раста бруто дома
ћег производа (БДП)1, односно свега што привреда и грађани
створе за годину дана, између минус 0,5 и минус један одсто.
Првобитно је било планирано плус један одсто. Према оцени
Фискалног савета Србије то неће имати толики утицај на по
већање дефицита и они га процењују на пет до 10 милијарди
динара. Знатно већи утицај на подбацивање јавних прихода
имаће осетно нижа инфлација од планиране. Просечна ин

1

Према flesh процени Реп убличког завода за статистик у реа лни пад БДП-а
Србије у трећем квартал у 2014. године износи 3,7 процената, у односу на
исто раздобље 2013. године. (Извор: Реп убличк и завод за статистик у, до
ступно 01.11.2014. године).
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флација у 2014. години могла би износити највише 2,5 одсто
што је за три процентна поена нижа од горње границе плана.
Циљана инфлација је за 2014. годину   била 5,5 одсто
(четири плус минус 1,5 одсто). То што је инфлација за скоро
три процента нижа од планиране, по мишљењу челних људи
из Министарства финансија Републике Србије, значи 15 ми
лијарди динара мање приходе, а за запослене у јавном секто
ру и пензионере додатно смањење плата и пензија. На нижу
инфлацију од очекиване утицала је добра пољопривредна го
дина 2013. и 2014. То је допринело да светске и домаће цене
примарних пољопривредних производа буду ниже него што
се очекивало, па је њихов дезинфлаторни утицај био јачи не
го у ранијим пројекцијама централне банке.
Смањени буџет, ниво друштвеног производа  и спољ
нотрговинска размена односно проблеми у платном билансу
узроковани раскораком између девизног прилива и одлива
допринели су да је флуктуирајући курс “запливао” наниже.
Слабљење динара утиче на пуњење буџета. Курс се прелива
на цене, а поскупљења држави доносе веће приходе због веће
основице опорезивања. Буџет Србије је био пројектован тако
да курс еура износи 118 динара. Али, курс еура је премашио
тај износ.
Рачуница показује да клизање националне валуте за
само два динара у буџет доноси три милијарде динара. Кли
зање националне валуте односно раст курса еура је добар за
приходе у буџету. Наиме, слабљење курса има позитиван не
то ефекат на смањење буџетског дефицита.
Јачање еура доприноси већем приходу од пореза на до
дату вредност (ПДВ), као и царина на увозну робу. Међутим,
слабљење динара повећава издатке за камате у буџету, јер је
јавни дуг земље у страној валути. Издаци за камате ће због
јачања курса бити већи за неколико милијарди динара. Еко
номска сфера ће још задуго бити у проблемима, јер поверење
инвеститора је мање, успорен је раст извоза, почео је да расте
увоз.
Динар слаби јер нема понуде девиза, нема инвестиција,
нема извоза и зато неравнотежа понуде и тражње доводи до
пада вредности националне валуте. Већа је тражња за деви
зама од стране оног дела привреде који је у страном власни
штву. Лоше је што они остварени приход не инвестирају у
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Србији, већ га износе матичним компанијама. На тражњу за
девизама утиче и сезонско плаћање робе и услуга, а такође, и
банке које враћају кредите матицама.
Цена вођења монетарне политике током 2013. годи
не коштала је Народну банку Србије (НБС) губитка у ње
ном буџету од 43,6 милијарди динара2. Тај губитак је резул
тат одржавања ниске инфлације и стабилног курса. Уствари,
да не би правила притисак на инфлацију, НБС је повлачила
вишак динара са тржишта. Банке су своје вишкове динара
усмеравале у вредносне папире НБС, и тако њу кредитирале.
Но, централна банка, за овакве потезе банака, мора њима да
плати камату. Дакле, репо операције коштају, пошто су оне у
функцији обуздава инфлација. Због тога је инфлација била
ниска. Да је дошло до нагле промене курса и високе инфла
ције стандард становништва у земљи би драстично опао. Све
ово говори да јака валута на може да буде у слабој привреди.

3. Привреда и задуженост
Привреди Србије са девастираном капиталном базом,
огромним недостатком обртних средстава, предимензиони
раном запосленошћу није могућан брз економски опоравак и
реинтеграција у спољнотрговинске токове без прилива аку
мулације из иностранства. Али, земља је доведена до те фазе
када се више не може задуживати.
У протек лом раздобљу недостатак девиза на тржишту
био је допуњаван приватизацијом, докапитализацијом или
продајом банака. Више се не може рачунати са таквим попу
њавањем девиза. Криза у Европи и уопште у свету утицала
је на то да ни дознаке из иностранства више нису у онаквом
обиму као што су некада биле. Уз то, повећавају се обавезе
државе по раније узетим кредитима.

2

Финансијски резултат остварен у цент ралној банци у 2013. години резултат
је курсних и ценовних разлика. То је резултат односа еуро-долар, затим пада
приноса на сиг урне вредносне папире на светском трж ишту и пада цене зла
та. У НБС објашњавају да је биланс њиховог пословања у 2013. години (када
је остварен губитак) такав да су девизне резерве увећане за 180 милиона
еура, куп љена је тона злата, остварен је стабилан курс и најнижа инфлација
у последњих 50 година. Дак ле, ефекат ниске инфлације је губитак у буџет у
цент ралне банке.
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Степен спољне задужености енормно се повећао у од
носу на 1991. годину. Према  статистичким подацима Свет
ске банке3 однос спољног дуга и БДП-а у 2013. години изно
сио је за Србију 87,4 одсто. Овај податак говори да је Србија
високо задужена земља. Наиме, по дефиницији коју користи
ова међународна финансијска институција земља се сматра  
високо задуженом ако је однос њеног  спољног дуга и БДП-а  
прешао 80 одсто.
У региону поред Србије високо задужене државе4 су
Црна Гора (120,4 одсто), Хрватска (103,4 одсто), Словенија
(84,4 одсто), док Македонија (64,4 одсто) и Босна и Херцего
вина (52,1 одсто) још нису високо задужене.    
Пажњу заслужују и коментари домаћих економских
аналитичара да “величина БДП-а у Србији, Хрватској, Босни
и Херцеговини и Македонији, изражена у доларима је мање
или више надувана, јер се БДП у домаћој валути дели са ве
штачком надуваном вредношћу америчког долара”5. Такве
нереа лне, надуване, величине стављају  се у однос са спољ
ним дуговима па се тако ти односи вештачки смањују у од
носу на реа лно стање.
У Србији, као и код осталих бивших југословенских ре
публика, степен спољне задужености већи је од онога који се
исказује односом износа спољног дуга и статистички наду
ваног БДП. Тврдња се базира на томе да када се износ спољ
ног дуга Србије из 2013. године изражен у доларима из 2000.
стави у однос са износом БДП-а обрачунатог на бази цена из
2000. године однос је знатно већи од податка Светске банке
(87,4 одсто). Обрачун БДП-а Србије у 2013. години износио је
45,5 милијарди долара, што значи да је био скоро пет пута ве
ћи него 2000. године, а он је реа лно повећан за око 50 одсто.  
Исте констатације важе и код односа годишњих отпла
та по основу сервисирања спољног дуга и БДП-а. Тако на
пример, у Србији у 2013. години он је износио јако високих
14 одсто. А ово је забрињавајуће у условима када је скроман
раст БДП-а или када га нема.  
3
4
5

Извор: World Bank, Explore the World Bank Annual Report 2013, Washington,
D.C.
Извор: World Bank, Explore the World Bank Annual Report 2013, Washington,
D.C.
Млађен Ковачевић, Политика, 21. септембар 2014. стр. 12.
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Србија није у ситуацији да се може више задуживати,
као што то могу радити чланице ЕУ. Чланице могу очекива
ти помоћ Уније у случају западања у дужничку кризу. Србија
није у позицији да себи дозволи такав “луксуз”.

4. Кредитна задуженост становништва
Европска криза је криза дугова. Државе преживљавају
уз помоћ економског модела задуживања. Такав модел који
раст обезбеђује растом задужености веома је рискантан, јер
капацитети отплате дугова нису неограничени. Они имају
своју границу преко које редовно сервисирање постаје немо
гуће.  
Почели су да стижу забрињавајући сигнали из региона
да привреда тешко може да се задужује, а такође и грађани
чија кредитна задуженост у региону је прилично велика. Ви
дети Табелу 1.
Табела 1.  Кредитна задуженост становништва у региону
Кредити ста
новништву
(у млрд.
еура)

Задуженост
становни
штва/БДП
(у %)

Задуженост
по станов
нику
(у еурима)

БиХ

3,6

27,3

939

Хрватска

16,8

38

3.936

Бугарска

9,6

24

1.318

Румунија

23

16,3

1.143

Мађарска

21,6

22,7

2.270

Македонија

1,5

15,6

727

СРБИЈА

5,9

18,6

751

ДРЖАВЕ

Извор: Цвентралне банке изабраних земаља. Пренела Политика, 21.
септембар 2014., стр. 13.

Србија није поштеђена од овога проблема. Земља је у
немогућности да сервисира дугове због смањеног дотока ка
питала. Истовремено грађанима пада стандард због пада или
стагнирања зарада и других принадлежности, њихове ниске
основице, као и несигурности очувања сталног запослења.
Све то узрокује да је капацитет отплате дугова код грађана
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Србије значајно мањи него у Словенији, Хрватској и неким
земљама Средње и Источне Европе.
Привреда Србије више није у могућности да се задужу
6
је , а становништву се све више срозава стандард.
Сиромаштво, незапосленост и страх од губитка посла
код оних који су у радном односу, али и веће колебање курса,
ствара несигурност код становништва и зебњу да буду суо
чени са чињеницом да неће бити у могућности да на време
измирују своје обавезе према држави и банкама. Сада људи
преживљавају захваљујући чековима на одложено плаћање,
дозвољеном минусу у банкама, и дознакама из иностранства
којих је све мање.
Стопа сиромаштва у Србији  поприма алармантне раз
мере, и већ сада је међу највећим у Европи. То имплицира
наглашену социјалну и економску неједнакост у земљи, и
утиче на релацију клијената и банака. Поред тога, банке су
суочене са ризиком неизвесности због колебања курса, по
што ће знатан део њиховог пласмана бити у зони ненаплати
вости или тешко наплативих потраживања. Другим речима,
ако дође до колебања курса то ће се рефлектовати на скок
дугова у динарима. Сада је структура задужености таква да
је око 40 одсто дуга без валутне клаузуле, а 60 одсто са ва
лутном клаузулом, при чему половина кредита са валутном
клаузулом јесу стамбени кредити.
У незавидној економској ситуацији у каквој се налази
велики део популације у Србији, депресијација курса не од
говара ни дужницима а ни повериоц
 има. Стога треба очеки
вати да ће домаће банке као и стране банке односно њихове
“ћерке” у Србији у циљу заштите својих интереса бити при
нуђене да користе све дозвољене регулативе како би зашти
тиле свој интерес и смањиле ризик настао услед већег коле
бања курса.

6

“Укупни кредити предузећа, предузетника и грађана у Србији на крају авг у
ста 2014. године износили су око 2.116 милијарди динара што је 1,2 одсто ви
ше него на крају јула. Укупна кредитна зад уженост на крају авг уста била је
за један проценат мања него на почетк у године.” (Извор: УБС, Верољуб Ду
галић, генерални сек ретар Удружења банака Србије, доступно 21. 09. 2014.
године).
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5. Економске прогнозе Међународног
монетарног фонда за регион и Србију
Криза у свету још није прошла. Међународни моне
тарни фонд (ММФ) је упозорио у полугодишњем извештају
пред редовни годишњи самит банкара у Washington-у7 да се
свет можда никада више неће вратити темпу економског ра
ста попут оног пре глобалне кризе 2008. године.
На редовном годишњем заседању ММФ-а са Светском
банком истакнуто је “неке земље су се опоравиле, или скоро
опоравиле, док се друге још боре да то постигну”8. Светске
економије су у овом тренутку суочене са изазовима из про
шлог времена али и будућег.
Изазов из прошлости односи се на то да земље мора
ју да се боре са последицама финансијске кризе, као што су
презадуженост и висока незапосленост. Изазов из будућно
сти долази из чињенице да су стопе потенцијалног раста ко
риговане на доле и то погоршање перспектива психолошки
утиче на стање тренутног раста и привредне активности9.
Када се посматра регион, ММФ за Европу и даље пред
виђа стагнацију, односно врло скроман опоравак. Тако ће
раст 2014. године у еурозони бити 0,8 одсто, а 2015. године 1,6
процената, што је недовољно да покрене опоравак у земља
7
8
9

Summit IMF and World Bank October 9, 2014, Washington, D. C.
Рекао је Olivier Blanchard, International Monetary Fund.
Међународни монетарни фонд снизио је своје предвиђање привредног раста
у свет у за 2014. и 2015. годин у. Разлог за то је слабији привредни раст у Јапа
ну, латинској Америци и Европи. У октобру 2014. године у новом извештају
о стању глобалне економије ММФ  је навео да ће светска привреда порасти
2014. године за 3,3 одсто, што је за десетин у мање од јулске прогнозе. Раст
у свет у 2015. године требало би да износи 3,8 одсто, што је за петин у мање
него у претходној прогнози ове међународне финансијске инстит уције.
Али када је привреда САД у питању, ту је ова светска организација изнела
оптимистичнију прогнозу. Очек ивања ММФ су да ће привреда САД   по
расти за 2,2 одсто 2014. године, док је раније прогнозирано 1,7 процената.
Прогноза од 3,1 одсто раста 2015. године није промењена.
ММФ је упозорио да се САД, Европа и Јапан мог у суочити с вишегодишњим
слабим растом ако владе не пред узму мере за убрзање привредних активно
сти. (Извор: International Monetary Fund, Global Growth Disappoints, World
Economic Outlook, October 7, 2014, Washington, D.C).
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ма које се налазе на периферији континента, попут Србије.
У неколико европских земаља очекује се да раст привредне
активности 2015. године буде око три одсто. Видети Табелу 2.
Табела 2. Прогнозе за регион  (у процентима)
Стопе привредног
раста
Турска
Пољска
Румунија
Мађарска
Бугарска
Хрватска
Литванија

2014.

2015.

3
3,2
2,4
2,8
1,4
-0,8
3

3
3,3
2,5
2,3
2
0,5
3,3

Извор: IMF, Global Growth Disappoints, World Economic  Outlook, Oc
tober 7, 2014, Washington, D. C.

Економски показатељи за Србију нису охрабрујући. Ме
ђународни монетарни фонд за Србију прогнозира10 пад при
вредне активности до краја 2014. године од минус 0,5 одсто,
што је мање од прогнозе Европске банке за обнову и развој,
који очекују пад од минус један одсто. У 2015. години, ММФ
за Србију прогнозира раст од један одсто. Видети Табелу 3.
Табела 3. Прогнозе за Србију   (у процентима)
Године
2014.
2015.

Стопа привред
ног раста

Инфлација

Незапосленост

-0,5
1

2,3
3,4

21,6
21,8

Извор: IMF, World Economic Outlook, Republic of Serbia and the IMF
Updated: October 11, 2014

У 2015. години инфлација ће остати на ниском нивоу.
Аналитичари ММФ-а очекују да ће она бити 3,4 одсто, а
2014. износиће 2,3 процентна поена.

10 Извор: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Republic of Ser
bia and the IMF Updated: October 11, 2014.
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Узрок за одржавање ниске инфлације је ниска тражња.
Другим речима, грађани немају финансијских средстава да
купују робу што онемогућава трговце да подижу цене.
У извештају ММФ-а11 о глобалним економским пер
спективама наведено је да ће стопа незапослености 2014. го
дине у Србији достићи 21,6 одсто. Србија се нашла у скупи
ни економских рекордера по незапослености. У овој скупини
налазе се Грчка, са стопом незапослености 25,8 одсто и Шпа
нија са 24,6 процената.
Исто тако, аналитичари ове међународне финансиј
ске институције прогнозирају да ће незапосленост у Срби
ји и 2015. године имати благи раст. За 2015. годину очекују
да стопа незапослености износи 21,8 одсто. Подсећања ради,
пре кризе стопа незапослености у Србији је била око 14 од
сто. Најмању незапосленост у Европи има Норвешка (3,7 од
сто), док Мађарска има 8,2 одсто. Ове стопе незапослености
су из садашње перспективе за Србију недостижне.

6. Осврт на делове из извештаја Европске
комисије о напретку Србије
Европска комисија (EК) објављује анализу о економ
ском стању за земље кандидате, на свака три месеца. Изве
штај EК садржи и прогнозе макроекономских детерминанти
за појединачне земље. У редовној анализи за Србију, тачније
у Извештају Европске комисије о напретку Србије, презен
тиране су прогнозе за 2014. и 2015. годину. Видети Табелу 4.
Табела 4.   Прогнозе за Србију
(у процентима у односу на очекивани БДП)
2014.
2015.
Дефицит у спољној трговини
-11,9
-11,4
Платнобилансни дефицит
-4,6
-4,3
Консолидовани буџетски дефицит
-6,3
-5,9
Јавни дуг
70,7
74,7

Извор: The European Commission, Serbia Progress Report 2014,
October 8, 2014

11 International Monetary Fund, Global economy, World Economic Outlook, Octo
ber 7, 2014, Washington, D.C.
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Прогнозе за Србију су направљене на бази статистич
ких макроекономских детерминанти, а које су следеће. Де
фицит целе државе, укључујући и локалне касе, буџет покра
јине и фондове, на крају августа достигао је 121 милијарду
динара12. Приходи су били нижи од очекиваних. Привредна
активност је у паду, а инфлација је знатно нижа од планира
не.
У извештају Европске комисије, исто тако, се наводи да
од октобра 2013. године до краја августа 2014. године инфла
ција се кретала у распону од 1,3 до 3,1 одсто и у лето 2014.
године је достигла историјски минимум. Аутори ове анализе
сматрају да је дефицит већи од планираног једним делом и
због тога што ниска инфлација последично смањује приходе
од пореза у буџет. На буџет су утицале и “мајске поплаве”
које су смањиле привредну активност, нарочито у секторима
који су најтеже погођени, као што су рударство и енергетика.
Експерти EК у свом извештају пишу “без обзира на све
то, примарни дефицит13 је пао за 18 одсто годишње”. Порасли
су издаци за камате и сервисирање дугова.
Јавни дуг14 је крајем августа достигао 21,9 милијарди
еура, што чини 67,9 одсто очекиваног бруто домаћег произ
вода (БДП). У првих осам месеци 2014. године Србија се за
дужила за додатних 1,7 милијарди еура.

12 Велик и “мин ус” у државном буџет у, као и кретање јавних прихода и расхо
да, могло би да утиче да укупни дефицит у 2014. години буде већ и од плани
раног.
13 Примарни дефицит представља разлик у између прихода и расхода, али и
када се иск ључе обавезе државе према кредиторима.
14 Извор: The European Commission, Serbia Progress Report 2014, October 8, 2014
	  (Напомена: Аутори Европске комисије су у Извештају о нап ретк у Србије
користили идентичан податак за јавни дуг који је објавило Министарство
финансија Реп ублике Србије.).
Фискални савет Србије располаже другачијим податком о висини јавног ду
га. Јавни дуг крајем авг уста 2014. износио је 22,4 милијарде еура, односно
око 71 проценат БДП-а. (Извор: Фискални савет Србије, Тањуг, саопштење
доступно 30.09.2014. године.).
Висина јавног дуга коју објављује Фискални савет Србије је већа од подата
ка Министарства финансија Реп ублике Србије (21,9 милијарди еура, одно
сно 67,9 одсто БДП-а), јер Фискални савет у јавни дуг укључ ује и укупни дуг
локалних јединица власти и Фонда за развој.
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Када је незапосленост у питању, аналитичари EК запа
жају да је дошло до благог пада незапослености са 20,8 на
20,3 одсто15 у трећем кварталу. Према њиховој оцени, то је
последица усвојеног Закона о раду. Па је тако, упркос сма
њеној привредној активности, запосленост благо порасла.
Према њиховој евиденцији, отворено је 51.000 нових радних
места у приватном сектору и још 20.000 у јавном сектору,
упркос важећој мери забране запошљавања за државне слу
жбенике. Неформална запосленост, која укључује и рад на
црно, такође је порасла, наводи се у анализи Европске коми
сије.
Извештај Европске комисије о напретку Србије садржи
и информације да је донет већи број важних прописа. Осим
Закона о раду, ту су и Закон о стечају, приватизацији и изме
не и допуне Закона о пензионо-инвалидском осигурању који
уводи пенале за ранији одлазак у пензију и постепено повећа
ва старосну границу за одлазак жена у пензију на 65 година.
Међутим, оно што се запажа из Извештаја EК јесте да
су њој недовољно познати детаљи плана штедње Владе Ср
бије.

7. Мере владе Србије 
и принудна прерасподела дохотка
Невоље државе Србије су те што од 5,7 милијарди еура,
колико би до краја 2014. године требало да износе све њене
позајмице, чак 4,1 милијарду еура чини сервисирање обавеза
15 Према званичним статистичк им подацима, стопа незапослености у Србији
пала је на 20,3 одсто у април у 2014. године.  (Извор: РЗС, доступно 21. 10.
2014. године).
Овај податак о кретању на трж ишту рада дел ује збуњујуће. Разлог за неве
риц у је тај што вредност свега што се произведе опада већ трећ и узастопни
квартал. Привреда је у другом квартал у 2014. године по трећ и пут од 2008.
ушла у рецесију. У склад у са кретањем привредне активности, долази до па
да формалне запослености, али укупна запосленост расте (39,5 одсто), и то
као последица раста у неформалној економији.
У Министарству за социјална питања објашњавају да је смањење незапо
слености последица бољег рада инспекција. Од 1. јуна до 30 септембра 2014.
године инспекција рада спровела је 16.893 надзора над 354 послодавца, а као
резултат рада инспекције запослене су 14.464 особе. То су људи који су већ
радили, али их њихови послодавци нису пријављивали. (Извор: Политика,
21.10.2014. године).  
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према кредиторима. Остатак одлази на покривање минуса у
буџету16. Раст расхода17 буџета у септембру последица је веће
отплате камата и раста капиталних расхода.
Недостатак у буџету18 убудуће неће моћи да се финан
сира повећањем јавног дуга19, посебно према иностранству
уз високе камате. Како ће се у следеће три године појавити
додатни расходи, поред камата и издавања гаранција за одре
ђена јавна предузећа а биће и других расхода, дуг ће наста
вити да расте и до 2017. године досегнуће ниво до 80 одсто
БДП-а 20. Будући да се дуг не би могао враћати, а због недо
статка инвестиција не би било ни привредног раста, тада би
напетости и социјални проблеми у земљи постали реа лност.
Свесна веома тешког економског стања у земљи Влада
Србије се одлучила на спровођење мера штедње, а уз суге
стије међународних финансијера.
До 2017. године Србија треба буџетски дефицит да све
де са 2,5 на једну милијарду еура.21 Мере фискалне консо
лидације, као што су: прављење реда у јавним предузећима;
смањења сиве економије; отпуштање вишка запослених у
16 Највећ и годишњи буџетски издаци су: пензије (5 милијарди еура); плате (4
милијарде еура); сервисирање дугова (4,1 милијарда еура); разне врсте суб
венција (више од 700 милиона еура); државне гаранције односно гаранције
које држава издаје јавним предузећ има која не мог у самостално да измирују
своје обавезе (487 милиона еура); санирање пропалих банака државу је ко
штало 700-800  милиона еура. (Извор: Политика, 01.10.2014., стр. 11).
17 У септембру су расходи износили 89,4 милијарди динара, а приходи 77,6
милијарди динара, па је мањак у државном буџет у повећан за 11,8 милијар
ди динара.  (Извор: Министарство финансија Реп ублике Србије, доступно
30.10.2014. године).
18 Дефицит државног буџета Србије на крају септембра 2014. године износио је
140,1 милијард у динара, а када се укалк улиш у расходи за пројектне зајмове,
мин ус је износио 149,7 милијарди динара. (Извор: Министарство финансија
Реп ублике Србије, доступно 30.10.2014. године).
19 Подаци које је објавило Министарство финансија Реп ублике Србије говоре
да је јавни дуг државе, на крају септембра 2014. године, износио 22,11 ми
лијарди еура или 66,8 одсто БДП-а. У компарацији са авг устом, јавни дуг је
увећан за око 230 милиона еура.
Подаци за јавни дуг у аналитици Фискалног савета Србије су већ и. Зашто се
разлик ује вредност јавног дуга коју објављује Фискални савет од података
Министарства финансија објашњено је у фусноти 14.
20 Законом о буџетском систем у учеш ће јавног дуга у БДП-у ограничено је на
45 одсто.
21 Изјава министра финансија Душана Вујевића је дата 17. септембра 2014. го
дине.
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јавном сектору и друго, не могу да обезбеде довољне уштеде
за избегавање кризе. На постизање значајног ефекта код јав
них предузећа са великим и сложеним проблемима не може
се рачунати у кратком року, јер за таква предузећа још нема
краткорочних решења.
Зато су представници власти решили да направе уште
де22 на платама и пензијама од 400 милиона еура, кроз њихо
во смањење, док би - како они рачунају - остатак на приход
ној страни био надомештен бољом наплатом пореза.
У контексту мера штедње Владе Србије то значи нову
фискалну консолидацију. Успешна фискална консолидација
захтева поштовање закона, дефинисаних рокова23 и пројекто
ваног дефицита. Првобитно је Законом о буџету планирани
мањак у буџету за 2014. годину био 182,5 милијарди динара.
Овде су биле урачунате и плате републичке администрације
(без умањења) и трансфери Фонду ПИО. Али, Министарство
финансија Србије направило је Ребаланс буџета за 2014. го
дину24 у којем је чак 42 милијарде динара већи дефицит од
првобитно предвиђеног. Тако су према новој рачуници пред
виђени приходи од 897 милијарди динара и расходи од 1.121
милијарду динара. Уствари, планирани минус у државном
буџету достиже 224 милијарде динара.  
Ребалансом државног буџета планирани су издаци за
плате од 201 милијарду, док трансфери Фонду ПИО износе
251 милијарду динара. На расходној страни су велики издаци
за камате (112 милијарди динара), и субвенције (93,6 милијар
ди динара). Велики износ који се односи на субвенције при
вреди значи да су ту укалкулисани расходи за “Железару” у
Смедереву. Раније се планирало да “Железара” до ребаланса
нађе стратешког партнера, али то се није догодило. Међу
тим, субвенције пољопривреди биће смањене25.
22 Према рач уници Фискалног савета Србије пот ребно је остварити уштеде од
око 800 милиона еура. Дак ле, дуп ло више од износа са којим Влада Србије
манип улише.
23 Законом о буџетском систем у предвиђено је да министар финансија до 15.
октобра доставља Влади Србије Нац рт закона о буџет у за идућу годин у.
Али, Влада Србије касни са предлогом буџета. Прописима је предвиђено да
Влада Србије до 1. новембра усвоји предлог тог закона, како би Скупштина
Србије усвојила буџет за 2015. годин у до 15. децембра.
24 Ребаланс буџета Србије је изгласан 28.10.2014. године.
25 Она пољоп ривредна газдинства која имају више од 22 хектара неће имати
субвенције државе.
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Поред тога, очекује се да приходи које ће јавна предузе
ћа уплатити у буџет буду 7,6 милијарди динара, а то је знатно
више од три милијарде колико је првобитно планирано. У
ребалансу је приказано да Народна банка Србије нема доби
ти, мада је првобитно било планирано три милијарде динара.
Ребалансом је дошло до повећања и издатака за државне га
ранције јавним предузећима, али планирана је докапитали
зација Поштанске штедионице (4,7 милијарди динара) и Ду
нав осигурања (4,8 милијарди динара).
Уз предлог измена и допуна Закона о буџету налази се
и Нацрт измењеног пензионог закона. Њиме је планирано
смањење пензија већих од 25.000 динара. Тако ће 1.039.443
пензионера чије пензије не прелазе поменути износ бити за
штићени од смањења. Другим речима, мерама штедње Вла
де Србије биће заштићено 62,8 одсто пензионера. Преоста
лих 37,82 одсто, односно 652.483 пензионера26,  поднеће те
рет смањења минуса у државном буџету. Њима ће се пензије
смањивати тако што ће се разлика између неопорезованих
25.000 до 40.000 динара, смањити за 22 одсто, а пензије веће
од 40.000 динара биће умањене за 25 процената.
Ребалансом је предвиђено да плате запосленима у јав
ном сектору имају линеарно смањење27 за 10 одсто. Плате до
25.000 динара неће се смањивати.

8. Кога власт кажњава?
Владајућа структура у Србији не може да примењује
само краткорочне мере смањења пензија и плата, јер то неће
дати жељене ефекте без истинске реформе пензијског систе
ма. За одрживост пензијског система неопходно је да пропор
ција буде три запослена на једног пензионера, а не као сада
где је тај однос скоро изједначен (1,1 напрема један). Међу
тим, у Србији је немогуће постићи жељену пропорцију, јер

26 Пензије од 25.000 до 40.000 динара прима 437.068 људи, а веће од 40.000 ди
нара прима 215.415 пензионера.
27 Ребалансом је предвиђено смањење основице за обрач ун зарада са 19.000 на
17.100 динара.
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би требало да на 1,7 милиона пензионера28 буде око пет ми
лиона запослених29.
Ако се мерама за финансијску консолидацију пензије
од 25.000 динара не смање, тада ће нешто преко милион пен
зионера примати износ као до сада, а пензионери са прима
њима већим од “зацртаног прага”, и који се према томе кри
теријуму сматрају богатијим, они ће платити терет кризе.
Напред поменуте варијанте смањења пензија воде ка
изједначавању пензионера, јер се смањује распон између по
јединих пензија. Кога на овај начин власт кажњава? Одго
вор је јасан. Смањење пензија ће погодити око 722.000 “бо
гатијих” пензионера. То су они који имају пуни радни стаж,
предвиђене године старости и нису ишли на боловање или су
га имали мало. Углавном су то пензионери са факултетским
образовањем, научници, професори универзитета, доктори,
инжењери, радници који су били продуктивни током свог
радног века. Власт кажњава стручњаке и научнике који су
били дисциплиновани и радни. Какву поруку оваквим мера
ма власт шаље младим научницима у свим областима науке
и високошколским кадровима? Да ли мерама смањења плата
и пензија власт шаље сигнал младим образованим људима
да одлазе из земље, јер им је неизвесна будућност. Тешко се
могу запослити, под условом да нису страначки људи, а и ка
да успеју пронаћи у Србији стални посао за који су квалифи
ковани нема гаранције да ће, када за то дође време, уживати
у својим зарађеним пензијама.

28 У Србији у овом часу има укупно 1.722.834 пензионера, од којих 189.726 њих
или 11,01 проценат прима мање од износа најниже пензије. То је за пензионе
ре ПИО запослених и самосталних делатности до 13.288 динара. Пољоп ри
вредни пензионери имају и мање, тачније 10.467 динара.
Истовремено најниж и износ пензије од 13.288 динара прима 261.770 њих,
док до просечног износа пензија од 24.312 динара пензију прима 58,39 одсто
укупног броја пензионера.
Статистика показује да је међу пензионерима Фонда ПИО запослених
150.000 оних који примају пензију од 32.000  до 38.000 динара, док пензије од
38.000 до 44.000 прима 103.000. У исто време пензије које се крећу од 45.000
до 61.000 динара прима 94.809 пензионера. (Извор: Фонд ПИО, пренела По
литика, доступно 10.09.2014. године).
29 Сада запослених у приватном сектору има око 900.000, а у државном секто
ру око 780.000.
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Садашњим научницима се на овај начин поручује да
иновативност и креативност нису врлине. Садашњи научни
ци и истраживачи, будући да је на снази пројектно финан
сирање од којега зависе њихове зараде, више неће бити мо
тивисани да теже ка најбољим категоријама (односно већим
платама), и биће кажњени за свој научни рад и изједначени
са онима који су у нижим категоријама, или оним којима је
наука и титула само параван за презентовање у јавности и
политичко напредовање. Жалосно је што ће најбољи сносити
терет оваквих погрешних мера уравниловке. Са друге стра
не, губитак мотивације за радом уништава науку.
Шта је са тајкунима и естрадним звездама? Шта је са
онима који имају националне пензије? У целој причи око ме
ра штедње доста тајкуна је заобиђено. Богата каста или при
вилеговани избегавају плаћање пореза, избегавају плаћање
ПДВ-а. Они се углавном налазе у управним одборима вели
ких фирми, а често и пропалих, и за то добијају велику нов
чану накнаду. Тотално је несхватљиво да су неки појединци
данас награђени – иако су се у ранијем раздобљу обогатили
на сумњив начин – на рачун грађана који сада плаћају цех
погрешно вођене економске политике.
Законом се не штите радници и пензионери већ круп
ни капитал. Круцијално питање јесте – да ли су мере штед
ње преко смањења пензија законите? Пензије за 1,7 милио
на пензионера, колико их има у земљи Србији, одређене су
на јединствен начин према дужини радног стажа и плаћања
доприноса. Свако нарушавање овог законског критеријума
висине пензија, па тако и њиховог смањења нарушава овај
системски начин утврђивања пензија – што води ка нерегу
ларностима и великим проблемима у законодавству30.
Сасвим друго питање везано је за велики број пензио
нера у Србији који су већ сиромашни и на ивици егзистенци
30 Представници власти у Србији се позивају на примере нек их земаља – Ле
тонију, Естонију, Литванију, Рум унију – које су се одл училе за мере штедње
и када су пензије у питању. Међутим, само се Литванија од 2012-2018. годи
не одл учила за привремено смањење пензија за 11 одсто. Остале помен уте
зем ље су се одл училе за зам рзавање пензија или њихов ограничен раст. На
пример, Летонија је зам рзнула пензије од 2009-2012. године. Естонија је од
2008-2010. године такође зам рзнула пензије, а Рум унија је од 2010-2012. го
дине прибегла ограниченом расту пензија. Дак ле, помен уте зем ље нису сма
њивале пензије осим Литваније, која је то урадила само привремено.
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је, и нема простора за номинално смањење пензија. Пензије
су последњих година реа лно смањене, па су се за многе пен
зионере нашле на неподношљивом нивоу. Најстарија попула
ција ће бити још више погођена, јер се струја и комуналије
неће смањивати, па ће они склизнути у зону још већег сиро
маштва. Дакле, број сиромашних ће се повећати.  

9. Дуга рецесија и стагнација  
Економије ЕУ поново се суочавају са стагнацијом, а
постоји вероватноћа суочавања и са трећим таласом рецеси
је. Дуготрајна рецесија снижава потенцијални раст Европе.
Евидентне су рекордне стопе незапослености а реа лни БДП
по глави становника (усклађен са инфлацијом) у већини др
жава ЕУ и даље је на нижем нивоу него пре рецесије. Чак
и најбоља економија у Европи, Немачка, опоравља се веома
споро од кризе започете крајем 2008. године. Томе су доста
допринеле мере штедње које су погрешне. Рекордно ниске
каматне стопе омогућиле су еурозони преживљавање.
Могућност понављања дужничке кризе у еурозони је
велика. Немачка канцеларка Ангела Меркел и надаље инси
стира на следећем. Прво,  да се фискална дисциплина мора
наставити. Друго, да се ниједна чланица ЕУ са националним
дугом који премашује њен бруто домаћи производ не сме
више задуживати. Треће, да је комбинација приватних ин
вестиција, фискалне дисциплине и отворености ка азијским
привредама пут ка просперитету. Четврто, да је предложени
споразум о слободној трговини са САД од кључног значаја за
Европску Унију.
Србија која је део Европе изложена је економским тур
буленцијама - интерним и екстерним. Она се већ дуже налази
у озбиљној кризи. Србији је потребна дугорочна стратегија
развоја и јасна визија изласка из кризе. Прибегавати мерама
штедње као решењу изласка из економских проблема велика
је погрешка. Нигде у свету мере штедње нису дале резултате
у смањивању јавног дуга и буџетског дефицита.
Србија је у рецесији, индустријска производња је у па
ду31, постоје наговештаји да ће пољопривредна производња
31 Инд устријска производња у Србији опала је у раздобљу јан уар-септембар
2014. године 5,7 одсто у односу на исто раздобље 2013. године. У септембру
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такође бити мања. Мањи су извоз и увоз, а присуство дефла
ције карактеристично је за рецесију. Мере Владе Србије које
се односе на смањење плата и пензија не представљају начин
структурног прилагођавања, већ принудну прерасподелу до
хотка од становништва ка држави.
Да се не би улетело у кризу јавних финансија, у наред
ном трогодишњем раздобљу треба уштедети бар две мили
јарде еура. Али, планиране уштеде на платама и пензијама
износе само петину потребне суме. Ефекти уштеда смањења
плата и пензија од око 400 милиона еура на буџетски дефи
цит биће слаби, ако се не среди стање у јавним предузећима.
Државна предузећа су неподношљив терет за јавне финан
сије. Тренутно је највећи проблем ЕПС, Галеника, Железара
Смедерево. У буџетски расход улази и докапитализација По
штанске штедионице и Дунав осигурања.
Основна слабост економске политике је ослањање на
привремене мере, попут прихода од јавних предузећа и сма
њења сиве економије. Сигурно ће и 2015. године бити неких
ванредних трошкова који ће повећати дефицит. Трошкови ће
бити већи и због завршетка процеса реструктурирања. Наи
ме, трошкови ће бити већи јер ће држава, у договору с потен
цијалним купцима, преузети дугове неких фирми.
Планиране мере фискалне консолидације на ивици су
одрживости и донеће веома скромне уштеде смањењем пен
зија и плата запослених у јавном сектору. Због тога ће се мо
рати приступити новим болним мерама. Смањење запосле
них у јавном сектору је неминовно. У 2015. и 2016. години
треба број радника смањити за 10 до 15 одсто, док ће повећа
ње ПДВ-а бити знатно веће. Повећање пореза би могло бити
три до четири процентна поена.
у односу на исти месец у 2013. години инд устријска производња пала је 16
процената. (Извор: Реп убличк и завод за статистик у, доступно 31.10.2014. го
дине).
Узрок за оволик и пад инд устријске производње јесте пад производње елек
тричне енергије, деривата нафте, експ лоатације угља, производње хемика
лија, хемијских и металних артикала, осим машина. Обим инд устријске
производње у септембру бележ и пад у 19 области, чије је учеш ће у струк
тури инд устријске производње 64 одсто, а раст у 10 области, чије је учеш ће
у структ ури инд устријске производње 36 процената. (Извор: Реп убличк и
завод за статистик у, доступно 31.10.2014. године).
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Влада Србије мора јасно да дефинише примарни циљ
економске политике. Са падом запослености не постоји сто
па смањења плата и пензија која може да обезбеди одрживе
јавне финансије. Наиме, примарни циљ економске политике,
у условима у каквим се налази Србија, мора бити повећање
запослености уз оне мере фискалне консолидације које нису
у колизији са подстицањем запошљавања.
Приповедати о фискалној консолидацији без опорав
ка привреде је бесмислено. А привреда тоне све дубље. Пад
привредне активности у 2015. години биће минус један од
сто и он ће једним делом бити последица примене релативно
оштрих мера штедње. Међутим, уколико би фискална кон
солидација изостала пад привредне активности био би још
већи – могућно у распону од пет до десет одсто.
У случају избијања кризе јавног дуга Србија би се су
очила са падом привредне активности вероватно до десет
одсто. Али, слаби су изгледи да ће се побољшати динамика
привредне активности, јер ће стране директне инвестиције
бити мање него у прошлој години. А без инвестиција нема
ни привредног раста. Стога ће Србија бити и даље у рецесији.
Када држава буде почела да продаје средства са деви
зног рачуна – на коме се налази милијарда еура арапског
зајма – ради подмиривања буџетских корисника попустиће
притисак на курс. Главни разлог за слабљење динара јесте то
што банке повлаче средства, односно то што је враћање кре
дита веће него што је прилив нових кредита.
Србија треба да закључи аранжман са Међународним
монетарним фондом, како би могла да преговара са кредито
рима о одлагању враћања приспелих зајмова. Другим речима,
уз помоћ ММФ морао би се са кредиторима постићи договор
о репрограмирању односно рефинансирању дуга Србије. То
је једини начин да држава избегне веома непријатне после
дице дужничке кризе. Али, пре закључивања аранжман из
предострожности са ММФ морао је да се направи ребаланс
буџета за 2014. годину. Он је направљен са великим зака
шњењем тек у октобру поменуте године. Ребалансом буџета
је требало започети консолидацију јавне потрошње како би
се створили услови прихватљиви за ММФ, што укључује не
само смањење буџетског дефицита већ и рад на реформама.
Стога је од важности договор са овом финансијском инсти
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туцијом, јер би она пратила реа лизацију економских и фи
скалних мера Владе Србије, и спровођење програм реформи,
без чега Србији не могу да се ставе на располагање новчана
средства, која не морају да се повлаче. Са друге стране, то би
био сигнал инвеститорима да је овај простор под контролом
Међународног монетарног фонда.

10. Зак ључак
Мере штедње нису добре. Од њих би се требало оду
стати. Смањење пензија и плата имаће негативни ефекат на
буџет, пошто ће доћи до смањења промета и мање наплате
пореза на додату вредност. Друге мере је потребно приме
њивати, а не принудну прерасподелу дохотка. Неопходно је
одмах кренути са реформом јавних предузећа, завршетком
процеса реструктурирања предузећа, смањењем субвенци
ја и других материјалних трошкова. Субвенције и државне
гаранције су јако велике. Уколико се оне не смање, а плате
и пензије се смање, износ очекиваних уштеда ће се брзо по
трошити, па ће мере штедње бити узалудне. Влада Србије
треба на другим странама да прави уштеде, а не на пензијама
и платама.
Један од предлога у економији јесте мултипликатор из
балансираног буџета, где истовремено повећање пореза и по
трошње подстиче привредни раст. Ако је фокусирање пореза
на богатима, а фокусирање потрошње на сиромашнима, мул
типликатор може да буде нарочито висок.
Србији треба индустријска политика, која би јој помо
гла у развоју. Погрешне политике какве су се водиле у земљи
довеле су до незапослености и недостатка раста. Централној
банци је у средишту инфлација. Није се избегао дефицит и
дуг. Круцијални проблем је недостатак потражње.
Мере штедње су направиле проблем и у Европи. Неко
лико је случајева малих земаља у којима се успео покренути
извоз. Али то су мале земље у којима су трговински партне
ри брзо расли. Европа је велика економија, а светска еконо
мија није у добром стању. Економија Србије није у добром
стању. Па се поставља питање -  како ће Србија извозити и
где? Ако људима падају приходи, а пали су им, како се може
очекивати да ће они куповати? Људи који се изгладњују они
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не троше толико колико се очекује. Мерама штедње ставља
се на коцку будућност Србије на давно дискредитованој те
орији. Са погрешним економским мерама, земљу чека дуго
раздобље стагнације.
Проблем је политика, а не економија, односно доноше
ње политичких одлука које онда утичу на економске. Овде се
ради о друштвеној одговорности.
У годинама које долазе тек ће се видети колика је штета
направљена економским пропадањем земље. Можда је сада
последњи тренутак да се направи скок са литице у амбис. Та
да би се додирнуло дно, и дошао би крај пропадању. Након
тога Србија би се економски и друштвено морала подизати са
дна и коначно кренути једном узлазном путањом.
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Snezana Grk
RECESSION, DEFLATION AND THE FORCED 
REDISTRIBUTION OF INCOME
Resume
Serbia needs a long-term development strategy and a clear
vision for getting out of the crisis. Resorting to savings measures
as a way out of economic problems is a serious mistake. Nowhere
in the world have savings measures resulted in the decrease of the
public debt and budget deficit.
Serbia is in recession, industrial production is on the decli
ne, there are indications that agricultural production will shrink
as well. The export and import have decreased, and the presence
of deflation is a characteristic of recession. The Serbian Govern
ment measures related to salary and pension cuts do not repre
sent a means of structural adjustment, but a forced redistribution
of income from the citizens to the state.
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The Serbian Government needs to clearly define the pri
mary goal of the economic policy. With the drop in employment,
there is no conceivable rate of salary and pension cuts that can
secure sustainable public finances. Therefore, the primary goal of
the economic policy, in the present circumstances in Serbia, must
be an increase of employment with such measures of fiscal conso
lidation that are not in collision with employment encouragement.
Savings measures are not good. They should be abando
ned. Pension and salary cuts will have a negative impact on the
budget, leading to a decline in trade and a lower valued added
tax (VAT) collection. Alternative measures are to be implemen
ted, not a forced redistribution of income. It is essential to com
mence right away the public companies reform, the completion
of the corporate restructuring process, a reduction in subsidies
and other material costs. Subsidies and government guarantees
are extremely high. Unless they are reduced, and a cut in salaries
and pensions is implemented, the amount of expected savings will
soon be spent, so savings measures will be in vain. The Govern
ment of Serbia should make savings in other areas, not in the field
of salaries and pensions.
One of the suggestions offered in economics is the balan
ced-budget multiplier, where a simultaneous increase in taxes
and spending encourages economic growth. If the focus of taxing
is on the rich, and the focus of spending on the poor, then the mul
tiplier can be particularly high.
Serbia needs an industrial policy aiding its development.
Wrong policies pursued in the country have led to unemployment
and lack of growth. The Central bank has inflation as its focus.
Deficit and debt have not been avoided. The crucial problem is a
lack of demand.
Savings measures have caused a problem in Europe as well.
There have been several cases of small countries where exports
have been successfully initiated. But those are small countries
where trade partners have grown rapidly. Europe is a big eco
nomy, and the world economy is not in a good shape. The Serbian
economy is not in a good shape. So the questions is – how will
Serbia export and where? If people’s incomes are dropping, and
they have indeed dropped, how is it to be expected that they will
make purchases? People who are starving do not spend as much
as is expected. By implementing savings measures, the future of
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Serbia is put at a risk, all based on a theory, superseded a long
time ago. With wrong economic measures, the country is facing a
long period of stagnation.
It is not the economy that is the problem; politics, i.e. ma
king political decisions that influence economic ones, is the real
problem. This is a case of social responsibility.
In the years to come, it is yet to be seen how much dama
ge has been made by the economic deterioration of the country.
Maybe now is the last chance to make a jump from the ledge into
the abyss. The bottom would be touched then and an end would
come to the deterioration. After that Serbia would have to lift up
from the bottom both economically and socially and finally take
an upward pathway.
Keywords: recession, deflation, forced redistribution of inco
me, stagnation, exchange rate, savings.

Овај рад је примљен 17. септембра 2014. године а прихваћен за штампу на
састанку редакције 27. новембра 2014. године.
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ПОЗИЦИЈА РУСИЈЕ У
ГЛОБАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ
Сажетак
Након снажног раста у периоду 1998-2008 и рецесије
током 2009. руска економија је постигла умерен раст у пе
риоду 2010-2012. Потом је детектован спор раст (1,3%) у
2013, док су пројекције за 2014. повећање БДП од само 0,2%.
Тренутно се руска привреда суочава с могућношћу санкција
и стагнације што би могло потрајати и дуже од три годи
не. Рубља је изгубила 1/4 своје вредности од средине 2014,
зак ључно са крајем те године. У базном сценарио руске цен
тралне банке очекује се практично нулти раст у 2015. и 2016,
са веома скромним опоравком од 1,6% у 2017. Чак и пре еска
лације кризе у Украјини, привреда Русије је релативно лоше
функционисала, указујући како модел раста заснован на из
возу енергената добрим делом није ефективан.
У складу са ММФ, мерено по куповној моћи, Русија 2014
има БДП од 2,6 хиљада милијарди долара (око 18,4 хиљада
долара пер цапита), те је њен удео у светској производњи
3,4%, што је благ пад у односу на претходне године, а про
јекције указују да ће се тај тренд наставити. По тржишним
курсевима Русија чини 2,8% светског БДП.
Кључне речи: Русија, стагнација, санкције, ефекти, БДП, ру
бља, 2014.
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1. Тенденције руске економије у претходних
деценију и по
Почевши од 1999, након драматичне финансијске кризе
1998. и скоро деценије пропадања, Русија је у наредних де
сет година била у снажном економском успону, са просечном
стопом раста од чак 6,8%. ’Економски процват’ је прекинут
крајем 2008. и током 2009, за време најјачег удара глобалне
кризе. Затим највећа држава света наставља са позитивним
стопама раста, али све мањим. Док је економски раст износио
са 4,5% 2010, он се већ 2013 спустио на скромних 1,3% (исте
године индустрија је расла тек 0,3% волуме траснпортне то
наже 0,5%, а аграр солидних 6,2%).
Година 2014. ће извесно бити стагнантна и то добрим
делом због санкција. Процене ММФ-а за 2014. указују на ми
нималан раст руске привреде, од 0,2%.1 ОЕЦД очекује раст
0,5%, ЕБРД нулту стопу раста, док Министарство економ
ског развоја Русије има више сценарија (оптимистичан по
лази од раста од 0,5%, а песимиситичан са благим падом до
0,3%).2 Руска централна банка је у новембру 2014 поново сни
зила процену раста у 2014, на 0,3%, те размотрила и алтерна
тивне сценарије, па тако и онај позитиван са укидањем санк
ција у трећем тромесечју 2015. и са ценама нафте изнад 100
долара по барелу, што би раст подигло на 1%.3 Светска банка
процењује економски раст Русије на 0,3% у 2015, те 0,4% у
2016, наглашавајући да ће повратак вишим стопама раста за
висити од повећања приватних инвестиција, те побољшања
тржишних очекивања потрошача. Овај сценарио искључује
ескалацију геополитичких тензија или додатне санкције.4
1
2

3

4

IMF, 2014a. WORLD ECONOMIC OUTLOOK (Legacies, Clouds, Uncertainti
es). Global Growth Disappoints, Pace of Recovery Uneven and Cou nt ry-Specific
(October 7, 2014).
Igor Yurgens, 2014. ‘The West vs. Russ ia: The Unint end ed Cons eq ue n
ces of Targ et ed Sanc tio ns’. Nаtional Int er est, October 8, 2014. http://nati
onalinterest.org/feat ure/the-west-vs-russia-the-unintended-consequences-targe
ted-11427
ELENA FABRICH NAYA, JASON BUCH & LIDIA KELLY, 2014. ‘Russian
central bank cuts growth forecasts, sees sanctions u ntil 2017.’ Reuters. http://
www.reuters.com/artic le/2014/11/10/us-russia-cen bank-st ra tegy-idUSKC
N0IU1BI20141110
en.itar-tass.com /economy/756785
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Оно што је било видљиво претходних деценију и по је
процват станоградње, пораст улагања у индустрију (посебно
екстрактивну, али и ауто-индустрију), док је и аграр унапре
ђен, те је нпр. по производњи пшенице Русије међу водећим
земљама света. Прелазак из совјетских субвенција пољопри
вреди ка тржишту није био лак: производња говедине, сви
њетине и перутнине у Русији и Украјини опала је са готово
13 милиона тона у 1991. години на само 5 милиона тона 2001.
Иако је било неких недавних побољшања (нарочито у про
изводња житарица), руска пољопривреда је и даље изузетно
неефикасна.
На плану демографије направљен је снажан помак (по
сле стимулативних мера према породиљама); са 6 промила
минуса током децедесетих дошло се на изједначавање стопа
наталитета и морталитета (по 13,3 промила 2013). Попула
ција Русије се коначно стабилизовала (на око 143 милиона
2014, не рачунајући Крим и Севастопољ који имају 2,5 мили
она становника), а официјелне процене указују да ће се услед
наставка имиграција та цифра одржавати наредних година.
Међутим, главни економски проблем представља очекивано
знатно старење популације и снажан апсолутни пад радно
активне популације у наредним годинама.
Графикон 1
Учешће економије Русије у глобалном БДП по куповној моћи
1998-2019.

Извор: IMF, 2014. База података (11. октобар 2014).
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На Графикону 1 дате су тенденције (и процене) удела
руске економије, изражене у процентима глобалног БДП по
куповној моћи (PPP). Видљив је прво тренд раста, те касније
опадање удела у глобалном БДП. Сличан тренд је ако се по
сматрају БДП-ови по тржишним курсевима.
Процене ММФ-а (октобар 2014) указују да је номинал
ни БДП Русије 2057 милијарди долара 2014 (2,8% светског
БДП), што је по становнику нешто преко 14 000 долара. Ме
рено по куповној моћи (PPP) Русија има БДП од 2,6 хиљада
милијарди долара (око 18,4 хиљада долара пер капита), док је
удео у светској производњи 3,4%.5
Графикон 2
БДП Русије 1998-2019
(у текућим доларима и доларима по куповној моћи;
пројекције за период 2014-19)

Извор: IMF, 2014. База података (11. октобар 2014).

На Графикону 2 дате су тенденције (и пројекције) ру
ског БДП по становнику у доларима по куповној моћи (PPP),
а потом БДП по тржишним курсевима. Изражен је тренд
снажног раста оба показатеља, мада се може детектовати
снажно успоравање почевши од 2014.6

5
6

IMF, 2014. База података (11. октобар 2014).
IMF, 2014. База података (11. октобар 2014).
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2. Главни макроекономски показатељи Русије
Привреда Русије је веома зависна од производње нафте
и гаса, која чини око две трећине робног извоза земље (када
се додају метали, дође се до податка да чак 85% руског роб
ног извоза чине сировине и примарни производи). Упозора
вајуће су процене Светске банке да би привредни раст током
периода 1999-2008. био за најмање трећину спорији да није
било високих цена нафте.
Након суфицита током 2000-их, Русија је 2013. беле
жила благ дефицит федералног буџета од 0,5% БДП, док ће
2014. фискални дефицит извесно бити виши, што је тренд ко
ји ће се наставити и 2015.7 Индикативно је да промена цене
нафте од 10 долара доводи и до промене буџетског биланса
од 1% до 1,5% БДП-а.
Према процени централне банке инфлација ће 2014. би
ти 8,2% до 8,4%, док ће вероватно достићи двоцифрен ни
во до краја првог тромесечја 2015. (цене хране порасле су
11,4% на међугодишњем нивоу у септембру 20148). Убрзава
ње инфлације је добрим делом последица пада рубље и кон
тра-санкција на увоз хране из ЕУ. Иначе, инфлација је прет
ходних година углавном била у оквиру 6,1-6,6% (мада Влада
сматра да је за квалитетан раст неопходно да раст цена буде
испод 3%), што је ипак успех имајући у виду да је почетком
2000-их инфлација прелазила 20%. Охрабрује податак да је
стопа незапослености од само 4,9% у септембру 2014. и даље
знатно испод просека ОЕЦД. 9

7
8

9

en.ria.ru/russia/20140120/186734400/Russia-Records-2013-Budget-Deficit-of92Bln.html
EW News Desk Team, 2014. ‘Interest Rates Spike in Russia as the Economy
is Slammed by Sanctions’. Economywatch, 5 November 2014. http://www.eco
nomywatch.com/news/Interest-Rates-Spike-in-Russia-as-the-Economy-is-Slam
med-by-Sanctions.11-05-14.html
www.tradingeconomics.com/russia/unemployment-rate
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3. Тенденције рубље
Руска валута изгубила је већи део своје вредности до
краја 1998. Русија је почетком 90-их имала управљано флук
туирајући курс. Средином. 1995. курс је фиксиран са ини
цијалним распоном (+/-13%), према долару. Од јуна 1995. до
јула 1996. рубља је била везана за долар у распону од 4300 до
4900, а касније 4550-5150 рубаља за долар. Од јула 1996. ус
поставља се ’’пузајући коридор’’, иницијално 5000-5600 ру
баља за долар, који је на крају исте године износио 5500-6100.
Од 1996. официјелни курс се утврђује дневно од стране цен
тралне банке (на основу сета економских показатеља, укљу
чујући инфлацију, платни биланс, девизне резерве). За 1997.
централна банка је објавила да наставља са истом политиком
курса, нови појас износио је 5500-6100, да би на крају 1997.
он износио 5750-6350 рубаља за долар. Депресијација током
1997. је правдана инфлационим диференцијалом између Ру
сије и САД. Максимална девалвација 1997. била је 12,7%. У
1998. наступа страховита финансијска криза и рубља депре
сира према долару за чак 71%. Септембра 1998. Русија пре
лази на управљано флуктуирајући курс, да би се од 2005.
прешло са фиксирања према једној на фиксирање према две
валуте (долар-евро). Новембра 2014. централна банка Руси
је прелази на слободно флуктуирајући курс са повременим
интервенцијама на девизном тржишту. Курс ће доминантно
бити одређен тржишним факторима, што ће поред осталог
олакшати прилагођавање економије екстерним условима и
ублажити утицаје негативних шокова.10
Вредност рубље у односу на евро, од краја 2000, за
кључно са крајем новембра 2014, нижа је за 50%. Крајем 2013
и током 2014, са кризом око Украјине, рубља је значајно де
пресирала (у првих 11 месеци 2014. пад био чак 22% у односу
на евро). Депресијација рубље је и нека врста протекциони
стичке мере, будући да помаже домаћу производњу и дести
мулише увоз. Индикативно је да је трговински биланс остао
10 The Cent ral Bank of the Russian Federation, 2014. ‘On parameters of Bank of
Russia exchange rate policy (Informat ion Not ice 10.11.2014).’ www.cbr.ru/eng/
press/pr.aspx?file=10112014_122958eng_dkp2014-11-10T12_26_04.htm
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око десет милијарди долара у плусу и чак се нешто повећао
од септембра 2014 (увоз се знатно смањио).
Графикон 3
Кретање руске рубље према евру 2000-2014.

Извор: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/euro
fxref-graph-rub.en.html

У Министарству за економски развој Русије сматрају
да се да равнотежни курс треба да буде на нивоу који омогу
ћава уравнотежен платни биланс. Наиме, руске компаније ће
морати да прибаве 80 милијарди долара из интерних извора
за отплату страних кредита до краја 2015, тако да ће горња
граница негативног салда капиталног рачуна бити исто то
лико, што значи да би вишак на текућем рачуну морао да бу
де сличне величине. За такав суфицит текућих трансакција
потребан је курс од 41 до 43 рубље за долар.11
Од марта 2014. централна банка је подизала базну ка
мату која је тренутно на 9,5% да би учинила атрактивнијом
рубљу (која је падала пре свега због смањења цене нафте),
што негативно утицало на кредитирање.12
Више од 120 милијарди долара спољног дуга доспева у
2015, према подацима централне банке. Приближно трећина
тог дуга је обавеза банака, и преостале две трећине отпада
на компаније. Пошто ће санкције спречити многе руске ком
паније да се задуже у иностранству за рефинансирање тих
дугова, то ће повећавати тражњу за долара, те ће ризик даљег
11 en.itar-tass.com/economy/760204
12 The Economist, 2014. ‘Economic pain, caused by Ukraine’. Sep 30th 2014. www.
economist.com/blogs/freeexchange/2014/09/russian-budget
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слабљења рубље бити велики. Индикативно је да су руске
банке су подигле камате које плаћају на доларске депозите у
покушају да дођу до девиза.
Велики проблем Русије представља одлив капитала
који је последње деценије чинио просечно 60 милијарди до
лара, док се за 2014, услед украјинске кризе, очекује знатно
повећање одлив капитала. Наиме, одлив капитала из Русије
достигао је врхунац у пролеће 2014, да се потом тај ток стаби
лизовао. 13 Руска централна банка је подигла своју прогнозу
о одливу капитала у 2014. на 128 милијарди евра (са ранијих
90 милијарди долара).14 Јасно је да пад инвестиција намеће
потребу за више јавних улагања, те стога није немогуће да се
прибегне и контроли капитала, што би допринело и смањењу
каматних стопа.
Ниво страних директних инвестиција, као удео у БДП,
је растао практично константно од 2002. до 2007, достижући
4,5% БДП-а те године. Већ 2010. ниво СДИ је опао на мање
од 3% БДП (просек у периоду 1994-2010 износи 1,9% БДП-а,
што је знатно испод просека за пост-комунистичке земље и
БРИК). Прилив СДИ драматично опада са погоршањем гео
политичке ситуације, односно санкцијама Запада.

4. Спољнотрговинска размена
Тренд снажног раста извоза 2000-14. учинио је да он
постане упетостручен (у доларима). Извоз у доларима у пр
вих осам месеци 2014. виши је за само 1,2% него у истом пе
риоду лане (услед пада цена сирове нафте и слабије глобалне
тражње), те би на нивоу целе године са наставком тог тренда
могао очекивати робни извоз од 529 милијарди долара, док
би се робни суфицит могао приближити цифри од 200 мили
јарди долара.15
Извоз Русије чине пре свега: нафта и деривати, гас, др
во производи од дрвета, метали, оружје, хемија. Главна тр
жишта су: ЕУ, ЗНД, Кина, Јапан. Увоз Русије чине: машине
и опрема, хемија, потрошна добра, медицински производи,
13 Jacques Sapir, 2014. ‘Rouble Trouble’, RussEurope 20 novembre 2014, http://
russeurope.hypotheses.org/3051.
14 en.itar-tass.com/economy/760146
15 www.gks.ru/bgd/regl/b14_02/Main.htm
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месо, шећер. Главни увозни партнери су: ЕУ, ЗНД, Јапан, Ки
на, САД.
Главни извозни производи Русије су емнергенти који
чине близу две трећине укупног извоза. Међутим, оно што
можда изненађује је релативно скроман удео природног га
са од 13%, док сирова нафта и нафтини деривати чине 32%,
односно 17% укупног извоза Русије у 2012. Поред тога, угаљ
чини солидних 3% руског извоза. Важан део руског робног
извоза чине метали, односно производи од њих (алумини
јум, челик, злато, дијаманти, никл, бакар), дрво, ђубрива, те
оружје.
Графикон 4
Главни извозни производи Русије 2012

http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx

Процењује се да ће се руски суфицит текућих трансак
ција платног биланса смањивати у наредним годинама. Као
резултат тога, зависност економије Русије од прилива при
ватног капитала ће се повећати.
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5. Ефекти санкција на руску привреду
Крајем јула 2014. ЕУ је наставила проширивање санк
ција према Русији, започето са кризом око Крима неколико
месеци раније. Санкције садрже забрану Европљанима да
купују обвезнице или акције највећих руских банака. То по
гађа све руске банке са више од 50% државног власништва,
а финансијске институције под контролом државе држе ве
ћину банкарских средстава у Русији. Тиме се повећава тр
жишна неизвесност која ће негативно утицати на пословно
окружење у Русији и убрзало одлив капитала. Једна од најва
жнијих мера обухваћеним документом ЕУ су ограничења на
извоз „осетљивих технологија“, што би укључивало компо
ненте потребне енергетском и металуршком сектору Русије
(нешто слично је у санкцијама према Ирану). Могућност за
Русију да замени такве производе и технологије који потичу
из ЕУ или САД су ограничене.16 Увођење додатних санкција
Русији отежава највећа економија ЕУ, која поред потенцијал
них негативних економских ефеката, није задовољна и пона
шањем САД после афере прислушкивања.17
И САД су у јулу 2014. наметнуле нову рунду санкција
према компанијама као што су Росњефт, Новатек и Газпром
банка. Нафтни гигант Росњефт се може суочити са изазовом
рефинансирања дугова који доспевају у наредним годинама.
И остале руске компаније се суочавају са оштријим условима
за рефинансирање међународних кредита пошто је Запад на
метнуо санкције на неке од њих.18
По Алексеју Кудрину, Путиновом саветнику, доћи ће до
погоршања у расту БДП од неколико процената за само не
колико година, те до пада реа лних доходака и мањих плата.
Генерално, руски званичници сматрају да су западне санкци
је благе у односу на оно што је њихова земља морала да тр
16 Spiegel, P. 2014, Ukraine crisis: EU to weigh far-reaching sanctions on Russia The
Financial Times, 24.7.2014. Ret rieved from www.ft.com/intl/cms/s/0/15ecc35c12a4-11e4-a6d4-00144feabdc0.html?siteedition= intl#axzz38OIwnzFf
17 Killian, L, 2014, U.S.-Germany Tensions Sway EU Sanctions on Russia, Jul 23
2014, The Wall Street Jou rnal. Ret rieved from http://blogs.wsj.com/washwi
re/2014/07/23/u-s-germany-tensions-sway-eu-sanctions-on-russia
18 www.themoscowt imes.com/business/art icle/moody-s-russia-sanctions-hamperrosneft-gaz prom-debt-refinancing/503905.html
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пи током совјетског доба.19 Индикативан је уздржан одговор
Русије на санкције; ова земља планира да прво покуша преко
међународних институција да обори наметнуте мере.20
Јасно је да сукоб око Украјине симптом нерегулисаних
односа Русије и Запада с обзиром на њихове величине и ре
левантност једних за друге. Запад у пост-хладноратовском
периоду није осмислио безбедносну и економску структуру
у којој би Русија имала позицију с којом би ова могла бити
задовољна. На неки начин можемо говорити о неиспуњеним
очекивањима руске политичке елите у односу на понуду За
пада, које или није било или је била незадовољавајућа. Под
сетимо да је Русија искључена из пројекта „Источно партнер
ство“ Европске уније од 2009. који је институционализовао
однос ЕУ према шест земаља пост-совјетског простора, иако
је у оригиналним верзијама пројекта он требао бити рађен у
сагласју са њом, што би смањило могућности избијања криза
попут тренутне у Украјини.
Русија је проценила да има основе за узимање Крима:
етничке, историјске, економске, безбедносне, док тих осно
ва нема у довољној мери за остале делове Украјине. Инкор
порација Крима ће коштати Русију око двадесет милијарди
евра средњорочно, док би за инкорпорацију Донбаса требало
издвојити вишеструко већи износ, уз теже међународне по
следице.
Руска политичка елита цену санкција које трпи од по
четка 2014. суштински преноси на више слојеве друштва (бо
гатије) повећањем пореза на дохотке од преко десет милиона
рубаља годишње (око 220 хиљада евра), паралелно јачајући
анти-западни сентимент код нижих и средњих слојева (оли
гарси и супер-богати чине тек нешто више од 2% становни
штва). Игра коју Русија тренутно игра у југоисточној Укра
19 The Moscow Times, 2014. ‘Russian Trade Minister Says Effect of Sanctions on
Economy Peanuts’. July 24 2014. http://www.themoscowtimes.com/business/
art icle/krem lin-top-adviser-says-effect-of-sanctions-on-russian-economy-pea
nuts-/503997.html
20 Русија се жалила Европском суд у за људска права у Стразбуру поводом за
мрзавања имовине и забране путовања и вршење трансакција руским др
жављанима са спискова Европске комисије, који је већ сличне так ве мере
поништавао, док ће преко Светске трговинске организације пок ушати да
инсистирањем на угрожавању слободне трговине добије спорове против ЕУ
и САД.
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јини више личи на „кутузовску одступницу“, пребацујући
трошак украјинске транзиције на ЕУ, него што циља на неки
посебан добитак.
Можемо рећи да руска политичка елита неком врстом
„сјајне изолације“ од Запада, усмеравајући се ка изградњи ја
чих односа, пре свега са Кином, али и читавим низом других
међународних чинилаца, чини своје односе са не-западним
светом вероватно најбољим у историји (институционално ја
чање БРИКС, гасни уговори са Кином, најава гасног уговора
са Јужном Корејом, побољшање односа са латиноамеричким
земљама). Будући да су односи са Западом на најнижем ни
воу у последњих четврт века можемо антиципирати да ће Ру
сија свој спољнополитички фокус пребацивати на „остатак
света“, а да ће Запад за њу бити све више ирелевантан. Це
на фактичке изолације од Запада је нешто што је политичка
елита већ укалкулисала у своја размишљања и спремна је да
то поднесе. Економске последице, које неће бити драматич
не, ће у бити само ослабити утицај западних земаља у Руси
ји, и на неки начин повратним ефектом потврдити тезу о све
мањем значају Запада за Русију.
Када је у питању Европа, све чешће се поставља питање
међу високим званичницима ЕУ да ли санкције имају утица
ја на политичке калкулације Москве.21 За банкарски сектор
Русије санкције су свакако велики терет, највећи од почетка
глобалне рецесије крајем 2008. Половина од активе руских
банака, која се налазе у државном контролом, су одсечене
од западног финансирања. За сада депозити становништва
су опали скромних 0,2% у септембру 2014 (а 1% ако се тај
износ коригује са депресијацијом рубље). Није било значај
нијег успоравања кредитирања у другој половини 2014, али
би санкције могле да погоршају ситуацију. Истина, депозити
корпорација су порасли 9% у првој половини 2014, али то је
последица одлуке руских фирми да повуку средстава из ино
странства услед санкција. Извесно је да ће банке постати све
више ослоњене на централну банку Русије према којој оба
21 Lau rence Norman, 2014. ‘EU’s Incoming Foreign-Policy Chief Questions Im
pact of Russia Sanctions’. Wall Street Journal, October 6. http://online.wsj.com/
art icles/eus-inc om ing-foreign-pol icy-chief-que stions-impact-of-russia-sancti
ons-1412629812
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везе износе око 10% укупне пасиве, што је још увек ниже од
13% током кризе 2009.22
Производња нафте у Русији у наредним годинама ће се
стабилизовати на садашњем нивоу (2014), процене су пот
председника Владе Русије Аркадиј Дворковича. Влада ће
пружати подршку нафтним компанијама, укључујући Ро
сњефт и Новатек, за покретање нових налазишта нафте. Док
производња нафте на традиционалним налазиштима опада,
нови депозити се покрећу. (Русија ће се извесно ослонити на
арктичку ‘тешку нафту’ у намери да одржи производњу на
око 10,5 милиона барела дневно, услед опадања продукци
је у Западносибирским налазиштима23). Влада нуди пореске
стимулансе за експлоатацију нафте која се налази на теже
доступним налазиштима.24
Извоз сировина доноси око половине фискалних прихо
да. Русија има довољне резерве за краткорочне потребе, али
ће дугорочне санкције дестабилизовати фискални систем и
технолошку модернизацију због рестрикција на увоз савре
мене опреме и мањих инвестиција.25 Током 2015. Русији ће
бити потребна цена нафте од око 105 долара за барел да би
избалансирала буџет, што се чини нереа лним. У протеклих
неколико година ослањање буџета на приходе од нафте је по
расло. Када се искључе порески приходи од извоза нафте де
фицит би износио 3,6% БДП-а у 2007, али 2014. је то око 10%.
Дакле, оно што следи је значајан раст буџетског дефицита. У
првој половини 2014. године руски извоз донео 255 милијар
ди долара, од чега чак 68% долази од продаје нафте и природ
ног гаса. Током тог периода цене нафте су у просеку биле 109
долара по барелу; а крајем новембра испод 80. Посматрајући

22 Neil Buckley, 2014. ‘Sanctions noose begins to tighten on sang uine Russia’. Fi
nancial Times, October 15, 2014. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2751e288-545511e4-b2ea-00144feab7de.html#axzz3IxdW9R1G
23 Puneet Kollipara, 2014. ‘The effects of the new sanctions against Russia’, Was
hington Post, September 15, 2014. http://www.washingtonpost.com/blogs/wonk
blog/wp/2014/09/15/wonkbook-the-effects-of-the-new-sanctions-against-russia/
24 en.itar-tass.com/economy/760052
25 Igor Yurgens, 2014. ‘The West vs. Russ ia: The Unint end ed Cons eq ue nc es
of Targ et ed Sanc tio ns’. Nаtional Interest, October 8, 2014. http://nationalinte
rest.org/feat ure/the-west-vs-russia-the-unintended-consequences-targeted-11427
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тренд приходи буџета би могли пасти за преко 40 милијарди
долара.26
Сматра се да пад цена нафте и економска криза неће би
ти тако озбиљни за руску привреду, као што је то била криза
2009. Пад цена нафте на светском тржишту на 70 долара за
барел, или можда и 60 долара по барелу, неће бити дугороч
ни тренд, процене су Министарства финансија РФ. Најверо
ватније је да ће цена бити у распону 80-90 долара по барелу
2015.27 Сличне су и новембарске прогнозе Energy Information
Administration, америчке владине агенције, које указују да ће
цена нафте вероватно бити у просеку 83 долара за барел у
2015. С друге стране, на оптимистичкој претпоставци да ће
цена нафте порасти на 90 долара за барел, руска централна
банка је пројектовала нулти раст БДП и инфлацију од 8% у
2015.28
Јасно је да Русија покушава да се преоријентише према
Кини, политички и економски, чије су компаније спремне да
финансирају многе пројекте у Русији уз услове да уђу у упра
вљачке органе пројеката и обрачуне у јуанима. У покушају да
ублажи ефекат санкција, Русија је са Кином у мају 2014. пот
писала 400 милијарди долара вредан споразум о снабдевању
гасом којим је водећи светски потрошач енергије обезбедио
главни извор чистијег горива, а Москва отворила ново тржи
ште у тренутку када ризикује да изгуби европске потрошаче
због украјинске кризе. Уговором на 30 година предвиђена је
испорука 38 милијарди кубних метара руског гаса годишње
Кини. Гас ће ићи гасоводом који ће се тек градити (до 2018), а
споразум са Кином отворио је Русији и могућност да се пози
ционира на брзо растућем азијском тржишту течног природ
ног гаса. Историјски споразум са Кином не значи да Русија
одустаје од западноевропског тржишта. Претпоставља се да
је постигнута цена 350 долара за 1000 кубних метара у том

26 The Economist, 2014. ‘Economic pain, caused by Ukraine’. September 30, 2014.
www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/09/russian-budget
27 en.itar-tass.com/economy/760326
28 The Economist, 2014a. ‘The rouble’s rout’. November 15, 2014. http://www.eco
nom ist.com/news/finance-and-econom ics/21632634-bold-pol icies-russia s-cen
tral-bank-may-not-stem-roubles-decline?zid= 295&ah= 0bca374e65f2354d553956
ea65f756e0
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уговору, а поређења ради, већина европских компанија плаћа
350-380 долара за 1000 кубних метара гаса.
Потом је руски председник 10. новембра 2014. потписао
уговор са кинеским шефом државе који ће омогућити Русији
извоз гаса из Сибира до Кине преко нових гасовода. Циљ је
да Кина делимично замени Европу као главно извозно тржи
ште, али то је посао дугорочног карактера. Поред тога, спо
разум да почне интензивније трговање јуанима уместо дола
рима ће умерено смањити потражњу за америчком валутом.
Ова два руско-кинеска гасна споразума у 2014. могу
имати веома негативне импликације и по амерички извоз
LNG. Наиме, цена руског гаса ће бити на нивоу сувише ни
ском да би амерички LNG извоз био профитабилан, будући
да је исти из уљних шкриљаца, те да сама дупла конверзија
гаса (у течно па у гасовито стање), са трошковима транспор
та пуно кошта (од САД до Европе или Азије око 6 долара
по хиљади кубних метара, док је цена гаса у САД слична).
Газпромова цена за Кину је око 10,2 долара, а по последњем,
новембарском, споразуму можда и два долара нижа.29
6. Перспективе руске економије
Дуже од деценије приходи од извоза енергената и ра
стућа потрошња били су заслужни за снажан раст Русије.
Чини се да ситуација мења са санкцијама и падом цена наф
те. Истина, снажан пад курса рубље је учинио неке извозне
индустрије попут пољопривредно-прехрамбене конкурент
нијим. Тај извоз, у комбинацији са увозном блокадом, чини
да Русија и даље има трговински суфицит. Девизне резерве
износе око 428,6 милијарди долара 31. октобра 2014, што је
пад за близу 100 милијарди долара у протеклих 12 месеци, и
то за одбрану рубље.30 Од девизних резерви око 170 милијар
ди долара је у два финансијска фонда, који имају део активе
који тешко да је ликвидан (нпр. кредит Украјини), те фактич
ки Русија има знатно мање расположиве готовине.
Руске фирме имају више од 500 милијарди долара спољ
ног дуга, а добар део доспева пре краја 2015, у време када се
мало западних банака желе да повећа своју изложеност пре
29 Kurt Cobb, 2014. ‘Russia-China Deal Could Kill U.S. LNG Exports’. Oilprice,
November 18, 2014. http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Russia-China-DealCould-Kill-U.S.-LNG-Exports.html
30 http://www.cbr.ru/eng/hd_base/?PrtId=mrrf_m
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ма Русији. И фирме које имају значајне извозне приходе бо
ре се да плате дугове, као Росњефт који је тражио од Владе
позајмицу од 44 милијарди долара. Проблематични кредити
су у порасту. Евентуа лна забрана руским банкама да користе
SWIFT, међународни платни систем, могла би знатно да оте
жа руску спољну трговину. Парцијална блокада извоза наф
те, мера коју не би било лако спровести, би такође била тежак
ударац, мада не као што је то било у случају Ирана.31 Додатни
ризици су наставак пада цена нафте, репрограм дуга руских
фирми, те појачавање западних санкција. Русији је потребна
цена нафте од 90 долара за барел да би избегла рецесију и за
држала буџет у равнотежи.
На табели 1. дати су главни показатељи стања руске
економије са пројекцијама до 2019 (ММФ, 2014). Видљиво је
да се предвиђа скроман раст у наредном петогодишту, али
ипак пораст привредне активностим, и поред тога што је
укалкулисан ефекат санкција.

31 The Economist, 2014b. ‘Russia: A wounded economy’. November 22, 2014. http://
www.economist.com/news/leaders/21633813-it-closer-crisis-west-or-vladimirputin-realise-wounded-economy?fsrc=nlw|hig|20-11-2014
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Табела 1. Главни макроекономски показатељи Русије
1998

2008

2009

2014

2015

2016

-5.3
5.2
-7.8
0.24
0.5
1.5
БДП раст
БДП текући $
271
1,660 1,222 2,057 2,098 2,235
(000)
БДП текући $
1,837 11,638 8,561 14,316 14,605 15,557
(000)
БДП PPP (000) 1,259 3,084 2,865 3,558 3,642 3,767
БДП PPP пц
8,538 21,615 20,066 24,764 25,350 26,215
(000)
% светског
2.923 3.778 3.494 3.326 3.221 3.143
БДП PPP
инвестиције,
17.128 24.081 17.136 20.458 19.792 20.035
% БДП
домаћа
17.209 30.339 21.257 23.175 22.869 23.010
штедња, %
БДП
-16.665 14.408 -28.655 -4.937 -0.297 1.142
увоз, раст
1.242 3.000 -12.746 3.399 2.013 2.552
извоз, раст
Незапосленост,
11.889 6.300 8.400 5.642 6.500 6.000
%
јавни приходи,
34.566 39.172 35.044 36.642 36.593 36.369
% БДП
јавна
потрошња, % 42.520 34.298 41.354 37.584 37.658 36.987
БДП
бруто јавни
/
7.978 10.627 15.695 16.531 16.321
дуг, % БДП
платни
0.219 103.936 50.385 55.890 64.586 66.503
биланс, млрд.
долара
платни
0.1
6.2
биланс, %
4.1
2.7
3.1
3.0
БДП

2017
1.8

2018
2.0

2019
2.0

2,348

2,462

2,594

16,342 17,137 18,056
3,913

4,076

4,243

27,236 28,368 29,533
3.076

3.017

2.959

20.090 20.106 20.210
22.872 22.609 22.448
1.827
2.980

2.241
3.238

2.744
3.273

6.000

6.000

6.000

35.747 35.251 34.789
36.198 35.918 35.744
16.079 16.061 16.306
65.324 61.637 58.061

2.8

2.5

2.2

ММФ (2014). База података (11 октобар 2014).

Чињеница је да је и пре санкција Русија имала проблем
са ниским квалитетом инвестиционе климе, да је владавина
права селективна, те да постоји системска корупција. Инсти
туције су неефикасне, конкуренција је недовољна (релатив
но затворено тржиште са високим царинама), док влада има
претерану улогу (превелика економска регулација). Предлог
Владе да се крене у продају државним удела у компанијама
свакако је добродошао корак. У земљама у развоју инвести
ције обично чине 25-30% БДП-а, а у Русији само 21%. Докле
год се инвестициона климa значајно не побољша, потенци
јални инвеститори ће бити опрезни, те ће ино-инвестиције,
које су имају и улогу трансфера модерне технологије, бити
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релативно ниске. Поред тога, проблем руске привреде је ње
на унутрашња неповезаност (регионална, међу индустри
јама, изражена неједнакост између различитих сталежа). У
сваком случају, Русији је преко потребан нови модел развоја.
Покушаји да се оснивањем Евроа зијске уније појача
глобална економска улога Русије могу дати само ограничене
резултате, као и формирање зоне слободне трговине са већи
ном чланица ЗНД. Ипак, не треба потцењивати снажан раст
размене Русије са Белорусијом и Казахстаном последњих го
дина, од када функционише царинска унија између три зе
мље.
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Goran V. Nikolic
RUSSIAN POSITION IN THE GLOBAL
ECONOMY
Resume
After strong growth in the period 1998-2008 and recession
during 2009 Russian economy have moderate expansion in 20102012 period. Slow growth (1,3%) was detected in 2013 while projection for 2014 are only 0,2% increase of GDP. Recently, Russian
economy faces the prospect of three more years of sanctions and
stagnation. In the (Russian) central bank’s base scenario, it is
expected practically zero growth in 2015 and 2016, with only a
modest revival, to 1.6 percent, in 2017. Even before the escalation
of the Ukraine crisis, the economy was performing poorly, underscoring how a growth model based largely on energy exports is
no longer working.
Russian central bank predicted net private sector capital
outflows would now reach $128 billion in 2014 and $99 billion in
2015. In November 2014 the central bank scrapped the rouble’s
corridor against a dollar-euro basket. The rouble has lost 1/4 of
its value since the middle of the 2014, as of the end of the year.
Russian counter-sanctions on western food imports and ruble’ depreciation will push up inflation (recently to about 9%) and
hold down household consumption. Business sentiment has wors220
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ened and investment will contract sharply. It is expected that government finances will come under increasing strain from 2015. If
sanctions are prolonged for several years they could significantly impair potential oil production, which is recently about 10.5
million barrel to day. Having in mind this kind of risk Gazprom
in November 2014 agrees new gas deal with Chinese oil giant
CNPC. It is clear that Russia is using the agreement to signal its
readiness to reorient itself economically and politically towards
China.
In 2015 Russia will need an oil price of about $105 a barrel to balance its budget, which is unrealistic. Over the past few
years the budget’s reliance on oil revenues has increased. When
excluding oil, there was a shortfall of 3.6% of GDP in 2007, but
now it about 10%.  There is also risk that oil production will contract in coming years. Energy Information Administration said
that oil prices are likely to average $83 a barrel in 2015. On the
optimistic assumption that the price will increase to 90 dollars for
barrel, Russian central bank forecasts GDP’ zero growth and 8%
inflation for 2015.
According to the IMF, as measured by purchasing power
parity (PPP), Russia 2014 has a GDP of 2.6 trillion dollars (about
18.4 thousand dollars per capita), and its share in world production of 3.4%, which is a slight decrease compared the previous
years, and projections indicate that this trend will continue. Russia, at market exchange rates, covers 2.8% of world GDP.
Keywords: Russia, stagnation, sanctions, effects, GDP, rouble,
2014.

Овај рад је примљен 2. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на са
станку редакције 27. новембра 2014. године.
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КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ НЕДОСТАЦИ:  
ПРИМЕР ЗАЈ ЕДНИЧК Е ВАЛУТЕ – ЕВРА
Сажетак
У раду се анализира утицај заједничке валуте – евра на
кризу Европске монетарне уније. Имајући у виду да се ком
плексност кризе у евро зони огледа у узајамном прожимању
више облика криза, неопходно је сагледати и њиховe зајед
ничке одлике са циљем да се укаже на један од најважнијих,
ако не и најважнији аспект европске кризе – органску кризу
самог евра. Коришћењем аналитичко-синтетичког присту
па, критички су разматране раније потврђене предности
увођења евра са циљем да се покаже у којој мери су те пред
ности постале недостаци. Анализа дугорочног тренда ко
ришћена је за адекватну интерпретацију макро-економских
и финансијских индикатора, док је синтеза постојеће ли
тературе коришћена у циљу потпоре ауторовог критичког
разматрања. Увођење евра је директно и индиректно допри
нело конвергенцији цена финансијских актива и значајном
повећању прекограничног финансирања у оквиру евро зоне.
Међутим, конвергенција цена финансијских актива и пози
тивна перцепција инвеститора прикривала је или умањивала
стварне ризике који се базирају на економским фундамен
тима, што је у крајњој линији имало за резултат погорша
ње биланса банака, тј. инвеститора, на једној страни, те
западање у дужничку кризу земаља примаоца капитала, на
*
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другој страни. Такође, увођење евра имало је значајан утицај
на додатно повећање економског дисбаланса између зема
ља чланица евро зоне. Кроз додатни раст интра-регионалне
размене захваљујући заједничкој валути, неке чланице моне
тарне уније додатно су погоршале своју платно-билансну
позицију. Наиме, повећани прекогранични прилив капитала
услед ниских каматних стопа имао је делимичан утицај на
раст реалних зарада, раст инфлације и реалну апресијацију у
земљама примаоцима капитала, чиме je додатно угрожeна
њихова платно-билансна позиција и конкурентност.
Кључне речи: заједничка валута, криза, евро зона, прекогра
нични токови капитала, финансијска интегра
ција.
Заједничка валута евро уведена је у оптицај са пуно оп
тимизма у погледу даље интеграције земаља Европске уније.
Монетарна унија значила је не само следећи корак ка дубљој
интеграцији њених чланица већ и историјску прекретницу
у даљем развоју Европске уније. Као основна предност уво
ђења заједничке валуте истицано је будуће побољшање еко
номских перформанси земаља евро зоне што је у крајњој ин
станци требало да води ка већој макроекономској стабилно
сти и бољој ефикасности заједничког тржишта. Међутим, са
избијањем кризе у евро зони почело је преиспитивање основ
них постулата Европске монетарне уније (ЕМУ), а самим
тим и заједничке валуте која представља њену окосницу.
Криза евро зоне јесте комплексан феномен с обзиром
да представља мултипликацију различитих криза које су у
крајњој инстанци довеле до дужничке кризе појединих зе
маља. На једној страни, криза у Грчкој најприближније по
тврђује хипотезу о дугорочној неодрживости финансирања
потрошње, тј. трговинског дефицита и буџетског дефицита
путем екстерног задуживања. На другој страни, криза у Ир
ској органски кореспондира са хипотезом финансијске не
стабилности и класичном банкарском кризом. Пуцање тзв.
«балона цена» на хипотекарном тржишту, који је у претход
ном периоду настао услед експанзије јефтиних хипотекар
них кредита, нужно доводи до губитака у банкарском секто
ру и кризе финансијског система. Иако је криза најпре избила
у наизглед малој земљи попут Грчке, захваљујући contagion
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ефекту, криза се брзо проширила и на читаву ЕУ доводећи у
питање опстанак саме ЕМУ и озбиљно преиспитивање даље
судбине заједничке валуте.
Криза у Европској унији је у крајњој инстанци еска
лирала фундаментални проблем унутрашње неравнотеже у
оквиру саме Уније који се огледа у значајном дисбалансну
економских перформанси између земаља чланица. Полазе
ћи од основне поставке да је криза Европске уније у основи
комбинација кризе неравнотеже платног биланса и банкар
ске кризе, која је ескалирала у дужничку кризу, кризу кон
курентности и валутну кризу, неопходан је критички осврт
на потенцијалну улогу заједничке валуте у настанку кризе.
Чланак ће бити подељен у две целине. У првом делу, аутор ће
се осврнути на ефекте увођења заједничке валуте на финан
сијску интеграцију, док ће други део бити посвећен ефекти
ма заједничке валуте на економску интеграцију. Утицај евра
на финансијску интеграцију биће анализиран кроз конвер
генцију цена државних обвезница и интензитет прегранич
них токова капитала, док ће се утицај заједничке валуте на
економску интеграцију анализирати кроз интра-регионалне
трговинске токове. Закључује се да је увођење евра допри
нело занемаривању фундаменталних ризика у процесу инве
стирања и кредитирања што је резултирало у лошим финан
сијским пласманима и погоршању биланса банака на једној
страни, док је на другој страни овакав сценарио допринео
прекомерном задуживању појединих земаља. Такође, осим
што прекогранични токови капитала превазилазе обим тр
говинских токова унутар евро зоне, интензивирање капитал
них токова имало је за последицу и продубљивање разлика у
конкурентности између чланица евро зоне.

1. Финансијска интеграција и проблеми са
интра-регионалним токовима капитала
У економској и финансијској литератури се као основ
ни показатељи нивоа финансијске интеграције углавном на
воде конвергенција цена финансијских актива и интензитет
прекограничних токова капитала (cross border capital flows).
Увођење заједничке валуте доприноси јачању финан
сијске интеграције, пре свега, кроз елиминисање валутног
225

Ивана В. Пешић

КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ НЕДОСТАЦИ ...

ризика и смањење трансакционих трошкова. Током 90-тих
година прошлог века, валутни ризик био је једна од најзна
чајнијих компоненти интра-регионалног, тј. интра-ЕУ тржи
шног ризика, и то нарочито код дугорочних уговора.1 Додат
но, током 90-тих година валутни ризик био је значајан огра
ничавајући фактор за инвеститоре.2
Осим елиминације валутног ризика, увођење зајед
ничке валуте доприноси јачању финансијске интеграције и
кроз смањење трансакционих трошкова. Смањење трансак
ционих трошкова има значајну улогу у поспешивању капи
талних токова јер ће, због нижих трансакционих трошкова,
инвеститори радије бирати еурски деноминоване активе
уместо не-еурских актива. Са елиминацијом премије за оче
кивани валутни ризик, уз додатно смањење трансакционих
трошкова, на финансијским тржиштима долази до конвер
генције цена финансијских актива. У смислу портфолио оп
тимизације од стране инвеститора овако уједначене активе у
погледу цена и ризика могу постати лако заменљиве једна за
другу. Као што је Лејн (Lane) истакао, заједничка валута ути
че на изједначавање приноса еурски деноминованих актива
чинећи их на тај начин субститутима.3
Осврнућемо се на анализу коју су спровели Курдасие,
Николас и Филип Мартин (Coeurdacier, Nicolas, and Philippe
Martin). Према њиховом истраживању, увођење евра је имало
утицај и на трансакционе трошкове и на трошкове субститу
ције. Они су у свом раду идентификовали два основна ефекта
финансијске либерализације: унилатералну и преференци
јалну либерализацију. Резултати до којих су ови аутори до
шли показују да су трансакциони трошкови код инвестира
ња у еурске обвезнице мањи за 17%, док су ови трошкови код
држања осталих еурских актива мањи за 14%. Ово смањење
трошкова важи за инвеститоре који долазе из трећих земаља,
тј. земаља изван евро зоне и представља ефекат унилатерал
1
2
3

Giorgio De Santis, Gerard Bruno, Pierre Hillion, “Portfolio Choice and Currency
Risk Inside and Outside the EMU”, Swedish Economic Policy Review, no 6, 1999,
pp. 87-116.
Jean-Pierre Danthine, Francesco Giavazzi, Ernst-Ludwig Von Thadden, “Euro
pean financial markets after EMU: a first assessment”, National bureau of econo
mic research, no 8044, 2000.
Philip R. Lane,  “The real effects of European monetary union”, The Journal of
Economic Perspectives, vol. 20, no 4, 2006, p. 47-66.
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не финансијске либерализације. Међутим, за инвеститоре из
саме евро зоне постоји и додатно смањење трансакционих
трошкова од 10% до 17% код држања осталих еурских акти
ва, док је инвестирање у еурске обвезнице јефтиније за 27%
до 30%. С обзиром да се овај ефекат односи на инвеститоре
из евро зоне, овакав додатни ефекат индентификован је као
ефекат преференцијалне финансијске либерализације. Тако
су поменути аутори израчунали да се укупан ефекат за инве
ститоре у оквиру евро зоне огледа у јефтинијем држању еур
ских обвезница за 150%, док је уштеда код држања осталих
еурски деноминованих актива око 45%.4
Прекогранично кретање капитала представља други
аспект финансијске интеграције. Према Европској централ
ној банци, интензивирање прекограничних токова капита
ла има неколико позитивних ефеката.5 Прво, прекогранично
кретање капитала омогућује поделу ризика између земаља.
Друго, прилив јефтиног страног капитала позитивно ути
че на инвестиције, повећање производње и економски раст.
Треће, стране инвестиције позитивно утичу на раст продук
тивности у земљи домаћину и кроз трансфер знања. Четврто,
прекогранично кретање капитала има и индиректне синер
гетске ефекте који произилазе из кумулативног јачања кор
поративне и финансијске дисциплине на националном и за
једничком нивоу.
Увођење евра имало је директан утицај на повећање
прекограничних токова капитала у оквиру евро зоне, пре
свега, кроз елиминисање валутног ризика, смањење тран
сакционих трошкова и смањења каматних стопа, али и кроз
хармонизацију политика. Бланк и Буш (Blank and Buch) су
применом гравитационог модела у анализи међународних
токова капитала потврдили да постоји значајан позитиван
утицај евра на прекограничну дистрибуцију банкарских ак
тива. Курдасие и Мартинси (Coeurdacier and Martinсу) такође  
дошли до резултата да је евро имао значајан утицај на раст
прекограничног финансирања у оквиру евро зоне.6 Увођење
4
5
6

Nicolas Coeu rdacier, Philippe Martin, “The geog raphy of asset holdings: Eviden
ce from Sweden”, SverigesRiksbank Work ing Paper Series, No 202, 2007.
Euro Area cross-border financial flows, ECB Monthly bulletin, February 2012.
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јединствене банкарске лиценце 1989. године кроз другу бан
карску директиву је довело до конвергенције у финансијском
законодавству и регулацији у свим земљама чланицама уни
је, док је са увођењем евра 1999. године обезбеђен и додатни
подстицај финансијској интеграцији кроз елиминацију ва
лутног ризика.7 Осим тога, јачању финансијске интеграције
допринела су и спајања, тј. мерџери и аквизиције у банкар
ском сектору.8

1.1. Конвергенција цена финансијских актива
– случај државних обвезница
С обзиром да су државне обвезнице по много чему спе
цифичне у односу на друге финансијске активе, у литерату
ри се сусрећу објашњења да, због постојања премије која се
базира на фундаменталним ризицима, државне обвезнице
не могу постати перфектни субститути у оквиру евро зоне
па самим тим постоје разлике у приносима чак и код групе
најквалитетнијих издаваоца обвезница услед ризика ликвид
ности који се при том мења у зависности од тржишне сег
ментације.9 Додатно, финансијска интеграција као последица
увођења евра има за последицу смањење простора за дивер
зификацију ризика.10
Међутим, увођење евра не само да је имало ефекте на
конвергенцију цена државних обвезница у оквиру евро зоне,
већ је та конвергенција отпочела још у годинама припрема
за увођење заједничке валуте. На основу званичних стати
стичких података које објављује Еуростат11, каматне стопе
на државне обвезнице са роком доспећа 10 година показале
су знатну дивергенцију још у периоду припреме за увођења
евра. Тако, на пример, десет година пре увођења евра годи
7

Franklin, Allen, Thorsten, Beck, Elena, Carletti, Philip R. Lane, Dirk Schoenma
ker, Wolf Wagner, “Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial
Stability and Macroeconomic Policies”, Centre for Economic Policy Research,
London, 2011, p. 2.
8 Ibid.
9 Jean-Pierre Danthine,  Francesco Giavazzi, Ernst-Ludwig, Von Thadden, “Euro
pean financial markets after EMU: a first assessment”, National bureau of econo
mic research, No w8044, 2000.
10 Roberto Blanco, “Euro area government secur ities markets:  for market functio
ning”, BIS Papers, No12.
11 Eurostat Database
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шња камата на грчке државне обвезнице износила је 23.27%,
док је 2000. године каматна стопа сведена на 6.10% са тенден
цијом даљег пада у наредних пет година на рекордних 3.59%
у 2005. години. Сличан тренд присутан је и код Шпаније где
је, од 1993. године када је принос на државне обвезнице из
носио 10.21%, дошло до континуираног пада приноса у на
редним годинама. Тако је 1999. године принос на шпанске
државне обвезнице износио 4.73% а већ до 2005. године при
нос на обвезнице опао је на рекордних 3.39%. Случај Италије
такође потврђује тезу о конвергенцији цена обвезница. На
име, принос на државне обвезнице Италије је 1993. године
износио 11.19%, да би у наредним годинама имао константан
опадајући тренд достигавши 4.73% 1999. године, а након уво
ђења евра принос је додатно опао достигавши ниво од 3.56%
у 2005. години. У случају Португала ситуација је слична, тј.
принос на државне обвезнице имао је опадајући тренд, са
9.71% колико је износио у 1993. години, принос је достигао
ниво од 3.56% 1999. године, а потом рекордних 3.44% у 2005.
години.
Међутим, да би се разумео укупан ефекат увођења евра
на конвергенцију цена, тј. приноса на државне обвезнице, нео
пходно је додатно сагледати факторе који се у финансијској
литератури сматрају релевантним за формирање цена обве
зница: кредитни ризик, ризик ликвидности и тзв. склоност ка
преузимању ризика (risk premium). Сваки од ових ризика но
си тзв. премију за ризик која улази у коначну цену обвезница.
Кредитни ризик подразумева ризик да ће земља дужник, тј.
издавалац државних обвезница у одређеном тренутку доспе
ти у стање банкрота, односно стање неспособности да испла
ти обавезе по издатим обвезницама. Ради квантификовања
ове врсте ризика најчешће се у обзир узимају јавни дуг, бу
џетски дефицит и дефицит платног биланса земље издаваоца
обвезница. Ризик ликвидности је други значајан елемент код
формирања цена обвезница и зависи од обима понуде држав
них обвезница и ликвидности тржишта. Трећи фактор који
утиче на висину премије државних обвезница односи се на
ризик који су инвеститори спремни да прихвате. У овом делу
ћемо пажњу посветити кредитном ризику који представља и
основни, тј. најважнији ризик код сваког кредитирања.
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Приступање монетарној унији ствара позитивну пер
цепцију инвеститора према земљи чланици и тиме инди
ректно утиче на потцењивање ризика који се базирају на еко
номским фундаментима. Шпигел (Spiegel) је у својој анализи
идентификовао следеће ефекте увођења заједничке валуте:
ефекат на дужника који је довео до тога да се приступањем
монетарној унији повећава кредитна способност дужника у
очима кредитора, затим ефекат кредитора који се односи на
позитивну перцепцију дужника да се задужује код кредито
ра из евро зоне, и на крају, двоструки ефекат који се односи
на перцепцију да се приступањем монетарној унији побољ
шава финансијска интермедијација уколико су и дужник и
кредитор из евро зоне.12
Иако државне обвезнице чланица евро зоне никада ни
су постале перфектни субститути, током деценије пре кризе
дошло је знатног уједначавања њихових цена. Тек у периоду
непосредно пре избијања кризе финансијска тржишта почела
су да перцепирају реа лне ризике што је створило притисак на
цене обвезница. Са екстремним погоршањем макро-економ
ских показатеља Грчке, тржиште је реаговало кроз повећа
ње цена додатног задуживања. Према званичној статистици
Еуростат-а13, принос на грчке обвезнице је са 5.17% у 2009.
години порастао на 9.09% 2010. године и рекордних 15.75%
у 2011. години!  Слично су инвеститори реаговали и у слу
чају кризе у Ирској где је принос на државне обвезнице са
5.74% у 2010. години порастао на 9.60% у 2011. години. Са
најавама да ће у наредном периоду финансијску помоћ мо
жда затражити и друге земље попут Португала, Шпаније и
Италије, дошло је до тржишног притиска и на цену држав
них обвезница ових земаља. Тако је камата на државне обве
знице Португала порасла са 5.40% колико је износила 2010.
године на 10.24% у 2011. години, док је у Шпанији и Италији
овај раст био слабијег интензитета. Управо овакво понаша
ње инвеститора непосредно пре избијања грчке дужничке
кризе, говори у прилог томе да су у дугогодишњем периоду
пре избијања европске кризе финансијска тржишта потцењи
вала фундаменталне ризике појединих земаља што је имало
12 Mark M. Spiegel, “Monetary and financial integ ration in the EMU: push or
pull?”, Review of International Economics, 2009, vol. 17, no 4, pp. 751-776.
13 Eurostat Database.
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за последицу лакше прихватање ризичнијих пласмана. Иако
је у годинама пре избијања кризе била позната чињеница да
неке земље нису стриктно поштовале прописане критерију
ме, пре свега, у погледу буџетског дефицита и спољног дуга,
инвеститори су радо преузимали кредитни ризик и инвести
рали у обвезнице чак и несолвентних држава попут Грчке.
На основу званичне статистике Еуростат-а14, грчки дефицит
платног биланса континуирано је растао у годинама пре кри
зе. Примера ради, платно билансни дефицит Грчке порастао
је са 6.8% бруто домаћег производа (БДП-а) колико је изно
сио 2003. године на 13.6% БДП-а у 2009. години. Трговински
дефицит Грчке имао је сличан тренд те је са 13.1% БДП-а ко
лико је износио у 2003. години, достигао вредност од 18.9%
БДП-а у 2008. години. И буџетски дефицит Грчке повећавао
се на сличан начин у годинама пре кризе: са нивоа од 5.6%
БДП-а у 2003. години, грчки буџетски дефицит повећан је на
9.8% у 2008. години и рекордних 15.6% у 2009. години. Осим
наведених показатеља и бруто државни дуг Грчке повећавао
се из године у годину у посматраном периоду. Тако је ниво
државног дуга повећан са 97.4% БДП-а колико је износио у
2003. години, на 112.9% БДП-а у 2008. години.
Као што случај државних обвезница показује, ствара
ње монетарне уније имало је осим директних  и индиректне
ефекте на конвергенцију цена финансијских актива. Потце
њивање реа лног кредитног ризика услед позитивне перцеп
ције инвеститора у погледу приступања одређене земље у
монетарној унији довело је до прекомерног инвестирања у
лоше активе као што су обвезнице земаља чији економски
фундаменти нису показивали довољну кредитну способност.
То је у крајњој линији довело до дужничке кризе у Грчкој на
једној страни, уз истовремено погоршање биланса банака у
земљама инвеститора, на другој страни.

1.2. Прекогранично финансирање
и contagion ефекат
Елиминисање валутног ризика, смањење трансакцио
них трошкова и ниске каматне стопе несумњиво су имали
утицај на велики интензитет прекограничног кретања капи
14 Eurostat Database.
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тала у оквиру ЕУ. Конвергенција каматних стопа услед фи
нансијске интеграције довела је до обарања каматних стопа,
пре свега, у земљама периферије. У периоду од 1990-1995.
године и у периоду од 1996-2001. године, тзв. spread (нето
маргина или зарада) опала је са 3.9% на 2.8% у овим земља
ма, док је нето маргина у западним земљама остала скоро
константна.15 На тај начин су неке чланице евро зоне попут
Грчке и Ирске себи обезбедиле лак приступ јефтиним кре
дитима.
Иако се приливи страног капитала сматрају пожељним
јер доприносе повећању инвестиција, производњи и укупном
расту економије, недовољна контрола кретања капитала као
и његово неадекватно коришћење може имати изузетне не
гативне ефекте. У случају евро зоне, од значаја је указати на
неколико проблема са прекограничним токовима капитала.
Прво, ниске каматне стопе омогућиле су велике прили
ве капитала из западних земаља у земље периферије и док
су овакви приливи капитала служили са финансирање бу
џетске и јавне потрошње у Грчкој, лака доступност јефтиних
хипотекарних кредита у Ирској довела је до тзв. стварања
балона цена на хипотекарном тржишту.
Друго, токови капитала унутар евро зоне углавном су
имали смер од тзв. земаља језгра (развијених западних зе
маља) ка земљама периферије. Финансијска интеграција не
сумњиво је имала утицај на спајања и аквизије у банкарском
сектору. Међутим, док су западно-европске земље имале
улогу госта, земље централне и југо-источне Европе биле су
искључиво домаћини што је довело до тога да банке у стра
ном власништву обезбеђују скоро 90% кредита резидентима
земаља домаћина, док је овај проценат у развијеној Европи
свега 30%.16 На овај начин contagion ефекат довео је до лаког
преливања кризе унутар евро зоне.
Треће, око три четвртине нето страних инвестиција раз
вијених западних земаља састоји из осталих финансијских
актива (кредити, обвезнице, портфолио инвестиције, итд.),
док се мање од једне четвртине односи на стране директне
15 Justin, Yifu, Lin, Volker Treichel, “The Crisis in the Euro Zone: Did the Euro
Cont ribute to the Evolution of the Crisis?”, The World Bank Development Econo
mics Vice Presidency, July 2013.
16 Ibid., p. 3.
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инвестиције. Додатно, највећи кредитори земаља периферије
биле су банке из најразвијенијих економија евро зоне : Фран
цуске и Немачке. Према званичној статистици немачке цен
тралне банке17, стране директне инвестиције чиниле су свега
18.7% укупних нето страних инвестиција Немачке у 2009. го
дини. Инвестиције у кредите, депозите и стране валуте чи
ниле су 37.5%, док на портфолио инвестиције отпада 34.3%
нето страних инвестиција. Слична структура присутна је
и код француских банака. Према подацима француске цен
тралне банке18, стране директне инвестиције у 2009. години
чиниле су свега 23.3% укупних француских нето страних
инвестиција. Инвестиције у кредите, депозите и стране ва
луте чиниле су у истој години 23.9% укупних нето инвести
ција док на портфолио инвестиције отпада 43.4%. Према зва
ничној статистици Банке за међународна поравнања (БИС)19,
највећи страни повериоци Грчке на крају трећег квартала
2010. године, биле су Француска са 33.1% и Немачка са око
25% што кумулативно чини скоро 60% укупних обавеза Грч
ке према страним повериоцима. Према истом извору, најве
ћи повериоци Шпаније у истом периоду биле су  Немачка са
22% и Француска са 20.4%  од укупног износа обавеза према
страним повериоцима. Случај Португала је нешто другачији
где су повериоци из Шпаније имали учешће од 33.7% а од
мах затим Немачка и Француска са 15.1% и 14.2% учешћа у
укупним финансијским обавезама Португала према страним
повериоцима. Иако криза у Ирској има другачије узроке у од
носу на кризу у Грчкој, заједнички елемент за ове две земље
јесте управо лак приступ јефтиним кредитима. Иако је нај
већи појединачни финансијски поверилац ове земље Велика
Британија која не припада монетарној унији, али чини 27.6%
укупних ирских обавеза према страним повериоцима, зна
чајно је и учешће Немачке које износи 25.6%, док на Францу
ску отпада 9.6%.
На основу наведених података могуће је зак ључити да ће
повећање задужености уз константно погоршање макро-еко
номских показатеља и отплатног капацитета довести до бан
17 Bundesbank Statistics.
18 Banque de France Statistics.
19 Bank of International Settlements.

233

Ивана В. Пешић

КАД ПРЕДНОСТИ ПОСТАНУ НЕДОСТАЦИ ...

крота дужника, што аутоматски значи и погоршање активе
банака на другој страни, тј. у земљи кредитора. С обзиром да
и дужник и поверилац припадају евро зони, неминовно је ауто
матско преливање кризе, тј. израженији је contagion ефекат.

2. Eкономска интеграција и проблеми
унутрашње неравнотеже у евро зони
Увођење евра имало је за циљ и повећање међусоб
не трговине између земаља чланица, пре свега, захваљују
ћи елиминацији валутног ризика и смањењу трансакционих
трошкова. Ефекти увођења заједничке валуте на интра-реги
оналну трговину у великом обиму су истражени у економ
ској литератури. Један од најчешће цитираних аутора јесте
Рос (Rose) који је, користећи гравитациони модел, дошао до
резултата да ће трговина између две земље које користе исту
валуту порасти троструко него у случају када свака земља
има сопствену валуту.20 Каснија бројна истраживања пока
зала су да су ти ефекти мањи, али свакако значајни. Мико,
Ордонес и Штајн (Micco, Ordoñez, and Stein) су на примеру 12
земаља чланица дошли до резултата да је формирање моне
тарне уније имало за последицу раст билатералне трговине
од 5% до 10%.21 Хари Флам и Хакан Нордштрем (Harry Flam
and Håkan Nordström) су показали да је међусобна размена
унутар евро зоне у периоду од 2002-2005. године порасла у
просеку за 26% у односу на период од 1995-1998. године22.
Шинтракарн (Chintrakarn) је дошао до резултата да земље
које имају заједничку валуту остварују раст међусобне трго
вине од 9% и 14% у односу на трговину између земаља које
имају различите валуте.23
Иако је директан ефекат увођења евра на повећање ме
ђусобне размене унутар евро зоне значајан, ефекти нису би
20 And rew K.. Rose,  “One money, one market: the effect of common currencies on
trade”, NBER Work ing Paper, no 7432, December 1999.
21 Alejand ro Micco, Ernesto Stein, Guillermo Ordoñez, „The currency union effect
on trade: early evidence from EMU“, Economic policy, vol. 18, no 37, October
2003, pp. 315-356.
22 Har ry Flam,  Håkan  Nordström, “Euro effects on the intensive and extensive mar
gins of trade”, CESifo work ing paper, no 1881, December 2006.
23 Pandej Chint rakarn, “Estimating the Euro Effects on Trade with Propensity Score
Matching”, Review of International Economics, 2008, vol. 16, no 1,  pp.186-198.
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ли исти за све земље, будући да су неке од земаља бележиле
континуирано повећање трговинског суфицита у интра-ре
гионалној размени док су друге чланице бележиле потпуно
супротан тренд. Неке од њих су паралелно са повећањем де
фицита/суфицита у размени са осталим чланицама еврозоне
годинама увећавале и дефицит/суфицит у размени са трећим
земљама (изван евро зоне и уопште изван ЕУ), кумулирајући
на тај начин укупан дефицит/суфицит у спољнотрговинској
размени.  Према званичној статистици коју објављује Еуро
стат24, трговински дефицит Грчке у трговинској размени са
осталим чланицама евро зоне порастао је са 15.478 милиона
евра у 2001. години на 23.402 милиона евра 2008. године. На
другој страни, трговински дефицит у размени са трећим зе
мљама, односно земљама изван ЕУ, порастао је са 8.542 ми
лиона евра 2001. године на 22.445 милиона евра 2008. године.
Шпанија је, такође у периоду од увођења евра до избијања
европске кризе, бележила континуирано повећање трговин
ског дефицита, како у размени са трећим земљама, тако у
размени са земљама унутар ЕУ. Трговински дефицит Шпа
није у интра-ЕУ размени порастао је са 21.691 милиона евра
у 2001. години на 36.441 милиона евра у 2008. години, док
је трговински дефицит у размени са земљама изван ЕУ по
растао са 20.728 милиона евра 2001. године на 58.276 у 2008.
години. Слична тенденција присутна је и код Португала: тр
говински дефицит у интра-регионалној размени порастао је
са 11.995 милиона евра у 2001. години на 19.103 милиона евра
у 2008. години, док је трговински дефицит у размени са тре
ћим земљама порастао са 5.221 милиона евра у 2001. на 6.244
милиона евра у 2008. години. Сличан тренд приметан је и
код извесног броја других чланица ЕУ.
С друге стране, неке чланице ЕУ су након увођења
евра годинама бележиле континуирани раст суфицита у ме
ђусобној размени са осталим чланицама ЕУ. Тако   је, при
мера ради, Немачка повећала интра-ЕУ трговински суфицит
са 55.547 милиона евра у 2001. на 109.896 милиона евра у
2008. Истовремено, Немачка је повећавала суфицит и у раз
мени са земљама изван ЕУ који је са 39.948 милиона евра у
2001. години порастао на 67.629 милиона евра у 2008. години.
24 Eurostat Database
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Слично Немачкој, Холандија је у интра-регионалној размени
постигла повећање суфицита у интра-ЕУ размени са 84.507
милиона евра у 2001. Години на 152.316 милиона евра у 2008.
години. С друге стране, Холандија је земља која у размени са
партнерима изван ЕУ бележила континуирани дефицит који
је са 59.700 милиона евра у 2001. години порастао на 113.575
милиона евра у 2008. години. Међутим, битно је напоменути
да је Немачка земља која континуирано бележи суфицит у
размени и са трећим земљама те да њен укупан спољнотр
говински суфицит рефлектује веома конкурентну економију
која се, пре свега, заснива на неинфлаторној и стабилизацио
ној економској политици.
Ради разумевања проблема унутрашње неравнотеже у
оквиру евро зоне, неопходно успоставити везу између токова
роба и токова капитала. Такав приступ омогућује идентифи
кацију неколико кључних недостатака евро зоне.
Прво, елиминисање валутног ризика и хармонизација
политика у оквиру евро зоне допринела је расту прекогра
ничног финансирања од 40%, али се овај раст не може у пот
пуности објаснити растом међусобне трговинске размене.25
Ниске каматне стопе након увођења евра имале су утицај на
снажан интензитет прекограничног кретања капитала. Ме
ђутим, један од проблема са којим се евро зона суочила јесте
тај што је је раст прекограничног финансирања по обиму био
већи од раста који се може приписати трговинским токови
ма, тј. кретању роба и услуга.
Друго, континуирани раст дефицита у интра-регионал
ној размени код појединих чланица, те суфициту код других,
објашњава се унутрашњим дисбалансом у оквиру саме ЕУ
који, пре свега, одсликава разлике у конкурентности. Међу
тим, ово питање додатно отвара полемику узрока интра-ЕУ
неравнотеже. Пошто је валутни ризик елиминисан увођењем
заједничке валуте, продуктивност као мера конкурентности
добија на значају. И док се пад конкурентности у земљама
периферије делимично може приписати расту зарада који
превазилази ниво продуктивности, приливи прекогранич
ног капитала у ове земљама такође су могли допринети ра
25 Sebnem Kalemli-Ozcan, Elias Papaioannou, José-Luis Peydró, “What lies bene
ath the euro’s effect on financial integ ration? Currency risk, legal harmonization,
or trade?”, Journal of International Economics, 2010, vol. 81, no. 1, pp.75-88.
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сту реа лних зарада. Наиме, приливи страног капитала има
ју утицај на повећање реа лних зарада што води ка повећању
инфлације и реа лној апресијацији у држави примаоцу капи
тала што за крајњи резултат има погоршање њене платнобилансне позиције и смањење конкурентности. Истражујући
утицај прекограничног прилива капитала на конкурентност,
Габриш Хуберт и Карстен Штајер (Gabrish Hubert and Kar
sten Staehr) су дошли до резултата да је дивергентно кретање
трошкова зарада између земаља северозападне Европе и зе
маља централне и југоисточне Европе у периоду пре кризе,
делимично резултат прекограничног кретања капитала од
првих ка другим земљама.26
Интензивирање прекограничних токова капитала тре
бало је да има утицај на понашање и инвеститора и на актере
монетарне политике: за прве је битна чињеница да већи ни
во финансијске интеграције чини евро зону атрактивнијом
за инвестирање на једној страни, али умањује могућност за
диверзификацију портфолиа, док је за актере заједничке по
литике битна чињеница да јача финансијска интеграција зах
тева опрезнију и јачу супервизију.27
Увођење евра несумњиво је имало позитивне ефекте
на финансијску и економску интеграцију у оквиру евро зо
не. Осим директних ефеката као што су елиминација валут
ног ризика и смањење трансакционих трошкова, индирект
ни ефекти који се генерално доводе у везу са креирањем по
зитивне перцепције у погледу мобилности капитала унутар
евро зоне, хармонизацијом политика и јачањем заједничке
регулативе, имали су додатни утицај на јачање интеграције.
Конвергенција цена финансијских актива, снижавање
каматних стопа и интензивирање токова капитала у оквиру
евро зоне резултат су директних и индиректних ефеката уво
ђења заједничке валуте. Управо се у индиректним ефектима
налазе можда и највећи недостаци монетарне уније. Пре све
га, позитивна перцепција инвеститора, која се везује за члан
26 Gabrisch Hubert, Karsten Staeh r, “The Euro Plus Pact: Competitiveness and
Cross-Border Capital Flows in the EU Cou nt ries”, ECB Work ing Paper, no 1650,
March 2014.
27 Marcel Fratzscher, “Financial market integ ration in Europe: on the effects of EMU
on stock markets”, International Journal of Finance & Economics, 2002, vol. 7,
no 3, pp.165-193.
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ство одређене земље у монетарној унији, имала је за последи
цу прикривање или недовољно квантификовање ризика који
су везани за економске фундаменте што је охрабривало кре
дитирање недовољно солвентних земаља. Додатно, интензи
вирање капиталних токова није било пропраћено довољном
нити адекватном регулативом и супервизијом финансијског
сектора. Паралелно са либерализацијом капиталних токова
одвијао се и процес вишегодишњег удаљавања неких земаља
(попут Грчке) од основних критеријума из Мастрихта у по
гледу макро-економских показатеља. С тога је увођење зајед
ничке валуте, осим позитивних ефеката у погледу интегра
ције, истовремено учинило евро зону  знатно осетљивијом на
кредитне шокове, што је захтевало и јачу супервизију на оба
нивоа: националном и заједничком.28
И док се у економској историји велики број финансиј
ских криза управо везује за либерализацију токова капитала,
криза у евро зони представља комплекснији феномен. Иако
је допринос увођења заједничке валуте у настајању кризе
евидентан,   криза у евро зони се ипак не може у потпуно
сти приписати финансијском елементу. Ради успостављања
адекватних механизама за превазилажење постојеће кризе
неопходно је разумевање не само њених узрока већ и њене
динамике. У том смислу, најадекватнији приступ даљем из
учавању криза нужно мора да укључи три кључна елемента:
економски, финансијски и политички елемент.
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Ivana Pesic
WHEN ADVANTAGES BECOME DISADVAN
TAGES: CASE OF COMMON CURRENCY EURO
Resume
This paper is treating the contribution of a common cur
rency to the crises of European Monetary Union. Bearing in mind
that the complexity of the Eurozone crisis lays on multiplication
of several crises, it is necessary to discover their common element
in order to draw attention to one of the most important aspects
of the European crisis - the organic crisis of the euro. Analyticsynthetic approaches have been used in order to observe pre
viously confirmed advantages of common currency as its disa
dvantages. Long-term trend analysis has been used for proper
interpretation of macro-economic and financial indicators while
synthesis of the existing literature was used in order to support
author’s critical reasoning. Introduction of euro has directly and
indirectly contributing to the convergence of financial assets pri
ces and to increase of cross-border flows within the Eurozone.
However, behind the convergence of financial assets prices and a
positive perception of investors, there are some hidden or unde
restimated risks related to economic fundamentals, which finally
resulted in the deterioration of banks’ balance sheets, on the one
side, and over borrowing by some debtor countries on the other
side. In addition, the introduction of common currency has had a
significant impact on further increase of intra-imbalances within
240
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the Eurozone. Through the growth of intra-regional trade parti
ally due to introducing of common currency, some members of
the monetary union have worsening its current account position.
The increased cross-border capital flows due to low interest ra
tes partially contributed to growth of real wages, rising inflation
and real appreciation, which partially contributed to increase of
current account deficit and decrease of competitiveness. There
fore, the common currency contributed directly and indirectly to
the euro zone crisis-taking place through different channels. Ho
wever, the most significant channel was the financial one, which
is the best, reflected in incitements of cross border capital flows.
Key words: common currency, crisis, euro zone, cross-border
capital flows, financial integration.
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Сажетак
Тероризам који је ескалирао на Северном Кавказу по
сле распада СССР-а већ дужи низ година се налази у фоку
су деловања свих политичких чинилаца у Руској Федерацији,
будући да представља највећу претњу по националну без
бедност, а крајем деведесетих година ХХ века је био један
од кључних фактора који су ову земљу довели на корак од
територијалне дезинтеграције. У раду је показано да север
нокавкаски етно-сепаратистички тероризам представља
једну од карика у ланцу глобалног тероризма радикалних
исламиста – џихадиста, чији је циљ стварање универзалне
муслиманске државе засноване на шеријатском праву. Ана
лизирају се узроци и основе овог облика политичког насиља
на територији Руске Федерације, као и његове особености
у односу на активности терористичких организација у дру
гим деловима света. У форми сажетих студија случаја да
та је ретроспектива организовања, извођења и последица
највећих терористичких напада за које су одговорни теро
ристи са Северног Кавказа, као и реакција руских државних
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органа, а пре свега безбедносних структура, на ову врсту
изазова.
Кључне речи: Северни Кавказ, узроци и основе тероризма,
вехабизам, глобални тероризам, финансирање
терористичких напада, психолошки профил те
рориста.
После завршетка хладног рата свет се, уместо да уђе
у период хармоничних међународних односа и мирне коег
зистенције држава и народа, суочио са транснационалним
тероризмом као новим прворазредним безбедносним изазо
вом, који је запретио да озбиљно дестабилизује друштвенополитичке прилике на глобалном нивоу. Наступио је период
„кризе постојећег политичког система у чијој основи се на
лазе националне државе, што су поједине радикалне орга
низације и групе покушале да, примењујући терористичке
методе као инструмент борбе, искористе како би спровеле
дугорочну стратегију чији је циљ реа лизација алтернативног
пројекта „новог светског поретка“, заснованог на исламу“1.
Према америчком политикологу Џозефу С. Нају Мла
ђем, експанзији савременог транснационалног тероризма
пресудно су допринеле две групе фактора. У првом реду је
то научно-технички прогрес, односно „демократизација тех
нологије“, због чега су комуникациони системи, превасходно
интернет, и инструменти за масовно уништење постали ве
ома јефтини и доступни широком кругу појединаца и група.
Нај је с тим у вези луцидно приметио да „у данашње вре
ме трошкови за отмицу авиона незнатно превазилазе цену
авионске карте“2. Ово се може довести у везу с тезом Хане
Арент да је „технички развој средстава насиља доспео данас
до тачке на којој ни један политички циљ не би могао на при
хватљив начин да кореспондира с њиховим деструктивним
потенцијалом или да оправда њихову актуелну употребу у
оружаном сукобу“3.
1
2
3

Сергей Веселовский, Многостороннее сотрудничество в борьбе с трансна
циональным терроризмом, Издательская группа „Navona“, Москва, 2009,
стр. 7-8.
Цитирано према Сергей Веселовский, наведено дело, стр. 35.
Hana Arent, O nasilju, Alexand ria press, Nova srpska politička misao, Beog rad,
2002, str. 9.
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И поред закључка да није потребно богатство да би
се организовао разоран терористички напад или спектаку
ларни акт неког другог облика политичког насиља, не треба
изгубити из вида да експоненти глобалног тероризма запра
во располажу огромним финансијским ресурсима стеченим
превасходно криминалним деловањем. Илустрације ради,
Рој Медведев наводи да према прорачунима експерата ру
ских специјалних служби, укупан буџет „терористичког ра
та“ против Руске Федерације „износи 100 милиона долара го
дишње“4. Када се узму у обзир обе околности – да субјекат
насиља може да делује и са невеликим средствима, као и да
најопаснији субјекти истовремено могу да рачунају на огро
ман новац за спровођење политички мотивисаних насилних
активности, постаје јасно пред каквим изазовима се друштво
налази у актуелном тренутку.
Тероризам спада у нетрадиционалне безбедносне иза
зове, с обзиром да нема јасно дефинисане и очигледне субјек
те, за разлику од традиционалних изазова, где су субјекти
политичког насиља државе, војни блокови, политичке орга
низације, сукобљене стране у грађанском рату и сл. Истовре
мено испољавање и сједињавање нетрадиционалних и тра
диционалних безбедносних изазова, попут грађанског рата и
субверзија, довели су током Првог (од 1994. до 1996. године)
и Другог чеченског рата (од 1999. до 2009. године) у пита
ње чак и опстанак Руске Федерације у данашњим државним
границама. Насупрот томе, совјетска држава је у значајној
мери била безбедна од ескалације тероризма већих размера.
Наиме, у условима функционисања тоталитарне државе, с
безбедносним службама које су располагале широким овла
шћењима с једне, као и малим могућностима финансирања
терориста из иностранства с друге стране, у СССР-у није би
ло услова за деловање терориста. На основу ових показатеља
се може извести закључак да је „у условима диктатуре или
терора, покушај опозиционог деловања уз интензивну при
мену терористичких метода осуђен на неуспех“5.
Поред општих узрока политичког насиља, стварању
услова за појаву тероризма у Руској Федерацији после рас
4
5

Рој Медведев, Путин – повратак Русије, Новости, Беог рад, 2007, стр. 141.
Юрий Горбунов, Терроризм и правовое регулирование противодествия ему,
Молодая гвардия, Москва, 2008, стр. 67.
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пада СССР-а допринели су и бројни специфични фактори:
делатност партија, покрета, фронтова и организација скло
них примени насилних метода; противзаконито деловање
криминалних организација усмерених на дестабилизацију
друштва; слабљење државне контроле над економским и фи
нансијским ресурсима, као и над прометом наоружања; сла
бљење система заштите војних објеката као извора за нао
ружавање субјеката недржавног насиља; распрострањеност
„правног“ нихилизма; појава и ширење употребе плаћеника
и професионалних убица; укључивање великог броја припад
ника Министарства одбране, МУП-а и ФСБ-а у криминалне
структуре; продор и деловање страних екстремистичких и
терористичких организација и верских секти на територији
Руске Федерације; пропусност руских граница за избеглице
из чланица ЗНД и суседних држава; негативан утицај сред
става јавног информисања, укључених у заговарање и ства
рање култа насиља.6
Према Људмили Изиљајевој, основни узроци терори
зма на Северном Кавказу су „нецивилизована, неинституци
онализована и недемократска борба за власт, као и настојање
одређених друштвених сила да манипулишу институцијама
власти у складу са својим партикуларним интересима; неа
декватно изабрана форма организовања регионалних органа
државне власти, без уважавања историјских и савремених
друштвено-политичких регионалних особености; пропусти
федералних власти, усредсређених готово искључиво на вој
но-политичке, доминантно репресивне акције“7. Експанзији
тероризма у региону допринела су и „нерешена социјалноекономска и политичка питања, попут сиромаштва, незапо
слености, маргинализовања одређених слојева на друштве
ној лествици и оштра диференцијација становништва по
примањима и животном стандарду“8.
Тероризам је као политички феномен и сам изазвао низ
негативних последица у готово свим сферама друштвеног
6
7

8

Видети опширније у Борис Путилин, Террористический интернационал,
Издательство „Кучково поле“, Жуковский – Москва, 2005, стр. 194-195.
Людмила Изил яева, „Чеченский терроризм“: причины появления, нап равле
ния минимизации, Чеченская Республика и Чеченцы. История и современ
ность, Материа лы Всероссийской научной конференции, Нау ка, Москва,
2006, стр. 490.
Исто, стр. 489.
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живота у региону Северног Кавказа, укључујући и еконо
мију. Између осталог, утицао је на минимизирање интере
совања инвеститора за улагање у севернокавкаску привреду,
злоупотребу „легалних токова новца за финансирање теро
ристичких напада“9, па чак и на појаву тенденције коришће
ња терористичких метода за противзаконито богаћење су
бјеката овог облика политичког насиља, који своје структуре
неретко везују за организоване криминалне групе, с којима
остварују сарадњу у веома уносним пословима, попут трго
вине људима, наркотицима, оружјем и нафтом, отмицама и
наплатама откупа, рекетирања, фалсификовања новца и до
кумената, итд.
Према Борису Путилину, особености тероризма у Ру
ској Федерацији после распада СССР-а биле су: „постојање
широког спектра терористичких организација различитих
оријентација (националистичке, религиозне, левичарске и
десничарске, неофашистичке, итд.); релативно непознавање
овог феномена до деведесетих година ХХ века и, следствено
томе, необученост правосудних и безбедносних структура
да му се ефикасно супротставе; различите оцене тероризма
и терориста у зависности од региона и субјеката федерације
(од националних хероја до злочинаца), што је било повезано с
растом националистичких и сапаратистичких тежњи локал
них елита; недостаци руског законодавства у области борбе
против тероризма“10.
За Северни Кавказ је карактеристичан националистич
ки тероризам сепаратистичких снага, односно етно-сепара
тистички тероризам, усмерен на парализовање делатности
органа федералне власти и стицање политичке и економске
независности. Као и за већину других терористичких орга
низација окупљених око наведених циљева, важан узрок се
вернокавкаског етно-сепаратистичког тероризма је незадо
вољство положајем, односно поседовање изономичних наци
онално-статусних права у Руској Федерацији, у којој народи
из којих потичу терористи „представљају мањину“11.
9

В. Зайцев, Анд рей Городецк ий, Раиса Илюх ина, Финансирование террори
зма и противодействие этом у процессу, Организационно-правовые вопросы
борьбы с терроризмом, Нау ка, Москва, 2006, стр. 113-114.  
10 Борис Путилин, наведено дело, стр. 195.
11 Драган Симеу новић, Тероризам. Општи део, Правни фак ултет Универзите
та у Беог рад у, Беог рад, 2009, стр. 169.
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Севернокавкаски терористи себе сматрају борцима за
слободу, одбацујући могућност да у њиховом деловању има
елемената противних законима и моралу. Стога су својим
организацијама давали имена која нису имала везе с теро
ризмом. Тако је Шамил Басајев своју групу назвао „Обаве
штајно-диверзиони батаљон чеченских мученика „Ријад асСалихин“ (Врт праведника)“12. Као објекти напада обично су
бирани симболи федералних власти – државни руководиоци
различитог нивоа, официри и војници оружаних снага, при
падници полиције и других безбедносних структура, поли
тички и религиозни лидери, чија је ликвидација увек уноси
ла страх13, несигурност и неповерење грађана према власти.
Наиме, грађани су довођени у позицију да се запитају каква
их судбина очекује ако утицајни руководиоци и безбедносне
структуре нису у стању да заштите себе и сопствене интере
се.
Највећи број севернокавкаских терориста је регруто
ван међу особама са особеним системом „вредности“ и жи
вотним приоритетима, вођеним мишљу „о учешћу у светој
мисији“14, односно снажном и искреном приврженошћу ра
дикалној исламистичкој идеологији за коју су били спрем
ни да убију или буду убијени. Стога су исправни закључци
оних психолошких истраживања која показују да тероризам
у контексту функционалне усмерености личности и међу
људских односа треба посматрати као „средство“, а не као
„синдром“15, те да су с научне тачке гледишта неодрживе хи
12 С. Береж ной, Основные тенденции ульт рарадикального исламизма (вахха
бизма) на територии Северного Кавказа, Чеченская Республика и Чеченцы.
История и современность, Материа лы Всероссийской научной конферен
ции, Нау ка, Москва, 2006, стр. 523.
13 После терористичког напада Басајева на Буђеновск 1995. године руски пси
хотерапеу ти су у рад у с децом изложеном насиљу применили до тада не
познат метод – давали су им задатак да напиш у писма својим страховима,
како би их лакше превазиш ли. Једно дете је написало: „Здраво, мој страху!
Ја те мрзим због тога што долазиш да ме мучиш...“ (Татьяна Гантим урова,
Бахтиар Ахмедханов, Недорогие Россияне – почём пушечное мясо, ЭКСМО,
Москва, 2009, стр. 89).
14 Алексей Малашенко, Исламская альтернатива и исламистский проект,
ВЕС МИР издательство, Москва, 2006, стр. 185.
15 Arie W. Kruglanski, Shira Fish man, Terror ism between „Syndrome“ and „Tool“,
Current Directions in Psychological Science, Vol. 15, No.1, February 2006, Was
hington, pp. 45-46.
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потезе „о доминацији патолошких личности у терористич
ким круговима“16.
Међу севернокавкаским терористима је било људи из
различитих друштвених слојева, разноврсних професија,
нивоа образовања и социокултурног развоја. Да нису сви
терористи потекли из кругова сиромашне и необразоване
омладине, потврђују и следећи примери: двадесетосмогоди
шња професорка информатике Маријам Шарипова из Даге
стана је 2010. године извршила самоубилачки терористички
напад у московском метроу; припадник џамаата „Шеријат“ у
Махачкали Абдузагир Мантајев потицао је из угледне поро
дице, завршио је Дипломатску академију при МИП-у Руске
Федерације и стекао докторат из политичких наука на тему
„Вехабизам и политичка ситуација у Дагестану“; Зубаир Хи
јасов, пре него што је као терориста погинуо у специјалној
операцији безбедносних структура 2006. године, био је за
меник министра културе Дагестана и позоришни редитељ.17
Посебно место међу савременим методама извршавања
терористичких напада широм света, па и на Северном Кавка
зу, заузимају активности бомбаша-самоубице, које већ изве
сно време имају примат над другим начинима деловања те
рориста. Узроци све чешћег ангажовања бомбаша-самоубица
за извршење терористичких напада су лак приступ објекти
ма насиља и велика вероватноћа да ће му бити нанета ште
та; сразмерно мали трошкови за припрему напада и самих
извршилаца; снажан одјек напада у друштву, уз изазивање
страха и панике; значајан пропагандни ефекат, који доприно
си врбовању нових добровољаца, спремних на „мученичку“
смрт. Анализа поступака терориста-самоубица показује да
су у питању особе за које је карактеристично „потпуно од
суство психолошке идентификације и саосећања са жртвама,
осећај посебног значаја и уживљавање у улогу „изабраног“
мученика, проистек ло из важности „мисије“, као и одсуство
страха од смрти, која се не тумачи као крај живота, већ као
почетак новог, срећнијег и квалитетнијег бивствовања“18.
16 Martha Crenshaw, The Psychology of Terror ism: An Agenda for the 21st Cent ury,
Political Psychology, Vol. 21, No. 2, june 2002, p. 407.
17 Видети опширније у Сергей Сущий, Северный Кавказ – реа лии, проблемы,
перспективы первой трети ХХI века, URSS, Москва, 2012, стр. 295-296.
18 Константин Горбунов, Терроризм: история и современность. Социа льно-
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Приликом обуке, будући бомбаши-самоубице (шахиди)
се убеђују да их после „мученичке смрти“ чека одлазак у рај,
опрост свих грехова и почасти у универзалној муслиманској
држави за њих и њихове породице. Шахиди пре извршења
терористичког напада пролазе психолошку индоктринацију
и бивају уведени у стање религиозне екстазе у коме остају
све до смрти. У акцију одлазе уверени да су њихови животи
неважни у поређењу с величином циља вођења џихада и ни
штавни у односу на благодети које их чекају у рају. Ово пред
ставља грубо одступање од учења традиционалног ислама,
према коме су шахиди „само они муслимани који су изгуби
ли живот за веру, умрли у току хаџилука и сл., док се самоу
биство, а нарочито деловање самоубица које са собом у смрт
одводе друге људе, сматра неопростивим грехом“19.
За терористе са Северног Кавказа најпожељнији извр
шиоци самоубилачких напада су жене, нарочито млађе особе
чији су мужеви, браћа или други блиски сродници погинули
у сукобима с федералним снагама. У друштву са снажном
традицијом извршења „крвне освете“ је релативно лако наго
ворити поједине Чеченке на самоубилачки напад ради осве
те сродника погинулих у борбама против Руса. Васпитане
у традицији беспоговорног извршавања наређења мушкара
ца, оне постају погодан „материјал“ за индоктринацију, која
се поспешује присиљавањем на коришћење психоактивних
супстанци, физичким кажњавањем, претњама смрћу и сило
вањима, као и различитим облицима психичког понижава
ња.
Чеченски терористи су током Другог чеченског рата на
паде на руске циљеве масовно изводили користећи бомбашесамоубице женског пола. У својеврсном „батаљону смрти“
који је Басајев формирао 1999. године по угледу на сличне
примере на Блиском Истоку,  било је 32 жене. У бројним слу
чајевима се показало да је женама-терористима било лакше
него мушкарцима да неопажено прођу контролне пунктове
безбедносних структура и приближе се мети напада. Постоје
индиције да су бројне отмице младих девојака, извршене то
психологическое исследование, Форум, Москва, 2012, стр. 250-252.
19 Светлана Кузина, Политическое насилие: природа, манифестирование и ди
намика в глобализирующемся мире, Ростов-на-Дон у, 2010, стр. 237-238.
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ком и после 2004. године, имале за циљ насилно регрутовање
извршитељки самоубилачких терористичких напада.
На Северном Кавказу су терористички напади поче
ли да се спроводе у периоду који је непосредно претходио
Првом чеченском рату, те се може рећи да су представљали
најаву сукоба великих размера између федералног центра и
центрифугалних снага у региону. Први терористички акт на
Северном Кавказу догодио се 24. децембра 1993. године у Ро
стову на Дону, где су четворица Чечена отели аутобус и хели
коптер, а затим затражили откуп за таоце. У потоњој акцији
руских специјалних служби таоци су ослобођени, а тројица
од четворице терориста су после потере ухапшени на терито
рији Чеченске Републике.20
Први терористички напад већих размера организован
од стране Чечена лојалних Дудајеву догодио се у месту Буђе
новск у Ставропољском крају 14. јуна 1995. године, у перио
ду када се чинило да ће руска страна убрзо однети коначну
победу у Првом чеченском рату. Организатор терористичког
акта био је Шамил Басајев. Генадиј Трошев атак на Буђеновск
доводи у везу са „бомбардовањем Басајевљеве куће 3. јуна, у
којем је погинуло једанаест чланова његове породице“21, као
и с тешким поразом који је чувени Басајевљев „Абхаски ба
таљон“ претрпео почетком јуна код Ведена, древне престо
нице Чеченије. Стога је терористички напад који је уследио
за Басајева био акт вршења својеврсне „крвне освете“.
Терористи су после препада на локалну болницу поста
вили политичке услове – прекид рата у Чеченији, повлаче
ње руских снага и почетак мировних преговора између Ду
дајева и председника или премијера Руске Федерације, уз
посредовање службеника Организације уједињених нација.
Руска страна се одлучила за репресиван одговор, па су ње
не безбедносне службе, предвођене специјалном јединицом
‘’Алфа’’, извршиле препад на болницу који ипак није донео
жељене резултате. Уследили су преговори Басајева и преми
јера Виктора Черномирдина у којима је договорено да теро
ристи пусте таоце, а Москва прекине борбена дејства у Чече
20 Видети опширније у Николай Гродненский, Вторая чеченская – история
вооруженного конфликта, Русская панорама, Москва, 2010, стр. 361-362.
21 Геннадий Трошев, Чеченский излом – дневники и воспоминания, Врем я, Мо
сква, 2008, стр. 135.
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нији и започне мировне преговоре. Терористима је гаранто
ван безбедан повратак у Чеченију, где су повели 120 талаца,
укључујући неколико новинара, као и депутате Думе и Са
вета Федерације који су се добровољно пријавили да пођу.22
Испуњавајући захтеве терориста Черномирдин је направио
несвакидашњи преседан, противан свим теоријским и прак
тичним поставкама о начину поступања у случају реаговања
на терористички напад.
Према званичним подацима, на руској страни је поги
нуло 129, а рањено 415 људи. На страни терориста је било
19 погинулих и 20 рањених, од укупно 195 учесника у напа
ду. Догађаји у Буђеновску су показали да Москва није била
у стању да локализује рат искључиво на подручју Чеченије.
Осим тога, постало је јасно да руска страна „није била добро
припремљена за превентивно деловање на плану спречава
ња ескалације тероризма“23, те да су у том смислу начињени
бројни пропусти.
Слабости у редовима руских безбедносних структура
задужених за антитерористичко деловање биле су уочљиве
и приликом напада чеченског команданта Салмана Радујева
на дагестански град Кизлар у јануару 1996. године, изведен
на сличан начин као и акција Басајева у Буђеновску. Овога
пута терористи нису изнели политичке захтеве, већ су само
затражили да им се омогући одлазак у Чеченију с делом та
лаца. Конкретан циљ терористичког акта остао је непознат,
али је индикативно да је изведен у тренутку када су се Чече
ни налазили на ивици потпуног пораза у Првом чеченском
рату. Стога се извесним чини да им је намера била да код
становништва изазову страх, а федералне власти наведу на
нове преговоре о примирју.
Руско руководство је било свесно да би преговори с
терористима, али и евентуа лни неуспех антитерористичке
операције, изузетно негативно одјекнули у домаћој јавно
сти и смањили шансе Бориса Јељцина да поново победи на
председничким изборима, те је дозволило Радујеву да се с
22 Видети опширније у Михаи л Жирохов, Семена распада: войны и конфлик
ты на территории бывшего СССР, „БХВ-Петербург“, Санкт-Петербург,
2012, стр. 496-499.
23 Валентин Рунов, Чистилище Афгана и Чечни, ЭКСМО, Москва, 2012, стр.
484.
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таоцима упути у Чеченију. Међутим, одлука је убрзо проме
њена, па су руске снаге напале конвој Радујева, који је излаз
пронашао у заузимању места Првомајско. У покушају да се
пробију из руског окружења, погинуло је и рањено више од
50 терориста и 15 талаца.24
Нова серија великих терористичких напада уследила је
крајем деведесетих година ХХ века и у првим годинама ХХI
века. После више пораза у активној фази Другог чеченског
рата, која је трајала до фебруара 2000. године, као и због не
могућности да пређу у контраофанзиву у наредне две годи
не, Чечени су, почев од маја 2002. године, покушали да пре
окрену рат у своју корист извођењем серије терористичких
напада, у којима је страдао велики број војника и цивила.
Терористи су при томе бирали различите циљеве на Север
ном Кавказу и изван њега, користећи широк спектар убојних
средстава.
Један од највећих и по последицама најзначајнијих те
рористичких напада догодио се 22. октобра 2002. године
у Москви, када је група од око 40 терориста под командом
Мовсара Барајева извршила упад у позориште на Дубровки
у време извођења мјузик ла „Норд-Ост“. Напад на московско
позориште навео је Владу Руске Федерације да предузме низ
свеобухватних безбедносних мера, укључујући повећање
степена обезбеђења свих стратешки важних објеката у зе
мљи, појачани надзор на аеродромима и пругама, превентив
но деловање на спречавању продора чеченских терористич
ких група у друге републике и др.
Руске власти су раније дефинитивно одбациле сваку
могућност чињења уступака терористима, што је председ
ник Руске Федерације Владимир Путин једном приликом
објаснио кратком реченицом претеће садржине: „Русија не
води преговоре с терористима – она их уништава“25. Ипак, за
решавање талачке ситуације изабрале су више пута приме
њивану тактику преговарања и наговештавања проналажења
компромиса, чији је једини циљ било мотивисање терориста
да ослободе што је могући већи број талаца, како би у акцији
спашавања која уследи било мање невиних жртава. Наиме,
24 Видети опширније у Михаи л Жирохов, Семена распада: войны и конфлик
ты на территории бывшего СССР, стр. 503-505.
25 Людмила Изил яева, наведено дело, стр. 491.
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припреме за упад руских специјалних снага у позориште су
почеле оног тренутка када се сазнало за терористички напад.
Непосредно пре упада руских специјалаца успешно је
спроведена психолошка операција, која је започела наводним
„цурењем“ информације да ће јуриш почети 26. октобра у
три сата после поноћи. Напетост међу терористима је расла
до максимума, да би протоком времена у коме није дошло
до упада, у њиховим редовима дошло до релаксације, па и
смањења опреза. Јуриш руских специјалаца је почео у 5:17
часова, када је кроз вентилационе цеви у позориште пуштен
нервно-паралишући гас фентанил. Неколико секунди пошто
је гас почео да делује, снајперисти су прецизним хицима у
главу ликвидирали бомбаше-самоубице женског пола, а за
тим је започело ликвидирање терориста у сали. Убијен је Ба
рајев, иначе једини терориста откривеног лица, као и сви с
фантомкама на глави како би се избегла могућност да неко
од њих намерно или приликом конвулзија изазваних гасом
активира експлозивне направе. Убијено је 40 терориста, 21
мушкарац и 19 жена. Један од кључева успеха антитерори
стичке операције лежи у чињеници да је читава акција траја
ла мање од десет минута. Према званичним извештајима, од
укупно 912 талаца 129 је изгубило живот приликом акције
спашавања, махом од последица тровања гасом за које нису
на време добили противотров, док је петоро ликвидирано од
стране терориста.
Уколико се пође од критеријума да се операције осло
бађања талаца „могу сматрати успешним у ситуацијама када
је број недужних жртава мањи од 25%, тада се у ту категори
ју може сврстати и акција специјалаца у Дубровки“26, што им
признају експерти за антитерористичко деловање из целог
света. Сенку на успешно деловање специјалних снага бацио
је изостанак координације и неадекватна реакција логистике,
која није на правилан начин прихватила и медицински збри
нула таоце после акције спашавања.
Број терористичких напада у Руској Федерацији пове
ћавао се из године у годину. У првој години антитерористич
ке кампање, односно Другог чеченског рата, таквих напада
је било 20, да би до 2003. године број нарастао до 561. Око
26 Борис Путилин, наведено дело, стр. 159.
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94% терористичких аката извршено је у Јужном федералном
округу, који обухвата и Северни Кавказ, а чак 492 случаја за
бележено је у Чеченској Републици.27
Терористички напад без преседана по суровости, као
и одлуци да главни објекти насиља буду деца, догодио се 1.
септембра 2004. године у Беслану, северноосетијском гради
ћу од око 35 хиљада становника. На Дан знања, односно по
четак школске године, напад је извршила терористичка гру
па од 32 члана. Према оперативним сазнањима ФСБ-а, чи
нили су је Чечени, Ингуши, Осетини, Арапи, па чак и Руси,
предвођени Русланом Хучбаровим званим „Пуковник“, који
се од 1998. године налазио на руским потерницама.
Учећи се на искуствима из претходних напада, терори
сти у Беслану су по упаду у школу избили све прозоре, како
би онемогућили руске специјалне јединице да, као у случају
напада на Дубровки, у зграду пусте нервно-паралишући гас
и неутралишу отмичаре. Терористи су изнели низ политич
ких захтева, укључујући и признавање независности и по
влачење руске војске из Чеченије. Власти у Москви, као и
у претходним случајевима, нису биле раде да се упуштају
у преговоре с терористима, али их је чињеница да се међу
таоцима налазило неколико стотина деце нагнала да разми
шљају о уступцима који су се односили на пуштање раније
заробљених севернокавкаских терориста и гарантовање без
бедног повлачења терориста из Беслана.
На захтев Руске Федерације одржана је хитна седни
ца Савета безбедности УН, који је једногласно осудио напад.
Међутим, терористи се нису освртали на ове спољне утицаје,
нити на мирољубиве апеле муфтија Чеченије и Ингуштетије
и јорданског краља Абдула, по веровању многих муслимана
директног потомка пророка Мухамеда, који је допутовао у
посету Москви.
Неочекивано, у школској згради је 3. септембра одјек
нуло неколико експлозија, после чега је започео стихијски
јуриш федералних и републичких безбедносних органа и
осетинских добровољаца. На челу акције су стајали рођаци
отете деце, па је специјалним јединицама преостало само да
их „покривају“ ватром. Приликом терористичког напада и
27 Видети опширније у Николай Гродненский, Вторая чеченская – история
вооруженного конфликта, стр. 430-527.

257

Реља Б. Жељски

ПРИЛОГ ПРОУ ЧАВАЊУ СЛОЖЕНИХ ...

акције спашавања која је уследила, физичком и психичком
насиљу било је подвргнуто близу 1300 лица, махом деце и
старијих малолетника. У драми која је трајала три дана поги
нуло је 338 талаца (355 према другим изворима), од тога 186
деце. Страдало је и десет припадника специјалних јединица
„Алфа“ и „Вимпел“, што су били највећи губици ових струк
тура од њиховог оснивања. Од укупно 32 терориста прежи
вео је само двадесетчетворогодишњи Нурпаши Кулијев, који
је у заробљеништву изнео детаљне податке о учесницима,
припремама и извршењу напада.
Страдања у Беслану су у руском друштву изазвале ве
ћу колективну трауму од свих других терористичких напада
радикалних исламиста и сепаратиста пре и после тога. Со
циолошка истраживања су показала да се ситуација у граду
„није у потпуности нормализовала ни неколико година по
сле терористичког акта“28. Републичке и федералне власти
су одмах после напада уложиле напоре како би убедиле Осе
тине да у циљу освете не започну нови грађански рат против
Ингуша, у којима су, уз Чечене, видели главне кривце за кр
вопролиће.
Поједини западни медији, попут британског „Фајненшл
тајмса“, су на специфичан начин конотирали напад у Бесла
ну, описујући га као „кажњавање Путина зато што није хтео
да учини уступке Чеченији“. „Гардијан“ је изразио сумњу
у способност Москве да се избори са ситуацијом на Север
ном Кавказу и позвао на усаглашену, колективну, ненасилну
међународну акцију, која би подразумевала распоређивање
мировних снага ЕУ или НАТО-а под патронатом УН-а у ре
гиону. У немачкој штампи су доминирали негативни изве
штаји о руским властима, док су главни субјекти политичког
насиља, уместо терористима, називани „устаницима“, „бор
цима за слободу“, „побуњеницима“ или „сепаратистима“.
У Великој Британији су преовладали термини „устаници“,
„нападачи“ и „радикали“, у САД се писало о „побуњеници
ма“, „наоружаним лицима“ и „устаницима“, а у Француској о
„бунтовницима“ и „командосима“.29
28 Хасан Дзуцев, Беслан после 1-3 сентября 2004 года – социологический ана
лиз, РОССПЭН, Москва, 2008, стр. 11.
29 Видети опширније у Рој Медведев, наведено дело, стр. 137-150. Медијски
извештаји са сличном сад рж ином и порукама објављивани су и у наредним
годинама. Недавно су новинари CNN у „топ лој причи“ о „црним удовицама“
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Тенденциозни и по својој суштини нетачни и непреци
зни коментари нису били ограничени само на медије, већ су
долазили и из научних кругова, па је тако предавач у „Ву
дро Вилсон школи за јавну администрацију и међународне
односе“ на Универзитету Принстон и експерт за Руску Фе
дерацију Џејсон Лијал заступао тезу да „побуњенички напа
ди долазе као одговор на неселективно насиље федералних
снага“, при чему је тројицу најпознатијих терориста – Басаје
ва, Хатаба и Умарова, уместо терористима, назвао „салафи
стичким побуњеничким командантима“. Истовремено, сву
одговорност за Други чеченски рат је приписао Москви, док
је руске војнике укључене у сукобе описивао изразима „не
дисциплиновани“ и „пијани“30. Професор политичких наука
на Универзитету Сиракуза у САД Брајан Д. Тејлор углавном
је избегавао да збивања у Беслану означи као тероризам, већ
га је назвао „талачком кризом“ и „ужасним инцидентом“, а
терористе описао као „побуњенике“31. Слично као Лијал и
Тејлор, Метју Евангелиста сматра да терористички акти „из
ведени од стране појединих „чеченских бораца“ не би сме
ли да послуже као изговор Руској Федерацији да чини ратне
злочине и атроцитете на Северном Кавказу“32.
На основу таквих констатација, односно замена теза,
може се стећи утисак да одговорност за страдање људи не
лежи на терористима, већ на онима који не испуњавају њи
хове захтеве, док саме жртве одлазе у други план, постајући
искључиво инструмент за постизање терористичких циље
ва или колатерална штета активности којима се проналази
оправдање у непоступању или непримереном поступању
друге стране, у овом случају руских власти. Истовремено,
не треба губити из вида да су ови научници и медији иско
као највећој претњи Зимским олимпијским играма у Сочију „показали нео
чек иван у дозу разу мевања за самоубилачко насиље исламистичк их терори
ста“ (Зоран Ћирјаковић, Хладни рат против олимпијских игара, Политика,
9. фебруар 2014. године).
30 Видети опширније у Jason Lyall, Does Indiscriminate Violence Incite Insurgent
Attacks? Evidence from Chechnya, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 53,
No. 3, june 2009, SAGE, pp. 331-362.
31 Brian D. Taylor, Putin’s „Histor ic Mission“. State-Building and the Power Mini
stries in the North Caucasus, Problems of Post-Communism, Vol. 54, No. 6, No
vember/December 2007, рp. 3-16.
32 Видети опширније у Matthew Evangelista, The Chechen Wars: Will Russia Go
the Way of the Soviet Union?, Brookings Instit ution Press, Washington, 2002.
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ристили ситуацију насталу после незапамћеног терористич
ког напада како би, уместо заузимања позиције објективних
аналитичара, преузели улогу лобиста за интересе западних
земаља, залажући се за њихово војно присуство и ширење
политичког утицаја на руској територији.
У појединим научним круговима запажа се тенденци
ја посматрања прилика на Северном Кавказу из хладнора
товске визуре, због чега се Руска Федерација као сукцесор
СССР-а посматра у контексту империјалне силе и „тамни
це народа“, а активности чеченских сепаратиста идеа лизују
и тумаче као „демократска револуција“33 против федералног
центра. Најчешћа грешка се јавља приликом поистовећива
ња чеченског сепаратизма и тероризма са „ослободилачком
борбом“34 или покретом отпора, будући да ове појаве под
разумевају постојање перманентног притиска, терора, репре
сије и кршења основних права и слобода чеченског народа
од стране федералног центра. Међутим, од 1991. године све
полуге власти у републици су припадале Чеченима, органи
централних власти уопште нису функционисали на њеној
територији, а погрому су у првом реду биле изложене руска
и друге мањине, као и чеченско становништво које се опира
ли сепаратистичким тежњама владајућих етнонационалних
елита.  
Севернокавкаски терористи су и после Беслана наста
вили да нападају цивилне циљеве широм Руске Федераци
је, док су безбедносне структуре на све начине настојале да
спрече или бар ограниче број напада. Примера ради, само
у првих десет месеци 2008. године откривено је и пресече
но 69 кривичних дела са елементима тероризма, при чему је
ухапшено више од 350 терориста. У току 2008. године „ли
квидирано је 170 терориста, од тога 13 лидера терористичких
група, на затворске казне је осуђено 198 лица, а откривено је
и више од 180 терористичких база“35.
33 Austin Jersild, The Chechen Wars in Histor ical Perspective: New Work on Cоn
temporary Russian-Chechen Relations, Slavic Review, Vol. 63, No. 2, Summer
2004, Ilinois, pp. 367-377.
34 Austin T. Turk, Sociology of Terror ism, Annual Review of Sociology, Vol. 30,
2004, p. 272.
35 Сергей Дьяков, Преступ ления против основ конституционного строя и
безопасности государства, Юридически цент р Пресс, Санкт-Петербург,
2012, стр. 83.
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Формално окончање руске антитерористичке операци
је у Чеченији и околним областима, односно Другог чечен
ског рата 16. априла 2009. године, није довело до деескала
ције тероризма директно или индиректно повезаног са Се
верним Кавказом. Већ 15. маја 2009. године је организован
терористички напад на зграду Министарства унутрашњих
послова у Грозном. Терористички напади и претње напа
дима трају без прекида до данашњих дана. Примера ради,
у Москви је 26. новембра 2013. године ухапшено четрнаест
наоружаних чланова организације „Ал Такфир вал-Хиџра“,
једне од најрадикалнијих међународних исламистичких те
рористичких група, основане почетком седамдесетих година
ХХ века у Египту, која је, према писањима Франс-преса, по
везана са Ал Каидом.
Овај и слични случајеви указују да ће етно-сепарати
стички тероризам и у будућности представљати прворазрад
ни безбедносни изазов за Руску Федерацију, која већ дужи
низ година интензивно трага за делотворним превентивним
и репресивним политичким, административним, економ
ским и другим мерама за његово ефикасно, дугорочно и одр
живо превазилажење.
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Relja Zeljski
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF
COMPLEX FORMS OF POLITICAL
VIOLENCE: TERROR ISM IN NORTH
CAUCASUS FROM 1994 TO 2009
Resume
Process started by the dissolution of Soviet Union contribu
ted greatly to intensifying of centrifugal and dissenting forces and
escalation of different, base and complex forms of political vio
lence within the territory of Russia, principally in North Cauca
sus region where between the years 1994 and 1996 and between
the years 1999 and 2009, two consecutive local armed conflicts
known as the First and Second Chechen War have erupted. As
early as 1990s the proponents of separatist tendencies in North
Caucasus became a part of global jihadist network.  In an effort
to further their political and economic goals, they increasingly
relied on terrorist methods, even though on an international sta
ge, they tried to present themselves as guerrillas, freedom fig
hters and an opposition to terrorism sanctioned by government in
Moscow. In addition to the broad general factors that gave rise to
global terrorism, the advent of terrorism in Russian Federation
was facilitated by several distinctive factors such as: activities of
political and other organizations prone to utilizing violent met
hods; Unlawful operation of criminal organizations aimed at de
stabilizing the society; weakening of state control over economic
and financial resources, as well as over the arms trade and traffic;
insufficient defense and lax security measures over military sites
and installations which therefore served as sources of armament
for violent non-state actor organizations; pervasive legal nihi
lism; widespread use of mercenaries and professional assassins;
involvement of significant number of members of Ministry of De
fense, Ministry of Internal Affairs and Federal Security Service
in  criminal activities and organizations; infiltration and opera
tion of foreign extremist and terrorist organizations and religious
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sects on the territory of Russian Federation; high permeability of
Russian boarders to refugees from CIS countries and other neig
hboring states. Negative influence of public media, instrumental
in creating and perpetuating the cult of violence. Confluence of
these factors contributed significantly to making the Russian Fe
deration a target of some of the most brutal terrorist attacks. One
such attack, occupation of the school in the town of Beslan by a
group of terrorists from North Caucasus when great many people
were taken hostage, resulted in death of a large number of chil
dren. Initially, Russian government and security forces were una
ble to find adequate means of combating terrorism, but have in
time, taken an uncompromising stance in opposition to all forms
of political violence, using a wide array of methods and vast ma
terial resources. This dissertation is an analysis of causes, bases
and consequences of terrorism originating in North Caucasus
region, as well as an attempt at outlining most important theo
retical realizations and practical experiences of the state-organs
of Russian Federation in enacting a comprehensive antiterrorist
strategy. Intense study of terrorism in North Caucasus region fo
und its scientific and social justification in recent events in this
area of the world, which suggest that ethno-separatist North Ca
ucasus terrorism will remain a supreme security challenge and a
key threat to the stability of this region, as well as to the stability
of the entire Russian Federation.
Keywords: North Caucasus, causes and bases of terrorism,
Wahhabism, global terrorism, financing of terrorist
actions, psychological profile of terrorists.

Овај рад је примљен 16. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на са
станку редакције 27. новембра 2014. године.
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ПОЛИТИЧКО РЕШЕЊЕ 
СЛУЧ АЈА ПРЕВЛАК А***
Сажетак
Овај научни рад за предмет истраживања има изна
лажење политичког решења за случај Превлака. Полуострво
Превлака чини, заправо, земљоуз (истог имена) који се проду
жава у полуострво-рт Оштра (или Оштро) на самом улазу
у Бококоторски залив, на његовој крајњој, југозападној стра
ни. Издужено полуострво-рт је спорна територија Републи
ке Црне Горе и Републике Хрватске, и од великог је значаја
за контролу читавог Бококоторског залива, јединог фјорда
у појасу Медитерана. Територијални значај који спорно под
ручје има по Републику Хрватску, и безбедносни значај који
има за Републику Црну Гору додатно се усложњава значајем
који овај простор има за Републику Српску (БиХ) – на коју
се посредно и непосредно наслања, али и за Републику Срби
ју – због бројне српске популације у општини Херцег Нови,
и непосредног суделовања Србије (као конституента СРЈ и
СЦГ) у преговорима око Превлаке. Истраживање захвата
период од распада СФРЈ (1991) до данас. Аутори су истра
живању феномена пришли мултидисциплинарно (међуна
*

Научни сарадник. Инстит ут за политичке студије у Беог рад у
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*** Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, а који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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родни односи, међународно јавно право, мировне студије), уз
коришћење разнородних метода (упоредни метод, студија
случаја, статистички метод, анализа садржаја...) како би
дошли до предлога мера за решење случаја.
Кључне речи: Превлака, мировне студије, међународне гра
нице, распад Југославије
Треба ли уопште појашњавати значај који међународни
спор по питању Превлаке има по националне интересе Репу
блике Србије?
Простор Превлаке има важну улогу по српски нацио
нални простор уопште, па тако и по Републику Србију. Нај
пре: а) Република Србија је доскора била једна од две држа
ве-чланице (конституенте) Државне заједнице Србија и Цр
на Гора (и пре тога Савезне Републике Југославије – СРЈ), и
заједно са Црном Гором учествовала је у ономе што бисмо
назвали историјом политичких односа у случају Превлаке;
б) у Црној Гори живи готово 1/3 популације која се изјашња
ва да је српског етничког порекла, па Србија има легитимне
интересе у тој Републици; в) у пограничној општини Хер
цег-Нови (о чијем ће простору у дисертацији, између осталог,
бити речи) се чак 63% становништва изјашњава да су етнич
ки Срби; г) управо у општини Херцег Нови налази се један
од конзулата Републике Србије у Црној Гори (што сликовито
говори о значају који овај део Црне Горе има и за Републи
ку Србију); д) Република Србија је и непосредно заинтере
сована за решавање спора у вези Превлаке не само зато што
су неки од актера догађања у вези спора око Превлаке били
држављани Србије већ и како би допринела развоју и про
сперитети подручја на коме живи бројна српска заједница;
ђ) Превлака је простор који је дуго времена (са Конавлима)
био у саставу српских земаља, на њој се налази православна
црква из раног средњег века, а чак је и била седиште право
славне (зетске) епископије; е) непосредно наслањање Репу
блике Српске (БиХ) на окружење Превлаке, најављени спор
око Суторине и Игала, и потреба мирног суживота грађана
Црне Горе, Хрватске и БиХ (Републике Српске) додатно уве
ћавају значај ове теме.

Етимологија и географија Превлаке
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Овде ће бити речи о Превлаци. Етимолошки и генерич
ки реч Превлака потиче од «превлачити». То је простор пре
ко кога се може прећи. Реч је дакле о узаном и танком земљо
узу, где се са једне обале на другу обалу може прећи копном,
лаганим ходом – очас. Због димензија полуострва (површине
свега 1 km²/ тачније 93,33 хектара, дужине правцем: северои
сток→југозапад од 2600m, и ширине од 150-500m), Превлака  
је нешто између полуострва и рта, па се у стручној термино
логији назива рт Оштра, односно рт Оштро. Смештено је у
јужном Јадрану, на југозападној страни улаза у Бококотор
ски залив. У до краја неодређеној географији неки читаво
подручје од Њивица на истоку до Молуната на западу нази
вају Превлака. Ипак већина људи под Превлаком подразуме
ва само спорно подручје државне границе између Црне Горе
и Хрватске и то оно унутар бококоторских, заливских вода.
Још је уже тумачење према  коме Превлаку чин само рт Оштра и унутрашње обале и воде залива. Ипак, најпрецизни
је одређење одбацује чак и да је сам рт Оштро – Превлака,
већ Превлаком назива само мали земљоуз који спаја копно са
ртом. (Видети мапу 1, испод).
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Историјат припадништва Превлаке
Археолошка ископавања на овом локалитету не указу
ју на постојање сталних насеобина ни у позном палеолиту.
У античко доба Превлака се налази у саставу римске про
винције Илирикум. Са Великом сеобом током V, VI и VII
века околином Превлаке овладава словенско становништво.
Током средњег века на Превлаци је изграђена црква Светог
Арханђела Михајла. Нешто касније на овом полуострву-рту
столује зетска православна епископија. Тако је поред града
Стона на Пељешцу, и Превлака било важно средиште грч
ког обреда хришћанске цркве, и касније православља, у овом
делу Европе. Од VIII века Превлака је у саставу српских
држава: Травуније (Требињске области), а потом и Бодино
ве Дукље.1 Дубровачка Република откупила је 24. јуна 1419.
године од Сандаља Хранића Косаче источни део Конавла.2
(Видети слику 2, испод)

1

2

Српске зем ље протезале су се од ушћа Цетине до ушћа Бојане. Пола ста
новништва било је грчког, а пола латинског обреда. (Luka Svilović: Kratka
povjesnica Dalmacije, Dubrovnik, 1861, str. 42: «Zemlja Srbljah se je među Ceti
nom i Barom lučila u četir i županije: Neret va ili Poganija, Zahumlje, Trav unija sa
Konavlima i Duklja.»)
Растислав В. Пет ровић: Дубровник и Превлака до 1939. никада нису припа
дали Хрватској, Стручна књига, Беог рад, 2002, стр. 39: «Кнез Грг ур Вуко
сављевић 1418. године спомиње међу људима који су плаћали царин у пред
Стоном Србље и Влахе.»
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Ово територијално ширење захвата простор од: се
ла Поповићи према утврђењу Соко на Сњежници, те област
Суторине до рта Оштро. Тако се Дубровачка република нов
цем шири на источну страну и улази у бококоторски залив.3
Са отоманским освајањима Турска избија на ове просторе, а
њено повлачење праћено је турским тампон зонама између
Дубровника и Венеције: једна код Неума, а друга у Игалу и
Суторини. (Видети мапу 3, испод)

Нестанком Дубровачке републике (1806) простор на
дуже време потпада под Аустријску царевину, а граница Ду
бровачке републике нестаје. Аустријанци схватају страте
шко-безбедносни значај Превлаке и граде утврђење на рту
Оштра.4 Распадом Аустро-Угарске Превлака улази у састав
краљевине СХС, а потоњом регионализацијом припада Зет
ској бановини. Споразумом Цветовић-Мачек (1939), који ни
када није ступио на снагу, Превлака (и појас око ње) улазе у
састав бановине Хрватске. Током Другог светског рата Бока
которска постаје саставни део италијанске краљевине, а гра
ница између НДХ и Краљевине Италије се помера западно,
3

4

Иван Кал уђеровић: Оштри рт – а не Превлака, Беог рад, 2004, стр. 93: «Ро
вински каже: Иван Црнојевић је продао своју провинцију Конавле, а у Ље
топису стоји: да је Иван Црнојевић «дао у залог» Конавле Дубровчанима за
неколико хиљада сребрних дуката.»
Stjepo Obad: “Konavoska Prevlaka u središtu dijela europske diplomacije”, Zbor
nik radova – Jugoistočna Europa 1918-1995, http://www.hic.hr/books/jugoistoc
na-europa/obad.htm#prevlaka: “Za austrijske, odnosno austrougarske uprave,
Prevlaka dobiva strateško značenje i to tako sto je sredinom pedesetih godina na
njezinu vrhu izg rađena tvrđava (For), potom svjetionik, mol i cesta, sve u vojne
svrhe. Otada je u tvrđavi stalna vojna posada koja ostaje sve do raspada Monarhije
godine 1918.”
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ван бококоторског залива, надомак Ћилипа. (Видети мапу 4,
испод)

Након Другог светског рата уредбом из 1952. године
разграничење између Црне Горе, Хрватске и БиХ спроводи
се тако што границе Дубровачке републике унутар залива
остају нетакнуте, али више нема тампон зоне преко Сутори
не до Игала (и изласка БиХ на “друго” море кроз Суторину
до Игала). Ово стање траје до распада СФРЈ.

Сукоб око Превлаке (1991-1992) и почетне ми
ровне иницијативе
Мировни процес решавања спорног проблема Превла
ке настао је у моменту великих ратних сукоба на простору
бивше СФРЈ. Сукоб између крајишких Срба и хрватских сна
га увелико је беснео септембра месеца 1992. године када је
потписан први мировни споразум. Рат на простору БиХ се
тек распламсавао, и читаво окружење је било захваћено рат
ним пожаром. Власти СФРЈ су, од октобра до децембра 1991.
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године, запоселе територије изнад Дубровника (до Сланог).
Пошто су онемогућиле угрожавање општине Херцег Нови
власти СФРЈ/СРЈ су одлучиле да се повуку са Дубровачког
ратишта. Тиме је територија препуштена сада већ међуна
родно признатој Републици Хрватској, а једино што је оста
ло спорно јесте појас Превлаке. Након мучних посреднич
ких преговора обе стране су решиле да се спор реши некон
фликтним средствима – путем преговора између: Републи
ке Хрватске са једне стране, и сада већ Савезне Републике
Југославије – двочлане федерације: Србије и Црне Горе са
друге. Због тога је 6. септембра 1992. године потписан спора
зум о повлачењу трупа Војске СРЈ са Дубровачког ратишта,
као и споразум о мирном разрешењу спора око улаза у Бо
кокоторски залив.5 Тај процес је обухватао: повлачење снага
Војске Југославије ка СРЈ, довођење мировних снага Уједи
њених нација на споран простор улаза у бококоторски за
лив, демилитаризацију шире пограничне зоне и отпочињање
нормализације односа са обе стране спорног подручја.6 Савет
безбедности УН је на основу главе VII Повеље, донео резо
луцију бр. 779 од 6. октобра 1992. године, којом је потврдио
обавезу страна у спору да војно напусте територију, ставља
јући истовремено Превлаку  под  надзор УН. Мандат мисије
је обнављан шестомесечно на основу одлука Савета безбед
ности УН, све док није дошло до политичких заокрета на
обе стране. Демилитаризована зона је била издељена на две
области.  У  жутој  су  боравиле  полицијске  снаге  страна  у  
спору,  док  су  у  плавој супервизију  обављале  посматрач
ке мисије међународних снага. После закључења Споразума
о нормализацији односа између СР Југославије и Републике
Хрватске 1996. године, стране су се обавезале да приступе
решавању проблема око спорног подручја. Неконфликтност
5

6

Гавро Перазић: «Границе унутар југословенских територија, рад Комисије о
унут рашњим границама Југославије и проблем Превлаке као Југословенски
проблем», Зборник радова – Основни принципи разграничења: 31-36, Војно
геог рафски инстит ут, Беог рад, 1994, стр. 34: «Поштујућ и Венсов план, при
стали смо да се повучемо из осталих делова Хрватске».
Гавро Перазић: Бококоторска Превлака – међународно правни проблем,
Стручна књига, Беог рад, 1995, стр. 89: «Након успостављања УНП А-зоне
командант снага УН, генерал Намбијар је 10. јула 1992. године пок рен уо ово
питање повлачења ЈНА у склоп у повлачења Војске Југославије из целе Хр
ватске, па наравно и из рејона Дубровника и Превлаке као делова Хрватске.»
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спора бива додатно продубљена Протоколом између влада
СРЈ и Републике Хрватске о мирном режиму уз јужну грани
цу из 2002. године када се одређују привремене зоне на коп
ну које припадају Републици Хрватској односно СРЈ (Црној
Гори), и када се врши повлачење мировних снага ОУН-а са
овог простора. На основу тог споразума, Хрватска је успо
ставила контролу над копненом границом на Превлаци, али
је на мору уведен привремени гранични режим. «Уз демили
таризацију копненог подручја, дошло је и до поделе надле
жности тако што се Југославији (Црној Гори) признаје право
на јурисдикцију у северном подручју изнад Конфина, док се
Хрватској уступа исто право у простору југозападно од Кон
фина.»7 Стране су кроз споразум пристале да се у морском
подручју западно од праве линије која се протеже од Конфи
на до тачке удаљене три кабла од рта Оштро на спојници рт
Оштро – рт Весло, искључи присуство цивилних и војних
снага. Привремено разграничење територијалног мора спо
разумом полази од тачке која је три кабла удаљена од рта
Оштро – рт Весло. Она се потом наставља правом линијом 12
наутичких миља, азимутом 206, све  до  отвореног  мора. Из  
Протокола  се  види  да  су  стране  поштовале  правила о пру
жању територијалног морског  појаса. Заливи Бока которска
и Траште су обухваћени унутрашњим морским водама, по
што природан улаз у залив није шири од 24 наутичке миље, а
површина није једнака или већа од површине полукруга чији
је пречник линија која затвара улаз у залив, док су обале су
остале под суверенитетом СРЈ. Тренутно је и даље на снази
Протокол о мирном режиму уз јужну границу из 2002. го
дине. Овај Протокол је Републици Хрватској препустио коп
нену границу југозападно од Конфина, али без права на ко
ришћење заливских вода којим би њена већа пловила могла
да улазе унутар територијалног мора све до рта Конфин. Са
друге стране Република Црна Гора се одрекла суверенитета
над најзападнијим делом Бококоторског залива, и тако дове
ла у питање безбедност располагања бококоторским заливом
који јој припада по међународном праву. Ситуација је таква
да се тренутно не назире политичко решење спора, иако би
7

Duško Dimit rijević: “Međunarodno-pravni tretman graničnih sporova na prosto
ru bivše Jugoslavije”, Međunarodni problemi, 3-4/2003: 354-373, IMPP, Beog rad,
2003, str. 367.
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палетом неконфликтних мера спор могао бити решен без на
метања решења путем правног ауторитета (арбитраже пред
Међународним судом правде).

Стварање амбијента за мировно решење
случаја Превлака
Посредна средства неконфликтног решавања политич
ког спора у случају Превлаке подразумевају мировне инстру
менте којима се ствара амбијент да се сукоб:  примири, стави
под контролу и да се изгради међусобно поверење сукобље
них страна, како би непосредан преговарачки процес могао
да произведе исход којим би обе стране у сукобу биле задо
вољне. Ови поступци обухватају следеће фазе:
1. Обустава ратних дејстава у које спадају: процес об
уставе ватре, довођење мисије УН-а на и око Пре
влаке, демилитаризацију под којом се подразмева:
уклањање тешког наоружања, пренамену војних
објеката и инфраструктуре (разминиравање, уни
штавање тешког и лаког наоружања, пренамена вој
них објеката);8
2. Постављање заједничких полицијских и царинских
пунктова;
3. Креирање јавног мњења базираног на добросусед
ским односима и мирољубивој коегзистенцији (кроз
средства јавног информисања, међукултурну сарад
њу пограничних области, кроз образовни систем и
едукацију младих нараштаја);
4. Добросуседски односи и политика узајамног разу
мевања (подстицање и креирање заједничке поли
тике у окружењу земаља у сукобу кроз различите
пројекте и програме, регионална сарадња локалних
самоуправа и интензивирање односа суседних села:
Витаљине, Митровића, Марића и Поповића са једне
стране, и: Жвиња, Њивица, Игала, Суторине са дру
ге);9
8
9

Bojana Lakićević: Pravni aspekt Prevlake u svjetlu međunarodnog prava, Master
rad, Pravni fak ultet, Beog rad, 2008, str. 20: “Vojni objekti na Prevlaci ili će biti
srušeni ili će biti izv ršena njihova prenamjena.»
Становницима Витаљине је Херцег Нови био «центар животних односа, и
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5. Досезање заједничких спољно-политичких циљева
Хрватске и Црне Горе  (европска и/или евроатлант
ска перспектива);
6. Прекогранична сарадња кроз слободу размене: људи,
роба и капитала;
7. Рад на заједничким инфраструктурним пројектима
од обостраног интереса и користи (електрификација
мреже, водоводна траса: Требишњица→Плат→Хер
цег Нови, изградња нове саобраћајнице код Конфина
и проширивање старих на граничном прелазу: Дебе
ли бријег § Карасовићи);10
8. Изградња туристичко-забавних и рекреативних
садржаја у демилитаризованој зони (Национални
парк «Превлака», комплекси хотела, спортски тере
ни и други забавни садржаји);

Почетне позиције, ток преговора
и могући расплети
Пре почетка преговора, још 1992. године, стране у спо
ру договориле су да ће  овај поступак бити без преседана у
пракси међународних спорова када је о унутрашњим, залив
ским водама реч.
Преговарачке стране су пошле од потпуно супроста
вљених позиција:
а) за српско-црногорску страну (СРЈ) питање Превла
ке је постављено као питање улаза у Бококоторски залив
и његове контроле. За ову страну је Превлака безбедносно
питање, коме треба претпоставити територијално питање.
Напросто, овде мора доћи до размене територија, како би се
њихово зад ржавање у хрватској држави орјентисало би их ка цент рима Цав
тат и Дубровник, који су много удаљенији од Игала и Херцег Новог». (Гавро
Перазић: Бококоторска Превлака – међународно правни проблем, Стручна
књига, Беог рад, 1995, стр. 117).
10 Sand ra Jović-Mazalin, Josip Far ičić: “Geog rafske osnove društveno-gospodar
skoga vrednovanja poluotoka Oštre (Prevlake)”, Ekonomska i ekohistorija, 1/2013:
150-165, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistor iju, Zag reb, 2013,
str. 151: “Prema Martínezovom modelu prekog ranične suradnje (Martínez, 1986)
prostor Oštre mogao bi se definirati kao otuđeno prig ranično podr učje. Osnovno
obilježje tog tipa prig raničnog podr učja je ratno i postratno stanje, političke nape
tosti, etnički sukobi, ter itor ijalne pretenzije i sl. Suradnja je pak mog uća, prema
Martínezu (1986) kada postoji gospodarska i društvena komplementarnost, te pri
jateljski i stabilni odnosi između dviju susjednih država.”
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омогућило пуно располагање над заливом ономе на кога от
пада преко 95% залива, а то је СРЈ (Црна Гора).
б) са друге стране, Хрватска је ово питање третирала
као територијално питање, и као кључан аргумент истица
ла да Превлака и Рт Оштра катастарски припадају селу Ви
таљина (СР Хрватска).11 За Хрватску страну Превлака јесте
“сигурносно питање”, и оно се као тако ваља решавати, али
без задирања у територијални интегритет Републике Хрват
ске, којој “неспорно припада оспоравано подручје”.12
Тако је током преговора аргументовано „за и против“
треба ли уопште задирати у територијални спор, или све
пребацити на раван безбедносног питања. Хрватска страна
је истакла неспорност припадања рта Оштра Хрватској, и по
зивала се на увид у катастарске књиге. Насупрот томе црно
горско-србијанска делегација је оспоравала суверенитет Хр
ватске на спорном подручју аргументацијом да су на рту Оштро одувек биле снаге ЈНА, и да је то земљиште изузето из
надлежности СР Хрватске, као подручје од стратешког зна
чаја по безбедност Бококоторског залива.13 Послове царин
ске контроле у доба СФРЈ преузимала је полицијска управа у
Зеленици (СР Црна Гора).14 У прилог томе делегација СРЈ је
истакла аргумент да је Превлака и сам рт Оштро одувек не
насељен, те да је овај комад копна искључиво безбедносна и
стратешка тачка. Хрватска се позивала на то да је Превлака
била неотуђиви део Дубровачке републике, чији је правни
11 “Poluotok Oštra pripada Donjoj Vitaljini u okvir u katastarske općine Vitaljina.”
(Ibidem, str. 153).
12 Radovan Pavić: “Problem hrvatsko-crnogorske granice na mor u”, Anali hrvat
skog politološkog društva, 1/2012: 261-281, Hrvatsko politološko društvo, Zag reb,
2012, str. 263: “(...) jedna od najvaž nijih postavki u razmat ranju granice jest ona
koja tvrdi da problem nije geostrateško-sig urnosnog, a ni plovidbeno-gospodar
skog značaja (zat vorenost), na čemu inzistira Crna Gora, nego da se radi o terito
rijalnom pitanju, inače logičnom u uvjetima najnovije politogeneze i Hrvatske i
Crne Gore.”
13 Sand ra Jović-Mazalin, Josip Far ičić: “Geog rafske osnove društveno-gospo
darskoga vrednovanja poluotoka Oštre (Prevlake)”, Ekonomska i ekohistorija,
1/2013: 150-165, Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistor iju, Zag reb,
2013, str. 161: “... 1958. doneseno rješenje prema kojem zemljište na Oštri postaje
općenarodna imovina kojom upravlja Državni sek retar ijat za poslove narodne od
brane.”
14 Лучка капетанија Зеленика обу х вата «подручје омеђено границом која иде
од увале Превлака обалом до Рта Оштра...» (Гавро Перазић: Бококоторска
Превлака – међународно правни проблем, Стручна књига, Беог рад, 1995,
стр. 124).
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наследник Хрватска, и истицала да је простор око Превлаке
са граничном тачком на Конфину била уцртана и у Бановину
Хрватску 1939. године. Делегација СРЈ је оспоравала позива
ње Републике Хрватске да је правни наследник Дубровачке
републике. Уз то истицала је да је позивање Хрватске на при
падништво Превлаке Бановини Хрватској ирелевантно, јер
Бановина никада није “заживела” као државно-правна тво
ревина у оквиру Краљевине Југославије.
Ипак, на крају је црногорска страна “легла на руду”,
и зарад будуће евроатлантске перспективе пристала да се
одрекне претензија на копнени део границе који би Хрват
ску удаљио од приступа Бококоторском заливу. Црногорска
страна се сакрила иза потписа тадашњег савезног министра
спољних послова Горана Свилановића, који се ратификовао
Протокол између влада СРЈ и Републике Хрватске о мирном
режиму уз јужну границу из 2002. године. Овим протоколом
граница на копну остала је онаква каква је виђена очима хр
ватске стране у спору. Гранична тачка је данас дубоко уну
тар западне стране бококоторског залива испод рта Кобила,
на Конфину. Хрватска застава се завијорила унутар залива, а
све остале техничке тачке из потписаног Протокола су имале
за циљ само да ублаже сада већ неспоран суверенитет Хрват
ске у том делу залива.15
Детаљи из Протокола су имали за циљ да ублаже су
веренитет Хрватске у Бококотоском заливу до пуне норма
лизације односа две стране у спору. Он је на мору предвиђао
ограничени суверенитет Хрватске у следећим тачкама:
• Републици Хрватској је додељен ограничен простор
унутар заливских вода;
• успостављен је заједнички суверенитет Хрватске и
Црне Горе у акваторију где Хрватска пенетрира у
Боку которску;16
15 Да је Протокол велика хрватска међународна победа признаје и мож да по
најбољи хрватски познавалац проблема Превлаке, колега-знанственик Радо
ван Павић, који каже: “Zato nakon svih pohvala upućenih Protokolu, kao veli
kom hrvatskom uspjehu – dolazi neizbjež ni ali. I o tom ali bit će riječi u ovom pri
log u koji se bavi raščlambom Protokola.” (Radovan Pavić: “Raščlamba Protokola
u svezi sa granicom između Republike Hrvatske i Crne Gore”, Geoadria, 2/2010:
287-303, Hrvatsko geog rafsko društvo, Zadar, 2010, str. 288) Протокол хрватска
страна недвосмилено оцењује као успех, с тим што увек има неко “али”, које
крњи ту побед у.
16 Војислав Белоица: Превлака херцегновска, ИКП Никола Пашић, Беог рад,
2004, стр. 40: “Бококоторски акваторијум је под нашом јурисдикцијом, сем
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• привредна активност Хрватске унутар тог аквато
рија је сведена на ограничен дневни улов рибе, а у
њега могу заћи само мањи бродови (барке). На овај
начин Република Хрватска нема пун суверенитет на
обалном подручју који јој је протоколом додељен. Па
ипак, иако на први поглед неповољан по хрватске на
ционални интересе, овај протокол у суштини повла
ђује хрватској страни из неколико битних разлога:
• копнени појас до Конфина предат је Хрватској на
управу и у пуну надлежност;
• копнено разграничење има статус «пресуђене ства
ри» (res iudicata);17
• морско разграничење привременог је карактера; за
очекивати је да оно може бити даље решавано само
у прилог хрватске стране, како би се решење ускла
дило са међународним правом;
Како год било, за очекивати је расплет замршеног по
литичког чвора. Инструментима мировног решавања спора
створен је амбијент да се исти разреши. Сукоб је из доме
на рата преведен на преговоре. Хрватска амбиција неће се
помирити са двојним суверенитетом, тзв. сувласништвом
(condominium-ом) над малим морским, заливским појасом
који јој је према Протоколу привремено додељен. За очеки
вати је да ће Хрватска тражити уклањање condominum-a над
заједничке јурисдикције по линији Конфин – Рт Оштро.”
17 У прилог “пресуђене ствари” и изјава доцента поморског и прометног права
из Хрватске, Горана Војковића: “Poluostrvo Prevlaka je dio hrvatske državne
teritorije i oko toga vjer ujem neće biti dalje ozbiljne rasprave. Otvaranje tog pi
tanja od strane službene politike Crne Gore bi se moglo shvatiti kao ugrožavanje
suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske. Na samom poluostr
vu, Hrvatska obavlja suverenu vlast, tvrdi Vojković.” (http://www.kodex.me/cla
nak/37256/vojkovic-sporno-je-samo-razgranicenje-na-mor u).
Сасвим суп ротно стајалиште заузимају црногорски парламентарци: “Члан Од
бора за међународне односе и исељенике Скупштине Црне Горе и посланик
Демок ратског фронта Коча Павловић рекао је да се привремени протокол из
2002. ни на који начин не може смат рати док ументом о разг раничењу, нити
на обали нити у дотичном приобаљу, када је у питању граница између Црне
Горе и Хрватске.” Како је додао Павловић: “Велик и проблем представљају
нова тумачења која долазе из званичних кругова Хрватске, који привремени
протокол тумаче као акт којим се дефинише граница на копн у, што није тач
но.” (Новица Ђурић: “Заг реб – Превлака је под хрватском јурисдикцијом”,
Политика, од 2. авг уста 2014, стр. 4, http://www.politika.rs/rubrike/region/Za
greb-Prevlaka-je-pod-hrvatskom-jurisdikcijom.sr.html)
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додељеним појасом унутар-заливских вода,18 и проширење
граничног појаса, позивањем на међународно право (Видети
мапе 5 и 6 испод).

18 Унут рашње морске воде дефиниш у се као: простор од обале до границе од
које почиње територијално море. (Видети у: Јован Илић, Миломир Степић:
“Границе држава – дефиниција, класификација и принципи разг раничења”,
Зборник радова – Основни принципи разграничења: 15-26, Војногеог рафски
инстит ут, Беог рад, 1994, стр. 17) Са друге стране, под територијалним мо
рем подразумева се “појас ограничен линијом удаљеном 12 миља од базне
линије. И на ову зон у се протеже суверенитет државе уз једн у напомен у –
право слободне пловидбе имају бродови под свим заставама”. (Ibidem)
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Црногорска страна имаће знатно тежи посао. У поли
тичким преговорима она се олако одрекла права на исправку
територијалног разграничења са Републиком Хрватском.19
Тиме је довела у питање право располагања Бококоторским
акваторијем. Тренутни status quo у погледу располагања
унутрашњим морем јој иде у прилог, али је он привременог
карактера. Уколико би се посегло за међународном арбитра
жом сва је прилика да би спор могла да изгуби, а тада следи
ревизија граница на мору. Ревизија  може да угрози виталне
интересе Црне Горе, јер велики бродови у том случају не би
могли да упловљавају страном од острва Мамула ка рту Ми
ришта, пошто је ту улаз у залив знатно плићи.
Ових дана постаје актуелно промишљање да би про
даја и приватизација Националног парка “Превлака” могло
да буде решење читавог случаја. Тада би  Национални парк
“Превлака” могла да откупи Црна Гора (или нпр. Србија, па
чак и Република Српска). И премда би рт Оштро, и појас иза
Превлаке, и даље потпадали под правни систем Републике
Хрватске, његов будући власник би куповином тог тла могао
да разреши корен сукоба, и да потпуно маргинализује диле
му: безбедност Боке которске (и Црне Горе) и/или очување
територијалног интегритета Хрватске.
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“PREVLAK A”
Resume
Final decision regarding the border dispute to be resolved
Prevlaka political instruments of peace politics – the negotiation
of conflicting parties. Military overcome and legal adjudication
is not a good solution because it takes the legitimization of the fu
ture outcomes of both parties to the dispute. As things stand: the
land border will belong to the Republic of Croatia, Montenegro
you possibly can meet the limited sovereignty of Croatia within
the Bocca-Catarro bay. However, Croatia will settle for such an
outcome, and the decision of the arbitration issue remains open.
Keywords: coating, peace studies, international border, the disin
tegration of Yugoslavia.
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СРБИЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН „КУЛТУРНИ
РАТ“ У КОМЕ БИ ПРВА И ТРЕЋА
СРБИЈА ПОБЕДИЛЕ ДРУГУ
Поједини људи
понос духа сузе,
па до неке среће
могу да допузе…
Aл’ народ ниједан
до највеће среће
допузио није –
па ни одсад неће!
Јован Јовановић Змај
(Из песме „Пузологично посматрање”, 1884)

Увод
Аутор овог чланка је експериментални психолог, чија
је једна од специјализација квантитативна критичка анализа
одлучивања у судском систему и који је „тврд” логичар и
методолог. Приступ теми је феноменолошки јер истинска
вишестрана научна анализа - психолошка, социолошка,
политиколошка, системска - веома компликоване тематике
изложене у провокативном наслову текста за сада није
логистички могућа.
*

Редовни професор психологије Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу
(University of California, San Diego) и Београдског универзитета.
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Прва, Друга и Трећа Србија су политички, социолошки
и културолошки појмови који су добро познати јавности у
Србији, мада су ти термини непреводљиви и мало значе
другде у свету. Међутим у следећем одељку, посвећеном
Трећој Србији, биће такође прецизније указано и на значења
Прве и Друге, као и на вишеструкост њихове супротстављености, и различитост од Треће.1 Уз то, признајем да у чланку
постоји одређена амбивалентост, јер је аутор нагонски сколон
Првој Србији, а припадник је Треће, по његовој сопственој
дефиницији.
„Културни рат” је филозофско-социолошки појам
са дугом историјом на буквално свим континентима.
Академска полемика о тектонским културним поделама је
често претходила ако не рату зараћених војски, а оно уличним и герилским борбама. Чак и у овом моменту, озбиљан
културни рат је веома жив, на пример,   у САД, Великој
Британији, Француској, Немачкој, Русији, Италији, Индији,
Кини, Чилеу, Боливији, Бразилу, Јужној Африци, и многим
другим земљама. Тај рат се одвија изазивајући несагледиве последицама.2 У многим случајевима, поглед на свет,
културу и сопствену историју је сурово наметан побеђеним
земљама од стране опортунистичких „победника”, у чему
је Србија најеклатантнији недавни пример, мада свакако не
и последњи. Одличан кратак преглед идеје културног рата,
укључујући и Србију, дао je социолог Слободан Антонић
прошле 2013. године.3

1

2

3

Појам Трећа Србија дефинисао сам у два чланка који су објављени 2009.
године. Први од тих чланака, под насловом „Трећа Србија”, појавио се у
НИН-у бр. 3062 од 3. септембра 2009. У проширеном облику, под насловом
„Прва, Друга и Трећа Србија”, чланак је објављен у часопису Нова српска
политичка мисао већ 4. септембра 2009. Политичка странка Трећа Србија је
основана, колико сам упућен, тек 2012. године. Њен „програм”, објављен на
велика звона у дневним листовима и таблоидима, представља, све у свему,
само минимално поправљену верзију другосрбијанске идеологије. Нисам
поласкан овом позајмицом од стране те, чини ми се, неозбиљне партије.
Само неколико примера из америчке литературе: Gertrude Himmelfarb, One
Nation, Two Cultures. New York: Knopf, 1999; Jonathan Zimmerman, Whose
America: Culture Wars in the Public Schools. Cambridge, Massachusetts: Harvard, 2002; Irene Tavis Thomson, Culture Wars and Enduring American Dilemmas. Ann Arbor, Michigan: Univ. of Michigan, 2010.
Слободан Антонић, „Увод у социологију културног рата”, Летопис
Матице српске, октобар 2013, књ. 492, св. 4, стр. 445-460.
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Од 1999. године, као последица ултиматума,
бомбардовања, нових ултиматума, затим лажних мировних
уговора и резолуција, наметнуте предаје у замену за западна
обећања за које се већ тада знало да никад неће бити
испуњена, Србија је покорена и потлачена земља. Многи
у Првој и Трећој Србији би рекли да је „окупирана”. Исти
бомбардерски победник, директно и преко својих иностраних
и домаћих инструмената, од тада у великој мери контролише
и културни живот Србије. То је тако, од најотворенијих, могло
би се рећи, бестидних примера, до оних перфидних, у ствари,
скривених само од оних који не желе ни да чују ни да виде.
Или су их „500 година под Турцима”, брозовски комунизам,
посткомунистички, грабитељски квази-неолиберализам и
„буразерски” капитализам научили не само да трпе, већ да
воле и желе, своју потлаченост у култури? То се може схватити
као масован облик „стокхолмског синдрома” који указује на
поистовећење жртве са агресором и тлачитељем, мада је једна
велика разлика у томе да овдашњи „сужњи” често имају финансијске бенефиције на основу свог става. Манифестације
тог става нису, наравно, ограничене на такозвани београдски
„круг двојке”, мада су у њему најбројније.
У наслову чланка и у тексту заговарам победу уједињене
Прве и Треће Србије против Друге не само као „јефтин трик“
у дебати, већ као истински културолошки циљ. Наравно да
не заговарам уличне борбе, али се такође оштро противим
томе да држава шаље 5.000 полицајаца да штите стотинак
хомосексуалаца - који желе да се поносе собом испољавајући
то као политички акт . од протестујућих „фудбаских навијача”. Ма колико понашање тих младића било непримерено
и „хулиганско”, држава дозвољава полицији да туче те
незапослене, једва писмене, сиромашне младе људе без
будућности и начина да се цивилизовано остваре, чинећи
веома мало да конструктивно реши озбиљне друштвене
проблеме који су у корену протеста.
Истовремено, у самим САД – чија амбасада и разни
страни и домаћи саморегулативни извршиоци наредби
диктирају одржавање хомосексуалних парада у друштву
које је буквално на ивици егзистенцијалног опстанка –
већ три деценије велики број клерикалних и лаичких
организација оштро се бори свим средствима против
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„парада поноса”, хомосексуалних бракова и усвајања деце
од стране хомосексуалаца. У земљама са великим упливом
подмићених и корумпираних медија (дакле, не само у Србији
и не само таблоида!) и НВО, те се „параде” користе као штап
који помаже у остварењу политичких циљева САД. О тој
хипотези се писало и другде, али је на српском језику о томе
најаргументованије писао социолог Антонић.4
Упркос трагикомичнoм спиновању владине врхушке,
економска ситуација у Србији је веома тешка, такорећи
очајна. Неимаштина па и глад владају земљом, нарочито међу
пензионерима, села су опустела, индустријске производње
скоро да и нема, цене производа су високе, плате ниске, изузев
у јавним предузећима где се посао добија непотистички или
партијским чланством. Млади, образовани, полуобразовани
и они без посла, хоће да побегну негде, било где. Да ли
политичари схватају шта родитељи те деце осећају и мисле?
Постојећа беда је важан разлог за мој оштар тон, у вези са
другосрбијанским отужним и срамотним жалопојкама због
„штедње на култури”, нарочито због тога што су бројни другосрбијански чланови најгласнијих НВО, као и „културњаци”
и још много бројније, чини се, „културњакиње”, директни
потомци комунистичке номенклатуре из Брозовог времена.
Чак и без банкрота презадужене државе која нема готово
ништа више да прода, немаштина народа и похлепно, безобзирно понашање другосрбијанских жена и људи културе,
у стилу минијатурних Мари-Антоанета, не искључују
могућност да лонац прекипи.5
Шестомесечно пажљиво читање Политике (јун, јул,
септембар, новембар и децембар 2013. године и јануар 2014)
свих суботњих „Културних додатака” и, свакодневно, рубри4
5

Слободан Антонић, „’Геј права’ као империјална батина”, Нова српска
политичка мисао”, 6. октобар 2013, и „’Геј права’ као средство спољног притиска”, Геополитика, септембар 2011.
Упоредити: Мирослав Лазански, „Слободно тржиште, поробљени људи”,
Политика, 25. јануар 2014, стр. 37. Мада се не слажем са величањем Југославије и доба под јармом Броза и СК, што Лазански не само у овом чланку
упражњава, ко разуман се не би сложио са овом његовом анализом: „Незапосленост је постала реална политичка претња, влада се плаши да ће ако
прогура спорне законе, којима се синдикати противе, бити уличних немира,
демонстрација и великих политичких сукоба”. Ваљда није пука коинциденција да се једна велика радничка демонстрација догодила у Београду већ дан
пре објављивања чланка Лазанског, 24. јануара 2014!
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ке „Култура”, пружа репрезентативан увид у стање културе
у Србији у тумачењу Политике под главном уредницом
Љиљаном Смајловић и уредницама „Додатка” и „Културе”
Весном Рогановић и Маријом Ђорђевић. У овом критичком
прегледу биће обухваћене многе уметности и „уметности”,
као и повремене полемике, како унутар другосрбијанског
блока, тако и третман неистомишљеника од стране режимских
културњака, кад се неком „уљезу” уопште дозволи приступ
у рубрику „Култура” и у „Културни додатак”. То се понекад
чини грешком, а понекад да би се глумила објективност.
Важно је имати у виду да „висока култура”, без обзира
на проценат деце и младих који зна ишта о њој, утиче, и
често је смишљена да утиче, бар индиректно, на образовање
младих људи и њихов поглед на свет. Дакле, релевантно
је запитати се да ли ће висока култура коју Политикини
другосрбијански критичари повољно оцењују имати
позитиван утицај, шире гледано, на будућност Србије као
самосвесне и самоуважавајуће земље. Како се Политикини
критичари и уопште, Друга Србија, односе према културном
благу и уметничким традицијама Србије и по којим
вредносним карактеристикама желе да обликују претензије
ове земље да учествује у светским културним активностима
попут, на пример, успешног кандидовања градова у Србији
за „европске градове културе”?
У вези са горњим напоменама, ево неколико примера
који се чине вишеструко поучни. Петар други Петровић
Његош се родио 1/13. новембра 1813. године. Колико сам
упућен, „свечана академија у част два века од рођења
Његоша је отказана зато што влада није дала ни динар за
ту најважнију културну манифестацију у 2013. години”.6
Да ли је коинциденција што је 9. децембра 2013, први пут
после седам или више година, Мило Ђукановић, премијер
Црне Горе, стигао у званичну посету Србији и дао изјаву у
6

„2013. из угла НСПМ”, Нова српска политичка мисао, 13. јануар 2014. Међутим, први потпредседник Владе Србије је обећао да ће држава помоћи „Егзиту”, видети: „Вучић: Држава ће помоћи ‘Егзиту’”, Политика, 21. јануар
2014, одељак „Спектар” (без броја странице). Што се Његоша тиче, за оне
које „мрзи” да читају Горски Вијенац или Лучу микрокозму, довољно је да
прочитају текст „Тле чији је син Владика Раде” Исидоре Секулић; текст је
првобитно објављен у Политици 6. јануара 1939. године и поново у додатку
„Наши великани” јубиларног броја Политике 25. јануара 2014, стр. 12-13.
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којој је нагаласио да нема проблема у односима Црне Горе
и Србије?7 У јубиларном броју Политике за 25. јануар 2014.
(110 година од оснивања), Томислав Николић, председник
Републике Србије, је поменуо Јована Дучића у првој
реченици; Александар Вучић, први потпредседник Владе
Србије, навео је Нушића, Дучића, Андрића и Црњанског
као великане; а Ивица Дачић, председник Владе Србије, је
поменуо Домановићев часопис „Страдија”. Дакле, сви су за
културу, али за највећег песника на српском језику, како је
сам Његош говорио о језику на ком је певао, новца нема.
Свом уводнику у том истом јубиланом броју, Љиљана Смајловић, главна и одговорна уредница, дала је наслов
„Лист пристојних људи”.8 Међутим, није навела своју дефиницију људске пристојности. Имајући у виду горенаведено,
објективан читалац може само да подигне обрве.

Трећа Србија
У Србији су се одавно одомаћиле социолошке и
политичке анализе које се заснивају на идеји о две Србије.
Друга Србија наводно говори о Првој као о маси разуларених
примитиваца, назадних простака и знојавих сељака (ваљда
и радника, нарочито ако су навијачи ФК Рада). За многе у
Другој Србији, већи део српске историје од неких осам
стотина година је митологија, а православље назадно. За
неке у Другој Србији Патријарх Павле је био „ратни хушкач”,
a Патријарх Иринеј „клерофашиста”. Друга Србија је оштро
секуларна и бескомпромисно захтева да се учини све што
би убрзало „евроатлантске интеграције”. Сви до једног су
ватрене демократе, мада су пријеми код Престолонаследника
прихватљиви ако долази и амерички амбасадор. Косово,
егзодус Срба из Хрватске, и Република Српска су неважни или,
још горе, „камење о врату“ којег се треба ратосиљати како би
7

8

Неки културолози у Хрватској су вероватно одахнули, јер да је свечана
академија одржана, можда би се неко од учесника усудио да каже оно што
је под Брозом заташкавано, да је Иван Мажуранић од Његоша присвојио
спев Смрт Смаил-аге Ченгића – како је показала Марија Ковачевић у књизи
Покрадени Његош (Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица,
2013), а коју је Зоран Радисављевић приказао у Политици од 10. јануара 2014.
под насловом „Како је Мажуранић присвојио Његоша?”
Политика, 25. јануар 2014, стр. 1.
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се удовољило „жељама” САД и несметано „ушло у Европу”.
            Већина у Првој Србији, кад уопште разматра Другу
(јер је махом само псује), говори о њеним припадницима као
о „страним плаћеницима” и мисли да пошто су способни
да то буду баш у овом историјском тренутку, онда мора да
су изроди. И да „таквих издајица нигде нема”. Такође каже,
Прва Србија, више или мање артикулисано, да су многи у
Другој Србији живели сјајно у „брозовштини”, са очевима
и дедама „комуњарама”. Не само да су изроди, него су и
непоштени превртљивци. Другим речима, Србији се може
дати дијагноза тоталне поларизације пуне анимозитета и
вулгарности; ако се она не може ублажити, постоји опасност
да подељеност неповратно уруши национално биће које свака
функционална земља мора да има да би опстала и развијала
се.
Међутим, постоји и Трећа Србија. Многи у њој су
ванпартијски, високо образовани људи у Србији које
политички живот у садашњици не интересује и који с
неверицом посматрају како Друга Србија с јефтиним
цинизмом критикује „острашћеност” Прве Србије и
мрзитељски напада њен „говор мржње”. Ипак, већина Треће
Србије је у такозваној дијаспори. Тo су људи који су отишли
у иностранство током претходних 30-40 година, али не на
начин на који су то учинили они којима је Броз шездесетих и
седамдесетих „дозволио” да се „привремено” баве најтежим
физичким пословима у Немачкој да би одатле кући слали
девизе преко потребне трулој квази-социјалистичкој
Југославији (каква иронија и фројдовска пројекција да су
баш брозовци наденули Краљевини Југославији епитет
„трула”). Неки у Трећој Србији су школована деца баш
тих „гастарбајтера”. Друга Србија махом презире старију
генерацију и њено наглашено српство, a зазире од млађе,
мада хоће њен новац. И непријатно јој је, Другој Србији, што
су многи од тих школованих људи, рођених у иностранству,
српски патриоти.
A неки су опет, у Трећој Србији, јер су из најстаријих
српских породица које су припадале вишој средњој и чак
високој класи од средине 19. века. У поређењу са многима у
Другој Србији који су до јуче били „другови и другарице”,
а сад су, да се старински изразимо, грађани или господа
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буржуји (односно Стеријине покондирене тикве), многи у
Трећој Србији су права правцата српска - добронамерна! –
аристократија. Ти су људи далеко боље образовани од оних у
Другој Србији, боље говоре стране језике, имају неупоредиво
боље манире. Трећа Србија је далеко софистициранија од
Друге Србије, а камоли од Прве. Она савршено познаје Запад,
па о њему има објективна, разумна сазнања и гледишта,
што је све много другачије од одбојности које Прва Србија
исконски осећа, као и од често патетично удворничког
става Друге Србије, који потиче, између осталог, од веома
површних представа које њени припадници имају о Западу,
стварним „европским вредностима”, демократским начелима и институцијама, и западном начину мишљења и рада.
Мало ко је у Трећој Србији икад био комуниста или
тзв. јуловац. Мало ко је уважавао Милошевића, мада је став
припадника Треће Србије према Милошевићу често много
одмеренији него онај екстремно агресивни којим Друга
Србија покушава да се додвори Западу, на уштрб минималних
интереса свог народа, а свесно, себично и саможиво
игноришући чињеницу да је последњих двадесетак година
20. века обиловало заиста непредвидљивим компликацијама
и западним ревизионистичким интервенцијама с којима се
Милошевић неуко и осионо сукобио. То Трећа Србија разуме
објективније и боље. Између осталог, неупоредиво дубље
познаје фундаменталну пристрасност не само америчких
него и других западних медија. Познато јој је, на пример,
како се и колико претходно лагало о Вијетнаму, о разним
колонијалним ратовима и пучевима, о западним урбаним
борцима („терористима”) против сировог капитализма и
расизма, као и у којој мери се и даље лаже о разлозима за
експанзију НАТО-а и о ратовима у Ираку и Авганистану.
Скрива се, без обзира која администрација је на
кормилу, на пример, у САД, да су то ратови жељени ad
perpetuum, и да НАТО и даље безочно тврди да је коришћење
бомби са осиромашеним уранијом „дозвољено” правилима
(необјављеног!) рата и да канцерогене последице нису
„научно доказане”. Трећа и Прва Србија не могу да прихвати
ружне НАТО бајке о цивилном становништву диљем Србије
као „колатералној жртви“ ових нарочито злих бомби, док
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Друга Србија затвара очи и уши пред злоделимам или пак
фућка на њих.
Иако многи у Трећој Србији нису религиозни,
осећају дубоко поштовање за Српску православну цркву, а
Патријарха Павла су сматрали и сматрају за свеца, као што je
то чинилa и чини Прва Србија. Да је он био „ратни хушкач”
и „клерофашист” је подла домаћа идеја изнедрена у Другој
Србији, а не у америчкој амбасади. (Понашање усташа 19411945. у тзв. Независној Држави Хрватској је било дегутантно
чак и немачким нацистима.)9 Сваки амбасадор САД је
свестан да 85% Американаца верује у Бога и поуздано знам
из прве руке да им нису симпатичне презриве опаске овог
или оног блогисте, е-таблоида и шорошевских списатељицa
Друге Србије о православним свештеницима.
Припадници Треће Србије су подједнако толерантни
према Гучи и Егзиту, или су пак нетолерантни према обе
манифестације, опет подједнако: виде разулареност на оба
места и не сматрају дроге „европскијим” од шљивовице, нити
хамбургере софистициранијим од прасетине – све то или
воле или не воле, али знају да се све могуће манифестације
дешавају и по западним земљама, а да нико никога не мрзи
због тога. За разлику од Друге Србије, Трећа не налази
„националистичку” длаку у јајету у Књизи о Милутину
Данка Поповића: уместо да је ниподаштава, тронута
је. Трећа Србија се обраћа Другој и каже: „Добро, овај
Милутин у опанцима вас није дирнуо, али како реагујете
на писање о српском селу и Богу Милована Данојлића?”10
9

Друга Србија махом ћути о НДХ, а о садашњим манифестацијама величања
усташтва –   Марко Перковић Томпсон; навијачи и бар два фудбалера
хрватске репрезентације; покрет „Стожер” и уништавање ћириличних табли
на државним установама у Вуковару и конзулату Србије у Ријеци – или ћути
или их релативизује и скида с дневног реда, попут другосрбијанца Миљенка
Дерете, тврдећи да смо, наводно, „и ми такви”: М. Дерета, „Нетрпељивост не
пзнаје границе”, Политика, 12. децембар 2013, стр. 15.
10 „Цео свет је Љиг”, НИН, 27. августа 2009. Један веома познат амерички
песник српског порекла ми је рекао: „Док има традиције, има и наде!” Друга
Србија аутошовинистички презире све традиционално у својој рођеној
земљи. И воли да пљује на њу, чак и ако мало закачи и себе. Тако, као мали
пример, у најави Политике 14. јануара 2014. за програм „Грегоријанци и
јулијанци” на ТВ Војводина 1, пише: „Нормалан свет има једну Нову годину,
а пошто ми тешко спадамо у нормалне, морамо да имамо две.” Људи Треће
Србије мисле да је имати две Нове године симпатично и много безазленије
него имати два писма, од којих се оно аутохтоно систематски потискује од
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О много чему што је ружно и лоше у Србији, а за шта
Друга Србија окривљава и понижава Прву, Трећа Србија има
одмеренији, космополитски став. Друга Србија, укључујући
неке од њених најугледнијих представника, често пати
од неискреног или наивног мондијализма – од правила
пристојног дискурса у јавном животу до правог значења
демократских и правних норми. Просто је невероватно како
Друга Србија неће да зна да наизглед обични људи у западним
земљама, а не само у „дивљој” Србији, вичу самоубицама
„Скочи већ једном!”
За разлику од Друге Србије, Прва и Трећа Србија
сматрају да није било вољног егзодуса Срба из Хрватске, већ
бруталног прогона. И за разлику од Друге, Права и Трећа
чврсто држe у свом историјском сећању покољ Срба у НДХ,
као и Колово и Геншерово бескрупулозно занемаривање
тог покоља као најутицајнијег фактора у одвајању Срба од
нове Хрватске, створене унилатералном сецесијом, a без
Туђмановог давања икаквих гаранција српском становништву.
(Узгред буди речено, Туђман је био најмлађи Брозов генерал.)
Чак и кад размишља о таквим стварима, Другој Србији је
важнији „улазак у Европу и НАТО” од истине и историјски
одговорног понашања.
У поређењу са Другом Србијом, они у Трећој инсистирају
на симетрији у разним политичким и културолошким
односима, као и на критици западног лицемерја. Кадa је неко
из Друге Србије поменуо мучења у Гвантанаму и тајним
америчким затворима у источној Европи преобликованој
у америчког вазала, или стравичне услове у америчким
домаћим затворима? (О чему, као неко ко се професионално
бави психологијом одлучивања у нарочито америчким
правним системима, могу да лично посведочим.) Када је
Друга Србија, у лику, на пример, Верана Матића, потегла
питање неистражених и некажњених убистава и нестајања
најмање пет новинара српске националности на Косову?
Елементарни патриотизам образоване Треће Србије
у такозваној дијаспори није болесна носталгија него нешто
Брозовог времена, а ту је палицу ентузиастично преузела Друга Србија.
Такође пошто Трећа Србија познаје свет боље од Политике и ТВ Војводине,
она зна да се две Нове године славе и у Кини, Кореји, Јапану, Вијетнаму и
многим другим земљама.
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нормално – и мада би то можда била новост за многе чланове
НВО у Србији – подразумева се у свакој западној земљи, a
нарочито у САД. НВО у Србији, чије антисрпске изјаве сви
медији (а највише „сведок времена”) громко цитирају сваки
дан, не добијају новац од дијаспоре, него из „западних”
политички усмерених фондова. Друга Србија није свесна,
или се прави да не зна, у којој мери је локални еквивалент
осећања „Воли Америку или одлази!” уврежен у свест
огромне већине људи у западним земљама.

*
Идеја о две Србије крајње поједностваљује чињенице.
Оправдано се социолошки може говорити о неких четирипет и више Србија. Али ова коју сам назвао Трећом Србијом
нарочито пада у очи својим одсуством као појам у свести
домаћих аналитичара. Међутим, та Трећа Србија може
да буде конструктиван фактор у бруталној националној
подели и политичком манипулисању њоме. Многи из Треће
Србије у дијаспори би желели да се актвно укључе у живот
своје постојбине. Неки, малобројни, су у томе успели, мада
већину, често људе необично успешне у свету, обесхрабрује
дегутантна завидљивост локалних медиокритета у разним
областима – од министарстава до универзитета и културноуметничких установа. Знам из прве руке да се то много ређе
дешава у државама у „региону” – Хрватској, Словенији,
Црној Гори, а да не говоримо, на пример, о балтичким
републикама. Да ли је узрок томе менталитет Прве Србије
или похлепност Друге?

Четири теме
Може се рећи да кроз све теме вариране у културном
додатку Политике   провејава другосрбијанска помодна и
политички тенденциозна деконструкција примењена на
српске околности и традицију, нарочито ону са стварним
националним педигреом.11 Управо због своје диктиране,
11 У једном филозофско-естетичком чланку у коме се Србија не помиње, развио
сам појам „деструктивне деконструкције” – политички тенденциозног
прилаза деконструкцији: Vladimir J. Konečni, “Aesthetic Trinity Theory and
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униформисане политичке тенденциозности, рекао бих да
су другосрбијански деконструкционисти у позоришту и
позоришној критици, као и copy-artists у другосрбијанској
књижевности и ликовним уметностима, махом неважне
ефемере – да ће ти књижевници, уметници, критичари,
заједно са својим делима, бити кратког века.12

Штедња на култури и „култури”
Средином 2013. године, многи на политичкој сцени,
па и чланови владе, су говорили о економској кризи,
предстојећем банкроту државе и потреби стриктне штедње,
а Министарство културе је изјавило да располаже са много
мање средстава него у 2012. години. Вест да је буџет за
културу смањен „на 0,62 процента” и да неће бити новца
за, на пример, Октобарски салон и џез фестивал „Нишвил”,
и мање новца за филм, културњаци су дочекали „на
нож”. Први су се гласно побунили филмски радници и у
телевизијске емисије су хитно убачени дежурни медијски
„културњаци“ попут Дејана Мијача, Светислава Басаре и Живорада Ајдачића.13 Кулминација је достигнута
22. јуна 2013. у 18 часова на Тргу Републике где је одржан
„протест уметника и радника у култури”. Политика је тог
дана видно објавила постер за митинг са огромним словима
„СТОП уништавању КУЛТУРЕ” и текстом, преузетим од
Танјуга, пуним одобравања („Незадовољство уметника и
запослених у култури, већ огорчених и очајних због малог
the Sublime”, Philosophy Today, 2011, Vol. 55, No. 1, 64-73. Видети такође
интервју Политикине Марине Вулићевић са аутором, у коме се користи
термин деструктивна деконструкција у вези са српским издањем Јансонове
Историје уметности, односно њеним „српским” додатком од 32 странице, „Српска уметност у 20. веку”, чији је аутор М. Шуваковић: видети М.
Вулићевић, В. Конечни „Прекид у традицији”, Политика, 6. март 2006.
12 Радош Бајић, цитирајући одломак из романа Лапот (1992, стр. 33) Живојина-Жике Павловића, у коме је јасан велики значај аутентичног српства у
духу и култури овог авангардног редитеља, писца и дисидента, пише: „
Верујем да би били затечени многи проевропски културни душебрижници
које тренутно анимира презир према свему што је национално на српској
културној сцени. Сигуран сам да би запитали да ли је могуће да је Жика
Павловић написао нешто овако.” Политика, 25. септембар 2013.
13 Иван Аранђеловић, „Караклајић: Министар културе зове се Млађан
Динкић”, Политика, 6. јун 2013, стр. 13, емисија Оливере Ковачевић на
РТС-у 1, 13. јун 2013.
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издвајања државе за културу… Глумица Светлана Бојковић
је упозорила да се запостављањем и уништавањем културе
отвара могућност да народ изгуби вредности…”). Три дана
касније, 25. јуна, Политика „Култура” је објавила дуг ауторски
чланак филмског редитеља Срђана Драгојевића под насловом
„Нашој култури треба ‘просвећени апсолутизам’” у коме се,
поред других себичних предлога који су се могли очекивати,
залагао да његове другосрбијанске културњачке колеге
баратају државним новцем: „Зар не би било сасвим логично
и боље да о пројектима из домена књижевног стваралаштва
одлучују људи као што су Владимир Кецмановић, Пиштало,
Басара или Арсенијевић?”14
Жалопојке о стању у култури су се наставиле све
до децембра, с тим да је финансијски моменат понекад
нешто дискретније поменут. Тако је Деана Димитријевић
у ауторском чланку под насловом „Низбрдица у култури”
прво поменула да је „академик Матија Бећковић изјавио
за једне новине како је култура предвиђена за укидање”, а
затим написала да „новац данас најбрже доносе глупост и
неморал”.15 А сликарка Драгана Стевановић, коју је аутор
чланка, Политикина шефица културе Марија Ђорђевић,
14 Један читалац електронског издања Политике, под именом Slavko
J. (25/06/2013 10:05), написао је: „Nestalo para, a? Presusio nepresusni izvor za
smimanje kojekakvih gluposti koje su toliko ponizile i unizile Srbiju u svetu da
nam toliko stete nije nanela ni albanska propaganda. Muka mi je bilo od svih onih
filmova iz vremena predhodne vlasti kao sto su Srpski Film i ostali.” A други,
Драган Јанковић (25/06/2013 01:15), послао је дужи коментар који наводим
у целости, јер је веома релевантан, укључујући наведене писце, редитеље
и композиторе који „припадају” разним Србијама: „Апсолутизам без
просвећености: Србији треба национално одговорна култура. Драгојевић
то не види него за најбоље бира медијски експониране уметнике и
‘уметнике’, какав је сликар Урош Ђурић. какви су национално одговорни
писци стипендисти НВО Басара (годинама без добре књиге) и Арсенијевић
(отпадник из своје културе). Чудо да нема и Милете Продановића и
Великића!! Зар никада овај режисер није чуо за књижевна имена као што
су Милосав Тешић, Иван Негришорац, Душан Иванић, Радивоје Микић,
Александар Јовановић, Драган Хамовић, који су просвећени, а по опредењу
за националну мисију у култури апсолутисти. Или Небојшу Дугалића. Или
[композитора] Светислава Божића. Зашто се режисер не пита како то да
велики европски режисери хоће да снимају филм о Сарајеву 1914. у корист
своје културе и државе, а «велики» српски режисери (који живе искључиво
од донација) снимили би то искључиво по налогу страних, а не своје државе.
Просвећени апсолутизам, Драгојевићу, али прво да важи за вас!
15 Политика, 18. децембар 2013.
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таутолошки описала као уметницу „изразито експресивног
израза”, која је била „више пута на резиденцијалним
програмима у иностранству” изјавила je: „И култура и
уметност и уметници се у овом друштву доживљавају као
вишак”.16
Чему се има захвалити за релативно смањење набоја
у културњачким написима у вези са штедњом, и њиховог
броја, после јуна 2013? Највероватније томе што су закулисни
притисци на оне који одлучују о додељивању новца уродили
плодом – бар за неке потенцијалне примаоце. Тако, док
је у јуну 2013. било одлучено да неће бити средстава за
Октобарски салон, већ 15. јула је Миа Давид, в. д. директора
Културног центра Београда, организатора Салона, могла да
изјави Политици да је претходне недеље потписан уговор са
Министарством културе и да ће „буџет за салон износити
нешто мало више од седамнаест милиона динара, од чега ће
петнаест милиона и двеста хиљада обезбедити град Београд
а два милиона република.”17
Миа Давид је била и члан жирија од пет особа који
је од десет приспелих пројеката за Октобарски салон
2013. изабрао онај који су поднеле четири жене из БиХ и
Словеније, чланице феминистичке уметничке групе ”Red
min(e)d”. Према речима Мие Давид, овај пројект је изабран
„зато што је испуњен један од основних захтева – да пројекат
има критички однос према данашњици.”18 Додала је да
„концепт преиспитује феминистичке теорије” и да победнице
”планирају многобројне едукативне програме и предавања,
што нам је било значајно”.19
Током друге половине 2013. године, послао сам Љиљани
Смајловић, Марији Ђорђевић и Весни Рогановић неколико
писама у којима сам се жалио на начин на који Политика
извештава о култури и штедњи на њој. На та писма нисам
добио одговор. Међутим, Слободан Антонић је укључио
16 Политика, 8. децембар 2013, стр. 15. У чланку је наглашено да је Стевановић
два пута излагала у галерији „Л2 контемпорари” у Лос Анђелесу; то име
може да превари непажљивог читаоца, јер је то четврторазредна галерија.
Узгред буди речено, иста Марија Ђорђевић је писала за Политику са 55.
Бијенала у Венецији 2013. године.
17 „Феминисткиње на Октобарском салону”, Политика, 15. јул 2013, стр. 10.
18 Исто.
19 Исто.
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повећи део те једностране преписке у свој чланак о културном
рату.20 Само мали део мојих писама се односио на групу Red
min(e)d и тај део текста, послат Политикиним уредницама, а
објављен у Антонићевом чланку, цитирам:
„Агресивне жалопојке од стране добро позиционираних културњачких лобија... се свакодневно настављају у
Политици (‘Култура’ и ‘Културни додатак’), коју ти лобији
очигледно сматрају плодним тлом и својим политичким, идеолошким савезником. У данашњем броју, у рубрици ‘Култура’
на стр. 10, објављен је текст под насловом ‘Феминисткиње на
Октобарском салону’, са издвојеним (наглашеним) згражањем
‘чак осам милиона мање него прошле године’. Победнице на
конкурсу су четири феминисткиње из Љубљане и Сарајева
чији концепт ‘преиспитује феминистичке теорије’ и које
‘планирају многобројне едукативне програме’. Пошто већ
дуго времена живим и радим као универзитетски професор
[и књижевник и уметнички фотограф] у САД и Холандији,
веома су ми добро познате феминистичке теорије и њихова
преиспитивања. У том домену се ништа ново није десило
већ четврт века – и неће, јер је то крајње лимитирана област
науке. Оно што се дешава је политиканство и пропаганда,
што ће се на Октобарском салону десити кроз ‘многобројне
едукативне програме’. Октобарски салон је добио више од 17
милиона динара, значи преко 150.000 евра, у земљи у којој
су људи гладни и која је пред банкротом. Да ли незајажљиви
културњаци могу то да схвате? Доста тог филма који смо
сви видели небројено пута у разним облицима наметнуте
културне ‘деконтаминације’… Гарантујем вам да ниједан
град у САД не би дао ни један долар за ‘Red min(e)d’ пројект...
Зашто те еминентне феминистичке екс-ЈУ уметнице не нађу
приватне спонзоре у својим богатијим републикама за своју
самоекспресију и ‘едукацију› народа у Србији? Зашто не
узму кредит у банци?”
Треба имати у виду још нешто у вези са „сарадњом”
чланица групе Red min(e)d и Мие Давид. Дакле, М. Давид је
била у жирију, а победнице конкурса су изабрале експонате
за Октобарски салон. Међу тим експонатима је изгледа било
20 Слободан Антонић, „Увод у социологију културног рата”, Летопис Матице
српске, књ. 492, св. 4, октобар 2013, стр. 445-460. Цитирани делови писама
Владимира Конечног су на стр. 454-456 (и види фусноте 58-60).
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довољно оних који су се на неки начин односили на Гаврила
Принципа да је организована путујућа изложба (Беч, Берлин,
Загреб, Бањалука, Истанбул), по концепту никог другог него
кустоскиња Мие Давид и Зоране Ђаковић из Културног
центра Београда. Политика је 13. децембра 2013. објавила
текст од пола странице о отварању изложбе „Пут за Европу
са Принципом или без” у Бечу.21
Такође је потребно поменути да је управо Културни
центар Београда био организатор изложбе „Богујевци/
Визуелна историја” о злочину „Шкорпиона” над две албанске
породице. Изложба је за велику већину Срба била крајње
провокативна зато што (а) аналогна изложба није била,
нити је могла бити, организована у Приштини; (б) ниједан
албански уметник са Косова се не бави српским жртвама;
и (в) ниједан српски уметник у последњих десет година се
није бавио српским жртвама.22 Треба рећи и да је изложба
отворена 19. децембра 2013, дакле на Св. Николу, кад „пола
Србије слави, а пола иде на славу”. Многи су мислили да
је то додатна провокација Срба, док су други тврдили да
је то урађено из безбедносних разлога. И заиста, премијер
Ивица Дачић, већ пет година и министар унутрашљих
послова, отворио је изложбу. Чланак Милице Димитријевић
у Политици (20. Децембар, стр. 12), под насловом „Београд
отворен и за културу високог ризика” имао је поднаслов,
„Присуство премијера Ивице Дачића на изложби о злочинима
над Албанцима допринело је осећају безбедности и учесника
и публике”.
И док је изложба добила присуство премијера и пола
странице (врх) у рубрици „Култура”, у рубрици „Друштво”
истог дана, 20. децембра 2013, пренешено је осамнаест ситних
редака Танјуговог текста под насловом „Двадесетак верника
на црквеној слави у Приштини”. Радило се о Цркви Светог
Николе у Приштини у којој је свештеник Дарко Маринковић,
после резања славског колача, рекао: „Данашњи дан је
важан за целу Србију. Овај мученички, рањени и напаћени
храм прославља своју зимску славу”. Изгледа да нико у
21 „Наш Октобарски салон у Палати ‘Порција’”, Политика, 13. децембра 2013,
стр. 13.
22 Маринко М. Вучинић, „Политикантска провокација – хоће ли бити изложбе
у Приштини?”, Нова српска политичка мисао, 18. децембар 2013.
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Политикиној „Култури” није сматрао да је ова вест важна
– мада је, на крају крајева, резање славског колача културни
ритуал – а поготову се није запитао да ли тих двадесетак
верника представља читаву преосталу српску популацију у
Приштини.
У новембру 2013, Иван Тасовац, министар за културу, се
успротивио  захтеву чланова Националног савета за културу
да добијају апанажу, говорећи „памет стаје кад видите где
се све одлива новац пореских обвезника” – о чему Политика
објављује чланак Мирјане Сретеновић са конкретном
формулацијом проблема у наслову, „Културни рат или рат за
паре”.23 Коначно, 13. децембра 2013, Политика, на дну стране
12, објављује чланак „Држава одрешила кесу за културу”, у
чијем поднаслову пише: „Догодине улагање 16,09 милијарди
динара, што је 10 милијарди више него ове године”. Дакле,
штедња је била изузетно краткорочна или је читава ствар
била фарса. Наравно, „промена свести” значајних чланова
владе, која се догодила у међувремену, можда је у свему томе
одиграла неку улогу.
Видели смо да се много и опскурантно писало
о непожељности штедње на култури, а аутори готово
свих написа су они који од културе или „културе” живе.
Једноставно, по природи ствари, то је сурова борба за голу
егзистенцију. Уопштено говорећи, ти људи и жене нису у
стању да ишта продају на некаквој пијаци културе у Србији,
а још мање у „свету”. Али могу да се намећу, вичући о својој
посебности, дотичном министарству, или неком неуком,
политички постављеном службенику.
Готово сво финансирање културе се обавља „преко
везе” и намештених конкурса, а у садашњој и претходној
констелацији партијске моћи, другосрбијанске везе су
једине које вреде. Самопрокламована верност „европским
вредностима”, па и „евроатлантским интеграцијама”, као
и „критичко преиспитивање” традиционално српског и
„остатака деведестих”, су нужни да се добије новац. А веома
важни су и „идентитет” и „оријентација”. Све су то фактори
који дефинишу другосрбијанце којима треба дати средства
пореских обвезника; међу њима, већина се не слаже са
23 Политика, 16. новембар 2013.
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доктринама и радовима којима другосрбијанци промовишу
себе и величају своје дародавце.
У тој ситуацији, није чудно што су културњачки
написи жучни и неумерени. Одједном, нема се ни за croissant
и latté, ни за пут у Љубљану, а камоли у Сан Себастијан
или Венецију. А кад су у питању релативно мала средства
и пројекти без престижа, рођачки и буразерски непотизам,
најпримитивније врсте, владају.24
Оно што је заиста фрапантно је да у свим претходно
поменутим чланцима и  интервјуима о штедњи на култури у
Политици, ни један једини није поставио питање приоритета: зар утолити глад, смањити немаштину и обезбедити болничку негу деци и немоћнима нису важнији од седамнаест
милиона динара за феминистички пројект „едукације” наводно назадних пореских обвезника? Огавна је и срамотна
себичност културњака. У нашој ултрасиромашној земљи, у
којој млади лекар специјалиста за најгоре облике респираторних болести прима плату од једва 75.000 динара месечно,
а полицијски инспектор за убиства само 65.000, причати о
недовољном улагању у културу је обесно.
А кад „дело” није имитаторско, то је само због крвавих
иновација попут представе Оливера Фрљића у Атељеу 212
у време Кокана Младеновића, Фрљића, кога Политикин
театролог Иван Меденица хвали и када пише о другим
представама.25 А ту је, наравно, и патолошки случај Српског
филма Срђана Спасојевића.
Напослетку, корисно је поставити питање: спорт или
култура, какви год да су? Где уложити новац? Држава добија
новац од пореских обвезника и према томе има извесну
обавезу према њима. Ни ватерполо ни одбојка нису „велики”
спортови, али понекад пружају уживање и подижу élan vital.
Победе у спорту су мелем за душу утученог и ненасмејаног
народа и он има право на тај мелем.
24 Уосталом, пио сам кафу у хотелу „Метропол”, кад је мој саговорник, један
од људи у Београду који додељује новац за културу, мислећи да не ради
ништа што би му ико нормалан замерио, обећао некоме осамсто евра за неки
пројект преко мобилног само зато што га је овај „смарао”, како ми је уљудно
објаснио. Све би  требало променити из корена!
25 Иван Меденица, „Женске приче о несталима”, „Културни додатак”
Политике, 28. децембар 2013, стр. 4.

304

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21

стр. 267-283

Најзад, шта том осиромашеном народу за своје паре, у
својој земљи – не, дакле, земљи која је посед културњака – даје
„културa”? Није уопште потребно да огроман проценат тог
стваралаштва омаловажавајуће назовемо другосрбијанским
кичем; оно је, сасвим сигурно, у великој мери медиокритетно,
деривативно, укратко – јадно. (...)26

26 Овај чланак представља први део обимнијег рада који ће бити објављен у
наредном броју часописа.
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Бојан Јовановић
Памћење и самозаборав
Орфеус- Нови Сад
-2О14 године

У самом предговору ове књиге
Бојан Јовановић је оцртао најзначајнија питања и области којима
се бавио разматрајући у мултидисциплинарној
перспективи
изузетно значајну проблематику
памћења и самозаборава.Ова два
појма у његовој ауторској агенди
отварају низ важних антрополошких, етнолошких, социолошких,
политиколошких, историјских,
идентитетских, културолошких
проблема и истраживаћких поља.
Он каже у првим реченицама да је

„Битно за свест и представу коју
имамо о себи, памћење потврђује
континуитет нашег постојања.
Изложени непрестаним животним променама остајемо исти
док памтимо себе и стварамо свој
идентитет. Ако настојимо да променимо свој идентиттет, нећемо
постати други, већ само потиснути у заборав оно што нас је до тада
битно одређивало“. Управо ово
становиште Бојана Јовановића
да остајемо исти док памтимо
себе и стварамо свој идентитет од
суштинске је важности за сагледавање односа памћења и самозаборава и то посебно у времену када
се проглашава и крај идентитета.
Указивање на привидност нашег
заборава само показује колико је
крхко одрицање и самозаборав
пре свега националног идентитета. Аутор истиче и повратни
процес у току меморисања и говори о ономе што нас меморише.
Зато наглашава да „не памтимо
само свесно већ да то чинимо и
несвесно,онда се феномен меморисања исказује у равни језика
који није само средство преношења важних искустава која се чувају од заборава, већ је и сам плод
једног дубљег, несвесног процеса
памћења.Из тих слојева памћења
долази значењски потенцијал који
користимо за преобликовање
света“. Зато је и важно да се не изгуби симболички и вишеструко
значењски потенцијал идентитета и историјског наслеђа.
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Традиција је оно што непосредно одређује идентитетску
структуру и њен облик- и то како
позитивна тако и негативана искуства - као егзистенцијални и
вредносни оријентири у трагању
за собом, идентитетом и смислом свог индивидуалног и колективног постојања.У том трагању
каже Б. Јовановић налази се само
оно што се током тражења створи од себе.Зато се може рећи да
је и ова књига ауторово трагање
за смислом традиције, идентитета, значења и досега језика, историјског искуства, религијског
одређења , формирања и функционисања културног обрасца,
заборава, колективниог памћења,
успостављања система вредности, односа Србије - Истока и
Запада и мита о великосрпској
опасности.Веома је значајно ауторово одређење да „за колективни идентитет важно је осећање
припадности одређеној заједности који се може неговати кроз
разноврсне облике културе, али
се може и потиснути и прекидом
памћења довести до самозаборава“, који нас неумитно води до
спонтаног али и присилног и добро организованог поништавања
и разлагања сопствене прошлости. Зато увек треба указивати на
данас веома присутну појаву поништавања и довођења у питање
континуитета нашег историјског
и националног постојања и идентитета, што отвара простор за
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разарање везаности за нашу традицију, а самозаборав и самопоништавање се уграђују у нови
облик многоструког идентитета
у коме се губи драгоцена нит националног одређења.Бојан Јовановић се зато у овој књизи веома
подробно бави, за иначе нашу
добрано уздрману националну
самобитност и самодређење , веома занимљивом темом- Србијом
Истока и Запада.У овом поглављу
је дат изузетно вредан и прегледан приказ овог за српски народ
судбоносног размеђа.У тексту се
посебно наглашава значај нашег
државног, културног и цивилизацијског домета у оквиру византијског цивилизацијског круга
који је био од пресудног значаја за
развој наше културе и историјско
позиционирање у то доба.При
томе се јасно показује да у то време иако је Србија своје духовно
исходиште имала у књижевности
и религији Истока она је привредно и трговачки била окренута и
Западу. Треба посебно узети у обзир став да примањем хришћанске вере и оснивањем сопствене
цркве процес христијанизације
није до краја и у потпуности
довршен а што се можемо и данас
у многим приликама осведочити.
То је још једна изузетно важна последица деловања непрестаног
историјског дисконтинуитета у
нашем изузетно дисфункционалном друштву . Бојан Јовановић заступа утемељено становиште“да
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је Србија у подручју између јаких
утицаја Истока и Запада пронашла начин опстанка и самопотврђивања утемељујући своју традицију на синтези латинске и византијске културе, синтези која је
дошла до изражаја у средњовековној архитектури и уметности“.Он
при томе инсистира да је српски
народ прихватајући затечено културно наслеђе створио сопствену
у великој мери самосвојну културну традицију. У том смислу се
не може говорити о византијској
уметности на тлу Србије већ о
српској средњовековној уметности.Ова теза се поткрепљује и
позивањем на оригинални рашки стил у српској сакралној архитектури али и указивањем на
појаву барока у време стварања
српског грађанског и тговачког
слоја у оквиру Аустро-Угарске
монархије који је имало и своје
јасно одређене националне и
политичке циљеве грађене на
сећању и историјској традицији
везаној за српску средњовековну
традицију али и за одјеке Првог
српског устанка.Оваква ауторова
аргументација вероватно ће бити
оспоравана од оних који сматрају
да Срби у настојању да обликују
своју традицију и идентитет прибегавају превазиђеном и застарелом романтичарском приступу
историји . Али овакве симплификоване и политикантске примедбе не могу да обеснаже веома
фундирану аргументацију која

стр. 307-349

прожима ову књигу. Јер „ Срби су
остварили аутентичност и у својој
традиционалној народној култури која се по низу карактеристика почев од језика, религијских
схватања означених народним
православљем, обичајем Крсног
имена-славе, митолошким представама и књижевношћу разликују од суседних народних традиција“. На граници Запада Србија
је успела да сачува своје источне
корене и да у исто време памти
разлику између два света, заснивајући управо на том памћењу
своју посебност и идентитет. Тај
идентитет дошао је до изражаја и
у периоду када Срби нису имали
сопствену државу и када су живели у Хабсбуршкој монархији
и Отоманском царству.Граница
Запада, очување источних корена, памћење разлика између два
света, заснивање на том памћењу
своје посебности и идентитета,
везаност за православну веру и
Цркву, све су то друштвени, историјски и културолошки елементи
које је Србија унела у стварање
јужнословенске државе у којој се
догодио разарајући процес самозаборава и самопоништавања о
коме пише Бојан Јовановић истичући сву погубност овог процеса
чије тешке последице осећамо у
великој мери и данас .
Веома је значајна категорија
успостављања надисторијског
идентитета везана за поимање
и примање хришћанства, она
309

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

је била главна окосница у очувању традиције и основних
претпоставки за ревитализацију
потиснутог и скрајнутог српског
националног идентитета који се
се није изгубио у овом надисторијском идентитету већ му је он
послужио као основа за одржање
и поновно успостављање.Зато је
сасвим доследно изведен ауторов
став у вредновању традиције која
за њега представља главни услов
за очување и развијање идентитета сваке заједнице , тако се образује и успостављање културног
континуитета а самим тим се
додатно потврђује и оснажује већ
изграђена идентитетска матрица српског народа.Зато се у овој
књизи традиција недвосмислено
одређује као суштински чинилац
не само културног идентитета, и
то као жив и делатан процес који
је супротстављен традиционализму и његовој митоманској окошталости.Тако се стваралачки
превазилази радикалан приступ
идентитету као идеолошком и политичком конструкту оптерећеном превазиђеним традиционалистичким наслагама и наративима.Бојан Јовановић указује на
радикалистички, револуционаран однос према традицији који је
посебно присутан у политичком
и културолошком деловању оних
политичких групација које се
залажу за убрзану и беспоговорну модернизацију Србије у којој
доминира нихилистички однос
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према нашој традицији , поништавање и обесмишљавање и
самог постојања српског националног идентитета и интереса.
Аутор јасно истиче да „Пресуде
којима се осуђује традиција постају основ нове традиције, и то
као негативна културна прошлост
за коју нема места у светској анационалној будућности“. А управо радикалне и револуционарне
друштвене промене стварају погодно и плодно тло за стварање
нове традиције која се свесно ствара и и конструише, то је управо
процес „измишљања традиције“ о
којем је говорио Хобсбаум а што
се у нашим политичким приликама корисити као основа за демитологизацију наше прошлости и
као увод за поништавање наше
традиције и српског националног
идентитета.
Бојан Јовановић на страницама ове књиге истрајно брани
своје уверење о снази традиције
као битном чиниоцу заснивања
саме човекове егзистенције али
и темељног фактора у обликовању националног идентитета и
то у динамичном процесу прожимања разних историјских и
друштвених искустава у коме
стварамо истину о себи али и о
нашем укупном историјском и
културолошком наслеђу.Инсистирањем на активном и живом
односу према традицији отклања
се опасност западања у окорели
традиционализам и у живо бла-
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то анахронизма и банализације
националне повести.Како одржавати, преносити и представљати сопствену традицију, то је за
ауторе ове књиге главно питање
које се поставља пред творце
основних праваца наше културне политике.Ово питање је тим
значајније јер се у ауторовој визури налазимо пред агресивним
насртајима данашњих неоколонијалиста који уништавају старе
културе и традиције а актуелни
таласи глобализације доносе застрашујућу нивелацију и хомогенизацију пре свега у медијској
култури што има озбиљне последице и на обликовање савремене
идентитетске политике у којој
национални идентитет бива све
више потискиван и замењиван
конструисањем вишеструких и
разнородних идентитета. Аутор
је покренуо и питање формирања
и структуирања европског идентитета и изнео све изазове и контроверзе пред којима се овај процес данас налази . У савременом
друштву даљи смо него икада од
могућности стварања европског
идентитата и европске федералне
државе , јер је мултикултурализам
већ проглашен мртвим а националне државе нису никада биле
мање склоне да се даље одричу
свога суверенитета , националне
традиције и националног идентитета.
Заборав и памћење, колективно и индивидуално обезбеђују
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симболичну репродукцију и
свест о трајању и самопотврђивање идентитета.Овом питању
Бојан Јовановић посвећује посебну пажњу и то чувању елемената прошлости као залога
континуитета и израза народне
конзервативности али се из тих
трагова отварају нови простори културе. Зато се аутор с пуно
разлога позива на речи С.Тројановића“Заблуда је мислити да
народ не памти прошлост.Он је
с колена на колено преноси. Али
испребацанао, с променљивим
личностима, с погрешним временом и варљивим тумачењем, али
на главну садржину и обред-увек
се пази“. Веома је важан прилаз
преобликовању крсне славе као
паганско-хришћанског
обреда који се временом претвара у
обичај али се наглашава његов
строжији обредни карактер.Ту је
на делу преношење по инерцији
у којој се често одвија процес заборављања првобитног смисла
обредних поступака. Памћење и
заборављање се преплићу и у том
преплитању јавља се нови садржај
самог памћења које је ослобођено наслага старих и превазиђених
искустава.Али аутор истиче да „
заборављено живи на један имперсоналан начин као својеврсни
језик који архетипски проговара
и кроз колективно несвесне садржаје савременог човека“. Заборав
се посматра као привидна смрт,
али зато памћење и сећање обез311
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беђују манифестовање и обликовање вредности које су у матрици
нашег културног и идентитетскопг континуитета. Уникатност
у оквиру традиције је једно од њених обележја, али она је подложна
процесу промена и осавремењавања.Народно предање има изузетно велику улогу у обликовању
и настајању наше традиције и изградњи националног идентитета.
Посебно се наглашава значај предања о Светом Сави, Косовском
боју и убијању старих али и даје
њихову прегледну слику и начин
функционисања у стварању и осмишљавању нашег односа према
традицији.Култ Светог Саве и
припадност о Косовском боју су
део предања али и живи саставни
део нашег поимања историјске
судбине српског народа и његовог
националног идентитета.“Предање тако постаје образац колективног памћења који укида разлику између његових фактичких
и фиктивних чиниоца и постаје
креативно сведочанство колектива о свом настојању да разуме и
протумачи сопствену прошлост
у контексту њене актуелне функционализације“.
У књизи се говори и о истинитости измишљеног, креативном памћењу и у том контексту
је изузетно значајно одређење о
искушењима лотофагичког комплекса који можемо и данас препознавати у многим облицима у
нашем друштву.Бојан Јовановић
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се пита- да ли Срби пате од овог
комплекса који се везује за митске Лотофаге „ описане као самозаборавну популацију која једе
лотосове цветове и задовољно
живи у садашњости не марећи
за своју прошлост“. Он истиче да
су Срби народ кратког памћења
али то везује искључиво и само за
њихов менталитет и однос према
прошлости и предањима. Зато
се и уводи појам конструкције
колективног сећања што доводи
до дефиниције културе памћења
и приклањања забораву што се
најбоље види у нашем односу према „институционалним чуварима коплективне меморије“. Тако
се и јавља наметања лажне слике
прошлости у којој се препознају
савремени митови и псеудо предања о Југославији и Титу али и
„цветање спорних идеализованих
југоносталгичарсских сећања. Заборав показује да наша историја
није историја континуитета, већ
историја сталних и нових почетака којима се са страшћу поништавано претходно искуство“.
И поглавље Срби и Свети цар
Константин саставни су део повести о обликовању наше културе сећања и стварања елемената
културног обрасца. Историјска
судбина цара Константина сведочи да се „ хришћанином постаје
у дугом периоду духовног сазревања“ које се одвија у различитим
истопријским, религијским и
друштвеним околностима“.На-
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лазећи у хришћанству потребно
упориште својој власти Константин Велики успоставља потоњи
византијски модел владавине на
принципу симфонијске усклађености световног и духовног у
коме је ипак, цар увек био моћнији од патријарха.У сусрету и
прожимању различитих светова
за нас је од посебног значаја било
ово искуство цара Константина јер је утемељење хришћанске
цркве имало, изузетно важну улогу и значај у „дубљем сакралном
утемељењу светородне династије
Немањића“.
За аутора је Свети Сава симбол српског православља и оличење духовног усправљања Срба
ка хришћанству али је његов лик у
току ропства под Турцима прилагођаван таласу ре-паганизације,
али он остаје не само у предању
темељни ослонац у формирању
наше традиције и националног
трајања и опстанка.Доситеј и
формирање српског културног
обрасца је поглавље у коме је проблематизовано питање просветитељства и ослобођења српског
народа од турског ропства. Аутор
истиче веома важну чињеницу да
када је Доситеј увидео да историјску улогу у Првом српском
устанку преузима српски народ
под вођством Карађорђа он се
уз велико одушевљење и полет
укључује у политички и друштвени живот устаничке Србије. Ради
се о књижевном посленику веза-
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ном за веру у моћ разума и науке
али и посвећеном ширењу просветитељских идеја у наширим народним слојевима.То су одреднице његовог Совјета здраваго разума и Писма Харалампију. Доситеј
није остао само доктринарно
везан за покрет просветитељства
и рационализма већ је своје знање
, способности и богато животно
искуство уградио у обнову српског идентитета и остваривања
српских националних и државних интереса свестан свих врлина али и слабости и мана народа
коме је тако искрено припадао.То
је антрополошко-политички аспект Доситејевог просветитељства који Бојан Јовановић најбоље
показује његовим речима.“ Ништа
ми на свету није милије и љубазније од мојега рода но уколико га
више љубим толико сам му више
дужан правду и истину представљати и говорити. Љубезни српски народе време је већ за живога
бога да почнемо слободније и
разумније мислити. Докле ћемо
туђе погрешке осуждавати а наше
скривати и оправдавати“.Овде је
на делу захтев за самоосвешћивањем и критичким сагледавањем
сопствених ограничења и односа
према откривању наших недоследности и грешака као залога
„ очувања свести о свом идентитету и ономе што јесте“. У националном ослобођењу просветитељство има своу јасно одређену
улогу и досег и границу али оно
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је деловањем Доситеја добило
свој смисао и значај.Посебно када
се узму у обзир његови ставови и
критика деловања православне
цркве која је у то време била изложена великим искушењима ,
што не значи да је он био одсечни противник религије и православља али његове критике су се
посебно односиле на веровање у
вештице и њихово спаљивање у
Србији почетком 19 века. Доситеј
није био поштеђен напада примитивне средине у којој се обрео
а коју одликује као и данас, омаловажавање и игнорисање учености, знања, иновација а „ свака
ревизија старих обичаја, без обзира на њихове негативне аспекте, сматрана је рушењем темеља
самобитности“. Важно је истаћи
да Бојан Јовановић говори и о Доситеју као културном прегаоцу
који се залагао за успостављање
основа мултиконфесионалне и
мултиетничке државе након ослобођења од Турака. При томе
са он се позива на шири концепт
културне обнове Србије заснован
на темељима грчких, руских ,византијских и тековина енциклопедистике и француског просветитељства.Сматрао је каже Бојан
Јопвановић „да се узвишене људске вредности могу остварити у
друштву слободних, образованих и просвећених појединаца
без обзира на њихову веру, језик
и полну припадност“, то је основ
националног просветитељског
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програма који се одвија у суровом
окружењу српских устаника који
су махом били неписмени.Посебно је значајна делатност Доситеја
на стварању и подизању школског
система након ослобођења Београда. Бојан Јовановић као да нам
поручује да морамо изнова проучавати дело Доситеја Обрадовића
и његове ставове уграђивати у
наше разумевање историјског
процеса изградње нашег националног идентитета и наше сада
дубоко пољуљане самосвести .
Једно од кључних поглавља
ове књиге садржано је у одређивању и означавању путева националног самозаборава.Аутор
је ишао трагом Вука и Доситеја
истичући значај језика за припадност српском националном корпусу. Улога Србије као Пијемонта
у југословенском уједињењу отворило је погубни процес самозаборава и националног самопоништавања који је донео а доноси
и даље тешке последице за формирање и одржавање српског националног идентитета жртвованог за стварање и функционисање
наднационалног-југословенског
идентета као вештачке и историјски неодрживе творевине.Интегралистички приступ доживео
је крах јер није ни могао да има
упориште у хрватским и словеначким националним програмима и интересима , јер су они били
окренути пре свега учвршћивању
свог националног идентитета и
остваривању својих политичких
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и економских интереса. Путеви
самозаборава у овој књизи су приказани у изузетно добро аргументованој историјској перспективи
у којој се препознају различите
етапе: од паганске до хришћанске, потискивање етичког, покатоличавање православних,Хрвати као покатоличени Срби ,
озрачење полумесецом,идентификација Срба с албанским агресором, православна бугаризација
Срба, очување идентитета-драма
повратка, црногорско антисрпство, војвођани као нација , последице емиграција у огледалу
језика.Али аутор посебно истиче југословенство као српско
самопорицање јер „ идеја о интегралном српству уступила је место идеји о интегралном југословенству „. Срби су се зарад југословенства одрицали сопстве не
државе и националног идентитета . Та примамљива , слатка идеја
југословенства остварљива у победничком заносту уз огромне
жртве током Првог Светског
рата показаће поразну и отровну
горчину након свог рализовања
сумира у овим речима аутор ове
књиге свој однос према југословенском уједињењу.Ова поразна
и отровна горчина и данас је веома присутна у разумевању српске
историје и нашег односа према
некадашњем заједничком јужнословенском простору.Бојан Јовановић је посебно истакао неспособност тадашње српске елите
да трезвено и разложно размотри
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све изазове југословенског уједињења као и чињеницу да је нова
држава разграђивана и поткопавана од самог њеног оснивања.
Не треба занемарити и двоструко
значење југословенства које је
српски народ посебно осетио у
време Другог светског рата када
је он доживео страховит геноцид
а „ комунистичко југословенство
засновано на антисрпству доћи
ће до правог изражаја већ авнојевским одлукама.За разлику од свих
других југословенских комуниста који су имали свест о значају
националног и упорно се борили
за остварење националних циљева , српски комунисти водили су
политику националног самопорицања“. То је резултат политике
расрбљавања насталој у магми
југословенства насталој као последица историјског пораза српског народа након свих ослободилачких ратова које је водио. Аутор
говори и о испрограмираној националној амнезији која је након
изведене социјалистичке револуције доводила Србе до самозаборава и често мазохистичког негирања свог етничког порекла и
националног идентитета а тешке
и разорне последице се огледају“
у губљењу њихове идентитетске
основе и духовне дезоријентације:што се огледа у томе да је
југословенство и даље присутно
у идентитетској матрици српског
народа“. Губљење идентитетске
основе и духовна дезоријентација
су две најразорније и најпогуб315
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није последице у идентитетском
и историјском искуству српског
народа који још увек тумара по
путевима свог националног самозаборава.
Мит о велико-српској опасности је вероватно најраспрострањенији и најживљи политички мит не само на нашим
балканским и јужнословенским
просторима.Он је исконструисан кроз различите мене и токове наше политичке историје , а
он је послужио а и данас служи
за демонизацију српског народа
и обесмишљавање његове еманципаторске и ослободилачке
улоге у различитим историјским
периодима . Овај мит је настао у
оквиру хрвтаске идеологије државног права, и у његовој основи
је расистичко означавање српског народа у хрватској као страног политичког и националног
корпуса који треба силом елиминисати или покатоличити што је
коначно и урађено крајем двадесетог века у највећем етничком
чишћењу у Европи након Другог
светског рата када је из Хрватске
протерано 400.00 припадника
српског народа.Али без обзира
што је овим чином решено српско питање у Хрватској у овој сада
готово етнички чистој држави и
даље живи овај мит као део њиховог националног идентитета који
се у великој мери базира на непрестаном негирању српства као
нечисте пасмине зреле за сјекиру.
Бојан Јовановић указује на сведо316

чење Мирослава Крлеже који је у
дневнику из 1919 године записао“Беч гладује, Аустрије нема. Руља
завладала светом, рат су добили
ови балкански цигани, какова ли
срамота.А тко нас је побједио?
Ови вашљиви балкански цигани, који читаве дане жвачу лук и
пљуцкају по апсанама, ова неписмена багра за вјешала, њој данас
Европа вјерује и дала јој је у руке
некакве барјаке „. Али аутор наводи и узалудна упозорења мудрог
војводе Мишића који је указао на
хрватску опструкцију заједничке
државе и њихову тежњу да створе
самосталну државу.По њему управо су Срби неопрезно улетели
у југословенску маглу из које како
каже Бојан Јованоовић још нису у
потпуности изашли.Али то упозорење старог ратника није имао
ко да чује или није хтео да чује у
својој државотворној мегаломанији. У овом поглављу се разматра
и разбијање Социјалистичке Федералне Републике Југославије
и велики утицај страног фактора
али и оптужбе које се непрестано
актуелизују да су управо Срби
главни кривци за њено разбијање,
али то је пригодни алиби који
се и данас нештедимице користи
да се легитимизује сепаратизам
Хрватске која је најзад после тисућуљетног сна искористила повољне истроријске и политичке
околности да створи своју независну државу која је отворено
баштинила и срамно наслеђе
усташке марионетске Независне
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Државе Хрватске. Бојан Јовановић уводи у своје разматрање о
настанку великосрпског мита и
страх пре свега Енглеске од ширења руског утицаја и образовање
антируске одбрамбене линије
како би подунавље и Јадранско
море били под контролом западних сила како би се остваривали
њихови геополитички, конфесионални, и економски интереси.“Представљени као највећа
опасност за западну цивилизацију Србе је требало уништити да
не би угрожавали њен опстанак“
они поседују варварску природу
како је то писао Гистав Ле Бон.
Њему је одговорио Драгиша Васић у књизи Карактер и менталитет једног поколења показујући
да Срби нису само и исључиви
ратнички а ни осветољубиви народ.Међутим неке константе у
карактеризацији Срба су изузетно тврдокорне и оне су се изнова
јавиле у време разбијања Југословенск федералне државе али и
току бомбардовања 1999 године.
Бојан Јовановић ову констатацију
поткрепљује са неколико веома
речитих изјава.“ Тако ће амерички сенатор Дзозеф Бајден, потоњи
потпредседник САД за време
првог мандата Барака Обаме говорити да су Срби- гомила неписмених , дгенерисаних децоубица,
касапа и сексуалних силеђија“ . А
његов истомишљеник Тони Блер
је оценио да „ Рат против Срба
није више само војни сукоб. То је
битка између добра и зла, између
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цивилизације и варварства“.Вредно је забележити и став Латинке
Перовић садашњег великог борца за људска права и безусловну
демитологизацију српске историје и деконтаминацију српског
народа , да је највећа државна
опасност био и остао великосрпски национализам. То становиште она непрестано и данас у
свакој прилици промовише што
се складно надовезује на ставове које су заступали припадници
комунистичког покрета још из
времена Дрезденског конгреса
насталих половиноим трдесетих
година прошлог века. Бојан Јовановић прати разне варијације
и облике оваквог начина мишљења али и оживљавање наших
старих заблуда. Комунистички
мит о великосрпској опасности
се и данас одржава на нашој културној и политичкој сцени и има
много својих протагониста и
тумача.Зато је ова књига тим драгоценија јер је лишена испразног
политизирања и идеолошког секташтва већ у њој аутор гради веома брижљиво и доследно своју
аргументацију о потреби самоосвешћивања и израдњи српског
културног обрасца као темељног
услова за поновну реафирамацију
и надоградњу српског националног идентитета.
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Монографија Призма геополитике Милоша Кнежевића је
резултат дугогодишњег истраживачког ангажмана оствареног
у сарадњи са разним научним,
*

Институт за политичке студије,
Београд.

културним и медијским установама. Током вишедеценијског
истраживачког рада, који је започет почетком деведесетих година
прошлог века, настајали су бројни текстови у оквиру ауторовог
пројекта „Замах“, чији тридесети
том представља књига Призма
геополитике, која је истовремено
и трећа књига циклуса „Импулси
геополитике“, у оквиру кога су
раније објављене књиге Мозаик
геополитике – идентитет,
транзиција, српско питање
(2008) и Парадигма распада –
разлагање државе у огледалу узрочности (2009).
Књига Призма геополитике је производ ауторовог истраживачког рада на пројектима
„Друштвено-политичке
претпоставке изградње институција у
Србији“ и „Демократски и национални капацитети политичких
институција Србије у процесу
међународних интеграција“, који
су део научно-истраживачког
опуса Института за политичке
студије, подржаног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Призму геополитике чине
текстови које је аутор креирао у
периоду од прве половине деведесетих година до данашњих дана
и који су објављивани у сарадњи
са Студентским културним центром, часописом Држава, месечником Двери српске, дневником
Глас јавности, Институтом за
319
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геополитичке студије, зборником
Матице српске за друштвене науке, часописима Српска политичка мисао, Нова српска политичка мисао и Национални интерес
и зборницима Института за политичке студије.
У уводном дискурсу Кнежевић образлаже најзначајније теоријско-методолошке
аспекте
ове геополитичке студије, дефинишући основне појмове и категорије геополитике као научне
дисциплине и разматрајући њене
релације са другим научним областима и дисциплинама, као и
проблемско поље и методе геополитике.
У оквиру првог дела, који се
састоји од шест поглавља, аутор у првом поглављу, под називом „Темељи крипто-политике“,
презентира теоријску анализу
крипто-политике, детаљно образлажући појам, генезу, феноменологију, карактеристике, структуру и значај теорије завере и
њеног практичног испољавања у
политици.
Кнежевић у другом поглављу,
насловљеном „Угасле страсти
геополитике“, разматра географске детерминанте геополитике и
њене бројне и разноврсне облике
испољавања, посебно анализирајући узроке и последице конфликата на балканским просторима, који су резултирали деструкцијом заједничке југословенске
државе.
320

У трећем поглављу, које носи
назив „Маглина Новог светског
поретка“ I, аутор анализира феномен новог светског поретка
(НСП) полазећи од семантичког
значења његових елемената и потом разматра домашаје и облике
његовог испољавања од нове историјске епохе, преко новог светског друштва или међународне
заједнице, закључно са новим
међународним политичким поретком.
Четврто поглавље, под називом „Маглина Новог светског
поретка“ II, представља наставак
разматрања облика испољавања
НСП, као и великог броја његових разноврсних видова. Аутор
у овом поглављу аргументовано
образлаже испољавање НСП као
новог светског економског поретка, затим као међународног
права, идеолошког, моралног, културног и технолошког поретка,
потом прастарог мистичног циља
и конспиративног плана и, коначно, као американократије, тј. доминације Америке.
У петом поглављу, именованом „Геополитичност простора
моћи“, Кнежевић аналитички
третира однос простора и моћи,
разматрајући различита схватања
геополитике, геополитику малих
народа, настанак и судбину треће
Југославије, односно Србије и
Црне Горе, разбијање народа на
„ентитете“, као и односе земаља
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подељеног Балкана и „међународне заједнице“.
Коначно, последње шесто
поглавље првог дела Призме геополитике, које носи наслов „Адреса необуздане моћи“, свестрано
разматра феномен НАТО пакта
као оличења Америке, руске опсесије, идеолошке конструкције,
облика испољавања борбеног
вестернизма, облика доминације
Европом, средства мрвљења Балкана, као и просторног односа
према Југославији. У оквиру овог
поглавља аутор детаљно анализира геополитичка опредељења
друге и треће Југославије, Србије
и Црне Горе у контексту односа према НАТО пакту, Истоку
и Западу, указујући на опасност
међусрпског сукоба и апострофирајући неопходност геополитичког реализма.
Други део, који чини осам
поглавља,
аутор
започиње
поглављем насловљеним „Регионализам и геополитика“, које
третира феномен регионализма,
његове географске основе, политику и идеологију регионализма,
регионални сепаратизам и интегрализам, геополитику регионализације, интегративну и дезинтегративну регионализацију,
регионалну државу, регионализам у међународним односима и
инфериорност регинализоване
периферије.
У другом поглављу, под називом „Изазови глобалне политике“,
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Кнежевић аргументовано разматра илузије о униполарној хармонији међународне заједнице, еколошке дилеме о неумереном расту
и развоју, политичке преображаје
транзиције југословенских простора, глобалну политику, геоекономију и принципе универзалне
трговине, раст значаја демополитике, искушења мултикултурализма и чворове светске политике.
Треће поглавље, које носи наслов „Европа различитих могућности – разлози за европесимизам“, бави се анализом европских
противречности, релација европског Истока и Запада, односа
Европске уније и Русије, крајњег
домета Европе Уније, карактеристика ЕУ као демократског
континента, прекорачења европске моћи, да ли има Европе изван
Европе, места и положаја Србије,
континенталне идеологије, доктрине Нове Европе, безалтернативне Европе, модуса односа
према Европи – еврооптимизма и
европесимизма.
У четвртом поглављу, именованом „Агресија НАТО на СРЈ
1999.“, поводом десете годишњице агресије НАТО алијансе на
СР Југославију, тј. Србију и Црну
Гору, разматрају се узроци и последице илегалног напада удружених земаља западне хемисфере,
улога Европске уније, деловање
Русије и геополитичке перспективе Србије.
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Пето поглавље, под називом
„Европа у мрежи цевовода“, третира енергетску геополитику у
условима глобалне кризе, разматрајући замке обамо-клинтонизма, евро-руско енергетско
зближавање, пројекат Набуко,
грузијски рат и руско-украјински
гасни сукоб, поуке гасне кризе и
увођење тржишних цена гаса.
Шесто поглавље, које носи наслов „Дилеме спољне политике“,
расправља о „безалтернативној“
евроинтеграцији Србије, анализирајући актуелну кризу економске и политичке структуре
ЕУ, недоумице безалтернативности, аутономну и хетерономну
политику, опречна тумачења
положаја Србије – прагматично самозаваравање и критички
реализам, спољашњи утицај на
вођење спољне политике Србије,
унутрашње дилеме спољне политике, дипломатију фингиране
одлучности, личне детерминанте
политике ослањања на „четири
стуба“, могућност избора и редослед интеграција, парадокс
евроатлантских интеграција, ултимативно признање, пацифизам
и натоизам, значења и домете мирољубивости и однос ЕУ према
проблему Косова.
У седмом поглављу, названом
„Разбираспад и нестанак“, Кнежевић разматра узроке и последице
нестанка југословенске државе
током деведесетих година. Приликом анализе генезе феномена
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разбираспада Југославије аутор
полази од међународних околности, насталих рушењем Берлинског зида, распуштањем Источног блока и нестанком Совјетског
Савеза, које су довеле до смене
историјских епоха и преуређења
светске геополитичке сцене.
Нови систем светске моћи оличен
у новом светском поретку, којим
је успостављена доминација САД
путем глобалне превласти неолиберализма, непосредно је утицао
на процес деструкције југословенске државе током деведесетих година, пружајући подршку
етно-националним конфликтима
који су ескалирали у сецесионистички рат некадашњих југословенских република.
Аутор је с пуним правом посебно нагласио да се акутна фаза
југословенске сецесије, која је
завршена потписивањем Дејтонског мировног споразума 1995.
године, после илегалне агресије
НАТО алијансе на СРЈ и окупације Косова и Метохије 1999. изопачила у пузајућу сецесију у односу на Републику Србију.
Раздвајање Србије и Црне Горе
после црногорског референдума
2006. године, такође представља
наставак сецесионог процеса на
бившим југословенским просторима, који је Кнежевић означио
као геополитику сецесије, којом
је суштински и формално окончан и последњи облик јужнословенског државног савеза.
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Аутор исправно закључује у
завршном делу овог поглавља да
проглашење албанске квазидржаве на територији Косова и Метохије 2008. године представља
продужетак реалполитичког процеса постјугословенске сецесије,
који се реализује у виду српске,
односно постсрпске сецесије.
У последњем осмом поглављу
Призме геополитике, под насловом „Геополитичност националног и религијског идентитета“,
аутор разматра могућности мултифункционалног конфесионалног капацитета нације, анализирајући карактеристике феномена
идентитета, својства плуралних
ситуација, типове плуралних
капацитета, мултинационални
капацитет религија, јужнословенски религијско-црквени плурализам, мултиконфесионални
капацитет нација, многоетичне и
вишенационалне Јужне Словене,
геополитички плурализам нација
и држава, религија и цркви, геополитичко изражавање и осликавање супротности, и коначно,
геополитику, идентитет и националност.
Књига Призма геополитике
Милоша Кнежевића несумњиво
представља изузетан допринос
досадашњим геополитичким истраживањима, како самог аутора
тако и геополитике као научне
дисциплине, као и свестраном
разумевању српске, регионалне
и глобалне геополитичке теорије
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и праксе у контексту савремених
процеса регионалних, европских
и глобалних економских, политичких, социјалних и културних
интеграција. Кнежевићева књига је обогаћена великим бројем
библиографских јединица, адекватном аргументацијом, разноврсним класификацијама и оригиналним дефиницијама, изложеним и образложеним самосвојно
изграђеним стилом, што све
заједно доприноси ауторовом
аутентичном и креативном начину презентирања резултата дугогодишњег истраживачког рада
на пољу геополитике, политикологије, теорије државе и права и
политичке филозофије. Имајући
у виду све напред наведено, можемо без дилеме констатовати да монографија Призма геополитике
Милоша Кнежевића заслужује да
буде у фокусу интересовања не
само научне и стручне, већ и најшире друштвене јавности.
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Зоран Видојевић

НОВИ
СОЦИЈАЛИЗАМ КАО
ЕПОХАЛНА ПОТРЕБА
- излагање на промоцији
књиге Вјерана Катунарића
„Свјетски антибарбарус,
о узроцима пропасти
бившег и надоласка новог
социјализма“ (Филозофски
факултет у Београду, 29 мај
2014), издавач „Друштво
’Повијест изван митова’
“, Загреб, 2013. Сматрам да су духовне везе,
а у њиховом оквиру теоријске
- трајније и у дубљем смислу значајније од оних политичких, односно, међудржавних. Јер, прве
носи етика истинољубивости и
способност надилажења распада
држава, а друге сукоби интереса, страсти за влашћу, а често и
сабласти прошлости. Стога, боравак наших гостију из Загреба
овде, има не само теоријски, него
и шири културни значај. Уклапа се
у ангажман против судбоносне
„проклете авлије“, ако се она схвата као континуум зла, који је једна
од битних одредница историје
балканског тла. Такав ангажман
не произлази из ма колико респектабилне учености, из неког

„литерарног“ хабитуса, него из
„личне једначине.“
Књиге као што је ова Катунарићева не само да су ретке, с обзиром на њихов квалитет, интелектуалну и моралну храброст, честитост и вредносну усмереност
њеног аутора, него су и преко потребне ради теоријско-практичког суочења са светом и временом
у коме живимо. У њој је садржана
опора дјагноза стања савремене
цивилизације као, како Катунарић каже, „трагедије општег добра“ и „епохалног помака уназад“.
Говорити данас о социјализму, чак и ако је реч о новом, а не
реал-социјализму, у претежном
броју случајева значи бити системски маргинализован, изложен
подсмеху припадника вазалних
елита, не само оних политичких,
него и псеудо-интелектуалних,
бити третиран као носилац застава мрака. У те елите спадају многи
припадници бивше номенклатуре, негдашњи „ватрени“ борци за
социјализам, данашњи капиталисти, и, тобоже, убеђени либерали,
као и њихова услужна интелигенција. Ниуком случају они не могу
бити истински бранитељи оног
што су цивилизацијске вредности либерализма. Лажност само
мења ликове, прилагођене интересима и коњуктурној идеолошкој матрици. У њима се сада подупиру „пећински анти-комунизам“
и „пећински либерализам“.
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Катунарићева књига најпре
намеће значај одговора на два
кључна питања. Прво је: у чему се
огледа варварство у садашњем
свету? Оно има више својих видова и узрока, од међусобног истребљења племена, попут оног
у Руанди, крвавих сукоба на националној и религиозној основи,
чији је један од доказа оно што се
догађало у земљи у којој смо до
недавно скупа живели. Али главни облик савременог варварства
је оно ултра-модерно, које у име
слободе, људских права и демократије, када се саберу све његове
жртве, уништава стотине хиљада
људи, те за собом оставља пустош.
Његови творци су кључне државе
НАТО-а, пре свега, најмоћнија од
њих. Србија је то искусила. Сутра
такву улогу, спојену с глобалном
лажју, може преузети неки други
савез држава, које теже потчињавању света свим средствима и
за које су животи народа, безобзирном пропагандом оцрњених,
пуки потрошни материјал.
У вези с тим појављује се друго кључно питање. Наиме, је ли
уопште могућ нови социјализам
у околностима када оно што се
означава неолибералним капитализмом, и поред своје дубинске
кризе, која прелази у пораз, и даље
доминира светом, и то у крајње
бруталном виду? Није ли дискурс о таквом социјализму само
једна ововремена бајка, предео
лепе маште, без икаквог додира
326

са стварношћу? То питање постављам и себи. Јер и сам пишем
о неопходности, али и великој
неизвесности новог социјализма,
као битно боље историјске алтернативе. И стога што је свет и данас
разапет између масовних масакара и снова, мада и снови могу бити
окрвављени.
Катунарић пише да је „бољи
свијет потребно најприје замислити да би био могућ“. Та замисао претпоставља конкретну
утопију, идеале који су остварљиви, наравно, никада у потпуности.
Тражи стваралачку машту, која се
претвара у енергију воље и практичког делања. Али све то мора
ићи скупа с тврдим реализмом,
беспоштедним критичким односом спрам поразне садашњости
и узрока неуспеха револуција које
су носиле квалификатив „социјалистичких“. Конкретна утопија
и „рајска слика“ новог, а бољег
света, увелико су различите.Тврди реализам у односу спрам садашњости и блиске прошлости,
на једној, и таква утопија, на другој страни – нису. Мора се знати
чиме, ради кога и чега, као и
како се укида дубоко нехумани
свет и гради заиста битно бољи.
То „како“ постаје одлучујући изазов.
Никакве дилеме не може бити
поводом тога да садашњи систем
веома суровог капитализма, са
свим властитим кризама и падовима, поготово у свом перифер-
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но-колонијалном виду, може деценијама потрајати. Јер испред
себе нема јачу контра-моћ, услове,
актере и стратегије, као и облике
цивилизације, који га ефикасно
надилазе. Из таквог стања света
може изнићи дуктатура, не само
она с „осмехом“, хлебом и запослењем, него и она без свега тога.
Социјална диктатура таквог капитализма већ се осећа „кожом“.
Међутим, она се може комплетирати политичком, пре свега оном
с мешавином култа вође-избавитеља, хегемоне партије и псеудо-либерализма, или у виду „демократског фашизма“. Преплитање хаоса и маскираних, али и
отворених диктатура, „меке“, али
и најтврђе моћи, садржани су у
логици тог система. Она блокира
друштвени бољитак. Још више, у
највећем броју случајева, производи све горе стање. Систем неолиберализма је објективни субјект
стања у доминантном делу света,
које клизи ка пропасти, не само
економској. Иза њега су пре свега стратешки интереси глобално
владајуће капиталистичке класе и
њених локалних огранака. Једном
пуштен у погон он тежи да себи
потчини целокупно друштво. И
успева у томе.
Из свега тога рађа се реална
могућност осветничких масовних побуна и крвавих револуција. Не треба заборавити мисао,
чини ми се Бароову, да су Октобарска и кинеска револуција
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биле револуције против глади.
Тај њихов извор није ишчезао. Још
ћемо се суочавати с таквим типом
побуна и револуција. Њихови замеци јављају се и на подручју усмрћене Југославије.
Крваве револуције и побуне,
иако у принципу не могу донети
бољи социјализам, јер се он не
може градити на гробовима изгинулих у њима, јака су могућност
унутар стварности низа земаља.
Међутим, нови јакобинизам и
његов наследник радикални бољшевизам, нису само терористичке
револуције и „васпитне диктатуре“, него и израз неподношљивих
социјалних неправди. Апели на
„добру душу“ и човекољубље у
таквим условима немају никакво
озбиљније дејство. Но, масовно
крвопролиће има огромну цену.
Гробови кад-тад „проговоре“ и
онемогућују неопходну, изразито
већинску сагласност о политићком и општем обликовању друштва.
Системи легализоване пљачке
друштвеног богатства, масовне
незапослености и бесперспективности за многе, посебно
младу генерацију, нигде немају
већинску подршку, те стога ни
супстанцијални легитимитет. А,
ипак, опстају комбинацијом сурове социјалне принуде примитивног капитала и пузеће политичке диктатуре, прекривене
псеудо-демократском одором.
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Дакле, опстају, посредством насиља,
Но, дијалектика историје
никада није затворена у неком
херметичком временском кавезу,
нити је савремени свет залеђен у
једној истој слици, данас неолибералној. Није истина да уопште
нема никаквих алтернатива светском систему неолибералног капитализма, што Вјеран Катунарић с правом наглашава. Колико
су оне снажне и докле ће трајати,
друго је, премда веома важно питање. Није истина да је социјализам историјски мртав. Има
га, али не као новог социјализма,
првенствено у неколико земаља
Јужне Америке, укључујући и онај
чији је један од извора „теологија
ослобођења“. То је нека врста
смеше харизматског лидерства и
државног интервенционизма у
корист сиротиње и шире скупине
доњих класа и слојева.
Нови социјализам не може настати из социјалне пустиње коју
за собом оставља неолиберани капитализам. Било би више од лошег
волунтаризма очекивати да се из
ње, посебно када је реч о учинцима колонијално-периферног вида
тог капитализма, може „ускочити“
у нови социјализам. Он није повесна неизбежност, нити је најјача
актуелна могућност. До њега, под
многим условима, укључујући одговарајуће стратегије, садржаје и
субјекте ововремених некрвавих
револуција, води низ тегобних
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прелазних периода. Али припреме, теоријско-практичке, за његов
настанак, морале би почети већ
сада. Ако ништа друго морала
би се сачувати и развијати идеја
таквог социјализма. Она је јача
од сваке стварности. Јер је ослободилачка и пресеца епохе. За
њено опредмећење нужно је, али
не и довољно, да нестане сваки
облик „ахипелага гулага“, чија је
домаћа варијанта Голи оток. Али
је неопходно да нестане и сваки
вид гобалног „архипелага“ сиромаштва и беде. Уосталом, то су
примарни услови настанка сваког
иоле демократског друштва. Инсистирање само на првом, а чак
и непомињање другог, образац је
теоријско-практичке хипокризије.
Највеће изгледе, када се ради о
остварљивом социјализму у главнини друштава „транзиције“ из
реал-социјализма у капитализам
обновљене првобитне акумулације богатства, има нека врста
државно-технократског социјализма, без масовне репресије, који обезбеђује основне егзистенцијалне услове социјално
угроженим класама и слојевима,
као и реиндустријализацију. Такав социјализам, с обзиром на
садашње стање у тим друштвима
могао би стећи дуготрајну већинску подршку, вероватно по цену
сужавања политичких слобода.
Између хлеба и тих слобода, у
највећем броју случајева, сиро-
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тиња и њој блиски слојеви бирају
хлеб. То није идеолошки, нити политички, него тешком немаштином, која иде и до социјалног очаја, изнуђени избор.
Треба истаћи да нови социјализам, иако није повесна нужност, јесте примарна епохална
потреба. Његове негативне
претпоставке, које су уједно и
позитивне, јесу укидање сваког
облика варварства, политике
и економоје смрти, експлоатације и људске деградације, као и
беде, која није само економска и
политичка, него и морална категорија. У свим тим видовима
она расте у друштвима у којима
живимо. А савремене левице једва
да има. Страх од још горег стања,
крах реал-социјализма, сећање на
нелегитимну државну репресију
која га је дуго обележавала (мада
се он не своди на њу), свеколика
хегемонија неолибералног модела, али и недостатак стратегије
убедљиво бољих историјских
алтернатива, у чему и друштвена теорија носи одговорност,
укључујући и оно што Вебер назива унутрашњом бедом интелектуалца - производе такво стање.
Напоменимо да експлозија беде у
одређеном културном амбијенту,
може више резултирати нео-фашизмом, него бољим социјализмом.
Идеја новог социјализма има
функцију светионика на повесном хоризонту, али и ону бор-
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бену, будилничку и рефлексивну.
Тражи, што Катуранић наглашава, јединство оног највреднијег
из теоријско-практичког наслеђа либерализма и социјализма. Када је о либерализму реч то
је, по мени, најпре, индивидуална
слобода, а не профит, приватна
својина и тржиште, а о социјализму, то је укидање свих дехуманизујућих неједнакости, а не само
оних у материјалним условима
егзистенције.
Вјеран Катунарић се залаже
за рехабилитацију идеја и обнову
пракси непосредне демократије и
самоупраљања, што се већ збива
у садашњим масовном протестима против капитализма пустоши, посебно оним студентским.
Схваћени и институционално
остваривани као рационална, а не
митска, или привидно-ослободилачка форма економско-политичке организације друштва, они јесу
незаобилазни елементи, не само
новог социјализма, него и других
прогресивних алтернатива том
систему. Сведоци смо чињенице
да су поборници домаће варијанте неолиберализма, не случајно,
крајње агресивно усмерени на
ништење идеје самоуправљања
као такве.
Нови социјализам није могућ
без нове лествице вредности.
Потребан је коперниковски обрт,
не само у теорији сазнања, него и
у разумевању пута ка таквом социјализму, обрт у смислу кретања
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од духовног ка материјалном,
од општељудских вредности
ка економији и политици. Неопходно је јединство социјалне,
политичке и вредносне компоненте рееволутивне стратегије (двоструко „е“ у тој синтагми има велики значај). Ради
се о хитној потреби радикалног
засецања у све што је друштвена
трулеж и постепених промена,
које су ослоњене на одговарајући
субјективитет, с њему примереним знањем, отпором наказности
и бестидности, као и залагањем за
излаз из историјског беспућа.
Катунарић трага за левицом
савременог доба и критички се
осврће на њене садашње лажне
и окамењене видове. Она се не
може свести на покрете, поготово партије, социјално угрожених,
мада су они и данас незаобилазни
за њен идентитет. Сам концепт
савремене левице мора да иде
даље од најамника, незапослених
и „презрених на свету“. Морао
би се односити и на све друге
осујећене постојећим системом,
од оних који се налазе у статусу
испод-најамног робља, до припадника елита знања, који одбијају да
своје знање ставе у службу економије смрти, отимачине и раста
нихилизма глобалних размера.
Оно што данас важи за левицу
највећим делом је у знаку тешког
епохалног пораза. Партије номиналне левице, сем изузетака,
елементи су репродукције систе330

ма неолибералног капитализма,
а њихова су воћства, независно
од самоперцепције, припадници
колонијално-вазалних елита. Као
такве су врло пожељан састојак
тог система. Ипак, преовлађујуће
мртвило левице неће предуго
трајати. Али се не зна који ће њен
тип преовладати.
Безмало све иоле утицајније
партије, ради задобијања гласова
на изборима, усмерене су ка томе
да буду партије „општенародног
типа“. Услед тога се јавља теза да
се губи подела на левицу и десницу. Такво стање на нивоу партијске феноменологије заиста постоји. Али оно не може опстати. У
друштвима која су антагонизована на класу чији припадници све
више имају и класе које све мање
имају, између којих постоји танка,
веома хетерогена средња класа,
таква структура мора се изразити
и на равни профилисања политичких партја. Сиротињске класе
и њима сродни слојеви, иако без
довољно материјалних средстава,
медијске, а поготово иностране
подршке, ипак ће стварати своје
борбене партије и транс-партијске облике организовања. И на
врху и на дну друштвене пирамиде јачаће политичка радикализација са себи својственим сукобима. Теза о коначном историјском
нестанку подела на левицу и десницу социјално је неутемељена.
Но, треба скренути пажњу на
нешто значајно, а мало теоријски
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запажено. Наиме, највећи део
човечанства, по свом животном
положају, као и жудњи за остваривањем социјалне правде, слободе
и људског достојанства, објективно припада левици (на шта
скреће пажњу и Ноам Чомски),
премда неорганизованој и неосвешћеној. То је првенствено егзистенцијално опредељење.
Веома је важно што, како пише
Катунарић, нови социјализам
спасава људе од „новозапочетог
геноцида гигантских димензија
које су могле произаћи само из
озбиљно оболелог ума“. Томе бих
додао да се изопачени ум и зло
знање оплођују у расту потенцијала глобалног нихилизма, те
стога, како аутор књиге о којој
расправљамо каже, у „претварању
живог у неживо“. Заустављање
тог крајње опасног глобалног
тренда у коме се масовно усмрћивање људи од других људи спаја
са уништавањем услова живота
као таквог, још је важније од искорењивања тешких социјалних
неправди, мада је с тиме повезано.
Катунарић заступа гледиште,
које је на овим просторима међу
ауторима критичке оријентације
доста усамљено, када каже да „будући да садржи вјеру у боље сутра, социјализам, као облик свјетовне религије није дијаметрално
супротстављен религији и вјерској организацији...“ То гледиште,
друкчије формулисано, садржано је и у неким Блоховим, као и
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Берђајевљевим радовима. Ако се
пажљиво читају Стари и Нови
Завет, али и Куран, као и темељни
будистички списи, откриће се да
је у њима садржана снажна антикапиталистичка етика. За
субјекте сваког социјализма не би
смело бити важно јесу ли верници или нису, него да ли се залажу
за наведене ослободилачке вредности.
Савремено варварство, посебно оно државно, позива се и
на Бога. Најужаснији злочини
често имају као једну од својих
битних компоненти бескрајну
мржњу према припадницима
неке друге религије, односно вероисповести, народу, етничкој
групи или раси. Убија се ради
истребљења оних који су оквалификовани као сатанино дело, из
уверења да се тако чисти људски
род и остварује љубав према будућем ближњем.1 Но, иза те наводне љубави, сем фанатизоване
религиозности, најчешће стоји
неограничена грамзивост, данас
пре свега тежња да се зграбе извори нафте и скупоцено рудно благо, када је реч о варварству у име
Христа, Не заборавимо да је 95 одсто Американаца религиозно.2� У
њих спадају и они који с безбедне
1

2

О томе говори наслов чланка Х. Хоyн-а
и Г. Споерла „Рат из љубави према
ближњем“, зборник: „Ка царству добра
или апокалипси“, „Филип Вишњић“,
Београд, 2003, стр. 37.
Исто, стр. 95.
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даљине врше масакре над цивилним становништвом и разарају
земље. Масакре у име Бога, или
због освете за државни тероризам
моћних западних земаља врше и
фанатизовани поборници исламизма, или какве друге религије,
односно вероисповести.
Аутор ове књиге не одговара
категорично на питање да ли ће у
неком будућем социјалистичком
друштву доминирати хришћански, али и световно-филозофски
идеал међусобне људске љубави.
Оно је повезано с питањем има
ли зло онтолошко-антрополошки статус или не. Да је досадашња историја препуна зла, не
може бити спорно. Али није сва у
знаку зла. Оно, свакако, има не
само системску, материјалну, него
и антрополошку основу. Но, то не
значи да су сви људи предиспонирани злотвори. Да је тако, онда би
свако залагање за бољи свет, свака
изговорена реч, свако написано
слово о таквом свету, били бесмислени. Већина људског рода
је у знаку онтологије сивог, што
није идеално, али ни погубно.
То искуствено сазнање, које није
довољно опојмљено, за мене је
важан ослонац опрезне наде да
свет може бити бољи, мада никада у смислу свеопште хармоније.
Нови социјализам није нека врста
краја историје и световне теодицеје. Њега нема без смањивања
зла као таквог, а посебно укидања
радикалног зла А за глобалне
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међуљудске односе није реално
очекивати да сваки човек воли
сваког другог човека. Суштина је
у томе да га поштује као биће.
Доба глобализације првенствено као „вестернизације“
света ближи се крају. Настаје
доба у коме се мешају процеси
„истернизације“ света, покушаји
заснивања алтернативне глобализације, али и све уочљивије деглобализације. „Вестернизација“ и
„истернизација“ света збивају се
унутар у основи истог модела
друштва – модела неолибералног
капитализма. Већ сада попримају
облике оштих сукоба, укључујући
и оружане. Они ће јачати. Знатно
су опаснији од сукоба карактеристичних за „хладни рат“. Владајућа елита Сједињених Држава
сматра да је дошао тренутак да искористи своју огромну војну моћ
да би скршила конкуренте, Русију
и Кину, и фактички овладала светом. Из тих глобалних сукоба не
може настати боље друштво. Ни
„вестернизација“, нити „истернизација“ не садрже ту могућност.
Он може настати, дугорочно
гледано, само из алтернативне
глобализације, која садржи компоненту новог социјализма, као
и деглобализације која већ наговештава појаву ововременог таласа борби за социјално, нацинално и општељудско ослобађање.
Мањкаве су теорије о глобалној
„непрозирности“ блиске будућ-
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ности. Кључни планетарни трендови већ се оцртавају.
Најчешће се у оваквим врстама дискурса помиње чувени
гранични став Розе Луксембург:
„Социјализам или варварство“.
Он се данас може радикализовати с обзиром на учинке глобалне економије и политике смрти
тако да гласи: „Социјализам или
опстанак“. Но, упоредо с тим
треба се сетити и Михелсове,
такође чувене реченице, да социјалисти могу победити, али не
и социјализам. То се у данашњој
Европи, укључујући и простор
доскорашње „велике“ Југославије,
догађа пред нашим очима. Напоменимо да је тај простор суштински обележен оним што означава
наслов последњег поглавља књиге
Стипе Шувара „Хрватски карусел“, који гласи „Колоније од Триглава до Вардара“.� Један од битних
услова кретања и ка најскромијем,
а не само новом социјализму, као
и свакој другој бољој историјској
алтернативи, јесте, управо, ослобађање од колонијалног положаја,
поготово у његовом периферном
облику. А такав положај свих земаља наследница доскорашње
југословенске државе, потрајаће,
само на различитим нивоима
политичке потчињености и социјалног поробљавања. За мале,
„транзицијом“ и колонијалним
положајем упропашћене земље,
попут пост-југословенских, приоритетно је питање како се одр-
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жати у глобалном контексту
моћи као силе. Тај контекст
је одавно постао битан чинилац њиховог целокупног стања,
укључујући формирање доминантног профила политичко-економских, медијских и интелектуалних елита.
Нови социјализам је укидање
(у Хегеловом смислу) сваког,
посебно неолибералног капитализма, односно, афирмација неопходне историјске алтернативе,
која подразумева и нову теоријску
парадигму. Она не може произаћи из концепције прве или друге модерне, пост-модерне, нити,
пак, пост-пост-модерне. Морала
би бити израз процеса транс-модерне. Све претходно наведене
теорије остају у оквиру капитализма, односно, капиталистичке
модернизације. Оно „пост“, било
да се употребљава једном или два
пута, означава само да се феномен
капиталистичке модернизације
наставља у друкчијим видовима,
али се не надилази. Појам „трансмодерне“ управо означава то надилажење, а не останак у оквиру
суштински истог историјског обрасца, само изнутра измењеног, а
поготово не пад у предкапитализам, што се, такође, збива.
Да резимирам свој суд о књизи
Вјерана Катунарића.
У својој целини она је значајно
и вишеструко потребно дело. Уклапа се у наговештаје оног тренда
који раскида с новим тотали333
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таризмом, оним што намеће
безусловну покорност приватној својини, тржишту и профиту, са имитативно-вазалном
теоријом, чији су домети далеко
испод драме и претећег суноврата друштава у којима живимо, али,
можда, и већине света. У овом
Катунарићевом делу има и нечег
од блоховске наде, те стога и специфичног пророштва. Судбина
пророка најчешће није лака. Али,
ако се њихова предвиђања макар
делом обистине, онда је то довољна сатисфакција за личну скрајнутост у преовлађујућем, данас неолибералном духу времена.
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Момчило Суботић*

Приказ књиге Петра
Милосављевића, Историја
и филологија, Графоофсет
– Челарево, 2014.
Поштоваоце дела филолога
Петра Милосављевића обрадоваће још једна његова књига из
области филологије, историје и
политикологије, у издању Матице српске у Добровнику - са
седиштем у Београду, Института
за политичке студије и Логоса из
Грачанице.

*

Научни саветник, Институт за
политичке студије, Београд.

Књига Историја и филологија
има 208 страна и састоји се из два
поглавља: у првом под истоименим насловом аутор обрађује десетак тема из ове области, а другопод насловом Додатак – садржи
реферат председника Скупштине Матице српске у Дубровнику и
концепт свечане седнице Матице српске у Дубровнику одржане
у Новом Саду 06. децембра 2014.
године, поводом 100 година од
Првог светског рата и 60 година
од Новосадског договора, на којој
је представљен Зборник радова О
идентитету српског језика.
Професор
Милосављевић
презентује један нови поглед о
односу историје и филологије.
Тај поглед је филолошки. Аутор
указује да се његове књиге из политикологије разликују од других дела из ове области управо
по томе што је његова тачка гледишта филолошка, а то значи србистика и славистика, потиснуте
дисциплине, у чијој обнови он
активно учествује у последњих
четврт века.
У уводном делу ове студије
аутор дефинише бројне појмове:
историје, историографије, нарације, метанарације, наратологије
и друго.
Када говори о филозофији
историје Милосављевић издваја тројицу значајних мислилаца: Руса Николаја Данилевског (1823-1885), Немца Освалда
Шпенглера (1880-1936) и Енгле335
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за Ариола Тојнбија (1889-1980).
Од Срба посебно место заузима
Божидар Кнежевић (1862-1905),
који је за кратког живота написао
дела вредна памћења ( између осталог превео је са енглеског књигу О херојима филозофа историје
Томаса Карлајла). Написао је дело
под насловом Мисли , као и Закон
реда у историји ( 1898) и Закон
пропорције у историји (1901).
Кнежевићеву филозофију историје, која се углавном бави процесима заснованим на променама и
потребама, Милосављевић узима
као ослонац за разумевање историјских промена који се одвијају у
новије доба.
Говорећи о поимању народа и
рађању националне свести аутор
ову историјску појаву веже за 18.
век и позива се на немачког филолога Јохана Готфрида Хердера
(1744-1803) и његову антологију
Гласови народа у песмама која
садржи песме разних народа, а
чији је смисао да укаже да у Европи има више народа који се раликују по свом језику. По Хердеровој језичкој дефиницији дошло
је до уједињења немачке нације у
време Бизмарка (1871), а познато
је да је почетком 19. века у Немачкој било око 40 разних градова
- држава. О Словенима је Хердер
мало писао. Крајем 18. и почетком
19. века у Европи и Азији постојала је само једна словенска држава:
Русија. Током 19. века створено је
и признато још неколико држава:
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Србија, Црна Гора и Бугарска,
дакле још три. Али, на крају Првог светског рата појавило се три
државе: Пољска, Чехословачка и
Краљевина СХС. Сам чин стварања ових држава може се схватити као резултат процеса остваривања хердерових идеја. (21)
Говорећи о значају Хердерових идеја на стварање нација по
основу језика Милосављевић истиче како су Хердерове идеје утицале на судбину Аустрије. Он помиње да су се у исто време, 1848.
године одржала два значајна конгреса: пангермаснки у Франкфурту ( у мају) и Словенски конгрес у
Прагу ( у јуну). Аустрија је одлучила да сачува постојећу државу,
није дошло до уједињења немачког народа, али није дошло ни до
формирања словенских националних држава изван Хабзбуршке
монархије.
Аутор указује на интересантан податак о томе да је Бизмарк
на умору изговорио реч: Србија.
По некима то долази од чињенице да је немачки ујединитељ био
Лужички Србин, док Милосављевић истиче да је Бизмарк са Србима дошао у „везу“ преко највећег
немачког историчара Леополда
Ранкеа, аутора књиге Српска револуција (1829), коју је , као млад
човек, писао у сарадњи са Вуком
Караџижћем. (23) Вук је, боравећи у Бечу, доследно прихватао
идеје немачких и других филолога: Ако су Немци језички, књи-
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жевно и духовно интегрисани на
основу језика којим говоре, тако
треба да чине и Срби. Ако Немаца има три вере, слична ситуација
је и у Срба... Ако Немци могу да
имају и готицу и латиницу и Срби
могу да имају два писма: ћирилицу и латиницу. Дакле, Срби треба
да се интегришу по истим принципима на којима се интегришу и
други европски народи.
Милосављевић даље расправља српско питање и идеје
илирства и југословенства,теме о
којима је писао у више својих дела.
Кад се Илирски покрет појавио
са ставом да су Словенци, Хрвати,
Срби и Бугари један народ – Илири, који говори један језик, илирски – двојица првака Матице
српске, Теодор Павловић и Јован
Суботић, изнели су став да поменута четири народа нису никакви
Илири већ да су Југо-Славјани: тј
да су посебни али блиски словенски народи, који као такви и треба
да сарађују. Њихово виђење је и
данас неспорно, у складу је са науком и са европским филолошким
системом. Међутим, ђаковачки
бискуп Штросмајер, бивши аустријски дворски каноник, који се
јавља на историјској сцени половином 19. века, преусмерио је ову
здраву идеју и понудио је нову
пројекцију идеје југословенства.
Штросмајерова идеја у основи
је потпуно различита од идеје о
Југо-Славјанима (Јужним Словенима) Павловића и Суботића.
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Штросмајерова идеја југословенства под Југословенима подразумева само три народа (Словенце,
Хрвате и Србе, дакле без Бугара), а
то значи оне народе који већ живе
у Аустрији. Југославија би, у федерализованој Аустрији, требало да
ова три народа представи као један, тј. као Југословене. Срби, као
најбројнији међу Јужним Словенима у Аустрији, требало је тако
да изгубе свој национални идентитет. То је био и стратешки циљ
Штросмајерове идеје југословенства. (17-28)
У овим идејама и немогућности да се оне реализују на миран начин ( Срби су се напросто
опирали Штросмјеровој идеји
југословенства, као ишто су се
раније опирали Јагићевом илирству) аутор види и разлоге за отпочињање Првог светског рата.
Требало је Србе силом, кад неће
милом, угурати у састав преуређене Двојне монархије и тако
их лишити и државе и идентитета. Сам повод за рат био је крајње
прозаичан.
Први светски рат имао је као
последицу два крупна идејно-политичка пројекта који ће обележити 20 век: комунизам и фашизам. Аустрија је изгубила а Србија
је као држава извојевала пирову
победу: након рата нестало је српске државе а настала Југославија
по идеји Штросмајера о једном
„троимениом народу“.
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У даљем тексту аутор приказује филолошке основе прве и
друге Југославије. Са стварањем
Краљевине СХС /Југославије
у уставима нове државе (1921,
1931) језик се званично звао српскохрватскословеначки, а српска
књижевност се утопила у предмет који се предавао под именом
Југословенска књижевност. Алексанадр Белић, водећи српски
лингвиста тога времена, иако се
предствљао као Вуков следбеник
пристао је на овај научни и језички фалсификат.
У другој Југославинји која је
поред три народа из прве Југославије (Срби, Хрвати и Словенци)
промовисала још три народа (Македонци, Црногорци, Муслимани / данас Бошњаци), одржан је
Новосадски књижевни договор
(1954) о српскохрватском/хрватскосрпском језику. До овог договора важила је оваква пракса. У
Словенији језик је називан словеначки, у Македонији македонски,
у Србији и Црној Гори – српски; у
Босни и Херцеговини – српскохрватски, а у Хрватској – хрватски
или српски. Данас поред Хрвата
који преименовани српски језик
називају хрватским именом, по
истој матрици српско језик присвојили су и Црногорци, који га
данас зову – црногорски, и босански муслимани, који језик којим
говоре називају- босански.
Аутор даље расправља о улози Тита као наствљача политике
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Штросмајера, Виктора Новака,
као и грађанских политичара Радића, Мачека и других, али и отворених хрватских сепаратиста у
току другог светског рата и у периоду деведесетих година 20. века
, на разбијању југословенске државе. Милосављевић је то описао
у својој књизи Титаник. Стање
српских политичких и национално-културних институција описао је у књизи Поскле титаника
. Тита је аутор описао као обавештајца НКВД који је доследно
радио на разбијању Југославије и
реализовању хрватске филолошке и геополитичке идеје.
Када је реч европским интеграцијама аутор подсећа да Србији нико не поставља ниједан
од филолошких услова, уз напомену да су други народи и државе
то питање одавно решили, као и
да је тај услов за Србију и српски народ у ствари најважнији.
Ово је истовремено захтев за обнављање српске језичке заједнице
и обнављање србистике- научне
дисциплине о српском језику,
српској књижевности и српском
народу, као мултиконфесионалном народу.
У тексту који следи Милосављевић анализира српско питање као питање идентитета,
детаљно излажући српску и хрватску идеју југословенства , те
хрватски и српски национални
програм.
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Посебан поднаслов чини Новосадски договор , предрасуде
и логореја , у којем аутор указује
на Договор од 8, 9. и 10 децембра
1954, одржан у згради Покрајинског комитета СК Војводине,
којем је претходила анкета о
језику вођена међу водећим књижевницима, филолозима, и интелектуалцима са српскохрватског
( у ствари српског) језичког простора. Анкета је била својеврсна
припрема за велики језички фалсификат. Да се ради о фалсификату који је требало да послужи за
друге - национално-конституишуће, државотворне и геополитичке сврхе, као и у сврху демонтаже заједничке државе, сведоче
и следеће чињенице. Године 1960.
штампана су два правописа:
Правопис српскохрватског језика, штампан у Матици српској
екавски и ћирилицом и Pravopis
hrvatskosrpskoga jezika штампан
у Матици хрватској ијекавски и
латиницом. На импликацијама
Новосадског договора тек потом
су се појавиле и едиције Српска
књижевност у сто књига и Пет
стољећа хрватске књижевности.
Из оне чувене едиције српске
књижевности, коју су заједнички
објавиле Матица српска и Српска књижевна задруга, из српске
књижевности изостала је цела
дубровачка књижевност, а славна српска народна књижевност
је проглашена за српскохрватску.
Само тринаест година после Но-
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восадског договора објављена је
Декларација о називу и положају
хрватског језика (1967) коју је потписало 18 хрватских институција.
Четири године касније (1971),
Матица хрватска је објавила да
се одриче Новосадског договора.
Ова потписница Новосадског
договора обзнанила је да ће се
убудуће самостално бринути о
неговању хрватског књижевног
језика. Са српске стране уследио
је Предлог за размишљање који су
потписали 40 српских књижевника филолога и лингвиста , али
се на томе стало.
Матица српска и друге српске
националне институције (САНУ,
Вукова задужбина, и друге) остале су на позицијама Новосадског
споразума. Језик који је пре Новосадског договора у Србији и Црној Гори називан српски, па преименован у српскохрватски, данас
у Србији има више назива који се
легално употребљавају на просторима бивше Југославије, па и у
Србији. Овај језик се данас назива
српски, хрватски, бошњачки, босански, црногорски и буњевачки.
Такву судбину ниједан језик у Европи није доживео. Али сличну
судбину није доживео ниједан
други европски народ као што су
доживели Срби у 20. веку (67)
У даљем тескту приказани су
веома садржајни и занимљиви
интервјуи јкоје је професор Милосављевић дао новинарки Биљани Живковић. Наслови ових тек339
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стова су: Националне заједнице
и религијске заједнице нису исто,
Модели српског идентитет и Историја и идеја .
Аутор у првом интервјуу између осталог истиче да српске националне институције (мислећи
на САНУ, Матицу српску, СКЗ,
Вукову задужбину, филолошке
факултете и институте и друге
друштвено –хуманистичке факултете и институте), нажалост,
нису пошле путем властите обнове. Него су наставиле да симулирају да је ненормално стање
нормално. Симулирање, симулакрум (то су изрази водећег савременог филозофа Жана Бодријара)
опште су карактеристике доба у
којем живимо. (79)
Када истиче улогу СПЦ на
очувању српског националног
идентитета аутор сматра да се
главни оријентири налазе у кругу
Саборне цркве у београду. То су
Свети Сава, као битно обележје
православља српског стила, а Доситеј и Вук као стубови српске
филолошке традиције, битне за
идентитет српског народа. (81)
Интересантан је и следећи податак на који указује аутор. То је
попис становништва из 1948, на
којем се свега два одсто становника Црне Горе изјаснило као Срби.
Само 40-ак година раније готово
сви становници Црне Горе били
су Срби. Али је на овом попису
било 161.000 Срба муслиманске
вере, 16.000 Хрвата ове вере и око
340

800.000 Неопредељених. Све њих
ће негде 60-их година државни
врх третирати као посебан народ:
Муслимане у смислу народности.
Лако је уочити да је, на тај начин,
оних 161.000 Срба муслиманске
вероисповести нетрагом нестало.
(86)
Кад су у питању модели националног идентитета аутор се,
попут Вука Караџића, опредељује
за немачки модел, тј. за модел мултиконфесионалног српског идентита. У основи овог модела налази
се језички принцип који једноставно није могуће оспоравати.
Током историје Срби су, верски подељени и територијално-политички разједињени, своје
име и идентитет чували су првенствено помоћу Српске православне цркве. Црква је видела
спас за народ у ослонцу на Русију,
тада једину словенску независну државу, у којој је доминантан
народ, руски, био православне
вере. Да би била што ближе свом
једином ослонцу, Српска православна црква је већ у првој половини 18. века за свој богослужбени и књижевни језик прихватила
језик Руске православне цркве,
односно, црквенословенски језик
руске редакције. Тај језик, као
црквенословенски, и данас је у
употреби у црквеним обредима,
напоредо са српским језиком. Окренутост Русима и ка Русији била
је тако снажна да је средином 18.
века дошло до познате сеобе Срба
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у Русију у област која је добила
назив Нова Сербија и Славеносербија. Aутор подсећа да је Доситеј Обрадовић писао на српском народном језику, као што ће
то чинити и Вук Караџић, и да то
није био никакв отклон од Руса. И
Петар Велики и Катарина Велика
настојали су да следе европске
норме и вредности. (94)
Милосављевић се супротставља Хантигтоновој тези о сукобу цивилизација, сматрајући
је погрешном, и када је реч о српско-хрватском сукобу, чак и подметнутом од стране хрватских
шовиниста. „Била је вештина
увући Америку и демократске европске земље Запада против Срба
својих дојучерашњих савезнике“.
Према аутору „велике земље су
одрадиле посао за нездраве амбиције хрватских и шиптарских
идеолога и сепаратиста“. (114) О
овим тезама, разуме се, могло би
се критички расправљати.
У трећем интервјуу под насловом Историја и идеја занимљив
је Милосављевићев аргумент о
британском организовању демонстарција у Београду 27. марта
1941. Након пораза Француске ,
Британци су били били први на
реду, те су Немце настојали да
гурну што даље на исток, према
СССР-у. Споразум РибентропМолотов, међутим, спречио је
ту намеру. Стога је британска
обавештајна служба организовала 27. март у Београду. На сличан
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начин Бротанска влада и њене
обавештајне службе, настојале су
и да Америку увуку у рат. (119)
У овом изузетно занимљивом
делу студије можемо наћи много
детаља о великим историјским
личностима и догађајима, што је
разлог више да се прочита ова значајна књига. Аутор даље детаљно
наводи почетак српско-хрватског
језичког сукоба, наводећи злоћудност хрватске идеје по српске не
само језичке и филолошке него и
свеукупне националне и државне
интересе.
На размишљање подстиче ауторов текст Догађаји, естаблишменти, кратије у којем он са аспекта филологије објашњава ове
појмове. Посебно анализира
идејне основе најважнијих догађаја из српске историје. У том
контексту он је са филолошког
и историјско-политиколошког
становишта разматрао четири
могућности: самостална Србија,
прва Југославија, друга Југославија и разбијање Југославије.
Разматрајући појам и суштину
естаблишмента ( израз из енглеског језика, потиче из истог корена
као и француски израз етаблирати – поставити, наметнути, прогласити), аутор анализира српски
и југословенски естаблишмент и
његову улогу и деловање у поменутим најважнијим догађајима у
српској и југословенској истори:
прва Југославија, друга Југосла341
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вија, постјугословенски период и
Покрет за обнову србистике.
Најзад у трећем делу овог поднаслова Милосављевић пише о
Кратијама и ту обрађује појмове:
тиранократије, бирократије, полициократије, медијакратије , демократије, те партиократије, где је
посебну пажњу посветио Титовој
Југославији и деловању Комунистичке партије, чији је програм
идентификовао са хрватским филолошким програмом.
Феномен Природне Албаније
и природне Србије Милопсављевић је обрадио у четвртом интервјуу Биљане Живковић. Суштина овог чланка је у разликовању
ових појмова природна и велика.
Природна Албанија подразумева
простор на коме већински живе
Албанци у саставу других држава
(Србија, Црна Гора, Македонија,
Грчка) у којима они остварују
своја културна, језичка, образовна и друга права и особености,
и она се суштински разликује
од појма Велика Албанија чију
суштину представљају територијалне претензије према овим
државама. Сличан модел Милосављевић примењује и кад је у
питању разликовање природне од
концепта Велике Србије.
У претпоследњем поднаслову аутор разматра Питање свих
питања. То је питање које би требало поставити представницима
српских националних иснтитуција и оно гласи: да ли треба да
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се институционализује научна
дисциплина о Србима, србистика? Прваци српског народа на
ово питање не дају одговор, понашају се као да такво питање и
не постоји. Аутор овде подсећа
на актуелне грехе водећих српских институција, попут САНУ.
Познато је да је СКА ( основана
1886) још 1893. године почела да
ради на свом главном пројекту а
то је Речник српског књижевног и
народног језика. Под тим именом,
на овом пројекту радило се шездесет година (1893-1953). Онда је
Академијин Речник добио нови
назива, под којим и данас излази:
Речник српскохрватског књижевног и народног језика . Промена
назива језика десила се у комунистичко време, годину дана пре
Новосадског договора 1954. на
којем је српски језик такође преименован у српскохрватски/хрватскосрпски. Институт за српски
језик САНУ, који је основан 1947,
убрзо после Новосадског договора, 1955. променио је назив у Институт за српскохрватски језик.
Од Милошевићевог времена
опет се зове Институт за српски
језик. И после свих промена Институт за српски језик припрема
Речник српскохрватског књижевног и народног језика (под тим
именом изашло је до сада 18 томова, а најављује се још толико).
(181-2) Истовремено је Матица
српска недавно издала обиман
једнотомни речник под именом
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Речник српскога језика (2007)
Очигледно је да нешто није у реду
са српским националним иснтитуцијама када једна издаје Речник
српскохрватског књижевног и
народног језика (САНУ), а друга
Речник српскога језика (Матица
српска).
Матица српска као да се поправља, али питање кредибилитета треба и њој поставити. Она
је организовала Новосадски
договор на којем је српски језик
преименован у српскохрватски/
хрватскосрпски. Матица српска
се овог Договора никад није одрекла. А захваљујући не чињењу
Матице српске сада онај српски
језик од пре Новосадског договора има више имена: српски, хрватски, бошњачки, црногорски,
буњевачки. То је знак пуне дезагрегације и српског језика, али и
српске културе, такође и српског
народа. (182)
У едицији Српска књижевност у сто књига коју је приредила Матица српска и СКЗ (главни
уредник је Живан Милисавац),
нема ниједног дубровачког писца.
Имплицитни одговор је сасвим јасан: Срби немају права на
дубровачку књижевност. Сасвим
други одговор даје едиција Десет
векова српске књижевности у сто
педесет књига која управо излази
у Матици српској (главни уредник је Миро Вуксановић). У њој
су присутни дубровачки писци
у њој се објављују и књиге из на-
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родне књижевности. За те књиге
не каже се да спадају и у хрватску књижевност. Ово је свакако
у складу са српском филолошком
традицијом.
На питање : да ли је постојала
Матица српска у Дубровнику?
Постоје такође два одговора.
Један је дао председник Матице српске Божидар Ковачек у
књизи Матица српска (2005).
Помињући матице у словенском
свету, њих десетак: Матица чешка, Матица илирска, Матица лужичкосрпска, Матица моравска,
Матица далматинска, Матица
хрватска, Матица словачка, Матица словеначка, Матица пољска.
Али се не помиње Матица српска
у Дубровнику.
Другачији одговор налази се у
Зборнику Матице српске за књижевност и језик (1969/17). У том
броју објављен је тематски блок
поводом 60-годишњице Матице
српске у Дубровнику (који је приредио Владимир М. Вукмировић).
У Југословенском књижевном лексикону (издање Матице српске
1972) постоји чланчић о Матици
српској у Дубровнику историчара
Косте Н. Милутиновића). А да је
ова институција заиста постојала,
и да је било резултата њеног рада
док 1914. није била забрањена, показало се после обнове Матице
српске у Дубровнику на стогодишњицу њеног оснивања (2009).
После обнове фототипски је
објављено свих 16 књига које је
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Матица српска у Дубровнику
имала у периоду рада (1909-1914).
Све ове књиге показане су на симпозијуму о овој институцији који
је одржан у Земуну 2010. године.
У последњем поднаслову првог поглавља под називом Нормална филологија за нормалну
државу, аутор износи четири важна захтева:
Катедре за србистику. На
свим филолошким факултетима
у земљи треба формирати катедре за србистику. Тај задатак треба
остварити трансформацијом катедара за српски језик и катедара
за српску књижевност у катедре
за србистику. Овај посао треба да
учини Влада Србије преко Министарства за образовање и науку.
Институт за србистику. У посао овог института спадао би и
пројекат објављивања а) свих релевантних речника српског језика, б) свих релевантних граматика српског језика, в) свих релевантних правописних списа српског језика, г) свих релевантних
историја српске књижевности и
д) Антологија српске поезије у
осам књига Институт за србистику могао би да се бави и проблемима славистике.
Требало би затим организовати Научни скуп под насловом
Повратак србистике у образовни
систем Србије.
И, најзад, требало би организовати научни скуп под насловом Српска идеја југословенства.
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Одржавање овог скупа требало
би везати за неколико актера те
идеје и места у којима су рођени.
То су прваци Матице српске Теодор Павловић ( рођен у Новом
Милошеву у Банату), Јован Суботић (рођен у Добринцима у Срему) и Надежда петровић (рођена
у Чачку).
У другом поглављу ове вредне
студије налази се реферат овог аутора као председника Скупштине Матице српске у Дубровнику
који је он поднео на свечаној седници у Новом Саду 06. децембра
2014. године. То је текст свечарског типа у којој Милосављевић
излаже идеју србистике указујући
између осталог на модел Матице
српске у Дубровнику у историјским и савременим условима.
На крају књиге аутор је дао
Концепт свечане Матице српске
у Дубровнику, а на задњој корици
књиге су фотографије знаменитих Срба православне и католичке вере са подручја Дубровника,
Далмације, Лике, Кордуна, Баније, Славоније, Срема и Барање,
укупно 56 корифеја српске мисли.
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ШТА ЈЕ КЉУЧ
УСПЕШНИХ РЕФОРМИ?
– осврт на књигу Renaissance
for Reforms Стефана
Фолстера и Ниме Санандаји
(Föster, S., & Sanandaji,
N. (2014). Renaissance
for Reforms. London: IEA
& Timbro. pp.120)
У књизи Renaissance for
Reforms шведски аутори Стефан
Фолстер и Нима Санандаји заузимају оптимистички став поводом
могућности друштава да спроводе успешне реформе. Они не само
да упућују на важност одређених
институција које воде друштве*

Институт за политичке студије,
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ном просперитету – у чему не заостају за многим другим ауторима,
већ износе смелу тезу да су реформе исплативе и за реформаторе
а не само за друштво у целини. У
извесном смислу, ова књига представља завршетак недовршеног
рада професора Џона Мункамара
као и разраду његове тезе да „реформаторе не покрећу само алтруистички мотиви, већ и лични
интереси“ (13).
Једна од првих лекција која се
научи из акумулираног искуства
земаља у транзицији јесте да је политички живот актера дугорочних и болних реформи неизвестан
и лично непрофитабилан. Управо
ова теза, или мит, како би аутори
рекли, представља мету побијања.
Доказивање се врши на основу
компаративног истраживања 29
ОЕЦД земаља, заправо углавном на реформским искуствима
развијених западних земаља (13).
Међутим, анализа није ограничена само на ове земље већ се генералне опсервације и закључци
тичу и држава попут Аргентине,
Мексика, Венецуеле и Зимбабвеа,
као и других земаља од интереса
за анализу.
Прво питање које читалац,
упознат са злослутном судбином
реформатора, може поставити
јесте зашто су аутори за основу
анализе узели баш искуства развијених земаља? Ово питање је
оправдано тим пре што је теза о
худој судбини реформатора на345
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стала у оквиру политиколошког
дискурса постсоцијалистичке
транзиције и није у непосредној
вези са искуствима развијених западних земаља које никада нису
искусиле централ-планску економију и социјалистички начин
живота.
Али аутори не дају одговор
на ово питање. Уместо тога они
излажу још једну интересантну
и провокативну тезу. Наиме, они
кажу да свет пролази „драматичну трансформацију ка управљању
оријентисаном на раст“ што,
другим речима, значи да велики
број земаља данас спроводи протржишне реформе фридмановског типа. Ову тезу поткрепљују
Ease of Doing Business индексом
Светске банке који показује да је
побољшање пословног амбијента
у временском периоду од 2006. до
2011. износило 6%. Највећи напредак у овом погледу начиниле
су неке земље ван Европске уније
као и земље јужноафричког региона. Изненађујуће је да овај тренд
аутори не објашњавају изнуђеним мерама услед светске кризе,
када су многе економије значајно
стагнирале, већ ширењем позитивних искустава и „знати како“
успешних земаља помоћу комуникацијских средстава глобализованог света. Изгледа да су аутори чврсто убеђени у моћ трансфера знања и ширења информација
као универзалних средстава
друштвене промене.
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Овакво оптимистичко становиште поткрепљују на више
начина. Поред поменутог побољшања реформске климе у свету,
круцијални аргумент којим подупиру свој оптимизам налазе у
поступцима реформатора и улози
идеологија у свету савремене политике. Главни увид до кога долазе јесте веома интересантна теза
о међуповезаности тржишних
реформи и реизбора влада левог
центра.
Анализа укључује 93 периода
влада из 29 развијених земаља ОЕЦД-а (без Чилеа, Мексика, и Турске услед неразвијености, а Швајцарске и Израела услед политичких специфичности) у периоду од
1995. до данас. Коришћени метод
анализе је бинарни пробит модел
(победа или пораз на изборима
партија исте политичке оријентације) спроведен на налазима
Херитиџ индекса економских
слобода са специјалним фокусом
на стопу незапослености у периодима доласка и одласка са власти.
Интересантно је да током
прве фазе истраживања, када су
уопштено поредили политичку
оријентацију партија и изборних
резултата, ништа није било чудно: „Након првог мандата лево
оријентисане владе бивају мање
пута реизабране од десно оријентисаних влада. Низак ниво незапослености у години реизбора
повлачи високу вероватноћу реизбора“ (35). Али када се анализа
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фокусира само на прореформске
странке онда уочавамо две интересантне ствари. Прво, партије
левог центра бивају по правилу
поново биране. И, друго, на основу степена спроведених реформи
(што је индуковано економским
индексом) види се да партије
левог центра спроводе више реформи од партија десног центра.
Постоји јака корелација између
нивоа економске слободе и реизбора влада левог центра: више
реформи значи већу могућност
за странке левог центра да буду
поново изабране. Иста логика не
важи у случају влада десног центра (35).
Ове изненађујуће налазе аутори објашњавају на следећи начин:
„Владе левог центра које повећавају степен економских слобода
могу да придобију подршку не
само од гласача центра већ и гласача деснице. Већина гласача која
подржава протржишне реформе
углавном подржава владе десног
центра. То значи да су могућности
влада десног центра да прошире
изборну подршку на платформи
протржишних реформи ограничене, док партије које нагињу
улево могу да привуку типичне
гласаче десног центра уколико се
одлуче за дерегулацију и смањење
пореза (40). Аутори духовито закључују да „једино Никсон може
отићи у Кину“.
Додатни
чинилац
који
објашњава ово чудно политич-
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ко понашање – чудно у смислу
уобичајених представи о повезаности специфичних идеологија и
политичких актера – јесте висок
ниво политичке рационалности, подједнако међу партијама и
гласачким телом, у погледу неминовности спровођења реформи.
Упечатљив пример који потврђује
ову констатацију јесте случај када
су социјалдемократе у Данској
одбациле високо запаљиву идеолошку реторику и прихватиле
протржишно оријентисане реформе. Ту је такође и случај европске предводнице социјализма,
Шведске, у којој се протржишне
реформе спроводе уназад већ
више од једну деценију. Још репрезентативнији случајеви смањења
утицаја идеолошке оријентације у
свету политике представљају добро познати примери тачеризма
Тонија Блера и нових лабуриста
током деведесетих, или „неолибералних“ реформи аустралијских
социјалдемократа Боб Хоука и
Пола Китинга које се одвијају већ
деценијама, или пак канадских
протржишних реформи Жана
Кратиена и Пола Мартина.
Кључне експланаторне варијабле које Санандаји и Фолстер
користе да би објаснили талас
протржишних реформи у свету
су редукована улога идеолошке
оријентације и идеолошког дискурса међу политичим партијама
у високо развијеним земљама и
повећање тражње за квалитет347
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ним и економски одговорним политикама у оквиру политички високо рационалног изборног тела.
Проучавањем онога што аутори зову „реформским прагом“ (то
јест, степеном осетљивости и одзива бирачког тела на императиве
реформи) они долазе до закључка
да земље са нижим реформским
прагом (то јест, земље са богатијим искуством успешних реформи) боље пролазе од оних земаља са вишим реформским прагом и без таквог искуства. Случај
Ирске је посебно илустративан у
овом погледу. Искуство прошлих
реформи помогло је Ирској да
се успешно адаптира на новонасталу ситуацију након кризе из
2008. када је доживела тешки економски суноврат. Такође, земље
северне Европе које имају најнижи реформски праг представљају
пример високог степена позитивне осетљивости на императиве реформи. Међутим, потпуно
другачији случај је са проблематичним европским земљама попут Шпаније, Италије или Грчке.
Ово последње нагони ауторе да
устврде како – поред искуства
прошлих реформи – постоје и
неки други чиниоци, попут духа
солидарности, који су такође неопходни да би се смањио реформски праг (69).
Ова анализа изгледа у приличној мери поједностављено. Каже
се да су земље које су већ искусиле
успешне реформе склоније при348

хватању новог сета реформи. Ако
оставимо по страни очигледну
тривијалност која провејава из
ове тезе, тешко је увидети какве везе ова констатација има са
земљама које нису имала таква искуства. Али аутори, оптимистично тврде баш то. Такво објашњење
тешко да може задовољити све оне
земље и реформаторе који никада
нису имали искуство успешних
реформи али које им и даље теже.
Ова једноставна аргументациона
слабост показује да парадигма
успешних реформи у развијеним
земљама, где постоји висок степен
политичке рационалности политичких елита и бирачког тела, не
може представљати адекватно полазиште за генерално објашњење
зашто, да употребимо популарну
синтагму Асемоглуа и Робинсона,
народи пропадају или успевају.
Још мање може успети да одбрани, што је основна интенција ове
књиге, специфичан тип институционалних промена које аутори
заговарају.
Најављена као „незаобилазни сапутник“ бестселера Зашто
народи пропадају ова књига демонстрира много већу дозу амбициозности од свог познатијег
претходника. Оно од чега су се
аутори бестселера суздржавали, у то су аутори Renaissance
for Reforms нестрпљиво срљали.
Они су смело одбацили тезу о
историјској контигентности на
сметлиште анализе, упуштајући
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се у конкретне предлоге за будуће прореформске владе. Овако
амбициозно стремљење аутори
темеље на убеђењу да су бенефити од тржишне либерализације
(мера које се у свету примењује
само у врло скромној мери – што
аутори у овој књизи не помињу)
толико очигледни и економски
утемељени да је скоро немогуће
да би било који рационални политички чинилац могао да пренебрегне ову чињеницу. Ово је
парадигматичан пример врло
поједностављеног неоинституционалистичког схватања које
иако интелектуално поштено и
отворено презентовано делује у
доброј мери наивно. Последња
квалификација је веома уочљива
у симплификованом разумевању
људског понашања и рационалности које аутори демонстрирају
чуђењем како ико (имајући на
уму „чињеницу“ да свет управо
пролази кроз глобалну ренесансу реформи) може толерисати
неодговорну власт: „…заиста би
било изненађујуће када би људи
наставили да и даље трпе вође и
владаре чије политике одржавају
статус кво сиромаштва“ (20). Али
људи то управо раде, и то стално.
Књига нуди осам реформских
препорука које треба да сажму
све што је досад речено. То су:
учење из искуства, постављање
правих питања, увођење реформи
које је могуће евалуирати, стварање тела за евалуацију, повези-
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вање добрих реформи, покретање
малих промена, партнерство са
опозицијом и на крају, наставак
рада у добром правцу (105). Ове
препоруке сигурно представљају
корисна упутства за сваку владу
која жели истинске реформе. И
свака влада би заиста требала и
да их прихвати. Међутим, да ли
ће их усвојити земље са акумулираним негативним искуством
реформи попут Аргентине, Грчке
или Србије? По начину како је писана ова књига подсећа на публикације из популарне психологије
које нуде лаке одговоре на тешка
питања; она претпоставља идеалну ситуацију у којој недостаје
сложеност друштвеног живота у
коме се бројни фактори – политички, културолошки, економски,
итд. – прожимају и преплићу.
Она претпоставља високо уређен
политички живот и рационалане
политичке актере управо тамо
где ови елементи недостају а то су
земље којима су реформе најпотребније.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов рада
куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се пи
шу на средини, великим словима (фонт 12) и нумеришу се арапским бро
ојевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означа
вају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт
12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тек
сту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим рада
не сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, (односно 16 до 25 страна,
36300 до 56725 карактера са размаком).
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10,
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после ли
тературе, треба написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине
чланка. Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне
најважније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом
раду знатно шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба
превести и на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне
речи треба превести на српски језик. Текст за часопис не садржи посебан
увод и закључак.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива

ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти
туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за
политичке студије, Светозара Марковића 36, е-mail адреса – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета
који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију.
Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба.
На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази)
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не
прихвати због наведених разлога у рецензији.
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