
УДК: 327.56
Примљено:  14. априла 2009.
Прихваћено: 20. јуна 2009.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 2/2009.

год. 16. vol. 24.
стр. 31-44.

31

ПетарМатић
Институтзаполитичкестудије,Београд

РАТ ЗА МЕ КУ МОЋ

Ре зи ме
У овом члан ку аутор раз ма тра ме ку моћ, као јед ну од нај ва-

жни јих ком по нен ти во де ћих свет ских си ла. Тре нут ни трен до ви на 
гло бал ном пла ну по ка зу ју да је аме рич ка ме ка моћ у ду бо кој кри зи 
и да је у то ку ње на тран зи ци ја ка дру гим ак те ри ма у ме ђу на род ним 
од но си ма. У по след њем одељ ку ра да, са гле да ва се при ступ во де-
ћих др жа ва раз во ју на у ке, јед ном од кључ них ре сур са у бор би са 
кон ку рент ским зе мља ма.
Кључ не ре чи: Ме ка моћ, тран зи ци ја мо ћи, ци клу си мо ћи, ме ђу на род ни 

од но си, ди пло ма ти ја, на у ка, на ци о нал ни ин те ре си

1. ЦИ КЛУ СИ И ТРАН ЗИ ЦИ ЈА МО ЋИ

По јам мо ћи за у зи ма цен трал но ме сто у сту ди ја ма ме ђу на-
род них од но са. Твр да и ме ка моћ ни су одво је не и ме ђу соб но су-
прот ста вље не ка те го ри је. Иако моћ ни је хо мо ге на, ова два об ли ка 
има ју ме ђу за ви сни и до пу њу ју ћи ка рак тер. У по је ди ним си ту а ци-
ја ма моћ ни је до вољ на  и исто вре ме но про ис ти че из мо гућ но сти 
од ре ђе них ак те ра да раз ви је ка па ци те те нео п ход не за оства ри ва ње 
вла сти тих ин те ре са, али и мо гућ но сти ње не кон вер зи је у скла ду са 
по тре ба ма. У мо дер ном до бу, ви тал ни ин те ре си се не мо гу по сти-
ћи ис кљу чи во кроз упо тре бу вој них по тен ци ја ла. Они мо ра ју би ти 
ускла ђе ни са ви ђе њи ма дру гих зна чај них чи ни ла ца у ме ђу на род-
ној за јед ни ци и пра ће ни ди пло мат ским и ме диј ским ак ци ја ма.

У очи ма те о ре ти ча ра ре а ли ста, а ка сни је и нео ре а ли ста, твр-
да моћ се пре вас ход но ве зу је за еко ном ске и вој не об ли ке ње ног 
ис по ља ва ња. Чи та ва пле ја да еми нент них ауто ра по пут Мор ген туа, 
Ка пла на, ка сни је Ки син џе ра, Бже жин ског, Да ла, а у но ви је вре ме 



СПМброј2/2009,годинаXVI,свеска24. стр.31-44.

32

Кеј га на, Кра ут хај ме ра итд. твр ду моћ, све у куп ност вој них и еко-
ном ских по тен ци ја ла, ви де као кри тич ну ком по нен ту, нео п ход ну 
за до сти за ње кључ них др жав них ци ље ва. Мор ген тау у кла сич ном 
де лу „По ли ти ка ме ђу на ци ја ма: рат за моћ и мир“,1) ме ђу еле мен те 
мо ћи убра ја ге о граф ски по ло жај, при род не ре сур се, ин ду стриј ске 
ка па ци те те, вој ну при пре мље ност, по пу ла ци ју, на ци о нал не ка рак-
те ри сти ке, на ци о нал ни мо рал и ква ли тет ди пло ма ти је и вла де.  На-
ве де ни кон цепт на гла ша ва да се моћ од но си на мо гућ ност др жа ве 
да за рад оства ри ва ња сво јих ин те ре са уз упо тре бу ма те ри јал них 
ре сур са на те ра дру ге ак те ре да чи не оно што ина че не би.

До ба ин фор ма тич ке ре во лу ци је, про ме ње ни од но си сна га 
у све ту, уз стал но при сут ну прет њу упо тре бе сред ста ва ма сов ног 
уни ште ња, раз ви ли су по тре бу за оса вре ме њи ва ње те о риј ског раз-
ма тра ња пој ма мо ћи. Крај Хлад ног ра та озна чио је са свим но ву 
ета пу у ме ђу на род ним од но си ма, ко ју ка рак те ри ше уни мул ти по-
лар ност, по сто ја ње јед не су пер си ле и ви ше круп них ре ги о нал них 
ак те ра. Сва ре ше ња за круп не ме ђу на род не про бле ме, по Хан тинг-
то ну, опре де љи ва ће ста во ви је ди не пре о ста ле су пер си ле, али ће 
она у за ви сно сти од си ту а ци је увек де ло ва ти са не ком ре ги о нал ном 
си лом.2) Тре нут ни трен до ви по ка зу ју да је вре ме уни мул ти по лар-
но сти за на ма, уз ефе кат сла бље ња је ди не су пер си ле и по нов ног 
ус по ста вља ња мул ти по лар но сти. 

Ка те го ри ја мо ћи ни је трај на, обе ле жа ва је стал но пре ме шта-
ње, ви со ка флу ид ност и дис пер зив ност. Са сла бље њем јед не др жа-
ве, не из бе жно до ла зи до ја ча ња дру ге/их. Овај фе но мен, ци клич но 
кре та ње мо ћи, те о риј ски су обра зло жи ли Чарлс До ран и Вес Пар-
сонс, ука зу ју ћи на те жњу кључ них си ла да са опа да њем ула зе у су-
ко бе.3) У сре ди шту тен ден ци је ка кон флик ти ма на ла зи се пси хо ло-
шки ефе кат иза зван де гра да ци јом мо ћи и ути ца ја, ко ји по сле дич но 
ути че на до но ше ње ма ње ра ци о нал них од лу ка. Ка па ци тет јед не си-
ле по на ве де ним ауто ри ма, за сно ван је на две ди мен зи је. С јед не 
стра не ње га чи не бру то на ци о нал ни про из вод, по пу ла ци ја, те ри то-
ри ја, без бед но сни тро шко ви, вој на си ла, по пу ла ци ја и сте пен раз-
ви је но сти. Дру ги сег мент од но си се на ин сти ту ци је, кул ту ру, да кле 
на ма ње ви дљи ве об ли ке мо ћи. У сре ди шту те о ри је о ци клич ном 
кре та њу мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма на ла зи се иде ја да др жа-
1)   Hans Morgentau, „Politics among Nations: The Strrugle for Power and Peace“

2) Се мју ел Хан тинг тон обра зла же да на пре ла зу у но ви ми ле ни јум по сто ји јед на су пер-
си ла, али да по ред ње ег зи сти ра ви ше ре ги о нал них си ла. Huntington, Samuel,  Lonely 
Superpower, Foreign Affairs, Mar/Apr 99, Vol. 78.  

3) Charles F. Doran, Wes Parsons, WarandtheCycleofRelativePower, The American Po li ti cal 
Science Rewiew, Vol. 74, No. 4, 1980.
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ве про ла зе кроз фа зе ре ла тив не мо ћи, по сте пе ним до ла ском до вр-
хун ца, на кон ко га сле ди не из бе жно опа да ње и пре пу шта ње во де ће 
уло ге дру ги ма. 

Те о риј ски сли чан кон цепт, тран зи ци ја мо ћи фор му ли сан је 
од стра не Ор ган ског и Ку гле ра.4) По ме ну тите о риј ски мо дел раз-
ви јен је у по ку ша ју об ја шње ња узро ка ра та ме ђу во де ћим си ла ма. 
Као кри тич ни тре ну так, вре ме ка да је опа сност од из би ја ња су ко-
ба нај ве ћа, Ор ган ски и Ку глер озна ча ва ју пе ри од у ко ме хе ге мо-
ни јал на си ла би ва по ти ски ва на од стра не нај ве ћег так ма ца. Раз до-
бље из ме ђу два ци клу са мо ћи, сме њи ва ње на че лу си сте ма др жа ва 
ка рак те ри ше тен ден ци ја да до та да др жа ва-хе ге мон, по ку ша ва да 
одр жи sta tus quo, уз при ме ну свих рас по ло жи вих сред ста ва. С дру-
ге стра не, рас ту ћи цен тар мо ћи те жи да на ру ши по сто је ћу рав но те-
жу, све ви ше уво де ћи сво је вред но сти у ме ђу на род ни си стем, што 
по сле дич но во ди у кон фликт. Раз ли ка у од но су на те о ри ју ци клу са 
мо ћи, ко ја го во ри о ком пле мен тар но сти твр де и ме ке мо ћи, огле да 
се пре све га у јед но стра ном ви ђе њу ис кљу чи во еко ном ских и вој-
них по тен ци ја ла. 

Гло ба ли за ци о ни трен до ви и тен ден ци је кре та ња ка ску пље-
ном све ту, до ве ли су до још јед ног па ра док са. Вре ме успо на и опа-
да ња круп них по ли тич ких ак те ра бит но се ума њи ло. Исто ри чар 
Нај ал Фер гу сон, кроз ком па ра тив ну ана ли зу им пе ри јал них кре та-
ња кроз вре ме по ка зу је да са вре ме не ве ли ке си ле има ју те жњу ка 
не у по ре ди во бр жем на пу шта њу глав них уло га на свет ској по зор-
ни ци.5) За раз ли ку од Ри ма, ко ји је тра јао не ко ли ко ве ко ва, и у из ве-
сној ме ри био на ста вљен кроз Ви зан ти ју, са вре ме не им пе ри је сво ју 
до ми на ци ју ис по ља ва ју у окви ру јед ног ве ка, док ско ри ји при ме ри 
ука зу ју на још ве ћу ком пре си ју вре ме на им пе ри јал но сти. Над моћ 
Не мач ке, тра ја ла је ја ко крат ко, док је Со вјет ски Са вез, до ско ра 
је ди ни пан дан аме рич кој гло бал ној до ми на ци ји за у зи мао ис так-
ну то ме сто у свет ској по ли ти ци све га не ко ли ко де це ни ја. Сла бост 
еко ном ског и по ли тич ког си сте ма, уз исто вре ме ну упо тре бу си ле у 
те ри то ри јал ној екс пан зи ји и ства ра њу ин те ре сних сфе ра, до при не-
ли су кра ху ко му ни стич ке иде о ло ги је, чи ји је глав ни про мо тер био 
упра во СССР. 

Иако су об ли ци ис по ља ва ња ме ке мо ћи нај ви дљи ви ји у мо-
дер ном све ту, епо хи раз гра на тих ин фор ма тич ко-ко му ни ка циј ских 
сред ста ва, она ни је ис кљу чи во ве за на за са вре ме ну ци ви ли за ци ју 
и исто ри ја ука зу је на мно го број не при ме ре ње ног ко ри шће ња. Она 
4) Organski, A. F. K., Jacek, Kutler, ThePowerTransition:ARetrospectiveandProspective

Evaluation,Handbook of War, 1989.

5) Ferguson, Niall, EmpireswithExpirationDates,Foreign Policy, September/October, 2006.
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је би ла при сут на још у вре ме ни ма Ан ти ке, где ре ле ван тан при мер 
пред ста вља Пе ло по не ски рат, у ко ме је вој но сна жни ја Спар та би-
ла по ра же на од стра не Ати не, во ђе не еко ном ском сна гом, али и 
ве ли ким кул ту ро ло шким ути ца јем и мо гућ но шћу за лак ше сту па-
ње у са ве зни штва. Ве ко ви ма ка сни је, цар ска Ру си ја се на ла зи ла на 
вр хун цу у до ба вла да ви не Ка та ри не II Ве ли ке, услед раз ви је но сти 
кул ту ре, иако је пе ри од Пе тра Ве ли ког за бе ле жен у исто ри ји као 
вре ме нај ве ће те ри то ри јал не екс пан зи је цар ства. Фран цу ска за 
вре ме Лу ја XIV и кар ди на ла Ри ше љеа је чи ни ла да ле ко ве ће на-
по ре од дру гих европ ских си ла у из град њи по зи тив ног ими џа. И у 
сред њо ве ков ној исто ри ји Ср би је, пе ри од кра ља Ми лу ти на остао је 
упам ћен по из град њи ма на сти ра и нај ве ћем кул тур ном ути ца ју, док 
се раз до бље Ду ша на Сил ног че шће по ве зу је са ши ре њем гра ни ца. 

Ме ка моћ, ма да не тер ми но ло шки, по ми ње се у ра до ви ма ко-
му ни стич ког те о ре ти ча ра Ан то ни ја Грам ши ја. Грам ши је чвр сто 
ве ро вао да би ком би но ва ње раз ли чи тих кул ту ро ло шких сред ста-
ва, ме диј ских на сту па и по ли тич ких кам па ња, вре ме ном осво ји-
ла умо ве и ср ца ве ћи не и до при не ла оства ри ва њу ко му ни стич ких 
иде а ла. Ова ква упо тре ба ме ке мо ћи ис по љи ла би се у  иде о ло шком 
су ко бу, кроз про мо ци ју ко му ни зма као нај ви шег ци ља, а не у ме ђу-
др жав ним од но си ма. 

У раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та, ко је је би ло про же то 
ме ђу др жав ним су ко би ма и ис по ља ва њем кру те си ле. Кар је при ме-
тио да „моћ над ми шље њем ни је ни шта ма ње бит на за по ли тич ке 
свр хе, не го вој на и еко ном ска моћ и увек је би ла бли ско по ве за на 
са њи ма.“ 

Са вре ме не те о ри је ко је из у ча ва ју по јам и уло гу ме ке мо ћи 
раз ви ја ју се под сна жним ути ца јем ис тра жи ва ња Џо зе фа На ја о 
по тре би за очу ва њем кул ту ро ло шког и со фи сти ци ра ни јег ути ца ја 
САД на дру ге на ци је и др жа ве. Нај, за раз ли ку од ве ћи не аме рич ких 
ис тра жи ва ча ме ђу на род них од но са, а по себ но оних ко ји при па да ју 
тзв. нео кон зер ва тив ном кри лу, по ку ша ва да ука же на по тре бу за 
из бе га ва њем су ко ба, де ло ва њем кроз раз ли чи те об ли ке ди пло ма-
ти је, кроз при ма мљи вост, а не кроз кон фликт. Отва ра ње про сто ра 
за ши ре уво ђе ње ме ке мо ћи ка рак те ри стич но је за са вре ме ну епо ху 
ко ју обе ле жа ва страх од ра то ва ба зи ра них на твр дој мо ћи, ко ји би 
по сле дич но мо гли да до ве ду до упо тре бе сред ста ва ма сов ног уни-
ште ња и пот пу не де струк ци је са вре ме не ци ви ли за ци је. 

По ве ћа не мо гућ но сти про то ка ин фор ма ци ја, кроз раз вој гло-
бал них ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и кон тро ла 
над њи ма обез бе ђу је њи хо ву упо тре бу у по ли тич ке свр хе и ути цај 
на фор ми ра ње оп ште све сти. Ка ко је не ка да шњи изра ел ски ми ни-
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стар ино стра них по сло ва Ибан при ме тио „ни шта не ути че ви ше на 
ре во лу ци ју у ди пло ма ти ји од кон стант ног при су ства јав но сти“.6) 
Свет ски ме ди ји, по пут нај зна чај ни јих те ле ви зиј ских ста ни ца, ни су 
са мо фак тор кон тро ле над ин сти ту ци ја ма, већ че сто по ста ју и ору-
ђе у ру ка ма вла да. У књи зи са кон тро верз ним на сло вом „Ро ђе на 
да пред во ди“, по ме ну ти аутор да је пре по ру ке аме рич кој по ли тич-
кој ели ти за је дан дру га чи ји при ступ у во ђе њу спољ не по ли ти ке и 
оства ри ва њу на ци о нал них ин те ре са САД.7) Кључ ни раз лог за опа-
да ње аме рич ке мо ћи он про на ла зи упра во у пре че сто ис по ља ва ној 
упо тре би сред ста ва твр де мо ћи, то ли ко из ра же ној на кон не стан ка 
ри вал ског бло ка. Прем да аутор ин си сти ра на те зи да би аме рич ки 
изо ла ци о ни зам и по вла че ње из свет ских по сло ва има ле крај ње не-
га ти ван ути цај на ста бил ност гло бал ног по рет ка, у раз до бљу аме-
рич ке су пре ма ти је, при мет но је упра во обрат но. Нај слич но као  
Пол Ке не ди као кри тич ну тач ку аме рич ке еко ном ске и вој не до-
ми на ци је ви ди 1945. го ди ну, крај II Свет ског ра та, ко ји је до вео до 
то тал не де струк ци је до та да во де ћих за пад но е вроп ских еко но ми ја. 

Мар ша лов план, као и слич ни про гра ми по мо ћи др жа ва ма 
по го ђе них ка та стро фал ним по сле ди ца ма гло бал ног су ко ба, фор-
ми ра ле су сли ку до бро на мер не си ле. До дат ни на по ри на фор ми-
ра њу ме ђу на род них ин сти ту ци ја, по пут УН, ко је су у вре ме ни ма 
би по ла ри зма пред ста вља ле стал ни пре го ва рач ки ка нал и омо гу ћа-
ва ле ми ро љу би во ре ша ва ње кон фли ка та ра пид но су по ве ћа ле по-
пу лар ност и ути цај САД. 

За раз ли ку од Ке не ди ја, ко ји пе ри од на кон 1945. го ди не обе-
ле жа ва кон стант ним опа да њем аме рич ке мо ћи, Нај ана ли зом ис-
тра жи ва ња оба ве штај них ин сти ту ци ја и во де ћих на ци о нал них еко-
ном ских фо ру ма по ка зу је да је кон стан тан успон аме рич ке мо ћи 
на ста вљен још го то во че тврт ве ка. 

Пре ам би ци о зним ан га жо ва њем, уче шћем у ве ли ком бро ју 
кри за ши ром све та и во ђе њем јед не крај ње хе ге мо ни стич ке спољ-
не по ли ти ке, до шло је до ра пид ног опа да ња све у куп не аме рич ке 
мо ћи. Упо тре ба твр де мо ћи, као јед ног ње ног сег мен та, у раз ли-
чи тим „ху ма ни тар ним“ ин тер вен ци ја ма, ра ту про тив гло бал ног 
те ро ри зма, ства ра ње ими џа „злих“ си ла или осо ви на зла, до ве ли 
су, по сле дич но до сма њи ва ња ме ке мо ћи, до ско ра нај зна чај ни јег 
по тен ци ја ла САД у од но су на су пар нич ке си ле. Ис по ља ва се ста ро 
пра ви ло, да им пе ри јал но ра си па ње и ко ри шће ње свих рас по ло жи-

6) Eban Abba, InterestandConscienceandDiplomacy, Society, Vol. 23, No. 3, Springer, New 
York, 1986.

7) Nye, Joseph, S., Bound to Lead: TheChangingNatureofAmericanPower, Basic Books, 
1990.   
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вих ре сур са у мно го број ним су ко би ма, не из бе жно до во ди до по-
сте пе ног про па да ња во де ћих си ла. 

2. НО ВА ПРЕ РА СПО ДЕ ЛА МЕ КЕ МО ЋИ

До бре при ме ре за ком би на ци ју упо тре бе оба из во ра, твр де и 
ме ке, мо ћи мо же мо про на ћи у бли ској про шло сти. Је дан од нај у-
пе ча тљи ви јих при ме ра пред ста вља Деј тон ски ми ров ни спо ра зум, 
ко јим је окон чан рат у Бо сни и Хер це го ви ни. На кон мно го број них 
ми ров них ини ци ја ти ва и пре го во ра, под по кро ви тељ ством УН, ЕУ 
или за јед нич ких на сту па европ ских и аме рич ких пре го ва ра ча, ли-
дер ску уло гу у ми ров ном про це су пре у зе ле су САД. Мо гућ но сти 
ути ца ја на дру ге ве ли ке ак тере уз кон стант не прет ње вој не си ле 
да ле су САД од ре ше не ру ке да у пре го во ри ма исто вре ме но вр ше 
при ти сак на за ра ће не стра не, али и на спо ред не ак те ре у су ко бу. 
Не у спех ЕУ да про из ве де ути цај на стра не у су ко бу, мо же се об ја-
сни ти чи ње ни цом да европ ске др жа ве још увек ни су ус пе ле да раз-
ви ју са мо стал ни вој но-без бед но сни иден ти тет. Прем да је он још 
увек у раз во ју, у окви ру тзв. II сту ба, За јед нич ке спољ не и без бед-
но сне по ли ти ке8), на ве де ни ме ха ни зам са рад ње чла ни ца ЕУ се у 
ве ли кој ме ри осла ња на НА ТО. Ово по ка зу је да су за ра ће не стра не 
мо гле да про лон ги ра ју тра же ње за до во ља ва ју ћег ре ше ња, јер ни су 
осе ћа ле вој ни при ти сак од стра не Евро пе. Ко нач но пот пи си ва ње 
озна чи ло је не са мо крај ра та, већ и ди пло мат ску и вој ну до ми на-
ци ју САД у свет ским по сло ви ма. Евро па је ис по љи ла сла бо сти у 
ви ше обла сти, по ка зу ју ћи, пре све га не је дин ство и нео д луч ност. 
Упр кос тврд њи да је ЕУ „ме ка“ си ла, по ста ло је очи глед но да др-
жа ве чла ни це ни су спрем не да учи не уступ ке ко ји би ути ца ли на 
њи хо ве на ци о нал не ин те ре се, оста вља ју ћи ба рем ути сак ко хе зив не 
спољ не по ли ти ке. 

По ку шај пре ва зи ла же ња по сто је ћих про бле ма у обла сти 
ЗСБП, кроз ши ре ње ка па ци те та, раз ви јен је кроз од ба че ни мо дел 
устав ног кон сти ту и са ња ЕУ. Про је кат спољ но по ли тич ког и без бед-
но сног ја ча ња ЕУ, пред ста вљен је на „Устав ној кон вен ци ји за су-
штин ску уло гу ЕУ у ЗСБП“. Ин си сти ра ње на на гла ше ни јој уло зи 
Евро пе у ре ша ва њу свет ских по сло ва про мо ви са но је под па ро лом 
„Си гур на Евро па у бо љем све ту“. Упр кос из ра же ном не за до вољ-
ству јав но сти пре ма на прет ку у мно го број ним обла сти ма, ства ра-
ње не за ви сни је без бед но сне по ли ти ке још увек оста је са мо же ља 
8) О за јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци ЕУ по бли же ви де ти у мо но гра фи ји Де-

ја не Вук че вић, БезбедностиЕвропскаУнија,ИПС, Бе о град, 2008.
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ве ћег бро ја гра ђа на.9) Те жи ште раз во ја бу ду ћих за јед нич ких вој них 
сна га, услед не мо гућ но сти за по сти за ње кон сен зу са оста вље но је 
за бу дућ ност, а на гла сак је ста вљен на вој не ко а ли ци је две или ви-
ше др жа ва-чла ни ца (Фран цу ско-Не мач ке вој не сна ге). Фор ми ра ње 
је дин стве них сна га при сут но је још увек са мо у ми ров ним опе ра-
ци ја ма, а то се нај ја сни је мо же ви де ти на при ме ру ми си је ЕУЛЕКС. 
Не до ста так кон сен зу са, стал но при сут на по де лу на зе мље „ста ре“ 
и „но ве“ Евро пе, ви ше „атлант ски“ и ви ше „европ ски“ ори јен ти-
са не, до дат но оте жа ва ју да љи на пре дак ка ства ра њу је дин стве ног 
спољ но по ли тич ког и без бед но сног иден ти те та. Спо рост до но ше ња 
од лу ка, узро ко ва на спе ци фич но шћу по ли тич ког си сте ма, по де ље-
ног на ме ђу вла ди не и ко му ни тар не ин сти ту ци је, у вре ме ни ма ка да 
је че сто нео п ход но бр зо де ло ва ње до дат но усло жња ва ју на ве де ни 
про блем. По је ди ни те о ре ти ча ри сто је на ста но ви шту да оту ђе ње 
ели те од гра ђа на мо же би ти је дан од раз ло га ко ји во де ка де гра-
да ци ји мо ћи. „Де мо крат ски де фи ци тит“, не до ста так ле ги ти ми те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја ЕУ, ис ка зан кроз јав но не по ве ре ње пре ма 
њи ма, у ве ли кој ме ри од ре ђу је да љи раз вој Уни је ка јед ној је дин-
стве ни јој и кон зи стент ни јој по ли ти ци.

Дру ги зна ча јан чи ни лац европ ске не мо гућ но сти да по ве ћа 
ути цај у свет ским по сло ви ма је оли чен у про бле му енер гет ске без-
бед но сти. Не до ста так нај зна чај ни јих при род них ре сур са, наф те и 
га са  Европ ску Уни ју у ве ли кој ме ри осла ња на Ру си ју, до во де ћи 
је у ста њe го то во пот пу не енер гет ске за ви сно сти. С дру ге стра не, 
САД за др жа ва ју сво ју до ми на ци ју у бли ско и сточ ном ре ги о ну, уз 
исто вре ме но ко ри шће ње твр де и ме ке мо ћи.        

Сла бље ње ути ца ја САД би ло је на ро чи то из ра же но у пост-
деј тон ској фа зи, то ком оба пред сед нич ка ман да та Џор џа Ви ли ја-
ма Бу ша, ства ра ју ћи но ву кон сте ла ци ју мул ти по ла ри зма у све ту. 
При сту пи ре ша ва њу на го ми ла них свет ских про бле ма, би ли су 
обе ле же ни при ме ном кру те си ле, на пре за њем еко но ми је и за не ма-
ри ва њем дру гих, ди пло мат ских и не вој них ре сур са. На пу шта ње 
не ка да шњих са ве зни ка (Ира ка у ра ту про тив Ира на и аф га ни стан-
ских Та ли ба на у су ко бу са СССР-ом), отво ри ло је код мно гих др-
жа ва сум ње у истин ске и пра вед не на ме ре САД. За пра во, XX век, 
обе ле жен аме рич ком гло бал ном до ми на ци јом, све до по след њих 
де ка да ка рак те ри са ла је ра сту ћа моћ „убе ђи ва ња“ САД, пре не го 
ко ри шће ње су ко ба. Вик то ри ја Де Гра циа ука зу је да је, „Аме ри ка 
вла да ла сна гом сво га тр жи шта, над моћ но шћу свог мо де ла, а ве о ма 
9) Ис тра жи ва ња спро ве де на од стра не аген ци је за ис тра жи ва ње јав ног мне ња Европ ске 

ко ми си је „Еуро ба ро ме тар“, по ка зу ју да гра ђан ство ЕУ да је из ра же ну ве ћин ску по др шку 
про ду бљи ва ња без бед но сних ме ха ни за ма ЕУ. Из вор: http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm  



СПМброј2/2009,годинаXVI,свеска24. стр.31-44.

38

ма ло си лом оруж ја....“10) Да кле, у су ко бу са иде о ло шким и ге о по ли-
тич ким так ма цем, кри тич ни ре сурс САД на ла зио се у бли ско сти са 
мно гим др жа ва ма, по себ но за пад но е вроп ским. У су ко бу са не ка-
да шњим ри ва лом СССР-ом, Аме ри ка је сво ју до ми на ци ју ис по ља-
ва ла на ро чи то кроз ме ку моћ. Овај при ступ био је нај и зра же ни ји у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Би по ла ри зам и Хлад ни рат обе ле-
жи ла је тр ка у на о ру жа њу, те жња ка оства ри ва њу вој не пред но сти 
и екс пан зи ја два вој но-по ли тич ка бло ка.

По след ње де це ни је озна чи ле су по сте пе но од ри ца ње од ме ке 
мо ћи, ула га ње у вој не опе ра ци је уз ви дљи ву жур бу ка оства ре њу 
сна о „аме ри ка ни зо ва ном“ све ту. Илу зи је ни чим спу та не им пе ри-
јал но сти, рас пр ше не су од сту па њем од па ра диг ме да „у ра то ви ма 
бу дућ но сти не ће по бе ђи ва ти онај ко ји по се ду је нај ве ћу бом бу, већ 
онај ко ји ће при по ве да ти нај бо љу при чу.“ Ду бо ко не за до вољ ство 
мно го број них на ци ја и др жа ва јед ном крај ње ма ки ја ве ли стич ком 
по ли ти ком САД, до при не ло је де гра да ци ји, по сте пе ном опа да њу 
аме рич ке ме ке мо ћи. Чак и од но си са нај бли ски јим са ве зни ци ма, 
до шли су у кри тич ну фа зу, за не ма ри ва њем или пот пу ним не ги ра-
њем њи хо вих ин те ре са. 

До ла зак на че ло но вог пред сед ни ка, Ба ра ка Оба ме, мо же 
озна чи ти јед ну са свим но ву ета пу у од но си ма са све том. У пр вим 
ме се ци ма ње го вог ман да та, осе тан је за о крет у спољ ној по ли ти ци, 
ко ји би тре бао да до ве де до по врат ка по љу ља ног угле да Аме ри-
ке, по себ но у зе мља ма Тре ћег све та. Још то ком пред из бор не би ло 
је при мет но, да ће са да шњи аме рич ки пред сед ник те жи ште свог 
спољ но по ли тич ког де ло ва ња ба зи ра ти углав ном на ин стру мен ти-
ма ко ји ни су за сно ва ни на твр дој мо ћи. Он и тим око ње га до  са да 
су по кре ну ли чи тав низ но вих ини ци ја ти ва, по пут за тва ра ња ба зе 
Гван та на мо, флек си бил ни јем при сту пу Кјо то спо ра зу му, ре ша ва ње 
спо ро ва са Ира ном и Се вер ном Ко ре јом ди пло мат ским сред стви-
ма. Из у зе так пред ста вља бор ба про тив гло бал ног те ро ри зма, где је 
оста вље на мо гућ ност упо тре бе свих рас по ло жи вих сред ста ва. 

Ки на као рас ту ћи чи ни лац у ме ђу на род ним по сло ви ма све 
зна чај ни је ути че на по сто је ћу рас по де лу ка ко твр де, та ко и ме ке 
мо ћи. За пра во, ки не ско еко ном ско чу до пре о бли ку је не са мо Ки-
ну, већ и це ло куп ни ме ђу на род ни ам би јент. Ки не ска „но ва иде ја“, 
мо дел об је ди ња ва ња др жав ног, по ли тич ког со ци ја ли зма и еко ном-
ског ка пи та ли зма, пред ста вља ко ри стан при мер мно го број ним 
ма ње раз ви је ним др жа ва ма на пу ту њи хо вог еко ном ског раз во ја, 
али и те жњи ка очу ва њу са мо стал но сти у ме ђу на род ном си сте му. 
10) Victoria DeGrazia, IrresistibleEmpire:America’sAdvanceThroughTwentiethCenturyEu-

rope, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2005
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Овај, по мно гим ка рак те ри сти ка ма „хи брид ни“ мо дел, пред ста-
вља озби љан иза зов за све по ку ша је уни фи ко ва ња и оп ште при-
ме не ис кљу чи во за пад ног си сте ма вред но сти. Ње го ве нај ва жни је 
од ли ке чи не исто вре ме на иде о ло шка по сто ја ност и праг ма тич ки 
при ступ, спрем ност на ино ва ци је и екс пе ри мен ти са ње, као и те-
жња ка про ме ни дру штва у це ли ни. Спе ци фич на мо дер ни за ци ја, 
ве ли ким де лом ба зи ра на на древ ној ки не ској фи ло зо фи ји, по сте пе-
ном и ду бин ском при сту пу ре фор ма ма, оста вља до вољ но про сто ра 
за не пре ста но ослу шки ва ње еко ном ских и по ли тич ких кре та ња на 
гло бал ном ни воу. 

По чет ком де ве де се тих го ди на, САД су сво је вред но сти по-
ку ша ле да про мо ви шу кроз тзв. „Ва шинг тон ски кон сен зус“. Ње-
го ву осно ву чи ни по ку шај да се про бле ми у до та да цен тра ли зо-
ва ним и ди ри го ва ним еко но ми ја ма, по себ но у ис точ но е вроп ским 
зе мља ма, при ме ном шок-те ра пи је пре о ри јен ти шу ка ли бе рал ном, 
тр жи шном обра сцу. Зах тев за бр зи ном ре фор ми и пре сли ка ва ње 
већ по сто је ћих нор ми у до ско ра кру тим и за тво ра ним си сте ми ма 
ство ри ли су мно го број не про бле ме, до во де ћи мно ге од ових др жа-
ва у ста ње пот чи ње но сти јед ном по ли тич ком цен тру. Но ви, „Пе-
кин шки кон сен зус“, омо гу ћа ва свим др жа ва ма по сте пе ни и не за-
ви сни раз вој. Прем да се у су шти ни осла ња на еко но ми ју, мно ге 
ње го ве сег мен те чи не по ли тич ке те жње Ки не. Осно ву иде је чи ни 
упра во од у пи ра ње аме рич кој еко ном ској и по ли тич кој до ми на ци ји 
и пре вла да ва ње тре нут ног sta tus-quo-а. Ки на ви ше не пред ста вља 
ис кљу чи во ре ги о нал ног ак те ра.  Она је свој ути цај про ши ри ла на 
го то во чи тав Па ци фич ки ре ги он, не ке де ло ве Афри ке, а пре ко сво је 
мно го број не еми гра ци је на сту па и у дру гим де ло ви ма све та. Ин те-
ре сан тан је при мер Аустра ли је, јед ног од нај ва жни јих са ве зни ка 
САД. Ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, у очи ма ње них гра ђа на, Ки на 
тре нут но пред ста вља нај по жељ ни јег еко ном ског парт не ра. Не што 
пре ко 50% аустра ли ја на ца ве ру је да је ре жим сло бод не тр го ви не са 
Ки ном по зи ти ван, док исто вре ме но са мо 34% по др жа ва скла па ње 
истог са САД.11) 

 Као од го вор на ова кав тренд САД по ку ша ва ју да су зби ју 
дра ма ти чан раст ки не ске ме ке мо ћи стал ним ин си сти ра њем на кр-
ше њу људ ских пра ва и ме диј ским ра том. 

И аме рич ки и ки не ски ана ли ти ча ри су са гла сни да је пред-
сто је ћи пе ри од од из у зет не ва жно сти за обе си ле. Аме ри кан ци су 
убе ђе ни да ће већ кра јем сле де ће де ка де Ки на без по др шке не ке 
дру ге др жа ве, у свим об ли ци ма мо ћи у пот пу но сти па ри ра ти САД. 
11) О ово ме по бли же ви де ти у Kurlantzick, Joshua, CharmOffensive:HowChina’sSoftPower

isTransformingtheWorld, Yale University Press, 2007.
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Уко ли ко се тре нут ни трен до ви опа да ња аме рич ког ути ца ја, уз све 
на гла ше ни ји раст ки не ске ме ке мо ћи на ста ве, ве ро ва тан је и дис-
ба ланс у ко рист Ки не. Ки не зи, с дру ге стра не, ве ру ју у „мир ни раз-
вој”, не су ко бља ва ње и по сте пе но сти ца ње стра те шког пре и мућ-
ства у го то во свим обла сти ма.

 Го то во ни шта не од сли ка ва тре нут но ста ње Ру си је као ви-
ђе ње Ота фон Би змар ка да је “Ру си ја из ве ли ких кри за увек из ла-
зи ла оја ча на”. Де ве де се те го ди не, вре ме пред сед ни ко ва ња Бо ри са 
Јељ ци на, у ко ме је Ру си ја до жи ве ла је дан од нај ве ћих су но вра та 
у сво јој исто ри ји, ско ро је у пот пу но сти за бо ра вље но. Са да шњи 
тре ну так Ру си је обе ле жа ва пот пу ни по вра так на свет ску сце ну. Рат 
у Гру зи ји око те ри то ри ја на се ље них ве ћин ским ру ским ста нов ни-
штвом и га сни спор са Укра ји ном ко ји је до вео до енер гет ског ко-
лап са у чи та вој Евро пи, по ка зу ју да је ру ска ме ка моћ у на ра ста њу. 
Ови су ко би, у ко ји ма је би ло очи глед но да ни Гру зи ја ни Укра ји на 
не мо гу иза ћи као по бед ни ци го во ре да је у то ку бор ба за ути цај у 
пост со вјет ском про сто ру, али и на ши рем пла ну. Би ло би крај ње 
не ло гич но по ми сли ти да би се Гру зи ја и Укра ји на од лу чи ле на та-
кве ко ра ке да ни су има ле по др шку САД као свог нај ве ћег са ве зни-
ка. По ста вља се пи та ње ка кви су би ли ин те ре си САД ка да су по-
ме ну ти спо ро ви у пи та њу?  Да су вла да ју ћи кру го ви у САД све сни 
на ра ста ју ће ме ке мо ћи, мо же се ја сно ви де ти на овим при ме ри ма. 

У слу ча ју ра та у Гру зи ји, до шло је до по ку ша ја су зби ја ња на-
ра ста ју ћег ути ца ја Ру си је при ме ном иде је да упо тре ба вој не си ле 
го то во не из бе жно во ди ка де гра да ци ји ме ке мо ћи. На тај на чин је 
отво рен про стор за кри ти ке ру ске по ли ти ке и ре ста у ра ци ју ими џа 
хе ге мо ни стич ке и им пе ри јал не си ле. Оно што том при ли ком, код 
во де ћих ге о стра те шких пла не ра САД ни је узе то у об зир је да је у 
јав но сти зе ма ља ко је се гра ни че са Ру си јом, Гру зи ја обе ле же на као 
кључ ни парт нер САД у ре ги ону.

За раз ли ку од Гру зи је, га сни спор са Укра ји ном је био дру-
га чи јег ка рак те ра. У ње му ни је упо тре бље на вој на си ла, а циљ је 
био сиг нал евро пља ни ма да је Ру си ја не по у здан парт нер И да се са 
њом не мо же раз ви ја ти “стра те шко парт нер ство”.12) Очи глед но је 
да кроз ова кав об лик са рад ње обе стра не мо гу има ти ду го роч не ко-
ри сти. ЕУ мо же има ти трај ну си гур ност у ви ду ру ских енер ге на та, 
а Ру си ја ве ће уче шће у европ ским и по сле дич но у ме ђу на род ним 
од но си ма. 
12)  О стра те шком парт нер ству Ру си је и ЕУ де таљ њи је по гле да ти у Ми ло ше вић, Зо ран, 

Русија и ЕУ – стратешко партнерство или стратешка заблуда, По ли тич ка ре ви ја 
4/2008,  ИПС, Бе о град, 2008.  
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За ни мљив је и ру ски по ку шај да оства ри про дор на оним 
про сто ри ма ко ји се тра ди ци о нал но по сма тра ју као зо на аме рич-
ког ути ца ја. Уна пре ђи ва ње са рад ње са др жа ва ма Ла тин ске Аме ри-
ке пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих спољ но по ли тич ких иза зо ва 
Сје ди ње ним Др жа ва ма.

Под сти ца ње спор та, кул тур них ма ни фе ста ци ја, по вра так из-
вор ној ру ској тра ди ци ји, у пот пу но сти не ги ра ној од стра не со вјет-
ских ко му ни ста, али и раз во јем при вред них ве за и ула га њи ма на 
За па ду да је се до дат ни им пулс ра сту ру ске ме ке мо ћи.13) Кроз са мо-
до вољ ност и не за ви сност у ре сур си ма, али и уз са да шњу по ли ти ку, 
Ру си ја ће на ле стви ци свет ских си ла трај но за др жа ти ви со ко ме сто.     

3. НА У КА КАО МЕ КА МОЋ

Аме рич ко схва та ње др жав не мо ћи, ко ја је пред у слов успе-
шне од бра не на ци о нал них ин те ре са ука зу је на три ком по нен те14), 
ме ђу ко ји ма је кру ци јал на она ко ја се од но си на ви со ко ква ли фи ко-
ва не људ ске ре сур се, ко ји сво јим зна њем обез бе ђу ју си гур ност и 
ја сну ви зи ју дру штве ног на прет ка. Бже жин ски у са гле да ва ње по-
ме ну тог „ху ма ног по тен ци ја ла“ у окви ру гло бал ног по рет ка уво ди 
тер мин „хи пер кла са“. Овај про блем је да нас мо жда нај и зра зи ти ји, 
јер го то во све ви со ко ра зви је не др жа ве и оне ко је пре тен ду ју да то 
по ста ну, ула жу нај ве ће на по ре у раз вој на уч ног и обра зов ног сек-
то ра. При ме ра ра ди, САД су до ско ра из два ја ле за по тре бе на у ке 
чак 6% бу џе та, па по да так о го то во по ло ви ни фун да мен тал них на-
уч них от кри ћа у свет ским раз ме ра ма ко ја до ла зе са ње ног тла ни је 
ни ма ло из не на ђу ју ћи. Углед ни ана ли ти чар Њу Јорк Тај мса То мас 
Фрид ман кри ти ку је бив шу аме рич ку ад ми ни стра ци ју, тврд њом да 
је опа да ње аме рич ке мо ћи про из вод пре ли ва ња ових фон до ва и 
њи хо во ко ри шће ње у дру ге свр хе, што до во ди до не мо гућ но сти 
„ино ви ра ња“.15) По вод за ње го ву кри ти ку пред ста вља ула га ње фи-
13) Све по ме ну те од ли ке и о но вом ути ца ју Ру си је у ме ђу на род ним по сло ви ма ви де ти у 

Ђур ко вић, Ми ша, Русијаиоткривањемекемоћи,На ци о нал ни ин те рес, 4/2008, ИПС, 
Бе о град, 2008.

14)  Ово схва та ње од но си се на три хо том ну по де лу ре сур са: хар двер, еко ном ско-вој не ре-
сур се; софт вер, упра вља ње ви со ким тех но ло ги ја ма; хју ман вер, ула га ње и по сти за ње 
пре и мућ ства у људ ским ре сур си ма. У од но су пре ма дру гим си ла ма, су пре ма ти ја САД 
се огле да ла ла у по се до ва њу све три по ме ну те ка рак те ри сти ке. Ру си ја, и у ши рем кон-
тек сту СССР до ско ра ни су рас по ла га ли до вољ но раз ви је ним софт ве ром, док су у дру га 
два еле мен та рав но прав но па ри ра ли САД. Ја пан и ње го ву не мо гућ ност да оства ри ши ру 
до ми на ци ју обе ле жа ва не до ста так у хар две ру, од но сно у де лу ко ји се од но си на не за ви-
сне и ја ке вој не сна ге

15)  Friedman, Thomas, Georgiaonmymind, New York Times, 7. Sept. 2008.



СПМброј2/2009,годинаXVI,свеска24. стр.31-44.

42

нан сиј ских сред ста ва у Гру зи ју, јед ног од нај ва жни јих аме рич ких 
са ве зни ка у пост со вјет ском про сто ру. 

Да је на у ка на ци о нал ни при о ри тет у САД, мо же се ви де ти 
и по раз ми шља њи ма оних ко ји се на ла зе у са мом вр ху аме рич ке 
др жа ве. У за јед нич ком ра ду, пре зен то ва ном на фо ру му „На у ка у 
окви ру на ци о нал ног ин те ре са“, бив ши аме рич ки пред сед ник Бил 
Клин тон и пот пред сед ник Ал Гор по ста вља ју на у ку на сам врх 
ле стви це нај ви ших др жав них и на ци о нал них ци ље ва. Они ис ти-
чу по тре бу да САД и да ље оста ну во де ће по бро ју фун да мен тал-
них на уч них от кри ћа, а као нај о збиљ ни ји про блем ви де те шко ће 
у обез бе ђи ва њу зна ња и ве шти на за ви со ко тех но ло шке по сло ве, 
нео п ход не за за др жа ва ње ли дер ске уло ге у раз ли чи тим обла сти-
ма на уч них ис тра жи ва ња.16) Ме ђу кључ не стра те шке ци ље ве ко ји 
се мо гу по сти ћи још зна чај ни јим ула га њи ма у на у ку, не ка да шњи 
нај ви ши зва нич ни ци убра ја ју ду го роч ни еко ном ски раст, про дук-
тив ни ју и од го вор ни ју вла ду и свет ско ли дер ство у ма те ма ти ци, 
ба зич ним и тех нич ким на у ка ма. И са да шња ад ми ни стра ци ја Ба ра-
ка Оба ме ће, су де ћи пре ма на ја ва ма из ње ног вр ха глав ни ну свог 
де ло ва ња усме ри ти упра во у овом прав цу. 

И ЕУ, као и др жа ве чла ни це, са мо стал но по ку ша ва да одр-
жи ви сок ни во на уч но-тех но ло шког раз во ја. Европ ски па ра ме три 
прет по ста вља ју из два ја ње нај ма ње јед ног про цен та бу џе та за по-
тре бе на у ке, а у нај на пред ни јим чла ни ца ма се кре ће око 3%. Мно ге 
европ ске др жа ве су по кре ну ле са мо стал не про гра ме ко ји би омо гу-
ћи ли при лив ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге. Нео п ход но је по-
ме ну ти да је Не мач ка то ком де ве де се тих го ди на по кре ну ла ви ше 
ини ци ја ти ва за при вла че ње ино стра не ви со ко ква ли фи ко ва не рад не 
сна ге, са на гла ском на сек тор ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Европ-
ска Уни ја је ство ри ла чи тав низ аран жма на за фи нан си ра ње на у-
ке, ка ко у ма ње раз ви је ним чла ни ца ма, та ко и кроз пред при ступ не 
фон до ве. 

 Ки на и Ру си ја та ко ђе ула жу зна чај на фи нан сиј ска сред ства 
у раз вој на у ке. За др жа ва ју ћи тра ди ци о нал не си сте ме обра зо ва ња, 
обе др жа ве по ка зу ју да не ће од сту пи ти од не ких опро ба них фор-
му ла, ко је су до не ле мно го по зи тив них ре зул та та. Ру си ја у мно гим 
обла сти ма обра зо ва ња пред ста вља свет ског ли де ра. За раз ли ку од 
пе ри о да со вјет ске “на у ке под те ро ром”, да на шња ру ска на у ка рас-
по ла же ви ше ко смо по лит ским и ком па ра тив ним при сту пом. Од 
тре ну та ка го то во ис кљу чи во из во за ба зи ра ног на си ро ви на ма, у 
про те клих не ко ли ко го ди на до ла зи до отва ра ња но вих про гра ма са 

16)  Clinton, William, Gore, Albert, ScienceintheNationalInterest,рад из ло жен у окви ру фо-
ру ма „На у ка у на ци о нал ном ин те ре су“, 31. Јан-1. Феб. 1994, Washington.    
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ци љем кон вер зи је по тен ци ја ла зна ња у до бро бит др жа ве и ста нов-
ни штва. Фор ми ра ње за себ них фон да ци ја за раз вој на у ке у Ру си ји 
пред ста вља ју зна чај ну но ви ну. Овим пу тем, Ру си ја је у пот пу но сти 
из бри са ла со вјет ски мо дел фи нан си ра ња и  упра вља ња на у ком. 

Ки на је у про те клим де ка да ма уло жи ла из у зет не на по ре у 
оса вре ме ња ва њу на у ке. По ље на уч них ис тра жи ва ња ће и у бу дућ-
но сти пред ста вља ти глав ну по лу гу раз во ја Ки не. Као и дру ге обла-
сти, на у ка у Ки ни бе ле жи по сте пе ни, али кон стант ни на пре дак. У 
го то во свим по љи ма на у ке, да ле ко и сточ ни див је  ус пео или се у 
пот пу но сти при ма као сво јим нај ве ћим кон ку рен ти ма.      
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THE WAR FOR “SOFT POWER”

Summary
In this ar tic le aut hor exa mi nes soft po wer as one of most im por-

tant com po ne nets of le a ding world po wers. Con tem po rary trends are 
sho wing de ep cri sis of Ame ri can soft po wer and its tran si tion to wards 
ot her im por tant ac tors in in ter na ti o nal re la ti ons. In last part of this work 
aut hor in di ca tes sci en ce as one of the cri ti cal re so ur ces in strug gle with 
con cur rent sta tes.
Key Words: Soft po wer, Po wer tran si tion, Po wer cic lu ses, In ter nta ti o nal re la-

ti ons, Di plo macy, Sci en ce, Na ti o nal in te rests
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