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дајуће елите су теж иле да свој ин
терес прогласе општим друштве
ним интересом, а све зарад тога да
би оствариле власт над целок уп
ним друштвом и да би оствариле
своје интересе.
Чињен ица да елит у углавном
сач ињавају високообразован и
слојеви су п ротно очек ивањи
ма не знач и и да она предс тавља
модерн изац ијс ки усмерен у гру
пу, већ она пос таје најзначајн ији
фактор друштвен их подел а. Она
је чин ил а штит врховног пол и
тичког ауторитета, који је био
креатор идеолог ије чија су главна
обележја колект ивизам и ант ии н
дивидуа л изам. У так вим условима
пол ит ичк а воља већ ине ,,није мо
гла бит и иск азана а још мање из
вршена прот ивно вољи свемоћне
елите’’ (стр. 270).
Слободан Мил ад иновић, да
кле, смат ра, може се рећ и оправ
дано, да владајуће елите на про
стору бивше Југос лавије нис у
урад иле оно што се од њих очек и
вало. Умес то да елите буду нос и
оц и друштвен их промена, оне су
постале управо суп ротно од тога.
Поста ле су нос иоц и прош лос ти
којима је одговарал а успавана ма
са ,,чија се соц ијална акц ија оства
рује у хипнотичком сну’’ (стр.
262).

Јелена Тодоровић*

УПРАВЉАЊЕ
СА ОНЕ СТРАНЕ
НАЦИОНАЛНЕ
ДРЖ АВЕ

Ми х ае л Цирн , „Фи
лип Ви ш њић“, Београд,
2003, 316 стр.
Процес и интензивирања и
ширења привредн их и друштве
них односа којима се ман ифес ту
је феномен глобал изац ије, мењају
изглед нац ионал не држ аве дана
шњице. Пос мат рано из угла тра
диц ионалног схватања држ аве,
она мења природу суверен итета
који пос таје у извес ној мери окр
њен. Глобал изац ија као феномен
заок уп ља паж њу јавнос ти на свим
*
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конт инент има, у оним држ ава
ма које у највећој мери уживају у
њен им плодовима у економс ком
смис лу али и у оним друг им (зе
мље трећег света или сиромаш ног
југа) у којима је глобал изац ија си
нон им за продубљивање економ
ских и соц ијалн их неједнакос ти
и сиромаштва. Преднос ти и недо
стац и овог згуш њавања привред
них и друштвен их односа тема су
мног их нау чн их студ ија. Књига
Мих аел а Цирна „Управљање са
оне стране нац ионалне држ аве“
баца другач ије светло на процес
глобал изац ије. Наи ме, ова сту
дија немачког пол ит иколога у из
дању „Фил ипа Виш њића“ бави се
проблемат иком кризе управљања
у нац ионалн им држ авама као по
след ица глобал изац ије однос но
друштвене денац ионал изац ије,
како ову појаву назива Цирн.
Пол азна претпос тавк а студ ије
јесте тврдња да денац ионал иза
ција довод и до кризе управљања,
однос но, нац ионалне мере не ну
де решења за многе проблеме који
прел азе гран ице појед иначне др
жаве. То довод и до порас та броја
међународн их инс тит уц ија које
настају као одговор на недос тат
ке државно-нац ионалног упра
вљања. Пол ит ичк а интег рац ија
са оне стране нац ионалне држ аве
све је уочљивија пос ледњих деце
нија али је кључно питања кол ико
так во управљање може бит и ефи
кас но у отк лањању дефиц ита на
ционалног управљања.
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Студ ија је подељена на три це
лине које се лог ичк и нас лањају
једна на друг у. У првом делу књиге
аутор указује на теш коће које иза
зивају кризу управљања у време
ну денац ионал изац ије. Како сам
аутор каже, „у првом делу се вр
ши дес крипт ивно процењивање
пос лед ица денац иона л изац ије“
(стр. 7) тако што пок ушава да од
говори на питања шта је зап раво
денац ионал изац ија и у којим под
ручјима она погађа демократс ке
држ аве благос тања. Аутор је своју
анал изу усмерио на зем ље ОЕCD
света (Organization for Economic
Cooperation and Development) ко
је су, по његовом миш љењу, најви
ше зах ваћене кризом управљања
будућ и да су седамдесет их год ина
прош лог век а управо ове држ аве
биле синон им за добро управља
ње. За Цирна, демократс ка држ а
ва благос тања коју корис ти као
мерило успеш нос ти управљања
„поч ива на принц ип има једнак их
шанс и, равномерној расподел и
богатс тва и јавној одговорнос ти
према људ има који себи не мог у
приу штит и мин имал ан стандард
доброг живљења“(стр. 25). Ове
држ аве су данас у проблем у јер
немају капац итете да остваре ци
љеве управљања који су се мењал и
кроз историју тако да данас може
мо говорит и о чет ири циља упра
вљања: безбедност (унут раш ња
и спољаш ња), идент итет, лег ит и
мац ија и благос тање. Помен ут и
циљеви нис у само нормат ивна
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добра пошто их људ и смат рају по
жељн им, већ су и функц ионална
добра јер њихов изос танак може
довести у кризу пол ит ичк и си
стем у одређеној зем љи. Цирн иде
и корак даље и тврд и да су ова че
тири циља бил а уравнотежена у
демократс кој држ ави благос тања
седамдесет их год ина 20. век а а
онда су се друштвене и трговин
ске везе прош ириле изван гра
ница нац ионалне држ аве и то је
знач ило да држ аве не мог у више
да остваре све циљеве управља
ња уз помоћ инс трумената који
су им до тада бил и на распол ага
њу. У момент у интензивирања де
нац иона л изац ије јавља се, према
миш љењу аутора, кључн и фактор
који ремет и успеш ност управља
ња а то је неподударање домета
пол ит ичк их уређења и трговин
ских веза.
Друго поглавље првог дел а
књиге у потп унос ти је пос већено
денац ионал изац ији. Он смат ра да
је терм ин друштвена денац иона
лизац ија прик ладн ији од устаље
ног терм ина глобал изац ија и на
вод и разлоге за так во миш љење.
Иако се за многе процесе може
рећ и да прел азе гран ице нац ио
налне државе (транс нац ионалне
ком ун ик ац ије, транс нац ионална
предузећа, загађење животне сре
дине), не може се тврд ит и за сва
ки од њих да је глобал ан. Пример
за то он нал ази у чињен иц и да се
светс ка трговина првенс твено
одвија између три економс ка бло
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ка - ЕУ, НАFТА (North American
Free Trade Association) и АSЕАN
(Association of Southeast Asian Na
tions), док су најнеразвијен ије зе
мље изван овог круга. Цирн зат им
нуд и своју дефин иц ију друштве
не денац ионал изац ије на основу
које можемо зак ључ ит и да се су
штина денац иона л изац ије одно
си на интензивирање размене у
облас тима привреде, нас иља, мо
бил нос ти, жи вот не сред и не, кул
туре и ком ун ик ац ије. Он то пот
креп љује конкретн им подац има
за свако од предметн их подручја.
У трећем и чет вртом поглављу
аутор се фок ус ирао на два од че
тири циља управљања – безбед
ност и соц ијално благос тање у
денац ионал изованом свет у. Када
је реч о безбеднос ти, остварење
овог циља знач и исп уњавање че
тири задатк а: задатак одбране, за
датак правне држ аве, задатак вла
давине и задатак заштите. Цирн
стоји на становишту да су задац и
одбране и правне држ аве успе
шно остварен и пошто је опас ност
угрож авања од стране друг их др
жава готово сведена на мин им ум
као и заштита инд ивидуе од др
жавне интервенц ије. Другач ије
говорећ и, смањене су опас нос ти
које индук ује држ ава. Када је реч о
остал им задац има, ту ствари стоје
нешто другач ије. То су опас нос ти
које производ и друштво и одно
се се на деловање терорис тичк их
удружења (задатак владавине) и
друг их друштвен их актера (зада
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так заштите). Многобројна теро
ристичк а удружења прис утна на
међународној сцен и као и пораст
трговине дрогом и друг и видови
крим инал а говоре у прилог тези
да је у денац ионал изованом свет у
повећан број ризик а које индук у
је друштво. Први део књиге аутор
завршава предс тављањем сит уа
ције у вези са соц ијалн им благо
стањем као циљем управљања и
при том тврд и да економс ко-по
лит ичко управљање највише пат и
од друштвене денац ионал изац и
је.
У другом делу студ ије аутор
проблемат изује управљање са оне
стране држ аве тј. пол ит ичк у ин
тег рац ију која је све прис утн ија
са оне стране нац ионалне држ аве.
За њега пол ит ичк а интег рац ија у
денац ионал изованом свет у пре
свега знач и изг радња и јачање ин
тернац ионал н их и транс нац ио
налн их инс тит уц ија. Оно што је
за међународне инс тит уц ије пре
судно јес те да држ аве и друг и дру
штвен и актери уређују своје по
нашање, не очек ујућ и заштит у од
надређене цент ралне инс танце. У
складу са тим Цирн разл ик ује три
врсте управљања: управљање које
врш и нац ионална држ ава (gover
nance by government), управља
ње уз помоћ држ ава ( governance
with government) и управљање
без држ ава (governance without
government). Европс ку унију, која
представља до сада најразвијен и
ји обл ик рег ионалне пол ит ичке
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интег ра ц ије, пос мат ра одвојено
од остал их врс та међународн их
инс тит уц ија. Aутор разл ик ује
осам типова међународн их ин
стит уц ија на основу чет ири дихо
том ије: међународн и и транс на
ционалн и реж им и, међународне
и транс нац ионалне мреже, међу
народ не и транс на ц ионал не орга
низац ије и међународн и и тран
снац ионалн и принц ип и. За свак и
од помен ут их типова он навод и
при мере који су реп резентат ив
ни. Тако се реж им међународне
тргови не познат ији као ГАТТ по
миње као пример за међународн и
реж им чија је суштина у томе да
га договарају држ аве међу собом
и да су правил а која они утврђују
обавезна за све држ аве потп ис ни
це ( governance with government),
док правил а о доп инг у у Међу
народ ном олим п ијс ком ком ите
ту припадају транс нац ионалном
реж им у будућ и да их примењују
и недрж авн и транс нац ионалн и
актери (governance without go
vernment). Међународне и тран
снац ионалне мреже одл ик ује то
што оне не садрже обрас це пона
шања за разл ик у од међународн их
реж има већ само процедуралне
норме и когн ит ивне заједн ичке
чин иоце. Пример међународне
мреже јес у сус рет и шефова влада
групе Г7 док је транс нац ионалн у
мреж у аутор предс тавио кроз тзв.
нау чне заједн ице у подручју за
штите животне сред ине. Разл ико
вање међународн их и транс нац и
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оналн их орган изац ија не захтева
додатно разјаш њавање. Оно што
је зан им љиво јес те то што Цирн
у типове међународн их инс тит у
ција укључ ује и принц ипе и то као
међу народ но признат и конс тит у
тивн и принц ип он подразумева
суверен итет док је транс нац ио
налн и конс тит ут ивн и принц ип
култ урна толеранц ија. Принц ип и
су, по њем у, општији од међуна
родн их реж има зато што им се,
за разл ик у од њих који важе само
у предметном подручју, важ ност
прош ирује на више подручја.
Збир правил а свих помен ут их ин
стит уц ија чин и управљање са оне
стране нац ионалне држ аве тј. glo
bal governance.
Аутор у шес том поглављу об
ра ђу је феномен позит ивне пол и
тичке интег рац ије који упоређује
са негат ивном пол ит ич ком инте
грац ијом при чем у је од прес удне
важ ности садрж ај уређења. Код
негат ивне пол ит ич ке интег ра ц и
је међународне инс тит уц ије за
брањују држ авама да својим уред
бама зад иру у трж иш не процесе
нац ионалн их економ ија, као што
је случај у Европс кој унији. Нас у
прот томе, позит ивна пол ит ичк а
интег ра ц ија храбри хармон изо
вање нац ионалн их мера на интер
нац ионалном нивоу. Као пример
за позит ивн у интег рац ију он на
вод и три међународна реж има у
области заштите животне сред и
не: реж им кисел их киша, озонс ки
реж им и реж им нафтн их танкера.
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Код свих ових реж има држ аве су
се споразумеле да спроведу од
ређене мере како би оствариле
одређене циљеве. За разл ик у од
позит ивн их реж има, код негат ив
них уређења држ аве се обавезују
на неизвршавање. Седмо погла
вље пок ушава да одговори на пи
тање да ли међународне инс тит у
ције држе корак са друштвеном
денац ионал изац ијом. Зак ључак је
да се у вел иком броју подручја ја
вља пот реба за међународн им ин
стит уц ијама, међут им, нис у све
држ аве нит и сва подручја исто
времено погођена дру штвеном
денац иона л изац ијом. Очигледно
је да током процеса денац иона
лизац ије нас тају сис темс ки недо
стац и у нек им домен има као што
су орган изован и крим инал или
глобалн и еколош ки ризиц и.
Један од сис темс ких дефиц и
та који Цирн обрађује у осмом
поглављу јес те недос татак демо
кратс ке мог ућнос ти конт роле са
оне стране нац ионалне држ аве.
Према једном схватању демокра
тија означава обл ик јавног фор
мирања воље по коме сви заи н
тересован и актери имају једнаке
мог ућнос ти утицања. Друго схва
та ње демократ и је пак, демократ и
ју свод и на сис тем одлук а до којих
се дол ази независ но од садрж аја
одлуч ивања. Како год да схват и
мо демократ ију, о дефиц ит у демо
крат ије изван нац ионалне држ аве
мора се расп рављат и као о недо
статк у способнос ти упра вља ња.
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Када се говори о демократс ком
дефиц ит у Европс ке уније, чес то
се примедбе односе на недовољн у
демократ ичност одређен их ин
стит уц ија ЕУ – Европс ког парл а
мента, Савета мин ис тара. Иако
није спорна ова врс та примедаба,
суштина је у томе да се код ЕУ ра
ди о пол ит ичком сис тем у одлуч и
вања у више равн и који се сас тоји
од исп реп летен их сис тема нац и
оналн их и европс ких инс тит уц и
ја. Аутор се посебно осврће на дух
заједн ице као услов демократ ије
који још увек није достигн ут у
Европ и. Пос ледње поглавље дру
гог дел а студ ије пос већено је по
лит ичкој фрагментац ији однос но
објаш њава се веза између порас та
друштвене денац ионал изац ије и
јачања пол ит ичке фрагментац ије.
Оно што је кључно у овој рел а
цији на макро нивоу јес те да дру
штвена денац ионал изац ија делује
пос ред но на пол ит ич к у фрагмен
тац ију кроз: „рас тућу неједна
кост, укидање култ урн их разл ик а,
неза довољс тво цент рал ном др
жа вом, пораст ими г ра ц ије“(стр.
204). На микро нивоу се пол ит ич
ка фрагментац ија ман ифес тује
преко јачања рег ионал ис тичк их
покрета (Шкот и и Велшан и у Ве
ликој Британ ији, Корзик анц и у
Франц ус кој, становн иц и Квебек а
у Канад и) и раст уће подрш ке екс
тремно дес ним парт ијама и пора
сту рас ис тичк их напада. Тако до
лазимо до парадокса друштвене
денац ионал изац ије - она довод и
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до истовременог интензивирања
пол ит ичке интег рац ије и пол и
тичке фрагментац ије (дези нте
гра ц ије).

Трећа цел ина књиге доно
си арг ументовано промат рање
как ва је зап раво будућност ком
плекс ног управљања светом са
оне стране нац ионалне држ аве.
Аутор најп ре у прва два поглавља
указује на гран ице денац ионал и
зац ије (поглавље 10) и мог уће ли
није сукоба као претње комп лек
сном управљању светом ( погла
вље 11). Кад а говори о гран ицама
денац ионал изац ије, Цирн тврд и
да дру ш твена денац иона л изац и
ја нап редује брзином муње док
стварање пол ит ичк их инс танц и
са оне стране нац ионалне држ аве
не прат и у потп унос ти тај темпо.
Такође, он зас тупа становиш те да
је свак и повратак на ренац иона
лизац иј у осуђен на пропаст. Свет
је данас тол ико денац иона л изо
ван да опс танак оштро одвојен их
нац ионалн их држ ава није мог ућ.
Кад а говори о глобалн им лин ија
ма сукоба, он каже да у наредн их
некол ико децен ија не вид и вел и
ки сукоб светс ких размера. На
крај у, пос ледње поглавље књиге
донос и Цирнову опт им ис тичн у
визиј у комп лекс ног управљања
светом. Иако смат ра да је так ав
пројек ат позит ивна утоп ија, она
се може остварит и у одређен им
околнос тима. Прво се мора схва
тит и да појам комп лекс ног упра
вљања знач и заједн ичко деловање
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разл ич ит их пол ит ичк их равн и.
Пројек ат комп лекс ног управља
ња светом према његовом миш ље
њу, поч ива на „обу х ватању дру
штвене денац ионал изац ије пол и
тичком денац иона л изац ијом, на
изг радњи дух а заједн ице са оне
стране нац ионалн их друш тава и
на при ма њу демок ратс ких ква л и
тета пол ит ике у више равн и“ (стр.
260). На крају, Цирн износи 15
предлога за унап ређење пројекта
комп лекс ног управљања светом
анал изом којих се може извес ти
зак ључак да морај у исп ун ит и три
групе зад атак а: прво преко зајед
ничког деловања међународн их,
нац ионал н их и субнац ионал н их
уређења унап ред ит и соц ијал
но бла гос та ње од нос но сма њи
ти економс ке неједнакост, зат им
треба демок рат изоват и пројек ат,
а поред тога треба да пос тоје и ме
хан изми који у комп лекс ном све
ту задовољавај у пот ребу за иден
титетом. Цирново дело „Упра
вљање са оне стране нац ионалне
држ аве“ пис ано је јас ним језиком
који шира јавност може разу мет и.
Мнош тво под атак а који се мог у
наћ и било изд војено, било у виду
графикона и табел а потк реп љу
ју основне хипотезе које зас тупа
познат и немачк и пол ит иколог.
Немерљив је доп ринос ове студ и
је не само у проу чавању феномена
глобал изац ије већ и управљању у
комп лекс ном свет у.
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