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ОЧУ ВА ЊЕ И РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
НА ЦИ ОНАЛ НИХ ИН ТЕ РЕ СА КРОЗ  

ПРИ ЗМУ ЕВРОП СКЕ  
БЕЗ БЕД НО СНЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Са же так

Циљистраживањаповезаностинационалнихинтере
саиЕвропскебезбедноснеполитикејестесагледавањемо
гућностидржаваизрегионадасачувајусвојидентитети
остваре своје виталне итрајне националне интересе кроз
чланствоуЕвропскуунију.Уистовреме,дакрозпрактично
спровођењеЕвропскебезбедноснеполитикеактивнодопри
носеиучествујууизградњиЕвропскогбезбедносногиденти
тета,каобазаочувањанационалнихинтересаземаљачла
ницаУнијеивиталнихинтересасамеУније.

ЧланствоуЕвропскуунијупредстављаискључивове
ликуобавезу у спровођењуЕвропскебезбедноснеполитике.
Овоспровођењечестопутаможедапредстављасупрот
стављеностнационалниминтересима,алијеусвакомслу
чајупрагматичнополитичкорешењесамихполитичкихли
дера.Истилидери,сигурноћесесуочитисапотребомре
шавањадилеме:„далијестворениЕвропскиидентитетили
боље речено Европски безбедносни идентитет, битнији у
датомтренутку,негоочувањеиреализацијимоменталних
илинекихтрајнихнационалнихинтереса”?
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Да би могли утврдити релевантна научна сазнања
током истраживања користићемо компаративну анализу
дефинисањаи појмовног опредељењанационалних интере
са,каоињиховуважностзапојединеземље.Крозцеорад,
прожимаседискусијаодефинисању,детерминацијиипој
мовногопредељењанационалнихинтереса,састановишта
националнебезбедноснеполитикенекихзначајнијихдржава
иЕвропскеуније,имоделпретварањањиховихнационалних
интересауприхваћениинтересвећинедржаваумеђународ
нојзаједници.

Други део истраживања, представља case study који
приказује резултатетеренског истраживања у односу на
експертске ставове повезане са очувањем и реализацијом
националнихинтереса,какоипоимањеЕвропскебезбедно
снеполитикекрозЕвропскибезбедносниидентитетињен
утицајнаостварењенационалнихинтересанаслучајуРепу
бликеМакедоније.
Кључнеречи:националниивиталниинтереси,Европскабез

бедноснаполитика,Европскиидентитет.
На ци о нал ни ин те ре си, пред ста вља ју спе ци фич но по ље 

по ли тич ког де ло ва ња. Чвр сто су по ве за на са ме ђу на род ним 
од но си ма, ци ље ви ма и ста во ви ма по ли тич ких ели та и нај-
че шће су про дукт по ли тич ке стра те ги је др жа ве. Од но се се 
углав ном на ме ђу на род не од но се и по зи ци ју др жа ве у ме ђу-
на род ној по ли ти ци, а кроз тен ден ци ју оства ре ња по ста вље-
них ци ље ва и њи хо ве упо тре бе као сред ство за бо ље по зи ци-
о ни ра ње др жа ва у ме ђу на род ним окви ри ма.

Осно ве по ста вље ња на ци о нал них ин те ре са у по ли тич-
кој аген ди, као без бед но сни, еко ном ски, по ли тич ки или дру-
ги ци ље ви, да је про це ну др жа ве што пред ста вља  при о ри тет 
у кре и ра њу и оства ри ва њу ње не по ли ти ке, пре све га спољ не, 
а за тим и уну тра шње. У осно ви, то за ви си од то га ка ква је 
по ли тич ка и без бед но сна про це на  од већ уна пред од ре ђе них 
по себ них и ви тал них ин те ре са др жа ве, а по себ но што за сва-
ки исто риј ски пе ри од по сто ји по себ но оправ да ње у оства ри-
ва њу ци ље ва др жа ве, ко ја је пред ста вље на упра во са стра не 
по ли тич ких ели та. По не кад је из ра жен по ку шај да се ин те-
ре си по ли тич ких ели та при ка жу као вр хун ски на ци о нал ни 
ин те рес. 
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Са вре ме ни по ли тич ки од но си и гло ба ли за ци ја на ме ћу 
др жа ва ма при кљу че ње са ве зи ма или ме ђу на род ним ор га ни-
за ци ја ма. Кроз те са ве зе и дру гих об ли ка ме ђу на род не са-
рад ње, др жа ве про цје њу ју мо гућ ност оства ре ња сво јих на-
ци о нал них ин те ре са, а кроз њих и ја ча ње свог ути ца ја на ме-
ђу на род ној по зор ни ци на ре ги о нал ном или гло бал ном ни воу. 
Упра во, Европ ска уни ја пред ста вља ме ђу на род ни са вез са 
из ра же ним ин тер га вер мен та ли змом и ре гу ли са ним од но си-
ма ко ји зе мља ма чла ни ца омо гу ћа ва да оства ре сво је ин те ре-
се, ка ко у окви ри ма Уни је, та ко и у ме ђу на род ним од но си ма, 
узи ма ју ћи у ви ду да је Европ ска уни ја гло бал ни играч. Ве ћи-
ном др жа ва чла ни ца Уни је, ни је у ста њу да са мо стал но бу ду 
на ни воу гло бал ног игра ча. За то, из град ња за јед нич ких ин-
сти ту ци ја и је дин стве ног на сту па Уни је на свет ску по ли тич-
ку, еко ном ску и без бед но сну сце ну је сте ре а ли зам у оства-
ри ва њу на ци о нал них ин те ре са ма њих Европ ских зе ма ља. У 
том кон тек сту, је сте и Европ ска без бед но сна по ли ти ка, кроз 
ко ју чла ни це Уни је оства ру ју сво је на ци о нал не ин те ре се и 
спре ча ва ју њи хо во без бед но сно угро жа ва ње у свим сек то ри-
ма без бед но сти, она ко ка ко их је де фи ни сао Бе ри Бу зан. При 
то ме пред ви ђа ју ћи прет њу и ства ра ју ћи аде кват ни ег зи стен-
ци јал ни од го вор на на ста ле прет ње и угро жа ва ње без бед но-
сти у би ло ком об ли ку1. За јед нич ка спољ на и без бед но сна 
по ли ти ка ус по ста вља си стем раз ме не ин фор ма ци је, по да та ка 
и ми шље ња о ме ђу на род ној по ли ти ци, при бли жа ва ју ћи ста-
во ве и ин те ре се зе ма ља чла ни ца и пре тва ра ју ћи их у за јед-
нич ке ак ци је2, ко је су усме ре не на су прот на ста лих прет њи.

Су вре ме ни од но си у Европ ској уни ји и тре ти ра ње 
Европ ске без бед но сне по ли ти ке, по диг ну ти су на још ви шем 
ступ њу и  у чвр стој су ко ре ла ци ји са по ли ти ком у ме ђу на род-
ним од но си ма до сти жу ћи ни во Стал не струк тур не са рад ње 
(ССС). По себ но по сле Ли са бон ског уго во ра, ово ни во је на 
ве о ма ви со ком ме сту у по ли ти ци Уни је.

Кроз при зму Европ ске без бед но сне по ли ти ке, зе мље 
чла ни це ути чу на кре и ра ње без бед но сне по ли ти ке Уни је, а 

1 Bery Bu zan, Ole Wa e ver, Jop de Wild, Security:anewframeworkforanalysis, 
Lynne Ri en ner Pu blis hers, Inc., Co lo ra do-USA, 1998, pp21-22

2 Вер нер Вај ден фелд, Вол фганг Ве селс, Европа од А доШ (при рач ник за 
европ ска ин те гра ци ја), Со ју зна цен тра ла за по ли тич ко обра зо ва ние, Фон-
да ци ја Кон рад Аде на у ер, Се кре та ри јат за европ ски пра ша ња на Вла да та на 
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, (вто ро из да ние), Ско пје, 2009, стр.193
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са мим тим , уно се сво је на ци о нал не ин те ре се, ста ра ју ћи се 
да их са чу ва ју и оства ре. 

Националниинтереси–концепт,
дефинисањеипојмовноопредељење

За др жа ву, са вез, или дру ги об лик дру штве но-по ли тич-
ког уре ђе ња, на ци о нал ни и ви тал ни ин те ре си пред ста вља ју 
јед на ке вред но сти у од но су на ци ље ве ко је је по треб но  до-
сти ћи, по себ но у де лу без бед но сти и ње ног очу ва ња.

Оп ште узе то, по јам на ци о нал ни ин те рес има из у зет но 
ва жну уло гу у од но су на има ги нар ност на ци о нал них ци ље ва, 
а те о риј ски и прак тич но се из ра жа ва у по ли тич кој ре то ри ци, 
где пред ста вља кључ ни сег мент у од но су на фор му ли са ње 
на ци о нал них ци ље ва, по ли тич ко де ло ва ње, и у са мом про-
це су до но ше ња по ли тич ких од лу ка. У то ку људ ске исто ри-
је, ства ра ње др жа ва, на ци ја и раз во ја ме ђу на род них од но са, 
ство ри ле су се раз ли чи те те о риј ске и ем пи риј ске осно ве за 
де фи ни са ње пој ма „на ци о нал ни ин те ре си“, а ко ји ни су увек 
би ли срећ но им пле мен ти ра ни у прак си, иза зи ва ју ћи дра ма-
тич не по сле ди це по ме ђу на род не од но се. На жа лост, ове по-
сле ди це нај че шће при па да ју обла сти без бед но сних сту ди ја и 
ме ђу на род них од но са, а не ком па ти бил ни на ци о нал ни ин те-
ре си ути чу кроз ства ра ње но вих из во ра угро жа ва ња или екс-
пан зи ра ју ћи по сто је ће. Ве о ма че сто, са ме др жа ве ко је су де-
фи ни са ле сво је на ци о нал не ин те ре се, а при то ме ти ин те ре си 
ни су би ли у ком па ти бил но сти са ин те ре си ма дру ге или дру-
гих др жа ва, по себ но оних из не по сред ног окру же ња, по ста-
ли су из вор не ста бил но сти и угро жа ва ња ши ре без бед но сти.

Де фи ни са ње на ци о нал них и ви тал них ин те ре са пред-
ста вља спе ци фич но пи та ње, ко је се раз ли ку је од др жа ве до 
др жа ве. Ово је по себ но из ра же но у окви ри ма кон со ли да ци је 
на ци о нал них ин те ре са др жа ве са ви тал ним ин те ре си ма са-
ве за у ко ме чла ну је. Кон цепт на ци о нал них ин те ре са ко ји има 
стра те гиј ску и по ли тич ку осно ву, пу но ши ру од на ци о нал-
них гра ни ца, пред ста вља до бар ко рак ка успе шном де фи ни-
са њу на ци о нал них ин те ре са, њи хо вог очу ва ња и ре а ли за ци-
је. При ли ком ова ко по ста вље них стра те гиј ско-по ли тич ких 
осно ва на ци о нал них ин те ре са, по треб но је по ста ви ти и те-
мељ не вред но сти на ко ји ма ће се гра ди ти на ци о нал ни ин те-
ре си.
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Углав ном, не по сто ји пу но раз ли ка у те о риј ском де фи-
ни са њу пој ма на ци о нал них ин те ре са и они се нај че шће по ве-
зу ју са очу ва њем на ци о нал не без бед но сти, те мељ ним дру-
штве ним вред но сти ма, али и са ди ле мом о мо рал ним на че-
ли ма у ме ђу на род ним од но си ма и оства ре њем на ци о нал них 
ин те ре са.

Су вре ме ни на ци о нал ни ин те ре си, чак и ве ли ких си ла 
ка ко што су Сје ди ње не др жа ве, углав ном се де фи ни шу кроз 
без бед но сне ри зи ке и нај ви ше су угро же ни од не ми ли тар них 
из во ра угро жа ва ња као:

•	 те ро ри стич ки на па ди,
•	 про ли фе ра ци ја ну кле ар ног оруж ја и тех но ло ги је,
•	 ор га ни зо ва ног кри ми на ла,
•	 из ло же ност не сре ћа ма и ка та стро фа ма и
•	 на пад на ин сти ту ци је си сте ма у свим об ли ци ма.
У осно ви на ци о нал них ин те ре са САД-а са др жа не су 

три ре фе рент не тач ке ко је су за ин те ре си ра не за про мо ци ју 
аме рич ких ин те ре са у ме ђу на род ној за јед ни ци, нео гра ни-
ча ва ју ћи без бед но сну стра те ги ју са мо на те ри то ри ју САД-а, 
на гла ша ва ју ћи да је Пред сед ник нај од го вор ни ја ин сти ту ци ја 
у де фи ни са њу и ар ти ку ли са њу аме рич ких на ци о нал них ин-
те ре са3.

Кроз ове три тач ке пре се ца ња, мо же се са гле да ти ком-
по но ва ње на ци о нал них ин те ре са, ин сти ту ци о нал не од го вор-
но сти за њи хо во оства ри ва ње и оп сег ак тив но сти, као и те-
ри то ри ја на ко ју се про сти ру, за шти ћу ју и ре а ли зи ра ју.
На ци о нал ни ин те ре си се ка рак те ри шу пре ма сво јим при о ри-
те ти ма оства ре ња:

•	 витални интереси, ко ји су нај ва жни ји и укљу чу ју 
ан га жман свих по стој них ка па ци те та др жа ве,

•	 критичниинтереси, ко ји на ду жем вре мен ском ро ку 
мо гу по ста ти ви тал ни,

•	 озбиљниинтереси, пре ма ко ји ма се пре у зи ма ју ме ре 
за ства ра ње по вољ них усло ва, да  не би до шли у фа зу 
кри тич них и ви со ко угро же них.

3 Sam C.Sar ke sian, Jo han A. Wil li ams, Step hen J. Cim ba la, USNational
Security:Policymakers,Processes&Politics, fo urth edi tion, Lynne Ri-
en ner Pu blis hers, Bo ul der, 2008, pp 3-4
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Ре а ли зо ва ње при о ри те та у опре де љи ва њу на ци о нал-
них ин те ре са, нај бо ље се мо же раз у ме ти у окви ри ма ге о по-
ли тич ких од но са, ци ље ви ма и гра ни ца ма де ло ва ња сва ке др-
жа ве. Ова кон ста та ци ја ва жи и за са ве зе, по себ но уко ли ко 
као Европ ска уни ја има ју  циљ да из ра сту у гло бал не без бед-
но сне игра че.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, сво је на ци о нал не ин те-
ре се де фи ни шу кроз оп ста нак др жа ве и по ли тич ког уре ђе ња 
при ли ком раз ли чи тих ви до ва прет њи, по себ но ка да се угро-
жа ва ња ве о ма те шко мо гу иден ти фи ко ва ти и опе ра ци о на ли-
зи ра ти.

Де фи ни ци ја на ци о нал них ин те ре са САД-а, при че му 
би угро жа ва ње пе ри фер них ин те ре са, до ве ло до угро жа ва ња 
ви тал них ин те ре са, пред ста вља та ко зва ни домино ефекат 
иза зи ва ња ве ћих ни воа угро жа ва ња без бед но сти, а са мим 
тим и на ци о нал них ин те ре са, ка ко што је био слу чај са ра то-
ви ма у Ко ре ји и Ви јет на му4.

Јед на ве о ма су штин ска де фи ни ци ја на ци о нал них ин те-
ре са, а ка ко ком би на ци ја на ци о нал не без бед но сти, мо ра ла и 
ме ђу на род них од но са дао је Пе тер Пам: „Националниинте
ресиједненацијекојајесвеснанасамосопственихинтере
са,већистотакодаидругинародиимајусвојенационалне
интересе,морајубитидефинисаниукомпатибилномодносу
сањима, у мултинационалном свету ово представља реа
лизацијуполитичкогморала,алиувременутоталнограта
представља једанодкључнихусловазапреживљавањена
ције”5.

За раз ли ку од аме рич ког де фи ни са ња на ци о нал них ин-
те ре са, Ру ска Фе де ра ци ја сво је на ци о нал не ин те ре се де фи-
ни ше у окви ри ма „Ру ске на ци о нал не без бед но сне стра те ги је 
до 2020 го ди не“6. При то ме се го во ри о по ли ти ци на ци о нал не 
без бед но сти усме ре ној ка ства ра њу стра те шких на ци о нал-
них при о ри те та, а у пр вом ре ду очу ва њу те ри то ри јал ног ин-

4 He nry W.Brands, „The Idea of the Na ti o nal In te rest”, Theambiguousle
gacy:U.S.foreignrelationsintheAmericancentury, (Mic hael J. Ho gan), 
Cam bri ge uni ver sity, Cam brid ge, 1999,  part 4, pp 148

5 Pit her  J. Pham, „What Is in the Na ti o nal In te rest?”, AmericanForeignPolicyIn
terests, Na ti o nal Com mit tee on Ame ri can Fo re ign Po licy, Was hing ton D.C., 2008, 
pp 262 

6 На ци о нал на стра те ги ја је утвр ђе на 12-ог ма ја 2009 го ди не Де кре том пред-
сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је бр. 537.
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те гри те та и су ве ре ни те та Ру си је, устав них пра ва и сло бо да 
ру ских др жа ва и ста бил ни раз вој зе мље.

На ци о нал ни ин те ре си Ру ске Фе де ра ци је су де фи ни-
са ни ка ко: „скупунутрашњихиспољнихпотребадржавеу
обезбеђењузаштитестабилногразвојапојединца,друштва
идржаве” 7.

Ова крат ка де фи ни ци ја по и ма ња на ци о нал них ин те ре-
са Ру си је, да је јед ну су бли ми ра ну сли ку раз у ме ва ња основ-
них ци ље ва ко је тре ба оства ри ти и за шти ти ти, да би се обез-
бе дио ста бил ни раз вој др жа ве, што пред ста вља вр хун ски 
циљ. Сва ка ко, ови ин те ре си се на до пу њу ју са ин стру мен ти-
ма и ме ха ни зми ма нео п ход ним за њи хо во оства ри ва ње, по-
себ но у од но су на без бед но сни си стем и ње го ве струк ту ре.

Што се ти че европ ског по гле да и де фи ни са ња на ци о-
нал них ин те ре са, по сто ји ви ше ра зно ли ко сти од аме рич ког 
при сту па. Нај зна чај ни је у окви ри ма Европ ске уни је, је сте 
по и сто ве ћи ва ње на ци о нал них ин те ре са зе ма ља-чла ни ца са 
ви тал ним ин те ре си ма Уни је. При то ме све зе мље-чла ни це 
са гла сне су да где по сто ји мо гућ ност, Уни ја мо же де ло ва ти 
за јед нич ки, а то  тре ба и учи ни ти, што је до ве ло до прак тич-
ног раз во ја ме ха ни за ма по мо ћу ко јих Уни ја де лу је у ме ђу на-
род ним од но си ма. Уколикоједназемљачланицамислидасу
њенинационалнииливиталниинтересиугрожениипостоји
озбиљанпритисаксастранедомаћег јавногмишљењаили
њеног националног парламента,можетражити даУнија
предузмеакцију8.

На овај на чин де фи ни са но очу ва ње на ци о нал них ин те-
ре са пред ста вља осно ву за опре де ље ње јед ног од ви тал них 
ин те ре са Европ ске уни је, а то је при др жа ва ње зе ма ља-чла-
ни ца прин ци пу со ли дар но сти и то у свим усло ви ма, по себ но 
ка да не ка од чла ни ца ин си сти ра да се уру ша ва ње на на ци-
о нал на без бед ност не ком ак тив но шћу са стра не Уни је или 
по је ди них зе ма ља чла ни ца, а по себ но тре ће зе мље. Овај 
прин цип ко ји се мо же де фи ни са ти као ви тал ни ин те рес Уни-
је, пред ста вља праг ма тич но де фи ни са ње на ци о нал них ин те-

7  Ви ше ви де ти на: www.ru strans.wi ki dot.com/rus sia-s-na ti o nal-se cu rity-stra-
tegy-to-2020

8  Ma rio Te lo, The European Union and global governance, Ro u tled ge, 
New York, 2009, pp 251
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ре са у окви ри ма ме ђу на род них од но са са аспек та др жа ве и 
са ве за.

Теоријскопрактичниприступдефинирања
националнихинтереса

Те о риј ске де фи ни ци је углав ном се од но се на опре де-
љи ва њу на ци о нал них ин те ре са у окви ри ма  без бед но сних и 
по ли тич ких сту ди ја са по себ ном ва жно шћу у ме ђу на род ним 
од но си ма, пси хо ло ги је и со ци јал них обла сти, у од но су на 
спе ци фич на без бед но сна угро жа ва ња, те о ри је сту ди је ми ра 
и кон фли ка та, и дру гих обла сти ко је се од но се на функ ци о-
нал ност и оп ста нак др жа ве. Ве о ма је те шко да на бро ји мо све 
раз ли чи те де фи ни ци је, али мо же мо да ство ри мо јед ну де фи-
ни ци ју на ци о нал них или ви тал них ин те ре са, ко ја се у прак си  
од но си  на  исти по јам и циљ.

„На ци о нал ни или ви тал ни ин те ре си, пред ста вља ју 
мо рал но огра ни че ни, све сно опре де ље ни, ком па ти бил ни, 
стра те шко-по ли тич ки ци ље ви др жа ве са дру гим др жа ва ма 
у ме ђу на род ним од но си ма, а кроз ко је се оства ру ју ци ље ви 
на ме ње ни оп стан ку на ци је, очу ва њу су ве ре ни те та др жа ве, 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и це ло куп не не за ви сно сти, пре-
ко оства ри ва ња одр жи ве без бед но сти и успе шног одр жи вог 
раз во ја др жа ве, ути чу ћи на бла го ста ње ње них гра ђа на”.

Др жа ва при ме њу је и аде кват ну по ли тич ку ре то ри ку у 
функ ци ји оства ри ва ња на ци о нал них ин те ре са, при ме њу ју ћи 
ме ха ни зме ко ји су њој на рас по ла га њу у ме ђу на род ним од но-
си ма или кре и ра њем уну тра шње по ли ти ке.

Упра во, ана ли за прет њи на ци о нал ним или ви тал ним 
ин те ре си ма мо же да ти ра ци о нал ни од го вор на пи та ње, да ли 
се ра ди о ре ал но угро же ном на ци о нал ном ин те ре су, или је 
мо жда у пи та њу при ме на те о ри је ига ра, на ме ње ну за уну тра-
шње по тре бе или по зи ци о ни ра ња у ме ђу на род ним од но си ма.

У без бед но сним сту ди ја ма, ова по ја ва ја ке по ли тич ке 
ре то ри ке и по ди за ња по је ди них без бед но сних или по ли тич-
ких пи та ња на ни воу на ци о нал них ин те ре са, а уз то мо би ли-
зи ра ју ћи на ци ју и ује ди њу ју ћи је, на зи ва се се ку ри ти за ци ја. 
По ла зе ћи са ба зич них те о рет ских осно ва без бед но сних сту-
ди ја,   мо же мо на пра ви ти по ве зи ва ње са ри зи ци ма и прет-
ња ма и њи хо ве ана ли зе. Пре ма Ко пен ха шкој шко ли без бед-
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но сних сту ди ја, се ку ри ти за ци ја пред ста вља је дан од ни воа 
ана ли зе прет њи усме ре них ка ре фе рент ном објек ту без бед-
но сти, а ко је мо гу би ти рат не и не рат не, при че му ука зу ју на 
ре фе рент ни обје кат за шти те и ка кав је об лик прет њи. Основ-
ни циљ овог при сту па, је сте кон струк ци ја кон цеп та без бед-
но сти ко ји ће зна чи ти не што ви ше не го са ма спе ци фич на 
прет ња или кон крет ни про блем, за то што прет ње и по вре де 
без бед но сти мо гу се до го ди ти не са мо у рат ној обла сти, већ 
и у дру гим без бед но сно из ло же ним под руч ји ма9. За то, на-
ци о нал ни ин те ре си ни су угро же ни је ди но од стра не рат них 
прет њи, већ су под ло жни раз ли чи тим из во ри ма угро жа ва ња. 
Овај те о риј ски кон цепт по ста вља ња на ци о нал них ин те ре са 
у окви ри ма без бед но сних сту ди ја, да је по тре бу да на гла си-
мо да у те о ри ја ма  без бед но сти и ме ђу на род них од но са ни-
је за сту пљен по јам „ме ђу на род на без бед ност“, али се исти 
упо тре бља ва у прак тич ној ре то ри ци ка ко си но ним, без ја сно 
од ре ђе ног зна че ња10. Ме ђу на род на за јед ни ца упо тре бља ва 
функ ци о ни са ње ме ђу на род не без бед но сти у прак си по прин-
ци пу ad hoc ан га жма на УН-а, а на осно ву чла на 51 По ве ље 
Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ро да. Како и да покушамо да
успоставимотеоријскиоквир,нијемогућеуспоставитигло
балнитеоријскимоделкојићедефинисатинационалнеили
виталне интересе, а да истовремено буду обухваћени сви
индикаторикојећеиздиференциратинационалнеинтересе
државе,земљечланицеУнијеилисавезаствореногнаосно
вамазаједничкихвредностиипринципаупојединимрегио
нима.

Упра во за то, од свих кон цеп та за сту пље них у ме ђу на-
род ним од но си ма, кон цепт на ци о нал них ин те ре са, по себ но 
у њи хо вом де фи ни са њу и де тер ми ни ра њу је сте нај не ја сни ји 
и под ло жан  по ли тич кој зло у по тре би. Тврд ња, да је опре де-
ље на по ли ти ка, по себ но у спољ ним од но си ма ис кљу чи во ва-

9 Ли ди ја Ге ор ги е ва, Менаџирањенаризици, Ју го ре клам, Ско пје, 2006, стр. 25
10 Уста ље ни тер мин „ме ђу на род на без бед ност“ ко ји се упо тре бља ва при ли ком 

ди ску си ја о без бед но сти у ме ђу на род ној за јед ни ци, не пред ста вља на уч но 
де тер ми ни ра ни по им, већ са мо си но ним ко ји ука зу је на мо мен тал но ста ње 
ве ће без бед но сне угро же но сти не ког ре ги о на или ве ће гру пе др жа ва од не-
ког об ли ка угро жа ва ња. При то ме ни је ну жно да то бу де вој но угро жа ва ње 
или еска ла ци ја на си ља. Мо же се ра ди ти и о пан де ми ји бо ле сти, не до стат ка 
хра не, во де, енер ген са или не ког дру гог ре сур са ко ји ути ће на без бед но сно 
по на ша ње др жа ва или ре ги о на, а ак те ри мо гу би ти и та ко зва ни не др жав ни.
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жна за на ци о нал ни ин те рес, да је ви со ки сте пен ауто ри те та и 
ле ги тим но сти та кве по ли ти ке11. То уоп ште не мо ра да бу де 
тач но, али пред ста вља прак ти чан при ступ де фи ни са ња на-
ци о нал них ин те ре са и отва ра пут по ли тич кој ре то ри ци, ко ја 
по ли тич ке ста во ве тре ба ре а ли зо ва ти у прак си.

Кон цепт на ци о нал них ин те ре са уоби ча је но се упо-
тре бља ва на два по ве за на на чи на. Кроз реч „ин те рес” ко ја 
се од но си на по тре бу и оправ да ва не ке стан дард не или не 
стан дард не по ступ ке или по на ша ња ка ко не што што се ра ди 
у има др жа ве. Са дру ге стра не по сто ји реч „на ци о нал ни”, а 
ко ја се од но си на иде о ло шку ма три цу у по ли ти ци и упо тре-
бља ва на ци ју ка ко си но ним за јед ни штва усме рен ка оства ре-
њу ин те ре са.Основ но пи та ње овог те о риј ског мо де ла је сте: 
Какоутврдитикритеријумеуспостављањанационалних(за
Европскуунијувиталне)интереса,коможедаихутврдии
какодауспоставивезуизмеђунационалнихинтересаизра
женихкакопринципиполитичкипрагматизампрекокогасе
реализирају,алимногичешћеиизмештајусањиховихоснов
нихзамисли?

Мо же мо иден ти фи ко ва ти два атри бу та на ци о нал них 
ин те ре са у од но су на ре а ли за ци ју те о риј ског мо де ла.

Првисе од но си на инклузивност на ци о нал них ин те ре-
са, од но сно да се на ци о нал ни ин те ре си ствар но од но се на це-
лу др жа ву ка ко це ли ну или на нај ма ње до вољ но ва жну гру пу 
гра ђа на или ве ћи ну гра ђа на, што на ди ла зи по себ не ин те ре се 
дру гих гру па.

Други се од но си на ексклузивност, ка ко ан ти под пр вог, 
у ко ме се на ци о нал ни ин те ре си по и сто ве ћу ју са ин те ре си ма 
по ли тич ких ли де ра или ма њих гру па.

Те о риј ски мо дел на ци о нал не без бед но сти, за сно ван на 
де мо крат ским прин ци пи ма по ли тич ких про це са има оп ште 
вред но сти и уте ме љен ја на де мо крат ским про це ду ра ма. Де-
мо крат ске про це ду ре за ви се од ни воа де мо крат ског ка па ци-
те та ин сти ту ци ја си сте ма, а кроз њих и ре ал ну моћ за им-
пле мен та ци ју одр жи вог раз во ја и без бед но сти. У не до стат ку 
де мо крат ских про це са и ка па ци те та, нео п ход на ве за из ме ђу 
ре ал не и успе шне спољ не по ли ти ке у ци љу оства ре ња на ци о-

11 http://www.csse gu i de.com/showthre ad.php/2976-de fi ni tion-qu ot-NA TI O NAL-
IN TE REST-qu ot



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.169200

179

нал них ин те ре са, у осно ви де тер ми ни ра них ин те ре са по ста је 
не по зна та.

Због то га, на ци о нал ни ин те ре си не де фи ни ра ни у де мо-
крат ској про це ду ри оста ју из ме ште ни те о риј ски мо дел на ци-
о нал них ин те ре са под ло жан зло у по тре би у по ли тич кој ре-
то ри ци, а ко ја у прак си по ста је ан ти де мо крат ски дру штве ни 
ре жим усме рен пре ма то та ли та ри зму.

Ипак, мо ра мо ис та ћи да на ци о нал ни ин те рес др жа ве, 
је сте де фи ни сан са стра не Вла де, а при че му мо же да бу де 
упо тре бљен од по ли тич ких ли де ра у прав цу тра же ња по др-
шке за спро во ђе ње по ли ти ка, по себ но спољ них, али ве о ма 
че сто не ис кљу чу је и уну тра шње по ли тич ке по тре бе, пред-
ста вља моћ но сред ство за мо би ли за ци ју на ци је и по ли тич ког 
ин стру мен та тра же ња по др шке12.

Безбедноснаполитикакрозпризмунационал
нихинтереса

По тре бу за одр жа ва ње ми ни мал ног, та ко зва ног ста-
бил ног sustainablesecurity13 без бед но сног ста ња, пред ста вља 
при о ри тет без бед но сне по ли ти ке сва ке др жа ве. Раз ли чи ти 
ви до ви угро жа ва ња без бед но сти у свим обла сти ма дру штве-
ног жи во та и по себ но кри зних ста ња, је сте по ље стал ног ин-
те ре са др жа ва. Је дан од ци ље ва др жа ва, и уоп ште свих са-
вре ме но ор га ни зо ва них дру шта ва је сте усме ре ност пре ма из-
град њи ста бил не без бед но сне сре ди не. Та ко де тер ми ни ра ни 
ци ље ви тра же спе ци фич но кре и ра ње без бед но сне по ли ти ке. 
Пре све га, без бед но сне по ли ти ке ко ја се ка рак те ри ше ди на-
мич но шћу и спо соб но сти ма да ути че на не по сред но окру же-
ње др жа ве, ре ги о на и по мо гућ но сти гло бал но. У том сме ру, 
др жа ве су од у век по ка зи ва ле ин тен ци ју ана ли зе и про це не 
ста ња, ак ту ел них или на и ла зе ћих прет њи, ри зи ка и кри за.

12  http://www.hig hbe am.com/doc/1O86-na ti o na lin te rest.html 
13 Sustainable securityстабилнo безбедносно стање, или одр жљи ва без бед-

ност, ко ја се од но си на по ве зи ва ње на ци о нал не без бед но сти, чо вје ко ве (лич-
не) без бед но сти и ко лек тив не без бед но сти у од но су на за шти ту др жа ве или 
ре ги о на, ка ко ја ча ње иде ја о про гре су, прав ди и сло бо ди. Она пред ста вља 
но ви при ступ у по др шци ана ли зе и прак тич них пре по ру ка у од но су на ри-
зи ке и прет ње по без бед ност. Омо гу ћа ва успе шни раз вој у свим обла сти ма 
дру штва у ста њу ми ра и без бед но сти. 
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У окви ри ма гло бал ног све та, одр жи ва без бед ност је 
ве о ма нео п ход на. Са вре ме на без бед но сна па ра диг ма на ме-
ће при ступ пре ма ри зи ци ма и прет ња ма ко ји је угро жа ва ју, 
а ти ме и пре ма оства ре њу на ци о нал них ин те ре са. Овај при-
ступ у на уч ној јав но сти је по знат ка ко „одр жи ва без бед но сна 
па ра диг ма“ Окс форд ске ис тра жи вач ке гру пе, а пред ста вља 
кри тич ки при ступ у од но су на ре ша ва ње без бед но сних прет-
њи и ри зи ка у 21. ве ку14. При то ме по тен ци ра не су гло бал не 
прет ње ка ко:

•	 утр ка за ре сур си ма,
•	 кли мат ске про ме не,
•	 мар ги на ли за ци ја свет ске ве ћи не,
•	 ме ћу на род ни те ро ри зам и
•	 гло бал на ми гра ци ја,
ко ји не сум њи во ути чу на оства ри ва њу на ци о нал них 

ин те ре са, при че му пред ста вља ју озбиљ ну прет њу за без бед-
ност ма њих др жа ва, по себ но оних на Бал ка ну. При то ме, ди-
рект но ути чу на мо гућ ност ства ра ња одр жи ве без бед но сти и 
то ду го роч но.

Сам по јам на ци о нал них ин те ре са, Вен ди Бра ун де фи-
ни ше ка ко „одо бре ње др жа ва да се од рек ну бри ге о жи во ту 
сво јих гра ђа на, твр де ћи да из вр ша ва ју циљ ве ћи од жи во та”15.

По ла зе ћи са ове тач ке гле ди шта и по и ма ња на ци о нал-
них ин те ре са, мо же мо ре ћи да су за ви сни од кон цеп ци је 
без бед но сне по ли ти ке, али да они са ми ути чу на кре и ра ње 
без бед но сне по ли ти ке, ка ко по пи та њу уну тра шњих, још ви-
ше у од но су на ме ђу на род не од но се са ме др жа ве или са ве за. 
Без бед но сна по ли ти ка и на ци о нал ни ин те ре си су чвр сто по-
ве за ни и ме ђу за ви сни, а то је по себ но из ра же но у ме ђу на род-
ним од но си ма ко ји ути чу на уну тра шњу по ли ти ку др жа ве. 
При зма кроз ко ју мо же мо да гле да мо без бед но сну по ли ти ку, 
по себ но про цес ње ног кре и ра ња и до но ше ња без бед но сних 
од лу ка си гур но је по ве зан са по ста вље ним на ци о нал ним ин-
те ре си ма, ко ји су у осно ви сва ке др жа ве, без раз ли ке на иде-
о ло шко и др жав но уре ђе ње.

14 Бил ја на Ван ков ска, Меѓународнабезбедност:критичкипристап, Фи ло зоф-
ски фа кул тет, Ско пје, 2011, стр.  251-252

15 Jut ta Wel des, ConstructingNationalInterestsTheUnitedStatesandCubanMis
sileCrisis, Uni ver sity of Min ne si ta Press, Min ne a po lis, 1999, pp 2
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Националниинтересикаоправацзаконципи
рањебезбедноснеполитике

Опре де ље ње на ци о нал них ин те ре са пред ста вља сло-
же ну и ве ли ку ак тив ност свих сег ме на та др жа ве. Она пре 
све га, за ви си од по ста вље них ци ље ва уну тра шње по ли ти ке, 
усло вље ни ге о по ли тич ки по ло жај др жа ве, де фи ни ра ног на-
ци о нал ног иден ти те та или ње го вог ула га ња у са ве зи ма или 
фе де ра ци ја ма. Сва ка ко, у опре де ље њу на ци о нал них ин те ре са 
при су тан је исто риј ски кон текст, из ра жен као ис ку ство-ем-
пи ри ја и ко лек тив на ме мо ри ја на ци је о пре жи вље ним ри зи-
ци ма и прет ња ма у пе ри о ди ма ка да јој је био угро жен оп ста-
нак, а по себ но уко ли ко је био угро жен на ци о нал ни иден ти-
тет. Са тог аспек та, мо же мо ре ћи да по сто ји ви ше зна чај них 
на ци о нал них ин те ре са ран ги ра них на раз ли чи тим ни во и ма, 
али и раз ме ште них у ра зним сек то ри ма др жа ве.

Сва ка од обла сти има сво ју ва жност ран ги ра ну на ви-
шем или ни жем ни воу ва жно сти за др жа ву, њен оп ста нак или 
очу ва ње ми ни мал но одр жи ве без бед но сти или одр жи вог 
раз во ја, али ни јед на ни је у ста њу да са мо стал но функ ци о ни-
ше, при че му је по себ но ка рак те ри стич но њи хо ва ме ђу соб на 
ин тер ак ци ја. Ова ин тер ак ци ја, их не ис кљу чу је ме ђу соб но, 
упра во су прот но, на до пу њу је их, из два ја ју ћи ком би на ци ју  
на ци о нал них ин те ре са бит них за оп ста нак на ци је и др жа ве, 
или де фи ни са ња и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та.

Опре де ље ње и де фи ни са ње на ци о нал них ин те ре са, пре 
све га за ви си од то га ка ква је ме ђу на род на по зи ци ја др жа ве 
и ње них стра те шких ци ље ва, али у кон тек сту без бед но сне 
по ли ти ке и уоп ште по ли ти ке др жа ве. Пре ма то ме, по ста вља 
се јед но кључ но пи та ње: „Да ли се ра ди о на ци о нал ним ин-
те ре си ма или су то са мо фра зе, ко је при кри ва ју ствар ни циљ 
по ли ти ке“? Сва ка ко у кон тек сту де мо крат ских вред но сти и 
људ ских пра ва ко ји се мо гу зло у по тре бља ва ти под из го во-
ром за шти те на ци о нал них ин те ре са16.  

У окви ри ма ме ђу на род ног по рет ка, на ци о нал ни ин те-
ре си су нео п ход ни за ства ра ње ме ђу на род не по ли ти ке и то 

16 Ja mes F. Mi skel, „Na ti o nal in te rests (Grand pro po ses of Catchphra ses)”, Naval
WarCollege Revew, vol. LV. N0 4, Na val War Col le ge, New York, 2002, pp 95
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у два прав ца. Прво, кроз кон цепт ка ко ак те ри ко ји кре и ра-
ју по ли ти ку раз у ме ва ју ци ље ве ко је из вр ша ва ју у на дво ре-
шној по ли ти ци др жа ве. На тај на чин, ус по ста вља се основ на 
прак тич на фор ма за ак ци ју (дје ло ва ње) др жа ве. Друго, то је 
функ ци ја, ка ко ре то рич ка ди ле ма, по кре та ња ле ги ти ми те та 
и по ли тич ко по др жа ва ње др жа ве у спро во ђе њу ак ци је17.

На ци о нал ни ин те ре си, у прак си игра ју ви тал ну уло гу у 
кре и ра њу спољ не по ли ти ке и де тер ми ни ра њу др жав них ак-
тив но сти, са ци љем до би ја ња ва жног ме ста на ра чун ме ђу на-
род не по ли ти ке. Про це на де тер ми ни ра ња на ци о нал них ин-
те рес у од но су на крат ко роч ни или ду го роч ни пе ри од на ла-
зи се под ути ца јем про цје на свих по је ди нач них дру штве них 
обла сти. По себ но, ка ко из раз опре де ље но сти у оства ри ва њу 
и очу ва њу на ци о нал них ин те ре са, ак ту ел них у да том тре-
нут ку, крат ко роч них, ду го роч них или трај них, ути че од лу ка 
др жа ве о ње ном при сту па њу са ве зи ма, члан ство у Ује ди ње-
ним на ро ди ма и ра зним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, ко је 
не мо ра увек да бу ду по ли тич ке или без бед но сне.

Националниинтересииучлањење
умеђународнеорганизацијеисавезе

То ком те о риј ског при сту па ис тра жи ва ња за по тре бе 
овог ра да са гле дан је при ступ САД-а ка соп стве ним на ци-
о нал ним ин те ре си ма. Тај при ступ пред ста вља је дан ве о ма 
ин те ре сан тан исто риј ски раз вој ни про цес у де фи ни са њу и 
ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са, та ко што и да нас има 
сво је им пли ка ци је у по ли тич кој праг ми и ре то ри ци Сје ди-
ње них Др жа ва, по себ но у од но су на члан ство у са ве зи ма или 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Исто риј ски је по зна то да у 
пе ри о ду пре Дру гог свет ског ра та ка ко део сво јих на ци о нал-
них ин те ре са, САД су при ме њи ва ле „изо ла ци о ни зам“, ко ји је 
ујед но био и ме ха ни зам за оства ре ње на ци о нал них ин те ре-
са. Пре ла зак у отво ре ност и ди рект но по ве зи ва ње на ци о нал-
них ин те ре са са сво јим ути ца јем у ме ђу на род ним од но си ма 
пред ста вља но ви при ступ ко ји ка ко кључ ни ме ха ни зам по-
дра жа ва ак тив но укљу че ње у са ве зе, пре све га без бед но сне, 
при ме њу ју ћи кон цепт ко лек тив не без бед но сти ка ко си гу ран 

17 Jut ta Wel des, ConstructingNationalInterestsTheUnitedStatesandCubanMis
sileCrisis, Uni ver sity of Min ne si ta Press, Min ne a po lis, 1999, pp 4-5
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мо дел за оства ре ње на ци о нал них ин те ре са у ре ги о нал ним и 
гло бал ним раз ме ри ма. На овај на чин САД сво је на ци о нал-
не ин те ре се пре фор му ли ра ју у „ме ђу на род не ин те ре се“, што 
је но ви при ступ у прак тич ној по ли тич кој ре то ри ци при ме не 
на ци о нал них ин те ре са, а кроз члан ство у са ве зе и ме ђу на-
род не ор га ни за ци је.

Упра во за то, при мер САД-а о по и ма њу на ци о нал них 
ин те ре са, за пу но зе ма ља, по себ но у од но си ма са УН-ом не 
пред ста вља из не на ђе ње са тач ке праг ма ти зма и при сту па 
без бед но сним пи та њи ма. За ве ћи ну зе ма ља, оства ре ње на-
ци о нал них ин те ре са, по себ но у ве зи без бед но сних пи та ња, 
пред ста вља основ на мо ти ва ци ја за учла ње ње у Ор га ни за ци-
ју ује ди ње них на ро да. По ен та САД-а да бу ду чла ни це са ве за 
или ме ђу на род не ор га ни за ци је је сте у иден ти фи ка ци ји мо-
рал них вред но сти ко је пред ста вља ју по ли тич ки ин те ре си18. 
Због то га аме рич ки на ци о нал ни ин те ре си су де фи ни са ни и 
ка ко ме ђу на род ни ин те ре си чи је оства ре ње по др жа ва ју оста-
ле зе мље ко је при хва та ју ове вред но сти, али кроз члан ство у 
са ве зе. У кон тек сту УН-а, ови ин те ре си су по себ но из ра же ни 
у спро во ђе њу ми ров них опе ра ци ја, где углав ном уче ству је 
ве ћи на др жа ва. За аме рич ке на ци о нал не ин те ре се, кроз пра-
вил но кон стру и са не ми ров не опе ра ци је, у ко ји ма би уче ство-
ва ле ско ро све чла ни це мо гу ће је ус по ста ви ти до бар ме ха-
ни зам ко ји би ре а ли зо вао и уна пре дио аме рич ке на ци о нал не 
ин те ре се и објек ти ван при ступ ка на ци о нал ној без бед но сти. 

Ни ти јед на др жа ва ни ка да не би ушла у не ки са вез ко ји 
угро жа ва ње не основ не и трај не на ци о нал не ин те ре се. Сва-
ка ко, др жа ва ће на сто ја ти да се при дру жи са ве зу пре ко ко-
га ће са чу ва ти и га ран то ва ти оства ре ње сво јих на ци о нал них 
ин те ре са. У том кон тек сту тре ба се гле да ти и на ин те рес дру-
гих зе ма ља-чла ни ца та квог са ве за, ка ко и на ин те ре се са мог 
са ве за, а то је део кре и ра ња по ли ти ке у про це су до но ше ња 
од лу ка, од но сно при ме на по ли тич ког ре а ли зма. У осно ви, 
са вре ме ни ре а ли зам оправ да ва ин вол ви ра ње у ре ша ва њу ме-
ђу на род них или би ла те рал них про бле ма, а ко је се од но си на 
оства ре њу на ци о нал них ин те ре са. Ово се ви ди ка ко но ви об-

18 Jean-Marc Co i caud, BeyondtheNationalInterest–thefutureofUNpe
acekeepingandmultilateralism inaneraofU.S.primacy, Uni ted Sta te 
In sti tu te of Pe a ce, New York, 2007, pp 114 
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лик ре а ли зма при хва ћен у мул ти ла те рал ним ак тив но сти ма, 
по себ но уко ли ко се ра ди о без бед но сним пи та њи ма.

Ула зак у са ве зе мо же пред ста вља ти по ве зи ва ње и из-
град ња но вог иден ти те та, ко ји у не ким усло ви ма, по себ но 
пред сто је ћих ри зи ка и прет њи по са ве зу (на све зе мље-чла-
ни це), пред ста вља при о ри тет ин те ре са и де ло ва ња. При то-
ме, пре ва зи ла зе се утвр ђе ни на ци о нал ни ин те ре си зе ма ља-
чла ни ца и усме ра ва ју се пре ма из град њи но вог иден ти те та, а 
ко ји на по ли тич ком пла ну мо же и тре ба да пред ста вља но ви 
и сна жни фак тор по ве зи ва ња. Сва ка ко, по ли тич ки и без бед-
но сни иза зо ви нај ви ше ути чу на де фи ни ра ње са ве за, њи хо во 
оп ста ја ње и оства ри ва ње ци ље ва због ко јих су фор ми ра ни.

Упра во ту се кон сти ту и ше по ли ти ка функ ци о ни са ња и 
оства ри ва ња ци ље ва, а кроз ства ра ња про це са до но ше ња од-
лу ка. Ипак, то не зна чи да по ли тич ки ак те ри не ма ју огра ни-
че ња у од но су на при ме ну на чи на и ме ха ни за ма кроз ко јих ће 
оства ри ва ти и очу ва ти на ци о нал не ин те ре се. Ови по ступ ци 
мо гу да прет по ста ве и из ла зак на по ље из зби ра оп ци ја са-
др жа них у ре фе рент ним окви ри ма на ци о нал ног иден ти те та.

Европскиидентитетиизградња
безбедносногидентитета

При ме ри ство ре ног иден ти те та, пре све га кроз без бед-
но сна пи та ња и без бед но сну по ли ти ку пред ста вља по ли ти ку 
Европ ске уни је, са свим сво јим вред но сти ма и  ин те ре са ко ји 
су при хва ће ни са стра не свих зе ма ља - чла ни ца. Ту се укљу-
чу ју и прав ци по ли тич ког опре де ље ња о ства ра њу Европ ског 
иден ти те та. По сле ди це, на ста ле из по све ће но сти вред но сти-
ма ко је је ус по ста ви ла Европ ска уни ја, увек су у ре ла ци ји са 
спе ци фич ним опи си ма на ци о нал ног иден ти те та. Ја ча њем 
по ли тич ких уче сни ка, Европ ски иден ти тет би ће опре де-
љен на ре ла ци ји из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та и основ них 
европ ских вред но сти. Ове европ ске вред но сти, упо тре бља-
ва ју се са стра не по ли тич ких уче сни ка ка ко по ве зи ва ње или 
су прот ста вља ње тран сфе ру глав них на ци о нал них-др жав них 
функ ци ја на ни воу Европ ске уни је19. 

19 Pa wel Kardwski, Vik to ria Ire ne usz Ka i na, EuropeanIdentity,TheoreticalPer
spectivesandEmpirikalInsights, Lit Ver gal, Ber lin, 2006, pp 185
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Упра во Европ ски иден ти тет мо же да се де фи ни ше ка-
ко без бед но сни иден ти тет. Иако, Европ ска уни ја је фор ми ра-
на ка ко За јед ни ца за угљен и че лик, ње ни крај њи ци ље ви су 
без бед но сни и то ка ко гло бал ни играч, али у чи јим окви ри-
ма мо ра оп ста ти за јед нич ки или Европ ски иден ти тет ко ји ће 
би ти пре по зна тљив у ме ђу на род ним од но си ма. Из два ја ју ћи 
раз у ме ва ње Европ ског иден ти те та као са став ни део оба ве за 
зе ма ља чла ни ца, то пред ста вља кру ци јал ну де ба ту у те о ри ји 
ме ђу на род них од но са, опре де љу ју ћи чак што ви ше и прак-
тич не од но се из ме ђу са мих зе ма ља чла ни ца.

Ипак, де фи ни ра ње Европ ског иден ти те та пред ста вља 
де фи ни ра ње за јед нич ког без бед но сног иден ти те та, а о че му 
го во ри Дојч, де фи ни шу ћи да је без бед но сна за јед ни ца: „До-
стиг ну ће у ра њи вој за јед ни ци и ин сти ту ци о нал но и прак-
тич но ја ча ње ко је је до вољ но и ши ро ко рас про стра ње но и до-
вољ но увер љи во на ду жи пе ри од да иза зо ве си гур на оче ки-
ва ња за одр жа ва ње ми ра“. Про ду жа ва ју ћи у те о ре ти зи ра њу и 
де фи ни ра њу Дој ча, 1996 го ди не Оле Ви вер ис ти че и за сту па 
прак тич но ми шље ње да: „Оства ре ње без бед но сног иден ти-
те та је мо гу ће кроз ства ра ње европ ских ин сти ту ци ја и ор-
га ни за ци ја, при че му се по ве зу је са њи хо вим дје ло ва њем у 
прак си усме ре но пре ма прет ња ма и ри зи ка, али ујед но усме-
ра ва пре ма ин те ре си ма и уве ре ња вла да у очу ва њу мир”20. 
Мо же мо ре чи, да са те о риј ског аспек та у ме ђу на род ним од-
но си ма, очу ва ње ми ра пред ста вља нај ви ши на ци о нал ни ин-
те рес вла да, што у окви ри ма са ве за и из град ње за јед нич ког 
без бед но сног иден ти те та пред ста вља вр хун ски при о ри тет. 
Овај без бед но сни иден ти тет је пр ва и нај ја ча ка ри ка по ве зи-
ва ња при ли ком из град ње Европ ског иден ти те та ка ко пан дан 
на ци о нал них иден ти те та у Уни ји и њи хо ва ва жност на ле-
стви ци на ци о нал них ин те ре са за зе мље чла ни це. У ства ри, 
Европ ска уни ја у окви ри ма сво јих ин те ре са за спро во ђе ње 
без бед но сне по ли ти ке и очу ва ња без бед но сти у Европ ском 
без бед но сном про сто ру, на сто ји да са да али и у пер спек ти-
ви укљу чи по ред сво је зе мље чла ни це и зе мље кан ди да та у 
оства ре њу ци ље ва Европ ске без бед но сне по ли ти ке. Ови ци-
ље ви, пред ста вља ју нај ве ћи ин те рес у без бед но сти зе ма ља 

20 Chri stie Ken net, UnitedStatesForeignPolicy&National identity in the
21stCentury, Ro u tled ge, New York, 2008, pp 43
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чла ни ца. У исто вре ме, све зе мље на Европ ском без бед но-
сном про сто ру и у нај бли жем су сед ству, ни су иму ни на ри-
зи ке и прет ње по њи хо ву без бед ност, по себ но у кон тек сту 
мо гућ но сти по ја ве уну тра шњих ри зи ка и прет њи. Ком па ти-
бил ност на ци о нал них ин те ре си у ме ђу на род ним од но си ма је 
нео п ход на, пред све га због из бе га ва ња  кон фли ка та ме ђу др-
жа ва ма. Ипак, то ни је мо гу ће да се у пот пу но сти ре а ли зу је. 
У кон тек сту Европ ске уни је тре ба се има ти у ви ду раз ли чи ти 
по ли тич ки и кул тур ни иден ти тет европ ских на ро да и исто-
риј ска ис ку ства. При то ме је очу ва ње на ци о нал ног иден ти-
те та ве о ма ви сок при о ри тет у ран ги ра њу на ци о нал них ин-
те ре са. 

Ка ко ре зул тат по тре бе ства ра ња за јед нич ке без бед но-
сти у Европ ској уни ји из ме ђу раз ли чи тих на ци ја, њи хо вих 
кул ту ра и по ли тич ких иден ти те та де фи ни ра них у на ци о нал-
ним ин те ре си ма, а као суп сти тут за јед нич ких на ци о нал них 
ин те ре са зе ма ља-чла ни ца, ство ре ни су ви тал ни ин те ре си 
Уни је. На тај на чин при сту па се Евро пе и за ци ји, из град њи 
европ ског кул тур ног и по ли тич ког иден ти те та у све тлу со-
ци е тал не без бед но сти (уза јам не без бед но сти) из ме ђу зе ма-
ља-чла ни ца21.

Де тер ми ни ра не ви тал не вред но сти Уни је, ка ко суп сти-
тут на ци о нал ним ин те ре си ма пред ста вља ју из раз за јед нич-
ких вред но сти ко је Евро па тре ба да за шти ти ка ко уни вер зал-
не, а ко ји ће оја ча ти со ци јал ну без бед ност по себ но у окви ри-
ма Европ ског без бед но сног про сто ра. 

Безбедноснаполитикауостварењувиталних
интересаЕвропскеуније

У сво јој без бед но сној по ли ти ци, Европ ска уни ја је де-
тер ми ни ра ла основ не ин те ре се, ко ји се од но се на ели ми-
на ци ју без бед но сних прет њи. Ка ко гло бал ни без бед но сни 
играч, Уни ја је у окви ри ма сво је за јед нич ке без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке де ло ва ла у од но су на очу ва ње сво је и 
без бед но сти зе ма ља чла ни ца у раз ли чи тим ре ги о ни ма, на 
сво јој те ри то ри ји и гло бал но. При то ме, Уни ја се фо ку си ра 

21 Оле Ви вер, Бе ри Бу зан, Мор тен Кал струп, Пјер Ле ме тр, Идентитет,мигра
цијаиНоватабезбедноснаагендавоЕвропа, Ака дем ски пе чат, Ско пје, 2010, 
стр. 93-94
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на ре ги о не и пи та ња ко ја нај ди рект ни је угро жа ва ју ње не ви-
тал не ин те ре се ка ко:

•	 од бра на од би ло ка кве ору жа не-рат не прет ње на те-
ри то ри ју Европ ске уни је,

•	 кон тро ла отво ре них ко му ни ка циј ских ли ни ја (у фи-
зич ком и сај бер про сто ру),

•	 си гур но снаб де ва ње енер ген ти ма и дру гим при род-
ним ре сур си ма ко ји су од ви тал ног зна ча ја,

•	 одр жи ва жи вот на сре ди на,
•	 кон тро ла и за шти та од ми гра циј ских кре та ња,
•	 одр жа ва ње ме ђу на род ног пра ва (укљу чу ју ћи По ве-

љу УН-а), ње го во уса гла ша ва ње на уни вер зал ном 
ни воу и

•	 очу ва ње ауто но ми је Европ ске уни је и ње них зе ма ља 
чла ни ца при ли ком до но ше ња од лу ка22.

Има ју ћи у ви ду да Уни ја не пред ста вља по себ на на ци о-
нал на др жа ва ко ја има на ци о нал не ин те ре се, већ је из гра ђе на 
на прин ци пу ин тер га вер мен та ли зма и со ли дар но сти због че-
га по др жа ва на ци о нал не ин те ре се зе ма ља чла ни ца. При то-
ме се мо же мо сло жи ти да су у ње ној без бед но сној по ли ти ци 
или спро во ђе њу ЗБОП, за сту пље ни и фор му ли са ни ви тал-
ни ин те ре си Уни је, а ка ко суп сти тут на ци о нал них ин те ре-
са зе ма ља чла ни ца. То је из ра же но и кроз ме ха ни зме Уни је 
ко ји ка ко по ли тич ки, вој ни или ци вил ни ка па ци те ти ути чу 
на ре а ли за ци ју За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
и спро во ђе њу Европ ске без бед но сне стра те ги је, ка ко ме ха-
ни зам ре а ли за ци је Европ ске без бед но сне по ли ти ке. Одав де 
по чи ње увод у из град њу и по др шци Европ ског иден ти те та, 
пре све га из ра же ног ка ко Европ ски без бед но сни иден ти тет.

Ово де тер ми ни са ње ви тал них ин те ре са Уни је, ука зу је 
на мно ге аспек те у од но су на Европ ску без бед но сну по ли-
ти ку у ути ца ја на зе мље-чла ни це. Де тер ми ни са ни ви тал ни 
ин те ре си не зна че да Европ ска уни ја не ма ин те ре са у дру-
гим ре ги о ни ма сем Европ ског без бед но сног про сто ра или те-
ри то ри је Уни је, већ да је им пулс да се фо ку си ра на ри зи ке и 
прет ње ко ји се од не се на ви тал не ин те ре се и кон стант но ра-

22  Sven Bi scop, Jan Co el mont, „Euro pe de ploys, To wards a Ci vil-Mi li tary 
Stra tegy for CSDP”, Egmontpaper49, Royal In sti tu te for In ter na ti o nal 
Re la tion, Brus sels, 2011, pp 3-4
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но упо зо ре ње и пре вен ци ја ових прет њи, кроз при пре мље ни 
пла но ви за:

•	 су сед ство од Бал ти ка до Цр ног мо ра,
•	 на ју гу Евро пе, у ре ги о ну Ги брал та ра и Ме ди те ра на, 

као не по сред но су сед ни ре ги о ни,
•	 у Пер сиј ском за ли ву,
•	 Цен трал на Ази ја,
•	 Суб-Са хар ска Афри ка,
•	 одр жа ва ње по мор ске без бед но сти,
•	 по др шка ко лек тив не без бед но сти у окви ри ма УН-а, 

по себ но у од но су на од го вор ност у за шти ти од прет-
њи23.

 Кроз ово, се мо гу де фи ни са ти ви тал ни ин те ре си Уни је 
ка ко гло бал ни, али се не мо гу одво ји ти од ком пле мен тар но-
сти у очу ва њу уну тра шње без бед но сти ка ко кључ ни фак тор, 
укр шта ју ћи се у тач ци ко ја се од но си на кла у зу лу Ли са бон-
ског Уго во ра о со ли дар но сти из ме ђу зе ма ља-чла ни ца24. Уни-
ја при пре ма сво је вој не и ци вил не ка па ци те те по треб не за ре-
ак ци ју у очу ва њу ви тал них ин те ре са и оства ре ње Европ ске 
без бед но сне по ли ти ке, уко ли ко по ли тич ким ак тив но сти ма у 
окви ри ма За јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке то не 
бу де мо гу ће да се ре а ли зу је. Окре та ње ка ак ти ви ра њу вој них 
и ци вил них ка па ци те та, под ра зу ме ва пла ни ра ње и усме ре-
ње ре ак ци ја у од но су на пред ви ђе на сце на ри ја. Раз вој вој них 
спо соб но сти, вој них те ла Уни је има пет мо гу ћих прет ход но 
раз ра ђе них сце на ри ја у ко ји ма би се упо тре би ле вој не сна ге 
и ка па ци те ти за за шти ту угро же них ви тал них ин те ре са. На 
ових пет сце на ри ја ко ји не мо гу да об у хва те сва угро жа ва ња 
ви тал них ин те ре са до да ни су:

•	 сце на рио за ре ак ци ју при ли ком угро жа ва ња по мор-
ске без бед но сти,

•	 ре ак ци ја при ли ком угро жа ва ња сај бер без бед но сти,
•	 по др шка ци вил ним опе ра ци ја ма,
•	 бор ба про тив те ро ри зма и

23  Ibid, pp 4
24 Део Ли са бон ског уго во ра, пре у зет из ма ке дон ске вер зи је у ори ги на лу – „До-

го вор од Ли са бон-кон со ли ди ра на вер зи ја”, Оп шти од ред би, Член 3, точ ка 2 
и точ ка 3, став 3 и Член 4, точ ки 2 и 3, KonradAdenauerStiftungво Ре пу бли-
ка Ма ке до ни ја, Ско пје, 2011, стр. 37-38
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•	 ре ак ци је при ли ком угро жа ва ња уну тра шње без бед-
но сти.

У осно ви, ви тал ни ин те ре си Европ ске уни је, као суп-
сти тут по себ них на ци о нал них ин те ре са зе ма ља чла ни ца 
оформ ље ни су у об ли ку за јед нич ких вред но сти по ли тич ког 
и дру штве ног мо де ла Уни је и ње но функ ци о ни са ње у чи јим 
осно ва ма су уте ме ље не основ не без бед но сне вред но сти ка ко 
про спе ри тет, де мо кра ти ја и јед на кост.

Иако, раз ли чи то пред ста вље ни, ви тал ни ин те ре си Уни-
је и пи та ња ко ја су од трај ног ин те ре са за зе мље-чла ни це или 
кан ди да ти, ка ко и њи хо ви ви тал ни ин те рес ком пле мен тар ни 
су и по ни че му се не раз ли ку ју у од но су на до сти за њу крај-
њих ци ље ва. Глав ни крај њи циљ за све др жа ве је сте очу ва ње 
др жав не уни тар но сти, ње на су ве ре ност и у тим окви ри ма оп-
ста ја ње на ци је и ње не кул ту ре. Исто риј ска ис ку ства ко ја има 
Евро па, а ко ја су по ве за на са на ру ша ва њем по је ди них ви тал-
них ин те ре са ка ко што су на при мер, чо ве ко ва пра ва и пра ва 
на ци о нал них ма њи на ко је ути чу на по ста вља ње ових ин те-
ре са у фо ку су на ци о нал них ин те ре са. То, се не ра ди је ди но 
због за шти те ових ин те ре са, већ и због за шти те од зло у по-
тре бе чо ве ко вих и ма њин ских пра ва са стра не не ке др жа ве, 
а на ште ту дру ге др жа ве, ка ко што је био слу чај са не мач ком 
ма њи ном у Че шкој пре Дру гог свет ског ра та, ка да је би ло 
упо тре бље но у ин те ре су оправ да ња не мач ке осва јач ке по ли-
ти ке25.

Ком па ри ра ју ћи ви тал не ин те ре се Уни је и на ци о нал не 
ин те ре се др жа ва, мо же се за кљу чи ти да они пред ста вља-
ју основ ни ин ди ка тор, пре ко ко га мо же мо да ана ли зи ра мо 
оства ре ње на ци о нал них ин те ре са зе ма ља-чла ни ца или кан-
ди да та, а кроз при зму Европ ске без бед но сне по ли ти ке.

25  Вла ди мир Ор та ков ски, „Пра ва та на мал цин ства та во рам ки те на Со ве тот 
на Евро па и во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја”, Зборник,  Ма ке дон ска Ака де ми ја на 
На у ки те и Умет но сти те, Ско пје, 2008, стр. 78
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Емпиријскаискустваистраживање
експертскихставованапримеруРепублике

Македоније

При мер Ре пу бли ке Ма ке до ни је у оства ре њу на ци о нал-
них ин те ре са кроз при зму Европ ске без бед но сне по ли ти ке, 
пре све га је по ве зан пу но прав ним члан ством у  Европ ску 
уни ју. Мо гућ ност оства ре ња на ци о нал них ин те ре са кроз 
Европ ску уни ју је сте прак тич но ре а ли зо ва ње Европ ске без-
бед но сне по ли ти ке, а по мо ћу ин стру мен те  и ме ха ни зме ко је 
она ста вља на рас по ла га њу. Основ но праг ма тич но пи та ње је-
сте: „Да ли се на ци о нал ни ин те ре си мо гу угра ди ти у европ-
ске ви тал не вред но сти и са мим тим ре а ли зо ва ти кроз при зму 
Европ ске без бед но сне по ли ти ке”? Упра во кроз ис тра жи ва ње 
ко је је део овог ра да мо же мо да са гле да мо ка ко екс пер ти гле-
да ју на мо гућ ност оства ре ња на ци о нал них ин те ре са у ме ђу-
на род ним од но си ма, а кроз члан ство у Европ ску уни ју. Исто 
та ко, ве о ма је ин те ре сант но са гле да ти мо гућ ност очу ва ња 
на ци о нал ног иден ти те та ка ко основ ног на ци о нал ног ин те ре-
са, а кроз европ ски иден ти тет ко ји је део европ ских ви тал них 
вред но сти. Ово ис тра жи ва ње је спро ве де но на ис тра жи вач-
ком при мер ку од 128 екс пе ра та у осам ин сти ту ци ја Ре пу бли-
ке Ма ке до ни је, и при ка за на су са мо три кључ на пи та ња од 
ко јих мо же мо до би ти од го вор на то да ли је мо гу ће оства ре ње 
на ци о нал них ин те ре са кроз члан ство у Европ ску уни ју. По-
ред то га при ка за ни су ста во ви по ве за ни са очу ва њем на ци о-
нал ног иден ти те та ка ко основ ни на ци о нал ни ин те рес сва ке 
др жа ве и ста во ви о ути ца ју европ ског без бед но сног иден ти-
те та на Европ ску без бед но сну по ли ти ку. До би ве не ста во ве, 
ком па ри ра ће мо са те о риј ским опре де ље њи ма о ко ји ма смо 
го во ри ли у те о риј ској ди ску си ји, а он да мо же мо да ти за јед-
нич ки из ве де не те о риј ско-ем пи риј ске за кључ ке ка ко на уч ни 
до при нос, те о риј ског и прак тич ног зна ча ја.
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НационалниинтересиичланствоуЕвропској
унији–могућностпрактичногреализовања

европскебезбедноснеполитике

Ди стри бу ци ја од го во ра екс перт ских ми шље ња на пи-
та ње: „Да ли ми сли те да на ци о нал ни ин те ре си у са вре ме ним 
ме ђу на род ним  од но си ма мо гу да се ре а ли зу ју кроз члан ство 
у Европ ској уни ји“?, пред ста вље ни су на сли ци 1.

Ди стри бу ци ја од го во ра, да је сли ку ста во ва ис пи та ни-
ка-екс пе ра та у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, при че му од го ва ра на 
јед но ве о ма ин те ре сант но те о риј ско пи та ње, а ко је у окви ри-
ма ис тра жи ва ња, мо же мо на зва ти и на уч но пи та ње. То пи та-
ње гла си: „Да ли се на ци о нал ни ин те ре си као без бед но сни 
иза зо ви, мо гу угра ди ти у окви ре Европ ског без бед но сног 
иден ти те та”? Од го ва ра ју ћи на ово пи та ње до би ће мо и са-
зна ња о мо гућ но сти да се на ци о нал ни ин те ре си пре по зна ју у 
окви ри ма Европ ског без бед но сног иден ти те та по и сто ве ћу ју-
ћи се са ви тал ним вред но сти ма Европ ске уни је.

Сли ка 1
При каз ди стри бу ци је од го во ра на пи та ње: 

„Далимислитеданационалниинтересиусавремениммеђуна
роднимодносимамогудасереализујукрозчланствоуЕвропској

унији“?

Ана ли за ис тра жи ва ња усме ра ва нас ка за кључ ку да 
екс перт ска јав ност у Ма ке до ни ју нај ве ћим де лом ми сли да 
се на ци о нал ни ин те ре си мо гу са мо де ли мич но ре а ли зо ва ти 
кроз члан ство у Европ ску уни ју. Скеп тич ни по овом пи та-
њу су ма ли про це нат екс пе ра та од 3,3%, док 1/3 ис пи та ни-



ОливерAлександарАндонов ОЧУВАЊЕИРЕАЛИЗАЦИЈА...

192

ка ми сли да се на ци о нал ни ин те ре си у пот пу но сти мо гу ре-
а ли зо ва ти  кроз члан ство у Европ ску уни ју. Са гле да ва ју ћи 
ре зул та те ис тра жи ва ња по овом пи та њу, мо же мо ре чи да је 
екс перт ска јав ност у Ма ке до ни ји све сна мо гућ но сти оства-
ре ња на ци о нал них ин те ре са кроз Европ ску без бед но сну по-
ли ти ку. То оства ре ње је углав ном по ми шље њу екс пе ра та де-
ли мич но. Ве о ма ма ли број ис пи та ни ка ми сли да је мо гу ће 
пот пу но оства ре ње на ци о нал них ин те ре са. Ова кви ста во ви 
има ју осно ву у по ве за но сти са из град њом Европ ског без бед-
но сног иден ти те та, јер оче ку ју пот пу ну по др шку Европ ске 
уни је у ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са или у нај ве ћем 
де лу оче ку ју при ла го ђа ва ње на ци о нал них ин те ре са у окви-
ри ма Уни је, а у са гла сно сти са ње ним ви тал ним ин те ре си ма, 
што до во ди до де ли мич ног оства ре ња на ци о нал них ин те ре-
са.

При ли ком ис тра жи ва ња, у окви ри ма Ли кер то ве ска ле, 
ис пи та ни ци ма је по ста вље на тврд ња: „Оства ре ње на ци о нал-
них ин те ре са у Европ ској уни ји је у су прот но сти са ви тал-
ним ин те ре си ма Уни је”. Од го во ри на ово пи та ње тре ба да 
да ју сли ку су прот но сти европ ског без бед но сног иден ти те та 
ка ко ко хе зив ног фак то ра у оства ри ва њу ви тал них ин те ре са 
Уни је и на ци о нал них ин те ре са зе ма ља чла ни ца. При то ме и 
да ука жу на мо гућ ност раз во ја или ком про ми сног оп ста ја ња 
европ ског без бед но сног иден ти те та на су прот на ци о нал них 
ин те ре са. Ди стри бу ци ја од го во ра на ово пи та ње пред ста-
вље на је на сли ци 2.

Сли ка 2
При каз ди стри бу ци је од го во ра на пи та ње: 

„ОстварењенационалнихинтересауЕвропскојунијијеусу
протностисавиталниминтересимаУније”
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Упра во се кроз од го во ре на ово пи та ње по твр ђу ју ста во-
ви екс перт ске јав но сти у Ма ке до ни ји из ло же ни у прет ход ном 
пи та њу. У осно ви, екс перт ско ми шље ње је да се на ци о нал ни 
ин те ре си мо гу ре а ли зо ва ти у окви ри ма Европ ске уни је и да 
они ни су у су прот но сти са ви тал ним ин те ре си ма Уни је. Ова-
ква ди стри бу ци ја од го во ра где има мо са мо 11% ис пи та ни ка 
ко ји ми сле да се кроз Европ ску уни ју и ти ме кроз Европ ску 
без бед но сну по ли ти ку не мо гу оства ри ти на ци о нал ни ин-
те ре си, од сли ка ва гло бал ну тен ден ци ју усме ра ва ња др жа ва 
пре ма члан ству у са ве зу. Упра во члан ство у са ве зу ка кав што 
је Европ ска уни ја омо гу ћа ва ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те-
ре са и њи хо во угра ђи ва ње у ви тал не ин те ре се Уни је. Ово је 
екс перт ски став ко ји сва ка ко ути че на кре и ра ње на ци о нал не 
по ли ти ке, по себ но без бед но сне по ли ти ке.

Зад ње пи та ње ко је ће мо да раз мо три мо у ово ме ра ду 
је исто та ко по ста вље но ка ко тврд ња и гла си: „Укљу че ње у 
европ ски без бед но сни иден ти тет је кључ но за очу ва ње на ци-
о нал ног иден ти те та“. 

Ово пи та ње је по ве за но са те сти ра њем по зна ва ња екс-
пе ра та о пој му и зна че њу Европ ског без бед но сног иден ти те-
та и кон крет них мо гућ но сти за очу ва ње на ци о нал ног иден-
ти те та у окви ри ма Европ ске уни је, а кроз спро во ђе ње Европ-
ске без бед но сне по ли ти ке. Сва ка ко, наш став је да по зна ва ње 
овог пој ма у окви ри ма ме ђу на род них од но са ути че на кре и-
ра ње без бед но сне по ли ти ке др жа ве. По ред то га, екс перт ско 
по зна ва ње и раз у ме ва ње европ ског без бед но сног иден ти те та 
ути че на кре и ра ње по ли ти ка по ве за них са кон струк ци јом на-
ци о нал них ин те ре са и њи хо во оства ри ва ње, што је сво ђе ње 
ре а ли за ци је на ци о нал них ин те ре са на по ли тич ки ре а ли зам. 
Ди стри бу ци ја од го во ра да та је на сли ци 3.
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Сли ка 3
При каз ди стри бу ци је од го во ра на пи та ње: 

„Укључењеуевропскибезбедносниидентитетјекључно
заочувањенационалногидентитета“

У од го во ри ма на ово пи та ње, екс пер ти по твр ђу ју да 
је укљу че ње у европ ски без бед но сни иден ти тет, кључ но за 
оства ре ње на ци о нал них ин те ре са. До би ве ни од го во ри нас 
усме ра ва ју пре ма за кључ ку да 56% ис пи та ни ка пре по зна је 
европ ски без бед но сни иден ти тет ка ко ин стру мент за очу ва-
ње на ци о нал ног иден ти те та, а на ци о нал ни иден ти тет, је сте 
је дан од кључ них на ци о нал них ин те ре са. Пре ма то ме, мо же-
мо да за кљу чи мо да углав ном кре и ра ње без бед но сне по ли ти-
ке мо же да се укло пи и ре а ли зу је кроз европ ску без бед но сну 
по ли ти ку. 

OliverAleksandarAndonov

PRESERVATIONANDREALIZATIONOF
NATIONALINTERESTSTHROUGHTHE
PRISMOFEUROPEANSECURITYPOLICY

Sum mary

The aim of the research association of national interests
andEuropeansecuritypolicyisevaluatingopportunitiesinco
untriesoftheregiontopreservetheiridentityandachieveyour
vitalandenduringnationalintereststhroughmembershipinthe
EuropeanUnion.Atthesametime,throughthepracticalimple
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mentationoftheEuropeansecuritypolicyactivelycontributeand
participateinbuildingaEuropeansecurityidentity,asthebasis
ofpreservingthenationalinterestsofthememberstatesandthe
vitalinterestsoftheUnion.

EUmembershiprepresentsonlyamajorcommitmentinthe
implementationofEuropeansecuritypolicy.Thisimplementation
canoftentimesrepresentsoppositiontothenationalinterest,but
inanycasetheverypragmaticpoliticalsolutiontothepolitical
leaders. The same leaders will surely face the need to resolve
thedilemma:“DoseitEuropeanidentityiscreated,orratherthe
Europeansecurityidentity,themoreimportantatatime,butthe
preservationandrealizationofsomeinstantaneousorenduring
nationalinterests”?

Inordertodeterminetherelevantscientificknowledgedu
ringtheresearchwilluseacomparativeanalysisoftheconcep
tualdefinitionanddeterminationofnationalinterest,aswellas
theirimportancetoeachcountry.Throughoutthework,permea
tingthediscussiononthedefinition,determinationandconcep
tualorientationofnationalinterest,fromthestandpointofnati
onalsecuritypolicyofsomemajorcountriesandtheEuropean
Union,andthemodeltransformationoftheirnationalinterestsin
theinterestofthemajorityofstatesacceptedintheinternational
community.

The second part of the study, presents a case study that
showstheresultsoffieldresearchinrelationtoexpertsattitudes
associatedwiththemaintenanceandimplementationofnational
interest,aswellastheconceptofEuropeansecuritypolicyofthe
Europeansecurityidentityanditsimpactontheachievementof
nationalinterestsinthecaseoftheRepublicofMacedonia.
Keywords:nationalandvitalinterests,Europeansecuritypolicy,

Europeanidentity
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Resume

Lookingatthistext,wecansaythatthepreservationand
realizationofnational interests through theprismofEuropean
securitypolicyareaitislargetheorethicalandpracticalcompa
risons.Firstofall, in termsof internationalrelations,national
interestsandEuropean securitypolicyarehighly related.This
connectionisexploitedinparticularintermsofthefunctioningof
alliances,theprinciplesofpolicy,especiallysecuritypoliciesthat
arerelatedtothedirectorientationofnationalinterests.Creating
asecuritypolicyassociatedwiththenationalinterestispolitical
pragmatismcommitmenttonationalinterestsandconsideration
oftheirfeasibility.Essentialnationalinterestsaregenerallyba
sedonthepreservationofnationalidentityandintegrity, inde
pendenceandintegrityofthestate,andhowthenationaljadra
which represents a prerequisite for the realization of all other
nationalorvitalinterests.

Summarizingalreadyreportedinthepapercomparingthe
theoreticalorientationandresearchresultswecandeterminethe
following:



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2013,год.IXvol.16 стр.169200

199

1.National interests are the represent of theoretical and
practicalpoliticalconceptthatincludesseveralsegmentsofstate
policy.

2.Themostimportentofnationalinterestistopreservethe
stateandnationalidentity.

3.Nationalinterestsaretodeterminedtheinterestsofthe
politicalelite.

4.Politicalelitesmayusetheirnationalinterestsinorderto
achievepoliticalgoals.

5.Thisgoalsmaybeinternalorinternationalinstatepo
licy.

6.Forimplementationoftheirnationalinterests,thestate
mayenterintoalliances.

7.Withenteryonalliances,countriescantransformtheir
nationalinterestsortocomplywiththevitalinterestsofthealli
ance.

8.Empirical,theRepublicofMacedonia,indicatethatna
tionalinterestscanbeachievedinpartbytheAlliance,ormore
specificallytheEuropeanUnion.

9.Such,expertsinMacedoniabelievesthatnationalinte
restsarenot inconflictwith thevital interestsof theEuropean
Union.

10.Exsercisenationalinterestswithintheframeworkofthe
EuropeanUniontopreservenationalidentity.

11. Inclusion theEuropean identityorEuropean security
identity,allowingforthenationalinterest,therebypreservingna
tionalidentity.

12.EuropeanidentityEuropeansecurityidentitydoesnot
challengenationalidentity.

13.Europeansecurityidentityrepresentsaninstrumentfor
thepreservationofnationalidentity.

14.Europeansecuritypolicyisthefoundationofbuildinga
Europeansecurityidentity.

15.Europeanisdeterminedbytheidentitybetweennatio
nalidentityandfundamentalEuropeanvalues,andpragmatizo
vanthroughEuropeansecurityidentity,asaresultofthepolicy
ofEuropeanpoliticalactors.

16.Preservethenationalidentityconstitutesavitalnatio
nalinterestofeachstate,andnationalintereststhatcanbedeve
lopedandpreservedthroughtheprismoftheEuropeanSecurity
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Strategy,throughwhichpracticallyrepresentedbyEuropeanse
curity identity.Europeansecuritypolicy instrument thatrepre
sentsoperacionalEuropeansecuritystrategy.

ThereforeEuropeansecuritypolicyandallowsfullyimpact
theachievementandrealizationofnational interestswithin the
EU,inparticularthroughapolicyininternationalrelations,defi
nedastheEuropeanCommonForeignandSecurityPolicy.

InhistheoreticalconceptofEuropeansecuritypolicyisre
presentedbyboththeEuropeanSecurityStrategydoesnotreject
the realizationof national interests ofmember states.National
identityisafundamentalnationalinterest,notonlyforthecoun
triesoftheUnion,butalsoforthecountriesintheBalkanregion.
Therefore,thecountriesoftheBalkanregioncancountonreal
realizationtheirnationalinterests,primarilytopreservetheirna
tionalidentity.

Practicalandpoliticalrhetoricachievementsoperationa
lizationoftheseobjectivesininternationalrelationsistheCom
monEuropeanInternationalandSecuritypolicyandperforman
ceinEurope’sexternalrelations.

 Овај рад је примљен 4. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 14. априла 2013. године.
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