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Увод

По ло жај Европ ске уни је као ауто ном ног чи ни о ца у са-
вре ме ном све ту је још увек те ма ко ја је те о риј ски отво ре на и 
ме то до ло шки не до стат на. То ни је по сле ди ца са мо спе ци фич-
ног прав ног и по ли тич ког би ћа ЕУ и ње ног над на ци о нал ног 
ка рак те ра већ и раз во ја дру гих гло бал них чи ни ла ца те про-
ме на си сте ма ко је са ти ме до ла зе. 

Флу и дан и ре ла тив но слаб по ло жај у гло бал ном по љу 
је у по след њих не ко ли ко го ди на до дат но уз др ман и огра ни-
чен фи нан сиј ском кри зом и сум њом у оп шти по ли тич ки и 
еко ном ски мо дел ко ји је до та да про па ги ран, ка ко пре ма соп-
стве ном дру штву та ко и пре ма спо ља. Ка пи та ли за ци ја про-
ме на на ста лих на ис то ку Евро пе на кон 1989. ко ја је до шла 
пу тем ис по ља ва ња ме ке мо ћи и спр ва је да ла основ за на ду да 
ће се на сли чан ло гич ки на чин мо ћи ка пи та ли зо ва ти про цес 
гло ба ли за ци је. Ме ђу тим, на спрам осла бље них зе ма ља Ис-
точ не Евро пе ко је су „бе жа ле“ од со вјет ске до ми на ци је гло-
ба ли за ци о ни про це си су ство ри ли еко ном ске џи но ве, ма хом 
у ре ги о ну Ис точ не Ази је, ко је не ма ју зна чај них без бед но сних 
бри га и сти чу све ве ћу спољ но по ли тич ку са мо у ве ре ност. 

Из спе ци фич них раз ло га при сут них при ства ра њу уни-
је са свим је ла ко по ву ћи за кључ ке да је ЕУ струк тур но не-
спо соб на да се на мет не као ва жан ге о по ли тич ки фак тор у 
тра ди ци о нал ном сми слу, као фак тор ко ји мо же да ком би ну је 
ди пло мат ски при ти сак и кре ди бил ну вој ну прет њу ра ди по-
сти за ња ци ље ва. Ре ле вант ним по ли тич ким ели та ма је то би-
ло ја сно, па су те ме љи спољ но по ли тич ког ан га жма на на ђе ни 
у пре ми са ма нор ма тив не мо ћи као стра те ги је из бо ра за ја ча-
ње гло бал ног ути ца ја ЕУ.1Рад ће по ка за ти да је та стра те ги ја 
да нас ви ше про из вод ну жде не го све сног из бо ра као и да ни 
из бли за не да је ре зул та те ко ји би оправ да ли пу ни осло нац 
на њу. У ком би на ци ји са не ха тив ним еко ном ским из гле ди ма 
мо же мо при ме ти ти тренд сла бље ња гло бал не по зи ци је ЕУ у 
пу ном сми слу.

1 Ви де ти нпр.                Ian Manners, “European Union ‘Normative Power’ and the Security 
Challenge,” EuropeanSecurity 15, no. 4 (December 2006), 405–421, Zaki Laidi, 
NormsoverForce:TheEnigmaofEuropeanPower New York, Palgrave Macmil-
lan, 2008.
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ЕкономскипоказатељиопадањаутицајаЕУ

У са оп ште њу Европ ске Ко ми си је (но вем бар 2012) на гла-
ша ва се да ће ре це си ја би ти ду бља не го што се оче ки ва ло, те 
раст спо ри ји. ЕУ ће има ти кон трак ци ју од 0,3% у 2012. и благ 
раст у 2013. (0,4%).2Ме ђу тим, де цем бар ска про це на Европ ске 
цен трал не бан ке ука зу је да у Евро зо ни ра ста не ће би ти до 
2014. го ди не. На и ме, пад БДП-а ће за 2012. из но си ти 0,5% а 
за 2013. 0,3%.3Тре ба ре ћи да су и прет ход на, као и 2010, би ле 
го ди не спо рог при вред ног ра ста (1,5%, од но сно 1,9%), док је 
кон трак ци ја 2009. би ла чак 4,2%. И оста ли ин ди ка то ри за ЕУ 
су оне спо ко ја ва ју ћи. Сто па не за по сле но сти сеп тем бра 2012. 
из но си ла је 10,6%; истог ме се ца 2011. 9,8%, а че ти ри го ди не 
ра ни је не за по сле ност је из но си ла са мо 7,1%.4 Пре па да у сеп-
тем бру 2012. (у од но су на ме сец ра ни је) од 2,3%, ин ду стри ја 
ЕУ27 је би ла на про сеч ном ни воу из 2005, и за де се ти ну ви ша 
не го за вре ме ре корд но ни ског ни воа у мар ту 2009. У од но су 
на сеп тем бар 2011. ин ду стриј ска про из вод ња у ЕУ ни жа је 
за 2,7%.5 Ре а лан про мет у тр го ви ни на ма ло ве ћи је за 0,3% 
на ме ђу го ди шњем ни о ву у сеп тем бру 2012. Ина че, у по след-
њих ско ро шест го ди на ре ал ни ни во про ме та у ма ло про да ји 
је прак тич но не про ме њен, а у од но су на про сек 2005. ве ћи је 
за са мо 5%.6

И нај но ви ји из ве штај ММФ (World Economic Outlook
2012) да је слич не про це не, ко је су за сно ва не на прет по став-
ци да ће европ ски по ли ти ча ри пред у зе ти хит не ме ре ка ко би 
се ода гна ла не из ве сност на тр жи шти ма. Да кле, тре нут но по-
бољ ша ње на фи на сиј ским тр жи шти ма мо гло би би ти са мо 
при вре ме ног ка рак те ра. Си ту а ци ју за из во зно ори јен ти са ни 
део при вре де ЕУ оте жа ва и спор раст во лу ме на гло бал не тр-

2 Matina Stevis, ’’EU Slashes Growth Forecasts’’, WallStreet Journal, 7.11.2012.
http://online.wsj.com/ar tic le/SB1000142412788732389470457810456190510448
2.html 7.11.2012.

3 http://www.te le graph.co.uk/fi nan ce/fi nan ci al cri sis/9727262/ECB-euro zo ne-will-
not-grow-un til-2014.html 7.12.2012.

4 http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/cac he/ITY_PU BLIC/3-31102012-BP/EN/3-
31102012-BP-EN.PDF

5 http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/cac he/ITY_PU BLIC/4-14112012-AP/EN/4-
14112012-AP-EN.PDF

6 http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/cac he/ITY_PU BLIC/4-07112012-AP/EN/4-
07112012-AP-EN.PDF
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го ви не (3,5% и 4,2% 2012. и 2013), док прак тич на стаг на ци ја 
це не наф те де лу је у су прот ном сме ру.7 У нај но ви јем, ок то бар-
ском из ве шта ју, ММФ ве ли ку па жњу по све ћу је ЕУ (,,епи цен-
тар кри зе’’) на во де ћи да ри зи ци и про бле ми у ве зи суд би не 
евра по себ но под сти чу фи нан сиј ску не ста бил ност. Од лу ке 
учи ње не на ја ча њу фи скал не ди сци пли не, као и у ве зи је дин-
стве не европ ске бан кар ске су пер ви зи је су, по ММФ-у, охра-
бру ју ће.

Ре ла тив но сла бље ње ЕУ је тренд ко ји тра ја ду же од де-
це ни ју. Ду го су јефтинo и не раз бо ри то кре ди ти ра ње при кри-
ва ли сла бост, од но сно сма ње њу ком пе ти тив ност европ ске 
ин ду стри је, све док еко ном ска кри за ни је ого ли ла раз ме ре 
про бле ма, пре све га у зе мља ма ЕУ са ви со ким плат но би лан-
сним де фи ци та ма (на нај ве ћем уда ру су пе ри фер не зе мље 
ЕУ, тзв. PIIGS). Ве ћи на зе ма ља ЕУ има ви со ке јав не ду го ве 
и ве ли ке фи скал не де фи ци те, али кључ на ствар ко ја раз ли-
ку је еко но ми је ко је су у те шкој кри зи од оста лих при вре да 
ЕУ је сте ви си на спољ но тр го вин ског (или тач ни је плат но би-
лан сног) де фи ци та, тј. ко ли ко увоз над ма шу је из воз. И ту је 
кључ ни про блем до брог де ла Евро пе, од но сно ЕУ, опа да ње 
ком пе ти тив но сти ње не ин ду стри је, и то у ко рист ис точ не 
Ази је, и пре свих Ки не. По сле ди ца је пад уде ла ин ду стриј-
ске про звод ње ЕУ у гло бал ној ин ду стри ји, и по сле дич но пад 
уде ла БДП ЕУ у про це ње ном свет ском БДП (због ве ли ког 
уде ла услу жних ак тив но сти у БДП овај по ка за тељ по ка зу је 
ма ње дра ма тич не тен ден ци је за ЕУ од пр вог). 

7 IMF,WorldEconomicOutlook, 2012. p. 2.
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Као што се ви ди на Гра фи ко ну 1. БДП ЕУ кон стант но 
па да од 2000. (ка да је из но сио 33,2%) и про це њу је се (ИМФ, 
2012), да ће по сле че твр тин ског уде ла 2012. па сти на 19,5% 
2017. Исто вре ме но, али не што спо ри је, опа да удео САД док 
се уче шће Ки не у свет ском БДП сна жно по ве ћа ва. Ка да је у 
пи та њу ин ду стри ја, то ком пр ве де це ни је 21. ве ка по раст ин-
ду стри је у Ки ни из но сио је фан та стич них 181% (1977-2012. 
нај мо го људ ни ја др жа ва је по ве ћа ла ин ду стри ју пе де сет пу-
та!), у САД скром них 11%, у Не мач кој са мо 3%, док је у 
Фран цу ској, Бри та ни ји и Ита ли ји бе ле жен пад од 1%, 10% 
и 15%, ре спек тив но. Удео ЕУ и САД у гло бал ној ин ду стриј-
ској про из вод њи след стве но то ме опа да у ко рист Ки не. На и-
ме, ЕУ27 и САД су 2000. чи ни ле 27%, од но сно 26% свет ске 
ин ду стри је, а Ки на 7%, док се 2012. про це њу је да ЕУ ства-
ра пе ти ну, САД ше сти ну, а Ки на 21% гло бал не ин ду стриј ске 
про дук ци је. Удео ин ду стри је у БДП САД тре нут но из но си 
12%, у Ки ни чак 29%, Не мач кој 19%, Ја па ну 18%, Фран цу-
ској или Бри та ни ји са мо по 10%.8 Ин ду стри ја (са ру дар ством 
и енер ге ти ки ком), уз аграр чи ни при вред не де лат но сти ко је 
кре и ра ју у про се ку знат но ви ши ни во до да те вред но сти не го 
оста ле при вред не гра не. Раз вој ин ду стри је кре и ра раз вој у 
дру гим гра на ма, јер кре и ра ју ћи но во ство ре ну вред ност ства-
ра про стор за ве ћи обрт у услу жним де лат но сти ма, по себ но 
тр го ви ни, фи нан си ја ма и уго сти тељ ству, и бо ље фи нан си ра-
ње јав них функ ци ја.

Ка да су у пи та њу стра не ди рект не ин ве сти ци је (СДИ) 
по сле сна жног па да 2010. до шло је до ду пли ра ња 2011. То ко-
ви ин ве сти ци ја из ЕУ27 су до сти гли 370 ми ли јар ди евра 2011. 
(и још су увек ни жи од 383 ми ли јар де из 2008), по сле па да са 
316 2009 на 146 2010. При ли ви СДИ у ЕУ27 из ’’остат ка све-
та’’ би ли су 225 ми ли јар ди евра 2011, по сле па да са 234 ми ли-
јар де у 2009. на 104 ми ли јар де у 2010. ЕУ је не то-ин ве сти тор 
као и ра ни јих го ди на.9 Ипак, зна чај ЕУ27 као ин ве сти то ра 
опа да од по чет ка кри зе. На и ме удео у при ли ву гло бал них 
СДИ је опао за тре ћи ну (са 43,2% на 26,7% гло бал них СДИ), 

8 Marc Le vin son, ’’U.S. Ma nu fac tu ring in In ter na ti o nal Per spec ti ve’’, Congressional
ResearchService, Was hing ton, 2012. p. 3-4.

9 http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/cac he/ITY_PU BLIC/2-13062012-BP/EN/2-
13062012-BP-EN.PDF



М.Игрутиновић,Г.Николић ГЛОБАЛНИПОЛОЖАЈЕУ

176

док је и од лив ин ве сти ци ја из ЕУ дра стич но сма њен (удео 
ЕУ се сма њио са чак 58% 2007. на 34,7% 2011).10

И удео ЕУ у гло бал ној тр го ви ни је у па ду.11На и ме, у 
пе ри о ду 2006-2011. уче шће ЕУ27 у укуп ној свет ском роб ном 
из во зу опа да са 17,3% на 15,2%, а у уво зу са 19,1% на 16,7% 
2011.12 Ина че, тр го ви на ро ба ма је око три пу та ве ћа од ме ђу-
на род не тр го ви не услу га ма, где ЕУ до ми ни ра (са уде лом у 
гло бал ном из во зу услу га од чак 42%, и уво зу од 40% 2011) 
бу ду ћи да се услу ге те же кре ћу ван на ци о нал них гра ни ца). 
Екс тер на роб на тр го ви на ЕУ27 из но си ла је 3267 ми ли јар ди 
евра 2011, што је ре корд ни ни во и за из воз и увоз. По сле па да 
раз ме не то ком 2009, екс тер ни роб ни из воз ЕУ27 до сти гао је 
ре корд них 1554 ми ли јар ди евра 2011, што је раст од 14.5 % у 
од но су на 2010, док је роб ни увоз по рас тао за 11.9 %, на 1713 
ми ли јар ди евра (’’уну тра шња спољ на тр го ви на’’ ЕУ ин тра-
тра де, је из но си ла 2804 ми ли јар ди евра 2011, што је ско ро два 
пу та ви ше од ек тер ног из во за, и то у сва кој чла ни ци осим 
Бри та ни је). САД су нај ва жни је уво зно тр жи ште за ро бе из 
ЕУ, али опа да ју ће (са  27.8 % 2001. на 16.8% де сет го ди на ка-
сни је). Ки на је тре ћа де сти на ци ја за роб ни из воз ЕУ (8,8% 
из во за ЕУ27), а Швај цар ска дру га (9%). Ка да је увоз у пи та-
њу нај ва жни ја је Ки на, где је за бе ле жен раст од 3,5% то ком 
2011, што је нај спо ри ји раст у по след њој де це ни ји (осим па да 
2009.) Увоз из Ру си је по рас тао је за 24.4%, те је Ру си ја дру га 
по уво зу за ЕУ, а САД тре ћа.13

До не кле је па ра док сал но да кри за до но си на пре дак у 
евро-ин те гра ци ја ма. До го во ре на је бан кар ска уни ја. Пре то-

10 http://www.oecd.org/daf/in ter na ti o na lin vest ment/in vest ment sta ti stic san da-
nalysis/FDI%20in%20fi gu res.pdf

11 In ter na ti o nal Tra de Sta ti stics 2011, WTO, p. 208. http://www.wto.org/en glish/
res_e/sta tis_e/its2011_e/its2011_e.pdf ExternalandintraEuropeanUniontrade,
Monthlystatistics,Is sue12/2011, EURO STAT, p. 18. http://epp.euro stat.ec.euro pa.
eu/por tal/pa ge/por tal/in ter na ti o nal_tra de/do cu ments/Ex tra In tra MonthlyEUTra-
de_EN Vol12-20111.pdf

12 У пр вих осам ме се ци 2012. екс тер ни роб ни из воз ЕУ ра стао је 11%, а увоз за 
4%. Има ју ћи у ви ду спо ри ји раст во лу ме на роб ног из во за у све ту, а бр жи уво-
за мо же се оче ки ва ти бла ги раст уде ла ЕУ у из бо зу и пад у уво зу у 2013. под 
усло вом да се одр же тен до ви из пр вих осам ме се ци 2012. го ди не. http://epp.
euro stat.ec.euro pa.eu/cac he/ITY_PU BLIC/6-16102012-BP/EN/6-16102012-BP-
EN.PDF

13 http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/sta ti stics_ex pla i ned/in dex.php/In ter na ti o nal_tra-
de_in_go ods
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га, усво је ни су, или су на пу ту усва ја ња: ‘Уго вор о ста бил-
но сти’ (Stability Pact), Европ ски фонд за фи нан сиј ску ста-
бил ност (Euro pean Fund for Fi nan cial Sta bi lity), Европ ски 
ста би ли за ци о ни ме ха ни зам (Euro pean Sta bi lity Mec ha nism), 
по ја ча но деј ство Европ ске цан трал не бан ке (Еuropean Cen-
tral Bank), Европ ска аген ци ја за дуг (EuropeanDebtAgency). 
Оста је отво ре но пи та ње евро-об ве зни ца, где се про ти ви Не-
мач ка. Рас пра ва о евро-об ве зни ца ма не из бе жно во ди по ста-
вља њу основ них пи та ња о при ро ди ЕУ. Та кве об ве зни це би 
зах те ва ле да европ ске зе мље има ју увид у по тро шњу дру гих 
европ ских зе ма ља, што би зна чи ло да би сва ка др жа ва евро-
зо не мо ра ла да до пу сти из ве сну кон тро лу над сво јим бу џе-
том.

Пред сед ник Са ве та Евро пе, Ван Ромпуj, пред ло жио је 
12. ок то бра 2012. и до дат ни ме ха ни зам за спас евра: осни ва ње 
за јед нич ког бу џе та евро-зо не. Та но ва ин сти ту ци ја би мо гла 
по зајм љи ва ти но вац зе мља ма чла ни ца ма, што ти, спре чи ло 
из не над не еко ном ске шо ко ве. За јед нич ки бу џет евро-зо не би 
се раз ли ко вао од ста би ли за ци о ног фон да у то ме што би ди-
рект но упла ћи вао но вац зе мља ма ко ји ма је по моћ по треб на, 
да кле не би им да вао зај мо ве. Иде ја, ко ја се прак тич но сво ди 
на кре и ра ње ’’treasurybills’’ ра ди ста би ли за ци је евра пу бли-
ко ва на је сту ди ји Са ве та ЕУ. Зе мље у не при ли ка ма би има ле 
пра во “limitedfiscalsolidarity’’.14

Иако се мно ги ма чи ни спо ро, зе мље ЕУ, од но сно евро 
зо не, из на ла зе но ва ре ше ња за кри зу су ве ре них ду го ва и 
оста ле еко ном ске про бле ме ко ји по га ђа ју ЕУ.  ЕЦБ, чи је је 
ру ко вод ство од ав гу ста 2012. за у зе ло ра ди кал ни ји курс (‘’од-
бра на евра по сва ку це ну’’), во ди вр ло ак тив ну мо не тар ну 
по ли ти ку и прак тич но мо не ти зу ју јав не ду го ве кри зом по го-
ђе них зе ма ља от ку пљи ва њем њи хо вих др жав них об ве зни ца. 
Ка па ци те ти ’’спа си лач ких фон до ва’’ (ЕФСФ, од но сно ЕСМ) 
се оја ча ва ју. По ред то га, ка ко све бан ке у евро зо ни прак-
тич но ра де у јед ној зе мљи, чи ни се ра ци о нал ним  ре ше њем 
кре и ра ти бан кар ску уни ју. Ин ди ка тив но је да је пред сед ник 
Европ ске ко ми си је, Ма ну ел Ба ро зо, опи сао 12. сеп тем бра 
2012. пред Европ ским пар ла мен том, пред лог за је дин стве ну 

14 Euro zo ne ne eds ‘li mi ted fi scal so li da rity’, EUObserverhttp://euob ser ver.com/eco-
no mic/11785012.10.2012.
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су пер ви зи ју ба на ка у ЕУ, као пр ви ко рак у об но вље ним на по-
ри ма за ,,фе де рал но ује ди ње ну Евро пу’’. Ба ро зо је на гла сио 
да је план за ин те гри са ни ју цен трал ну бан кар ску ре гу ла ти ву, 
кључ ни део на по ра да се за у ста ви ду жнич ка кри зу у ре ги о-
ну. Он је, та ко ђе, отво рио вра та но вој рас пра ви о ре ви ди ра њу 
Ли са бон ског уго во ра, упо тре бља ва ју ћи и реч “фе де ра ци ја” 
ка ко би опи сао свој крај њи циљ. Ду бља еко ном ска и мо не тар-
на уни ја мо же се по кре ну ти под са да шњим уго во ром, али се 
мо же фи на ли зи ра ти са мо са про ме на ма тог уго во ра. Ба ро зо, 
чи ји дру ги ман дат ис ти че кра јем 2014, та ко ђе је ре као да сле-
де ћи пред сед ник тре ба да има ви ше де мо крат ског ле ги ти ми-
те та, а да би по ли тич ке гру па ци је у ЕУ тре ба ло да пред ло же 
јед ног кан ди да та пре сле де ћих из бо ра за пар ла мент. 

И по ред ве ли ке ме диј ске пом пе око про па сти евра, ни-
је спор но да евро зо на као це ли на има спо соб ност да ре ши 
кри зу су ве ре них ду го ва. ЕЦБ, као и ФЕД, има мо гућ ност да 
штам па но вац, и са ма де цид на од лу ка да то учи ни знат но је 
сма њи ла тро шко ве по зајм љи ва ња зе ма ља по пут Ита ли је или 
Шпа ни је. Ипак, ре ал но пи та ње је да ли пе ри фер не еко но ми-
је ЕУ мо гу по ста ти успе шне, од но сно ком пе ти тив не оста ју-
ћу у евро зо ни.15ЕЦБ је, упум па ва ју ћу не ко ли ко хи ља да ми-
ли јар ди  евра у си стем, по пут ФЕД, де ло ва ла бр зо и упра во 
по твр ди ла да ће учи ни ти све што је по треб но да се из бег не 
про паст евра. По све му су де ћи, Не мач ка ће оста ти глав ни 
бла гај ник Евро пе, ко ји ће стал но тра жи ти стро ге ме ре штед-
ње и ре фор ме, али ће увек би ти спрем на да пла ти ко ли ко је 
по треб но да се евро зо на одр жи. На и ме, не мач ки мо дел при-
вре де за сно ван на из во зу по чи ва на евру, док су не мач ке бан-
ке уве ли ко при сут не у за ду же ним зе мља ма, па ће их не мач ки 
по ре ски об ве зни ци мо ра ти да спа ша ва ју уко ли ко то не ус пе ју 
зе мље по пут Ита ли је или Шпа ни је.16 У том кон тек сту је би-

15 Floyd Nor ris, ’’Euro Sur vi ves, but Fu tu re Is in Do ubt’’ TheNewYorkTimes, Oc-
to ber 25, 2012http://www.nyti mes.com/2012/10/26/bu si ness/euro-avo ids-col-
lap se-but-its-fu tu re-re ma ins-un cer tain.html?pa ge wan ted=2&nl=to dayshe a dli-
nes&emc=edit_ee_2012102626.10.2012.

16 Због сво је ве ли ке за ви сно сти од из во за Не мач ка ће учи ни ти пу но усту па ка 
да се из бег не рас пад евро зо не и ЕУ. Тре ба ре ћи да је за Не мач ку од евро зо не 
ва жни ја сло бод на тр го ви на у ЕУ и одр жа ва ње не мач ко-фран цу ског ‘’пак та’’, 
у шта се укла па и Фрид ма но ва те за да смо по но во у ери у ко јој по ли тич-
ки фак то ри до ми ни ра ју еко ном ским од лу ка ма - Ge or ge Fri ed man, ‘’Fi nan cial 
Mar kets, Po li tics and the New Re a lity’’, Stratfor, http://www.strat for.com/we ekly/
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тан за кљу чак из Ма ла би је ве сту ди је где се по тен ци ра да се 
не мач ка иде ја о ре ше њу кри зе прак тич но за сни ва на то ме да 
Бер лин до би је de fac to и de iure ве то на од лу ке на ци о нал них 
бу џе та у за ме ну за евро-бон до ве и ве ћу ин тер вен ци ју ЕЦБ, 
ко ји да нас не из гле да не мо гућ.17У по гле ду ре ша ва њу акут не 
кри зе из гле ди су са да оп ти ми стич ни за крат ки и сред њи рок. 
Оста је да се ви ди да ли ће се та инер ци ја пре не ти на ду бље 
ре струк ту ри ра ње Ли са бон ског спо ра зу ма у сми слу да ље фе-
де ра ли за ци је уни је.

Институционалниоквируправљањаспољном
политикомЕвропскеуније

Од ‘60-их го ди на 20. ве ка др жа ве чла ни це та да Европ-
ске за јед ни це су у све ве ћем оби му по ве ра ва ле над ле жно сти 
над тр го вин ским по сло ви ма за јед нич кој ор га ни за ци ји, као и 
по сло ве ху ма ни тар не по мо ћи и еко ном ског раз во ја тре ћих зе-
ма ља. У ин сти у ци о нал ном сми слу овим по сло ви ма се упра-
вља ло ко му ни тар ним ме то дом. Са дру ге стра не, са свим ма ле 
над ле жно сти бри сел ске ад ми ни стра ци је у спољ ној по ли ти ци 
су оста ле под ме ђу вла ди ним ме то дом од лу чи ва ња. До но ше-
њем Ма стрихтског уго во ра 1992. по сто је ће спољ но по ли тич-
ке над ле жно сти су учвр шће ње до но ше њем За јед нич ке спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке (ЗСБП, CommonForeignandSecu
rityPolicy) ко ја је омо гу ћа ва ла ак ци је уни је у ма ње зна чај ним 
обла сти ма по пут ста вља ња по је ди на ца на ли сте те ро ри ста 
или ор га ни зо ва ње ми си ја за упра вља ње кри за ма. Тр го вин-
ске и спољ но по ли тич ке над ле жно сти су оста ле у знат ној ме-
ри ин сти ту ци о нал но раз дво је не са мом чи ње ни цом да оквир 
Европ ске за јед ни це ни је уки нут све до до но ше ња Ли са бон-
ског спо ра зу ма де цем бра 2009.

Ли са бон ски уго вор ни је у ве ћој ме ри про ме нио де фи-
ни са ни и но ми нал ни скуп ци ље ва и те жњи ЕУ ис ка за них 
пре све га кроз За јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку. 
Тај скуп обич но укљу чу је про мо ци ју де мо кра ти је, вла да ви ну 
за ко на, до ми на ци ју на ра ти ва о људ ским пра ви ма и до ми на-
ци ју ме ђу на род ног пра ва над на ци о нал ним те мул ти ла те ра-

fi nan cial-mar kets-po li tics-and-new-re a lity 07.08.2012.
17 Se ba stian Mal laby, „Euro pe’s Op ti o nal Ca ta strop he: The Fa te of the Mo ne tary 

Union Li es in Ger many’s Hands“, ForeignAffairs, July/August 2012.
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ли зам као по жељ ну фор му ан га жо ва ња ме ђу на род них по ли-
тич ких чи ни ла ца. Ме ђу тим, број не де ба те у го ди на ма пред 
до но ше ње Ли са бон ског уго во ра су по ка за ле да су ове осно ве 
пред ста ва ју ви ше из ну ђе ни кон сен зус о ми ни мал ним за јед-
нич ким вред но сти ма не го све стан из бор ко ји тре ба да пру жи 
од скоч ну да ску за ефи ка сност ЕУ као гло бал ног по ли тич ког 
чи ни о ца.18

Уго во ром је уста но вље на по зи ци ја Ви со ког пред став-
ни ка за спољ не по сло ве, ко ји има дво стру ку функ ци ју у ко јој 
де лу је и као пот пред сед ник Европ ске ко ми си је. По ред то га, 
Ви со ки пред став ник стал но пред се да ва Са ве ту за спољ не 
по сло ве ЕУ, ја ча ју ћи ти ме по зи ци ју ко ја је би ла ро ти ра ју ћа 
и на ме ње на за пред став ни ка зе мље ко ја је у том тре нут ку 
пред се да ва ла уни јом. Да ље ја ча ње ути ца ја по ло жа ја Ви со ког 
пред став ни ка се огле да и у пра ву да по ста ви стал ног чла на 
у По ли тич ко-без бед но сно ве ће, те ло ко је од ус по ста вља ња 
2001. са чи ња ва ју пред став ни ци др жа ва чла ни ца на ам ба са-
дор ском ни воу ко ји обез бе ђу ју уло гу по је ди нач них др жа ва 
чла ни ца уну тар де ба та о спољ ној по ли ти ци. Ова ква по став ка 
омо гу ћа ва ин сти ту ци ја ма и пред став ни ци ма уни је да има ју 
во де ћу уло гу у за јед нич ким те ли ма у сми слу ус по ста вља ња 
днев ног ре да, сва ко днев них ак тив но сти и те ма за рас пра ву. 
Иако су др жа ве чла ни це по је ди нач но оста ле по след ње ин-
стан це у од лу чи ва њу, ка ко то већ зах те ва ме ђу вла дин ме тод 
од лу чи ва ња, чи ни се да до ми на ци ја у ди на ми ци ра да пре ла-
зи на стра ну за јед нич ких ин сти ту ци ја. Ова ква по став ка мо-
же у да љем ра ду иза зва ти тен зи је на ре ла ци ји Бри сел – др-
жа ве чла ни це јер зах тев за јед но гла сно шћу од лу ке у сва ком 
слу ча ју ве зу је ру ке за јед нич ким ин сти ту ци ја ма.19 По ред бло-
ка де у ефек тив ном ра ду по је ди не др жа ве увек мо гу при бе ћи 
ди рект ном ре ша ва њу пер ци пи ра ног про бле ма, за о би ла зе ћи 
за јед нич ке ин сти ту ци је.

Ли са бон ски уго вор је омо гу ћио ства ра ње Европ ске 
слу жбе за спољ не по сло ве, од лу ком Са ве та Европ ске уни је 

18 Ви де ти нпр: R.Young, „Nor ma ti ve dyna mics and stra te gic in te rests in the EU’s 
ex ter nal iden tity“, JournalofCommonMarketStudies,Vol. 42, No. 2, 2004, pp. 
415-436; Adrian Hyde-Pri ce, „Nor ma ti ve po wer Euro pe: a re a list cri ti que“, Jour
nalofEuropeanPublicPolicy, Vol.13, No. 2, 2006, pp. 217-234.

19 На ово је упо зо ре но вр ло ра но у: Al va ro de Vas con se los, AfterLisbon:TheSta
tesoftheUnion,EUISS Is su es, No. 31, 2010, p. 2; http://www.iss.euro pa.eu/uplo-
ads/me dia/IS Su es-31.pdf, pri stu plje no14.11.2012.
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из 2010 го ди не.20 ЕССП је осно ва на као ауто ном на слу жба 
одво је на од Ге не рал ног Се кре та ри ја та Са ве та ЕУ и Европ ске 
ко ми си је. На ла зи се под фор мал ном над ле жно шћу Ви со ког 
пред став ни ка и ду жна је да по ма же у ис пу ња ва њу њи хо вих 
оба ве за у окви ру ЗСБП. Та ко ђе је ду жна да по по тре би аси-
сти ра ди пло мат ским слу жба ма свих др жа ва чла ни ца. Фак-
тич ка је чи ње ни ца да је упра во ЕССП по ста ла чво ри шна 
тач ка спољ но по ли тич ког ан га жма на Европ ске уни је, ка ко 
због то га што има ко му ни ка ци ју и при ступ свим ре ле вант-
ним те ли ма та ко и због за ду же ња да пра ви пла но ве ду го роч-
ног при сту па спољ ним по сло ви ма кроз све над ле жно сти ЕУ 
ко је има ју до дир них та ча ка са спољ ним све том.21Ту спа да ју 
стра те ги је ко је има ју углав ном спољ но-по ли тич ки ка рак тер-
ЗСБП, За јед нич ка тр го вин ска по ли ти ка, Европ ска по ли ти ка 
су сед ства, ра зни про гра ми по мо ћи  у раз во ју, ху ма ни тар не 
по мо ћи, про ши ре ња, али и дру ге ко је се обич но сма тра ју ин-
тер ним: про стор сло бо де, си гур но сти и прав де, по љо при вре-
да, ри бо лов, жи вот на сре ди на, енер ги ја, итд.

ЕССП је фор ми ра на око цен трал не ад ми ни стар ци је 
у Бри се лу и де ле гат ских ми си ја у тре ћим зе мља ма ко је су 
пре у зе ле над ле жно сти не ка да шњих ми си ја Европ ске ко ми-
си је. Цен трал на ад ми ни стра ци ја има ди рек то ра те уре ђе не 
по ге о граф ском и те мат ском прн ци пу (нпр. за мул ти ла те рал-
не по сло ве). По зи ци је у но вој слу жби су по пу ње не не ка да-
шњим чла но ви ма Ге не рал ног ди рек то ра та за спољ не по сло ве 
(DGRe lex) са но во при до шлим слу жбе ни ци ма ко је су по сла ле 
др жа ве чла ни це.22 ЕССП не ма ни ка кве мо гућ но сти усва ја-
ња и до но ше ња прав но оба ве зу ју ћих ака та и у том сми слу 
је огра ни че на над ле жно сти ма те ла ко ји ма слу жи као спе ци-
фич ни сер ви спо по тре би – Ви со ком пред став ни ку, Са ве ту 

20 Co un cil De ci sion 2010/427/EU of 26 July esta blis hing the or ga ni za tion and fun-
cti o ning of the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce, OfficialJournaloftheEuro
peanUnion, L 201/30, http://eur-lex.euro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=O
J:L:2010:201:0030:0040:EN:PDF,11.11.2012.

21 A New Responsetoa Changing Neighbourhood: A Review of European Ne
ighbourhood Policy, Jo int Com mu ni ca tion bythe high Re pre sen ta ti ve of the 
Uni on for Fo re ign Af fa ir sand Se cu rity Po licyand the Euro pean Com mis-
sion, Brus sels,25May2011, http://ec.euro pa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_
en.pdf,20.11.2012.

22 Ma xi me Le fev bre and Chri stop he Hil lion, TheEuropeanExternalActionService:
towardsacommondiplomacy?, SI EPS Euro pean Analysis 6,2010.
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и Ко ми си ји.23 У овом тре нут ку је те шко про це ни ти ре ал не 
до ме те ра да овог те ла. Пр ва ре ви зи ја по сло ва ња ЕССП, ка-
ко ин тер на (у сми слу фи нан си ја и ка дро ва) та ко и екс тер на 
(ње на по ли тич ка ко ри сност) је пред ви ђе на за 2013. го ди ну. 
Сло бод ни смо да са да, у све тлу крат ког функ ци о ни са ња ова-
кве по став ке (2010-2012), за кљу чи мо да су ин сти ту ци је за јед-
нич ке спољ не по ли ти ке све де не на под сти ца ње ко ор ди на ци је 
ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма, са ме шо ви тим ре зул та ти ма. Оне 
су би ле у ве ли кој ме ри не е фи ка сне у пи та њи ма спољ не тр го-
ви не, еко ло ги је и ми гра ци је. Иако су над ле жни ин стру мен ти 
за ова пи та ња но ми нал но у спек тру над ле жно сти ЕССП, тј. 
она је за ду же на да кре и ра ко хе рен ци ју за јед нич ких по ли ти ка 
у тим обла сти ма, та ко хе рен ци ја је у ве ли кој ме ри из о ста ла.24

На ви шем по ли тич ком ни воу, уло га но вих ин сти ту ци-
ја ће осли ка ти ши ру иде о ло шку по де лу из ме ђу евро фи ла и 
евро скеп ти ка. Пр ви ће на гла ша ва ти сва ки, ма кар и ма ли ко-
рак на пред у ра сту мо ћи за јед нич ких те ла и ус по ста вља њу 
је дин стве ног те ле фон ског бро ја ко ји је Хен ри Ки син џер тра-
жио пре че ти ри де це ни је, док ће дру ги на гла ша ва ти да су 
др жа ве чла ни це и да ље оста ле по след ње ин стан це ефек тив-
ног од лу чи ва ња у спољ ној по ли ти ци и упу ћи ва ти на број не 
при ме ре не је дин стве ног гла са ЕУ (при ме ри ин тер вен ци је у 
Ли би ји, гла са ње у УН у ве зи са по сма трач ким ста ту сом Па-
ле сти не, итд).25Рас ко рак у схва та њу је ви ше не го упе ча тљив 
ка да ви ди мо да Бри та ни ја пла ни ра ја ча ње би ла те рал них ве за 
са Ка на дом ко је укљу чу ју и де ље ње про сто ра у ам ба са да ма и 
за јед нич ке над ле жно сти,26 док ми ни стри ино стра них по сло-
ва по је ди них др жа ва чла ни ца раз ми шља ју ло ги ком „кри за је 
на ша шан са“ на да ју ћи се да ће кри за на те ра ти на ци о нал не 

23 Si mon Stroß, „Pro gram ming fi nan cial in stru ments post-Lis bon: The Euro pean 
Ex ter nal Ac tion Ser vi ce and the new in sti tu ti o nal ar chi tec tu re of EU ex ter nal ac-
tion“, Pa per for the con fe ren ce: TheEuropeanUnioninInternationalAffairsIII, 
3-5 May 2012, Vri je Uni ver si te it  Brus sel.

24 Si mon Du ke, ‘The Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce:an ti do te aga inst in co he ren-
ce?’, EuropeanForeignAffairsReview, 2012,17(1), pp. 45-68.

25 Де таљ ни је о од но су на ци о нал на – за јед нич ка спољ на по ли ти ка ви де ти у: 
Де ја на М. Вук че вић, „Евро пе и за ци ја на ци о нал них спољ них по ли ти ка – 
идеј ни оквир“, Националниинтерес, вол. 7, бр. 2/2011, стр. 9-28.

26 „Ra i sing red flags: Plan to sha re em bas si es with Bri tain stirs up cri tics“, Theglo
beandMail, 23 Sep tem ber 2012. http://www.the glo be and mail.com/news/po li tics/
ca na da-and-bri tain-to-run-com bi ned-em bas si es/ar tic le4561954/, 20.11.2012.
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др жа ве да се да ље од ри чу сво јих спољ но по ли тич ких над ле-
жно сти у ко рист Бри се ла27.  Ни је те шко прет по ста ви ти да ће 
суд би на за јед нич ке спољ не по ли ти ке по нај ви ше за ви си ти од 
дру гих, уну тра шњих про це са у ЕУ, у ин сти ту ци о нал ној суд-
би ни Евро зо не, ре ше њу пи та ња су ве ре ног ду га, пи та њу фи-
скал не фе де ра ли за ци је те суд би ни не ко ли ко зна чај них вој но-
ин ду стриј ских про је ка та (по ли ти ка за јед нич ке вој не на бав ке, 
успех тран спорт ног ави о на А400М, итд).28

НормативнамоћЕвропскеуније
–изборилинужда?

Пи та ње спољ но по ли тич ке мо ћи Европ ске уни је се ја-
ви ло са ини ци јал ним иде ја ма ства ра ња Европ ске за јед ни це 
за угаљ и че лик и не у спе шне кре а ци је Европ ске од брам бе не 
за јед ни це (1950-1954). Крах пла на о ЕОЗ у фран цу ском пар-
ла мен ту је бло ки рао јав ну де ба ту о то ме за сле де ће две де це-
ни је; ин те гра ци је су се све ле на пи та ња ли бе ра ли за ци је тр го-
ви не. Пи та ње од бра не је оста ло у до ме ну НА ТО-а а спољ на 
по ли ти ка у до ме ну на ци о нал них др жа ва уз ad hoc са рад њу.
По нов ни ин те рес за кон цеп ту а ли за ци ју мо ћи ЕУ (у том тре-
нут ку Европ ске за јед ни це) се ја вио по чет ком ‘70-их, у ра до-
ви ма Фран соа Ди ше на и Јо ха на Гал тун га.29По ли тич ки усло-
ви за про ми шља ње европ ске мо ћи су се по ја ви ли ула ском 
Бри та ни је у ЕЗ, чи ме су се две тра ди ци о нал не си ле (Бри та-
ни ја и Фран цу ска) на шле под за јед нич ким по ли тич ким кро-
вом, прак тич ним кра јем ко ло ни јал них по ли ти ка, ути ца јем 
по чет ка енер гет ске кри зе и ра ста це не наф те, де тан том на 
ли ни ји Ис ток – За пад и „отва ра њем“ Ки не. Ди шен је стао на 

27 Jo int Let ter on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce from the Fo re ign Mi ni sters 
of Bel gi um, Esto nia, Fin land, Fran ce, Ger many, Italy, La tvia, Lit hu a nia, Lu xem-
bo urg, the Net her lands, Po land and Swe den, of 8 De cem ber 2011, p. 2, http://
www.euro tra de u nion.eu/do cu ments/20111208Let tre des12.pdf, 22.11.2012.

28 Ср ђан Ко раћ и Алек сан дра Бу ла то вић, „Европ ско од брам бе но тр жи ште у 
на ста ја њу“, Међународнипроблеми, вол. LXI II, бр. 1, стр. 7-23.

29 François Duchêne, „Euro pe’s Ro le in World Pe a ce“, in Ric hard Mayne (ed), Euro
peTomorrow:SixteenEuropeansLookAhead, Fon ta na, Lon don, 1972; François 
Duchêne, „The Euro pean Com mu nity and the Un cer ta in ti es of In ter de pen dan ce“ 
in M. Kohnsta men and W. Ha ger, ANationWritLarge?ForeignPolicyProblems
BeforetheEuropeanCommunity, Mac mil lan, Ba sing sto ke, 1973;  Jo han Gal tung, 
TheEuropeanCommunity.ASuperpowerintheMaking, Al len & Un win, Lon-
don, 1973.
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ста но ви ште да европ ска моћ мо же има ти са мо ци вил ни, тј. 
не-вој ни ка рак тер, ко ји као сред ства ис по ља ва ња мо ћи ко ри-
сти мул ти ла те рал не уго во ре ко ји де сти му ли шу уло гу си ле и 
ко рист од ње. Гал тунг се осло нио на иде ју Евро пе као тре ћег 
пу та из ме ђу САД и СССР, си ле ко ја же ли да ме ња свет идеј-
ним ути ца јем а не на гра дом и ка зном. Ин ди ка тив но је да су 
се у истом пе ри о ду ја ви ле ути цај не сту ди је о ме ђу за ви сно сти 
и мул ти по лар но сти све та30 као и о мир ној тран зи ци ји мо ћи31.

Ко лапс СССР-а је на мет нуо по тра гу за ак тив ни јом 
ра ци о на ли за ци јом по ло жа ја Евро пе у свет ским од но си ма. 
Струк ту ра Европ ске уни је, до дат но фор ма ли зо ва на у Ма-
стрих ту 1992. до не ла је и спе ци фич не иде је и ту ма че ња тог 
по ло жа ја. Основ на под ло га свих ту ма че ња, ко ја ва жи и да нас 
је да Европ ска уни ја ни је у пу ној ме ри од го вор на за соп стве-
ну без бед ност бу ду ћи да је за ви сна од аме рич ког ну кле ар-
ног „ки шо бра на“ али и оста лих кон вен ци о нал них ефек ти ва, 
што је ста вља на па ра лел ну ли ни ју са Ја па ном. Ова пре ми са 
умно го ме од ре ђу је чи тав тон рас пра ве о при ро ди ње не мо ћи, 
и би ла је ја сна по ли тич ким ели та ма ко је су кре и ра ле уни ју. 

Же ља да се уни ја по зи ци о ни ра као нор ма тив на си ла је 
ја сно ис так ну та на са ми ту у Ко пен ха ге ну 1973. го ди не где 
су за ба зу узе ти прин ци пи де мо кра ти је, вла да ви не пра ва, 
со ци јал не прав де и људ ских пра ва.32 Ови прин ци пи су пре-
то че ни у кри те ри ју ме за при ступ зе ма ља Ис точ не Евор пе, 
по но во у Ко пен ха ге ну, 1993. го ди не. Ов де би смо се по слу жи-
ли Ла и ди је вом де фи ни ци јом нор ма тив не си ле као „си ле ко ја 
свој иден ти тет и стра те ги ју ба зи ра на те жњи за по сто ја њем 
кров них пра ви ла ко ја би се при ме њи ва ле (углав ном али не и 
са мо) на др жа ве и ко ја (пра ви ла) има ју три су штин ске ка рак-
те ри сти ке: да су до го во ре на а не на мет ну та, да су ле ги ти ми-
са на пре ко ре пре зен та тив них ме ђу на род них те ла и да их је 
мо гу ће спро ве сти у свим по ли тич ким чи ни о ци ма у си сте му 
без об зи ра на њи хов по ло жај. Она те жи ин те гра ци ји свет ског 
по рет ка ба зи ра ног на ле ги тим но сти пра ви ла, пред ви дљи во-
сти по на ша ња и при мен љи во сти до го во ре них прин ци па.“33

30 Jo seph Nye and Ro bert Ke o ha ne, Transnational Relations andWorld Politics, 
Har vard Uni ver sity Pres, Cam brid ge, 1972.

31 Ala sta ir Buc han, ChangewithoutWar:TheShiftingStructuresofWorldPower, 
Chat to & Win dus, Lon don, 1972.

32 Ian Man ners, н. д,  p. 241.
33 Za ki La i di, н.д,  p. 43.
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Ду жни смо да по ку ша мо да да мо од го вор на пи та ње да 
ли се ра ди са мо о же љи да се ЕУ про јек ту је као нор ма тив на 
си ла или о ра ци о на ли за ци ји не мо гућ но сти да се про јек ту је 
као тра ди ци о нал на си ла у вест фал ском сми слу. Оп ште је ме-
сто да су ужа си Дру гог свет ског ра та би ли по гон ско го ри во 
за ства ра ње над на ци о нал них европ ских по ли тич ких струк-
ту ра. Те жња да се ра то ви ви ше не по но ве би ла је не рас ки-
ди во ве за на са од у ста ја њем од ком пе ти тив ног ми ли та ри зма.
Ме ђу тим, по де ла са Јал те и упит на сна га Фран цу ске и Бри-
та ни је као пре о ста лих кон ти нен тал них и ко ло ни јал них си ла 
чи ји је свет ски ути цај по сте пе но опа дао у пр ве две де це ни је 
на кон кра ја ра та оста ви ле су европ ски кон ти нент без зна чај-
не аутох то не вој не мо ћи спо соб не да се но си са две су пер си-
ле.34 Мо не ов план ко ји је за по чео из град њу над на ци о нал них 
ин сти ту ци ја по чев од Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик 
на мен ски је ци љао из два ја ње ових кључ них ин ду стриј ских 
сек то ра из ди рект не и пу не над ле жно сти на ци о нал них вла да 
ка ко би се у ко ре ну спре чи ла њи хо ва упо тре ба у вој не свр хе. 
Та ко ђе, не у спе ли план о Европ ској од брам бе ној за јед ни ци је 
тре бао да ре ши пи та ње на о ру жа ва ња Не мач ке (де ла ко ји су 
оку пи ра ли са ве зни ци а ко ји је по стао За пад на Не мач ка) ко је 
би има ло са мо функ ци ју од бра не од СССР-а али не и функ-
ци ју из град ње ауто ном не си ле у слу жби се па рат них не мач-
ких ин те ре са. Па ра лел но са тим САД и СССР су у пу ној ме-
ри по ста ле де тер ми ни шу ћи фак то ри европ ске без бед но сти, 
од но сно ње ни ул ти ма тив ни жи ран ти и мо гу ћи ру ши те љи.

У овом пре пле ту до га ђа ја се кри је из вор на ди ле ма – да 
ли је про јек ци ја мо ћи ко ја не укљу чу је прет њу кре ди бил ном 
вој ном си лом из бор или ну жда? У овом слу ча ју од го вор не 
мо же би ти ди хо то ман; јед но не ис кљу чу је дру го. Пла но ви 
по сле рат не из град ње над на ци нал ног по ли та су до шли ису-
ви ше бр зо да би смо их ла ко от пи са ли као плод пу ке не мо гућ-
но сти европ ских др жа ва да се ста ра ју о сво јој без бед но сти. 
Та не мо гућ ност ни је при хва ће на ни бр зо ни ла ко. Тек на кон 
фран цу ског на пу шта ња Ал жи ра и бри тан ског во јог по вла-
че ња са по зи ци ја ис точ но од Су е ца, што се од и гра ло ‘60-их 
го ди на, ја вља ју се де ба те о ко ји ма је би ло ре чи на по чет ку 

34 У овом кон те сту СССР мо ра мо по сма тра ти као си лу са стра не – де ба та о 
европ ској по зи ци ји СССР/Ру си је је су ви ше ком плек сна да ви ов де би ла об-
ра зла га на. 
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по гла вља. Та ко ђе, на кон кра ја Хлад ног ра та ЕУ ни је иза бра-
ла пут убр за не и ауто ном не ми ли та ри за ци је. Тај пут би је 
сва ка ко во дио у по ли тич ки су коб са САД, али је он све сно 
из бег нут ти ме што је ја ча ње спољ ног ути ца ја на ђе но у пе ри-
фер ним ком пе тен ци ја ма ко је НА ТО у су шти ни не по кри ва: 
ми ров ним ми си ја ма, тзв. кри зном ме наџ мен ту и ху ма ни тар-
ним опе ра ци ја ма. Нор ма тив на осно ва про јек ци је мо ћи је у 
тим го ди на ма ко ди фи ко ва на пре ко два основ на до ку мен та – 
За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке (1993) и Европ ске 
без бед но сне стра те ги је (2003). Обе су до жи ве ле бла ге ре ви зи-
је то ком вре ме на али су до да нас оста ле у би ти не про ме ње не. 
На рав но, струк ту ра од но са и на чи ни од лу чи ва ња уну тар ЕУ 
су би ли ре ал на пре пре ка пу ној вој ној и спољ но по ли тич кој 
еман ци па ци ји – мо же мо се се ти ти по де ле на „ста ру“ и „но ву“ 
Евро пу то ком аме рич ке ин ва зи је на Ирак и не спрем но сти но-
вих чла ни ца са Ис то ка да учи не ис ко рак ко ји би их одво јио 
од аме ри чог па тро на та.Сто га, из бор ме то да и вред но сти за 
про мо ци ју соп стве не спољ не по ли ти ке ЕУ да нас мо же мо пре 
ви де ти као ну жду, не за то што она ни је ул ти ма тив ни га рант 
спо стве не без бед но сти (што мо же по ста ти ако то иза бе ре, 
уз од ре ђе ну це ну по ли тич ког су ко ба са САД) не го за то што 
су ти ме то ди и сред ства прак тич но нај ма њи за јед нич ки чи-
ни лац око ко га су др жа ве чла ни це спрем не да се до го во ре. 
Осно ва спољ не по ли ти ке је та ко по ста ла од ре ђе на не то ли ко 
спољ ним при ти ском ко ли ко уну тра шњом струк ту ром и ре-
зул та ти ма ду го трај них ин тер них пре го во ра.

Кризаифлуктуацијаглобалнемоћи

Скуп еко ном ских трен до ва и по ка за те ља од по чет ка 
гло бал не еко ном ске кри зе у је сен 2008. го ди не је об ра ђен у 
по себ ном де лу тек ста. Ов де ће мо се за др жа ти на спољ но по-
ли тич ким им пли ка ци ја ма те кри зе по ЕУ и њен по ло жај у те-
ку ћим гло бал ним про це си ма. Ка ко би смо ја сни је са гле да ли 
те про це се мо ра мо пр во од ре ди ти до ми нант не фор ме мо гу ће 
рас по де ле мо ћи на свет ском ни воу. 

По де лу по по ло ви ма мо ћи ће мо по зај ми ти од Џо ли о на 
Хо вор та ко ји је си сте ма ти зо вао пет мо гу ћих ис хо да35. Пр ви 
је уни по лар ни свет, као на ста вак ви дљи ве аме рич ке до ми на-

35 Jolyon Ho worth,„ The EUasa Glo bal Ac tor: Grand Stra tegyfo ra Glo bal Grand 
Bar gain?“, JournalofCommonMarketStudies,Vol. 48, No. 3, 2010, pp. 460-462.
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ци је за по че те с кра јем Хлад ног ра та у бли жој и пред ви ди вој 
бу дућ но сти. Основ ни уда рац тој хи по те зи ни је у ра сту мо ћи 
дру гих гло бал них чи ни ла ца не го у не мо гућ но сти Ва шинг то-
на да пу тем вој не си ле ефек тив но на мет не сво ју по ли тич ку 
во љу, што су ра то ви у Ира ку и Ав га ни ста ну убе дљи во по ка-
за ли. Док спо соб ност да се вој но по ра зи про тив ник чи ја је 
сна га но ми нал но упит на са ма по се би ни је спор на, про ток 
вре ме на на кон вој не по бе де ко ји ни је дао ни ка кве опи пљи-
ве по ли тич ке ре зул та те ко ри сне по САД на тим про сто ри ма 
ста вља у сум њу чи та ву ме ха ни ку ис по ља ва ња мо ћи. Да кле, 
ка па ци тет и да ље по сто ји, али го то во сви сум ња ју у ње го ву 
ул ти ма тив ну де ло твор ност.Дру ги је би по лар ни по ре дак ко-
ји би ко ди фи ко вао еко ном ску моћ Ки не и ство рио тзв. Г-2 
свет.36Ова по де ла би ишла на уштрб еко ном ских ин те ре са 
ка ко ЕУ та ко и дру гих чи ни ла ца, а оста је не ја сно у ко јој ме-
ри би Ки на са тих по зи ци ја гра ди ла сво ју вој ну моћ те да ли 
би је и ка ко ко ри сти ла. Не по лар ни по ре дак би обе ле жио крај 
аме рич ке хе ге мо ни је али без но вог ус по ста вље ног по рет ка; 
не струк ту ри са ни ути ца ји чи та вог ни за чи ни ла ца, не са мо 
по ли тич ких не го и еко ном ских и иде о ло шких би ве ро ват но 
би ли ме ђу фа за до кре и ра ња но вог гло бал ног ба лан са, али је 
са свим не мо гу ће чак и оквир но пред ви де ти ко јим ме то да ма 
и са ко јим ис хо ди ма би та ме ђу фа за би ла од ре ђе на. Мул ти по-
лар ни ис ход је ве ро ват но нај ви ше оче ки ва на ва ри јан та, ко ја, 
ме ђу тим, оста вља пу но про сто ра за ту ма че ња. Ро берт Ка ган 
је твр дио да је на кон по бе де у ра ту са Гру зи јом Ру си ја по но во 
по ста ла си ла и ти ме вра ти ла свет у рав но те жу.37 Аме рич ки 
На ци о нал ни оба ве штај ни са вет је из ло жио не ко ли ко мо гу-
ћих по де ла по ло ва у про це су ко ји је ну жно на си лан, би ло да 
су га иза зва ле тзв. ре ви зи о ни стич ке си ле (БРИКС) или су по-
сле ди ца еко ло шких ка та кли зми.38 Као је ди ну по зи тив ну оп-
ци ју за Европ ску уни ју Хо ворт на во ди иде ју Ђо ва ни ја Гре ви-
ја о ин тер по лар но сти.39

36 Eli za beth Eco nomy  and Adam Se gal, „The G-2 Mi ra ge“, ForeignAffairs, May/
Ju ne 2009, Vol. 88, No.3, pp. 14-23.

37 Ro bert Ka gan, TheReturnofHistoryandtheEndofDreams, Knopf, New York, 
2008.

38 Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, GlobalTrends2025:ATransformedWorld, Was-
hing ton DC, No vem ber 2008.

39 Gi o va ni Gre vi, “The In ter po lar World: A New Sce na rio”,  OccasionalPaper,No. 
79, EU-ISS, Pa ris, 2009.
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Ин тер по лар ност је уре ђе на вер зи ја мул ти по лар но сти 
са на гла ском на ме ђу за ви сност у еко ном ском сми слу ко ју 
је до не ла гло ба ли за ци ја у по след ње две-три де це ни је. Иако 
пред ви ђа па ра лел но по сто ја ње три об ли ка мул ти по лар но сти 
– ко о пе ра тив ни, ком пе ти тив ни и кон фрон та ци о ни, Гре ви ин-
си сти ра да је ко о пе ра тив ни об лик онај ко ме би ЕУ мо ра ла 
да те жи и да га ства ра.Уоча ва ју ћи сву ком плек сност те ку ћих 
про ме на он се сла же да не ма бр зих ре ше ња, да не ма про бле-
ма са са мо јед ним узроч ни ком и јед не ва лид не иде о ло ги је. 
Ме ђу тим, ком плек сност је мо жда по ја ва ко ју ака дем ска за-
јед ни ца мо же да об ја шња ва у це ло сти; по ли ти ча ри ипак не 
мо гу. Они мо ра ју да иден ти фи ку ју при мар не чи ни о це, глав не 
узро ке и глав не то ко ве, чвор не тач ке пре ко ко јих се про це си 
кон тро ли шу и усме ра ва ју у соп стве ну ко рист. Иако при зна је 
да је моћ раз у ђе на, Гре ви твр ди да су др жа ве да нас ре ла тив но 
ја че не го што се то ми сли ло у вре ме ну пре кри зе, при то ме 
тре ти ра ЕУ као др жа ву тј. као др жав ну струк ту ру. Др жав на 
ин тер вен ци ја у фи нан сиј ском сек то ру, кон тро ла енер ге на та 
и про тек ци о ни стич ке тен ден ци је и мо гућ но сти за њи хо во 
спро во ђе ње ја сно го во ре о то ме. Ин тер по лар ност се раз ли ку-
је од не по лар но сти упра во у том сег мен ту што твр ди да и да-
ље не по сто је цен три мо ћи до вољ но ја ки да има ју исти ути цај 
као др жа ве (мул ти на ци о нал не ком па ни је, НВО, те ро ри стич-
ке гру пе, ме диј ски кон гло ме ра ти итд). Од мул ти по лар но сти 
се раз ли ку је по то ме што ин си сти ра на очу ва њу ве за ко је је 
ство ри ла гло ба ли за ци ја и ко је би би ле упо тре бље не за ре ша-
ва ње за јед нич ких или по је ди нач них про бле ма. Гре ви сма тра 
да је, због соп стве ног ис ку ства ЕУ у вр ло по вољ ној по зи ци ји 
да де лу је у та ко по ста вље ном си сте му.  Ње го ва је прет по-
став ка да су те ко ви не мир ног раз во ја и по сте пе не де мо кра ти-
за ци је чи та вог европ ског кон ти нен та угра ђе не у све ин сти-
ту ци о нал не ме ха ни зме ЕУ а да је ње на би ро кра ти ја до вољ но 
упор на и до вољ но флек си бил на у пре ва зи ла же њу про бле ма 
раз ли чи те при ро де и раз ли чи тог ин тен зи те та.

Ме ђу тим, Гре ви је ва ви зи ја за ви си од ису ви ше мно го 
про мен љи вих ве ли чи на да би се мо гло твр ди ти да је по све 
ве ро ват на. Ов де смо је на ве ли као прак тич но је ди ни сце на-
рио од пет ко је је Хо ворт си сте ма ти зо вао у ко ме би ЕУ мо гла 
да (п)оста не чи ни лац ко ји од луч но ути че на до га ђа је и ко ји 
кре и ра ре ал ност. Основ но пи та ње је за што би дру ги гло бал-
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ни чи ни о ци при хва ти ли ар гу мен те ЕУ да је упра во њен нор-
ма тив ни дис курс нај по год ни ји за све? Да ли је њен ауто ри тет 
за и ста нео кр њен? 

Раз вој до га ђа ја у по след њих не ко ли ко го ди на за и ста не 
иде на ру ку ЕУ. Сав јав ни про стор је го то во ис кљу чи во по-
све ћен пи та њу кри зе су ве ре ног ду га. Фрик ци ја уну тар уни је 
се ја ви ла на ису ви ше мно го ме ста да би се сма тра ла кри зом 
про ла зног ти па. По де ле на ли ни ји бо га ти се вер – си ро ма шни 
југ, цен тар - пе ри фе ри ја не пре кла па ње члан ства у Евро зо-
ни са члан ством у ЕУ, не пре кла па ње члан ства у НА ТО-у са 
члан ством у ЕУ се од ра жа ва ју на ин сти ту ци о нал ну нео д луч-
ност и инерт ност, за ка сне ла ре ше ња и оп шти ути сак не до-
ра сло сти по ли тич ке струк ту ре иза зо ви ма те ку ћих про бле ма.
На спољ но по ли тич ком пла ну мо же мо ја сно уочи ти би ла те-
рал не тен ден ци је др жа ва чла ни ца по пут на ве де ног при ме ра 
Бри та ни је и Ка на де или ди рект них ко мер ци јал них ве за Не-
мач ке и Ки не ми мо бри сле ске ад ми ни стра ци је. За јед нич ке 
ин сти ту ци је за спољ ну по ли ти ку ни су има ле при мет ни јих 
успе ха вред них по ме на. 

Не до ста ци спољ не по ли ти ке ЕУ су нај ја сни ји у ре ги о-
ну Ис точ не Ази је, оном ко ме се пред ви ђа кључ на уло га на-
ред них де це ни ја. По је ди ни ауто ри су већ ис та кли дра сти чан 
рас ко рак из ме ђу еко ном ских и по ли тич ких ве за из ме ђу ЕУ 
и Ис точ не Ази је ре пре зон та во ног на ни воу АСЕ АН-а.40 Раз-
ли чи ти ин сти ту ци о нал ни аран жма ни ко ји ка рак те ри шу ЕУ 
и АСЕ АН го то во пот пу но по ни шта ва ју нор ма тив ни ути цај 
ко ји би ЕУ во ле ла да ви ди у до ме ну људ ских пра ва. АСЕ АН 
је ор га ни зо ван по тра ди ци о нал ним прин ци пи ма на ци о нал не 
су ве ре но сти и не ме ша ња, и не при зна је јав не ка на ле ко ји ма 
би се тај ути цај вр шио осим пре ко соп стве не Ме ђу вла ди не 
ко ми си је за људ ска пра ва ко ја има огра ни че не над ле жно сти. 
ЕУ тре нут но по ку ша ва да пре ва зи ђе ове про бле ме ти ме што 
је име но ва ла стал ног ам ба са до ра при АСЕ АН-у, Нор бер та 
Ба са, да пу тем тзв. По ја ча ног парт нер ства ЕУ-АСЕ АН кре-

40 Sal va dor San ti no F. Re gil me, Jr, „The Chi me ra of Euro pe’s Nor ma ti ve Po wer in 
East Asia: A Con struc ti vist Analysis“, CentralEuropeanJournalofInternatio
nal&SecurityStudies, March 2011, Vol. 5, Is sue 1, p. 15.  За де тањ ни ју ана ли зу 
од но са ЕУ и Ки не ви де ти: Zhon gqi Pan (ed.), ConceptualGapsinEUChinaRe
lations:GlobalGovernance,HumanRightsandStrategicPartnerships, Pal gra ve 
Mac mil lan, Ba sing sto ke, 2012.
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и ра ног још 2007. по ку ша да осна жи ме ђу-ин сти ту ци о нал не 
ве зе. Оста је чи ње ни ца да са стра не ЕУ још ни је кре и ра на 
кон сен зу ал на ба за са ко јом би се у пу ној ме ри ис ту пи ло на 
по ли тич коо тр жи ште Ис точ не Ази је. Ак ци о ни план из Бан-
дер Се ри Бе га ва на (април 2012) до нет са на ме ром да оја ча 
парт нер ство ЕУ-АСЕ АН у пе ри о ду 2013-2017. по ли тич ки на-
гла сак ста вља на ху ма ни тар ну по моћ те ми си је тра га ња и 
спа са ва ња на мо ру.41Ре ле ве на тан за кљу чак за нас је да ова 
са рад ња те че на ни воу два јед на ка парт не ра у ко јој ЕУ не ма 
ефи ка сне мо гућ но сти да свој нор ма тив ни склоп по ста ви као 
те му раз го во ра и ти ме вред но сно ме ња дру гу стра ну.

Нај ва жни ји ан га жма ни бри сел ске ад ми ни стра ци је за-
ду же не за спољ ну по ли ти ку су би ли ве за ни за рат у Си ри ји, 
иран ски ну кле ар ни про грам и Бе ло ру си ју. Услед не мо гућ но-
сти деј ства кроз ин сти ту ци је УН и не по сто ја ња кон сен зу са 
око јед но стра не вој не ак ци је ЕУ је кроз свој Са вет за спољ не 
по сло ве ко јим пред се да ва Ке трин Ештон до не ла ре стрик тив-
ни је ме ре про тив вла де пред сед ни ка Ба ша ра Ел Аса да. До 
сре ди не ок то бра око 180 осо ба и 54 прав на ли ца има ју за бра-
ну ула ска у ЕУ, за јед но са си риј ском на ци о нал ном авио-ком-
па ни јом.42Не по сто ја ње кон сен зу са се ви де ло и у јав ној осу ди 
пред сед ни ка Бе ло ру си је Лу ка шен ка, то ком мар та ме се ца, у 
ко јој су од би ле да уче ству ју Ли тва ни ја и Сло ве ни ја, из ко-
мер ци јал них раз ло га.43 Пр ву по ло ви ну го ди не је у знат ној ме-
ри обе ле жи ло и пи та ње иран ског ну кле ар ног про гра ма. Пр во 
је Са вет за спољ не по сло ве 23. ја ну а ра на ја вио санк ци је пре-
ма Ира ну у ви ду за бра не тр го ви не и тран спор та си ро ве наф-
те, нафт них и пе тро хе миј ских про из во да, ди ја ма на та, зла та 
и дру гих дра го це них ме та ла те за мр за ва ња злат них ре зер ви 
Ира на, са су спен до ва ним деј ством од 1. ју ла.44Ове ак ци је нам 
пре све га го во ре да је спољ на по ли ти ка ЕУ у нај ве ћој ме ри 

41 Bandar Seri BegawanPlan of Action to Strenghten the ASEANEUEnhanced
partnership (2013-2017) http://www.con si li um.euro pa.eu/uedocs/cms_Da ta/docs/
pres sda ta/EN/fo raff/129884.pdf, 05.12.2012.

42 Спи сак ме ра ЕУ про тив си риј ских вла сти се мо же на ћи на адре си:          (http://
eeas.euro pa.eu/de le ga ti ons/syria/press_cor ner/eu_re stric ti ve_me a su res/in dex_
en.htm  28.11.2012.

43 Re bec ca Adler-Nis sen, Ju lie Has sing Ni el sen and Cat ha ri na Sørensen, TheDa
nishEUPresidency2012:AMidtermReport, Swe dish In sti tu te for Euro pean Po-
licy Stu di es, 2012:1, p. 57.

44 Исто, p. 58.
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ре ак тив на и да не ма де ло твор ност при про мо ци ји про кла мо-
ва них прин ци па већ де лу је пу тем тра ди ци о нал ног ди рект-
ног при ти ска.

Да су и ета бли ра ни прин ци пи под ло жни ре ви зи ји мо-
же мо ви де ти из ин тер вјуа ко ји је бив ши бри тан ски пре ми јер 
То ни Блер дао ББЦ-у 24. ју на ове го ди не, у ко јем је ис та као: 
„По гле дај те ши ро ки за мах исто ри је. Због на чи на на ко ји се 
свет да нас ме ња – кроз ве ли чи ну Ки не и Ин ди је. Узми те зе-
мљу по пут Ин до не зи је – не зна мо мно го о њој ов де – али 
ње на еко но ми ја бр зо ра сте; по пу ла ци ја јој је три пу та ве ћа 
од не мач ке. У ду го роч ном сми слу бу дућ но сти све та европ-
ске ин те гра ци је ће се на ста ви ти – сви ђа ло нам се то или не. 
Ва жно је да бу де мо део то га јер ми – нас 60 ми ли о на у ма лој 
острв ској зе мљи – ако же ли мо да има мо ути цај мо ра мо то 
да ура ди мо кроз на ша са ве зни штва а јед но од њих је Европ-
ска уни ја. Ре зон европ ских ин те гра ци ја ви ше ни је мир. То је 
моћ!“45 Из ја ва, њен крај пре све га, све до чи да по сто ји схва та-
ње да се гло бал ни од но си за о штра ва ју и да пред сто ји пе ри-
од кон фрон та ци је, ма кар и мир не, за ко ји се тре ба спре ми ти. 
Нор ма тив на моћ ви ше ни је до вољ на.46

Закључак

На ши рем кон ти нен тал ном пла ну зе нит по пу лар но сти 
ЕУ из ‘90-их је ствар да ле ке про шло сти. Ру си ја се ни је при-
ма кла уни ји, осим по ја ча не еко ном ске раз ме не; Тур ска се да-
нас ка рак те ри ше као ре ги о нал на си ла са ауто ном ном спољ-
ном по ли ти ком; ре ла тив но ма ла зе мља по пут Бе ло ру си је и 
да ље сто ји као опо зит про кла мо ва ним иде ја ма ЕУ. Са по ја-
вом кри зе пре че ти ри го ди не ЕУ је, за јед но са САД, по га зи-
ла на че ла ли бе рал не еко но ми је да ју ћи бу џет ски но вац по ср-
ну лим пред у зе ћи ма. На стра ну да ли је то би ло еко ном ски 
оправ да но, ти по те зи су уру ши ли кре ди би ли тет еко ном ског 
на ра ти ва ко ји је бри жљи во гра ђен де це ни ја ма. Ко ла те рал на 
ште та та квих по сту па ка је да спољ ни свет ма ло ве ру је про-
кла мо ва ним иде ја ма, ану ли ра ју ћи та ко зна тан део иде о ло-
шког ка пи та ла за ко ји се ве ро ва ло да је го то во нео гра ни чен.

45 AndrewMarrShow, In ter vi ew with Tony Bla ir, 24th Ju ne 2012, http://www.bbc.
co.uk/news/uk-po li tics-18568772, 15.10.2012.

46 Ви де ти и: Мар ко Ко ва че вић, „Ак тер ство и моћ Европ ске уни је“, Годишњаг
Факултетаполитичкихнаука, бр. 7/2012, стр. 145-163.
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Уни ја је су о че на са све оштри јом кон ку рен ци јом, ка-
ко еко ном ском та ко и по ли тич ком. У знат ној ме ри је за ви сна 
од стра них енер ге на та, ње на по пу ла ци ја ста ри при ти ска ју ћи 
со ци јал ни мо дел др жа ве бла го ста ња; умо ри ла се од мо де ла 
про ши ре ња у свом нај бли жем окру же њу. Упр кос по ма ци ма 
ка ја сни јој ар ти ку ла ци ји спољ не по ли ти ке су о че на је са го-
то во стал ним јед но стра ним по те зи ма др жа ва чла ни ца ко је 
„иска чу“ из за јед нич ког де ло ва ња. При све му то ме, она го-
то во да не рас по ла же соп стве ним вој ним ре сур си ма вред-
ним по ме на. Шта ви ше, при ли ком огра ни че не ин тер вен ци је 
про тив Га да фи је вог ре жи ма мо ра ла се осло ни ти на аме рич ке 
штап ске ре сур се јер ње ни ни су би ли до вољ ни за ефек тив но 
ко ман до ва ње тру па ма на те ре ну. 

Ду жни смо, на кра ју, да уочи мо тен зи ју из ме ђу оче ки-
ва ња од ЕУ и ње них пер фор ма сни на те ре ну. Ње на де ли кат-
на ин сти ту ци о нал на ком плек сност све те же из ла зи на крај 
са про бле ми ма, ка ко спо ља шњим та ко и уну тра шњим. Све 
че шћи по зи ви на фи скал ну фе де ра ли за ци ју ко ја би укло ни ла 
кон струк ци о ну гре шку евра, те за чвр шћу уни фи ка ци ју соп-
стве ног ан га жма на у све ту илу стру ју са да шње струк тур не 
не до стат ке. У тре ћој го ди ни кри зе чи ни се да су ин сти ту ци-
о нал на ре ше ња по стиг ну та и да се од ма кло од фи нан сиј ског 
по но ра а оста је да се у прак си утвр ди њи хо ва де ло твор ност. 
Ши ра адап та ци ја на иза зо ве 21. ве ка зах те ва ви сок ни во стра-
те шке ви зи је, ве ро ват но ви ши од оног на кон Дру гог свет ског 
ра та. У су прот ном, при ну ђе ни смо да се на чел но сло жи мо са 
Хо вор то вим за кључ ком да ће „Евро пља ни 22. ве ка би ти гло-
бал ни ми гран ти, при ну ђе ни да ра де ни ско пла ће не по сло ве у 
ме тро по ла ма Ази је и Ју жне Аме ри ке“.47

47 Jolyon Ho worth, н. д,  р. 470.
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Summary

FinancialcrisismadeEuropetoturntointrospectionand
revisionofitsowneconomicorderandrelationsandconsequent
lyitweakeneditswilltoanalyzeitsstatusinthefieldofforeing
politics.Enrollmentofagrowingnumberofstates,aboveall,of
China,IndiaandBrasilintotheworldeconomicprocessesand
resurgenceofRussiainfinancialandmilitaryterms–theoverall
politicaleconomicgrowthofthesestateshasunavoidablyledto
arelativeweakeningofpoweroftraditionalWesternpowers.In
thispaper there ispresentedaquantitativeanalysisof current
economictrendswhicharesupportiveofthethesisontherelative
economicdecline,alongwithpresentationofanoverviewofthe
statusoftheEUinthefieldofforeignpolicy.Inthepaperthere
arealsopresentedfactsthatahithertomodelofinfluencebypro
jectionofnormativepowerhasnotgivendesiredresultsnor it
hasprovidedopportunityfordevelopmentduetoaspecificgen
esisanddevelopmentofpostcolonialandpostimperialworld.
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