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Апстракт
Глобализацијата е феномен кој условно кажано го нарушува суверенитетот
на државите и ги надминува националните граници, преку примена на
принципот на либерализација на економијата, ги брише националните граници
на државите, врши елиминирање на национални ограничувања за трговска
размена, истовремено тежнеејќи да создаде своја цивилизација која ќе ги
воедначува културните особини на народите во различни држави во светот.
Во овој труд ќе се осврнеме на влијанието кое глобализацијата го остварува
во меѓународната заедница, ќе го согледаме и вијанието врз белезите на државата
како важни правни критериуми за дефинирање на државноста и за стекнување
на статус признавање во меѓународното право и меѓународните односи, но и на
улогата на глобализацијата во создавањето на глобална култура кај државите.
Клучни зборови: меѓународни односи, политика, економија, глобална
култура, диломатија
1.

Вовед
Формите на меѓузависност помеѓу нациите ја поставуваат основата на
која се базира денешната глобализација како феномен на современието со кој
се соочени државите. Доколку ги анализираме факторите кои ја детерминираат
глобализацијата, неминовно е да погледнеме низ нејзините развојни фази. Во
рамките на меѓународните односи државите развивајќи ја својата соработка,
пред сè економска, и во обид да се потврдат на меѓународната сцена биле склони
да стапуваат во меѓународната економска интеграција и институционализација
во лицето на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Теоретичарите
кои ја анализираат глобализацијата и нејзината галопирачка природа во светски
рамки, се обидуваат да постават прецизна дефиниција. Сепак за да се објасни
поимот кој стана прогресивно доминантен во втората половина на XX век се
поаѓа од англискиот термин „globe“ именка за која се смета дека води потекло
од латинскиот збор „globus“ што означувало топчест приказ на планетата Земја.
Денес глобализацијата како поим се употребува со цел да се опише промената која
на државите и на светската економија им се случува како резултат на трговската
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и културната размена. Глобализацијата се смета дека придонесува за поблизок
контакт помеѓу различни делови на светот со можност за трговска и културна
размена и креирање на т.н. глобална цивилизација во која се вкрстени државите
и во чии рамки се индивидуите кои меѓусебно општат и вршат економски
трансакции со државјани од други држави, на тој начин развивајќи пријателство
помеѓу „граѓаните на светот“. Светската банка ја дефинира глобализацијата како
слобода на индивидуите и компаниите да иницираат доброволни економски
трансакции со државјани на други држави“. Државите се смета дека имаат
големи придобивки од глобализацијата во рамките на слободна трговија која
ја развиваат, но и дека им се случува ерозија на националниот суверенитет во
економската сфера. Од една страна глобализацијата им овозможува на
државите зголемена прекугранична размена на стоки, послободен меѓународен
економски проток на услуги, но од друга страна негативните ефекти кои се
појавуваат се сведуваат на скриената можност мултинационални корпорации
– да употребат, легални и финансиски средства за да го заобиколат домашното
законодавство и да воспостават контрола на трудот и услугите кај нееднакво
развиените држави. Глобализацијата допринесе за ширење на капитализмот и
за поголемо меѓународно движење на стоки, пари, информации и луѓе и
развојот на технологијата. Клучни фактори во остварувањето на универзална
конкуренција се ширење на знаењето на државно ниво преку едукација, обука
и технолошки достигнувања. Но за жал, глобализацијата помеѓу државите
не донесе и глобални правила што воедно ќе ги штитат земјите во развој, за
таа цел треба да се работи на исправање на социјалните неправди и дилеми, а
меѓународните економски институции да донесат мерки кои ќе им гарантираат
еднакво право на глас на земјите во развој. Во однос на признавањата на
државите во меѓународните односи, глобализацијата е феномен кој се простира
на просторот на целата планета, па таа ги опфаќа и териториите на меѓународно
признатите и добро етаблирани држави, но и државите во развој, кои се трудат
да обезбедат меѓународно признавање. Денес, глобализацијата го нарушува
суверенитетот на државите и ги надминува националните граници.
2.

Влијанијата на политичката глобализација врз субјектите на
меѓународното право
Глобализацијата има политичко, економско и културно влијание врз
националната држава, што на крајот влијае и на идентитетот на народите,
создавајќи т.н. категорија на «глобални граѓани». Глобализацијата, исто
така, создава чувство на меѓузависност меѓу нациите, што може да создаде
нерамнотежа на моќ меѓу народите со различни економски предности. Улогата
на националната држава во глобалниот свет во голема мера е регулаторна како
главен фактор во глобалната меѓузависност. Глобализацијата, исто така, има
влијание врз автономијата на националната држава, особено врз економијата,
образовниот систем и политиките. Политичката глобализација се однесува на
делот на политичката соработка што постои помеѓу различни земји. Создавањето
и постоењето на Обединетите нации, според многу меѓународни теоретичари,
претставува еден од класичните примери на политичка глобализација. Друг
пример се политичките активности на невладините организации и социјалните
движења, загрижени за различни теми како што се заштитата на животната
средина.
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Во рамките на овие перспективи, глобализацијата станува процес
на преобликување на човечкиот живот преку глобализирање на одредени
вредности кои вклучуваат економски модели поврзани со слободната трговија,
производство, потрошувачка и дистрибуција, иницирање на културни обрасци
поврзани со ентитетот, јазикот и начинот на живеење. Денес теоретичарите
несомнено се трудат да ги разберат и економските и социјалните покрај
политичките влијанија на глобализацијата кај земјите во развој. Анализата
на податоци за земјите во развој покажала дека социо-економскиот ефект на
глобализацијата врз развојот на овие земји е двоен.
Имено, од една страна, придобивките произведени од глобализацијата,
како што е миграцијата, можат да бидат корисни за економскиот развој на
краток рок. Тие имаат улога на «шок апсорбер» на предизвиците кои се
поврзани со транзицијата кон слободна пазарна економија. Од друга страна пак,
нивните долгорочни економски влијанија можат да бидат негативни, особено
во областите на индустријата и извозот. Покрај тоа, глобализацијата се оценува
дека може да има негативен ефект во иднина, создавајќи губење на човечкиот
капитал и искривување на традиционалните форми на општествени структури
во општествата.
Политичкото влијание на глобализацијата е исто така двојно. Анализата
на податоци покажува дека усвојувањето на либералниот демократски модел
од страна на централноазиските влади не е неопходен услов за успешен
економскиот раст кај земјите во развој. Земјите можат да бидат демократски
и да имаат низок или среден социо-економски развој, како што се Индија или
Украина. Тие исто така можат да бидат недемократски и развиени како НР Кина
или Казахстан. Да се најде одредена врска помеѓу демократијата и развојот
потребно е да се разгледаат други важни економски, геополитички и социјални
фактори кои можат да придонесат за развојот. Од друга страна, експертите
оценуваат дека регионалните и глобалните предизвици предизвикани од
глобализацијата ги принудија земјите од Централна Азија да најдат политичка
позиција што ќе ги задоволи интересите на внатрешните и надворешните актери,
како и да обезбедат соодветна средина за стабилен политички и економски
развој. Дескриптивната анализа покажува дека земјите од Централна Азија
го избираат патот на политичка интеграција и соработка преку вклучување во
регионални институции. Државите се стремат да ги издржат предизвиците на
глобализацијата и да промовираат политичка стабилност и економскиот раст.
Предностите на политичката глобализација се:
–– олеснет пристап до меѓународна помош и финансиска поддршка;
–– придонес кон светскиот мир;
–– намален ризик од инвазии и ограничување на национализмот;
–– меѓународните организации често се залагаат да шират вредности за
слобода и да се борат против злоупотребите во земјите
–– помалите земји можат да работат заедно и да стекнат поголемо влијание на
меѓународно ниво.
Во корпусот недостатоци на политичката глобализација се издвојуваат
следните аргументи:
–– Државниот суверенитет е намален;
–– Функционирањето на меѓународните и наднационалните организации
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честопати не е «демократско» во однос на застапеноста и одговорноста;
Големите земји можат да ги обликуваат одлуките на наднационалните
организации;
–– Понекогаш земјите можат да стават вето на одлуки и да ги успорат
процесите на донесување нови значајни одлуки;
–– Зголемување на движењето на луѓето (мобилност);
–– Зголемување на прекуграничната трговија и прекугранично
кредитирање и други.Политичката глобализација може да биде обид
да се дискутираат институциите на глобалната власт на нови начини.
Во однос на меѓународните односи, глобализацијата прави ефект врз
државите кој подразбира обид за глобално владеење.
Па така институциите на системот создаваат норми и процедури, за врз
основа на истите државите да соработуваат и да се натпреваруваат во границите
на добро воспоставените институционални рамки, овозможувајќи им можности
за дејствување во прифатливи граници.
Светот денес живее во услови на галопирачка глобализација, а со тоа и
државите во рамките на меѓународната заедница. Современиот систем од
држави се соочува со силен притисок од силите на глобализацијата.
––

Предизвиците на глобализацијата за мултилатералната дипломатија
Неверојатното темпо на глобалната економска активност ја поттикнуваше
стапката со која националните и меѓународните институции може да се
адаптираат кон овие промени. Мултилатералната дипломатија е стара колку
и Вестфалскиот поредок на независни територијални држави. Иако има
значителен пораст во бројот и важноста на мултилатералните институции и
на недржавните актери, останува негибнат. Мултилатералната дипломатија се
разликува од традиционалната билатерална дипломатија според средината или
арената во која се одвива таа.1 Според Ерл Саливен, оваа мултилатерална арена
вклучува, но и не е ограничена на, јавни меѓународни организации, меѓународно
невладини организации (НВО), меѓународни конференции и состаноци на
самити. Современата мултилатерална дипломатија еволуирала во текот на
многу векови за да ја добие денешната препознатлива форма. Од Вестфалскиот
мир до Конгресот во Виена, од конференциите на кои се формираа првите
меѓународни организации, до оние конференции на кои се решија големите
војни на дваесеттиот век, користењето на мултилатералната дипломатија се
зголеми по зачестеност и по важност. Според Фагот Аиел Џоан, еволуцијата
на мултилатералната дипломатија и на Организацијата е тесно поврзана со
еволуцијата на системот на националните држави, која датира од Вестфалскиот
договор во 1648 година, како што е споменато во воведот. Промените, обично, се
случуваат преку војна или преку технолошки иновации. Наполеоновите војни
доведоа до создавање на Спогодбата на Европа (Сoncept of Europe), Првата
светска војна до Лигата на народите, а Втората светска војна до Организацијата
на обединетите нации, при што победниците во секоја војна се обидуваа да
воспостават систем или организација за да ги зачуваат стекнатите придобивки и
1

Саливен Ерл.,“Мултилатералната дипломатија во дваесет и првиот век“ во: Мултилатералната
дипломатија и Обединетите Нации, второ издание, Просветно дело АД Скопје,2009, стр.385
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да спречат идни војни.2 Со завршувањето на Студената војна, мултилатералната
дипломатија се најде во една транзициска точка или спогодба на status quo.
Современата мултилатерална дипломатија се одвива во услови на т.н. „нова
дипломатија“ која преку системот на ООН се труди да помогне во подобро
менаџирање на ризиците и да ги обезбеди придобивките од глобализацијата“.
Според амбасадорот С.Азмат Хасан, глобализацијата создава „криза во
управувањето“ и ја дефинира улогата на Обединетите нации во новиот век. Тој
нагласува дека „Организацијата на обединетите нации неколку години се бори со
предизвиците на глобализацијата, особено поради тоа што азиската финансиска
криза од 1997-1998 послужи како повик за будење на меѓународната заедница“
и ги истражува „различните димензии на глобализацијата и пристапите на
соодветната политика со кои системот на ОН може да помогне за подобро
менаџирање на ризиците и да ги обезбеди придобивките од глобализацијата.“3
Развојот на новите односи во услови на транснационален проток на луѓе, стоки,
капитал, информации во услови на нови комуникациски технологии, наметнаа
силна потреба од развивање на мрежи на глобалната јавна политика кои се
исцрпуваат во новите односи помеѓу системот на ООН, граѓанското општество и
приватниот сектор. Обединетите нации на 31 јануари 1999 година на Светскиот
економски форум, во говорот на тогашниот Генерален секретар Кофи Анан за
првпат го предложија Глобалниот договор. Генералниот секретар ги предизвика
деловните лидери да се придружат на една меѓународна иницијатива –
Глобалниот договор – која би ги собрала на едно место компаниите заедно
со агенциите на ОН, трудот и граѓанското општество за а ги подржат деветте
принципи во областите на човековите права, работните стандарди и човековата
средина.4
Потребата од глобална акција во врска со транснационалните проблеми и
сè поголемата леснотија за моменталната комуникација помогнаа да се зголеми
бројот на НВО на глобално ниво, како и нивната улога во мултилатералната
дипломатија. За разлика од 1947 година, кога членките беа буквално
единствените актери во меѓународниот процес, Генералниот секретар на ООН,
Кофи Анан во 1997 истакна дека „на невладините организации сега се гледа
на суштински партнери на Обединетите нации, не само во мобилизирање на
јавното мислење туку, исто така и – дури поважно – во спроведувањето на
политиката, во работата на терен.5
Во услови на глобализациска ера, се засили кредибилитетот на оперативните
невладини организации кои јавно говореа за прашања од јавната политика. Тие
со силата на медиумите пренесуваа информации и јавно влијаеја на предметни
прашања од јавната политика со што остварија влијание на одлуките на
владините претставници по специфични прашања.
2

Авиел Фагот ЏоеН.,“Еволуцијата на мултилатералната дипломатија“ во: Мултилатералната
дипломатија и Обединетите Нации, второ издание, Просветно дело АД Скопје,2009, стр.27
3

Малдун П. Џејмс, “Предизвиците на глобалната економија за мултилатералната дипломатија“
во: Мултилатералната дипломатија и Обединетите Нации, второ издание, Просветно дело АД
Скопје,2009, стр.168
4

Азмат С. Хасан, “Обединетите Нации во ера на глобализација“ во: Мултилатералната
дипломатија и Обединетите Нации, второ издание, Просветно дело АД Скопје,2009, стр.218
5

Фагот Авиел ЏоеН, “НВОи и меѓунароните односи“ во: Мултилатералната дипломатија и
Обединетите Нации, второ издание, Просветно дело АД Скопје,2009, стр.227
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Заклучок
Глобализацијата нуди можност и за меѓудржавна соработка за прашања од
значење за нациите и светот, која доколку правилно се развие може да ги попречи
можните меѓудржавни конфликти. Исто така, ако една држава се ангажира
активно во институциите на глобално владеење, тоа подразбира дека тие може
во одредена мера да се откажат од својот суверенитет. За многу националисти и
други екстремистички идеологии ова може да биде проблематично. Економската
глобализација подразбира земјите да се согледаат заедно како една голема
глобална економија, кои ја олеснуваат меѓународната трговија. Кон крајот на
20 век, многу земји се согласија да ги намалат тарифите или данокoт на стоки
што се увезуваат од други земји со цел да се олесни меѓународното трагување.
Ова упатува на спротивставување и на двата концепти за водење на
меѓународните односи-реализам и институционализам.
Спротивставувањето на овие два концепти наметнува повеќе прашања
и дилеми за тоа кои земји ги поставиле правилата за олеснета трговија,
за кого се залагаат истите, односно чии права застапуваат, и како може
најмалку моќните да влијаат на креирањето на политиките на меѓународната
сцена и како да го направат тоа на начин кој ќе им биде од корист.
Имено, некои земји немаат толку моќ како другите во поставувањето на
меѓународната економска и политичка агенда, поради големите нерамнотежи
на моќта меѓу нациите што се рефлектираат во меѓународните институции.
Како последица на тоа, сегашната форма на глобализација е во голема мера
обликувана од правилата кои ги наметнува еден дел од светот (највлијателните
земји) и овие правила не секогаш ги поддржуваат земјите во развој и земјите
во транзиција. Како што е нагласено во Бангкок Декларацијата од февруари
2000 година: «глобализацијата може да биде моќна и динамична сила за раст
и развој“. Па така, ако е соодветно управувана, може да делува во насока да се
постават темелите за правичен раст на меѓународно ниво.
Но, од суштинско значење е да се истрае во потрагата по консензуални
решенија преку отворен и директен дијалог во кој се земаат предвид
фундаменталните интереси на сите (UNCTAD X, 2000, Бангкок декларација)6.
Гледањето на «државата» како апстрактен збир од реални држави отсекогаш
било проблем, особено во меѓународното право. Истото станува сè повеќе
проблем во дискусиите за влијанијата на глобализацијата и нејзините ефекти,
бидејќи тие се разликуваат во земјите како САД или Кина и се несомнено
различни од оние во Сомалија или Андора и така натаму.
Сумирајќи ги ефектите од влијанијата на глобализацијата врз државата,
доаѓаме до констатација дека глобализацијата како феномен влијае на дерогирање
на основните правни карактеристики за утврдување на државноста. Имено, таа
условно кажано ги брише националните граници, делувајќи наднационално и
проширувајќи ја територијата на делување, но влијае и на суверенитетот како
правна карактеристика на државноста. Глобализацијата се стреми да создаде
глобални граѓани кои преку средствата за информатичко-комуникациски
технологии лесно комуницираат меѓу себе и кои лесно стапуваат во економскосоцијални односи. Комуникацијата помеѓу народите понатаму поттикнува да се
6

United Nations Conference on Trade and Development (2000). Tenth session, Bangkok Declaration,
Global Dialogue and Dynamic Engagement, линк: https://unctad.org/en/Docs/ux_td387.en.pdf,
последно пристапено на 21 мај 2019
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создаде и глобална култура за која погоре во оваа глава зборувавме. Политичката
глобализација се однесува и на растот на светскиот политички систем, и по
големина и по сложеност. Овој систем ги вклучува националните влади, нивните
владини и меѓувладини организации, како и невладините независни елементи
на глобалното граѓанско општество, како што се меѓународните невладини
организации и организациите за социјално движење7.
Поделени се мислењата за ефектите кои глобализацијата ги има врз
државите во развој кои се стремат да обезбедат полн меѓународно правен
субјективитет и оние кои се доминантни (големи) сили од чија наклоност и
поддршка зависат првите.
Поместувајќи ги, проширувајќи ги, или во крајна линија дерогирајќи ги
правните обележја на државноста, глобализацијата ги менува критериумите за
меѓународно признавање на државите. Еден од клучните аспекти на политичката
глобализација е намалувањето на важноста на националната држава и подемот на
другите актери на политичката сцена. Создавањето и постоењето на Обединетите
нации се смета за пример на политичка глобализација и претставува пример
за ефектот кој глобализацијата го има врз признавањето, каде институтот на
меѓународно признавање е еден од инструментите за развивање на соработката
со други држави врз основа на заеднички интереси.
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