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СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да је да се „рас кла па њем” дис кур са ми ро љу би вог 
раз во ја ана ли зи ра по ста вља ње и де ло ва ње НР Ки не у си сте му гло бал ног 
упра вља ња. Рад је са ста вљен из три це ли не ка ко би се пру жио од го вор на 
сле де ће ис тра жи вач ко пи та ње: да ли дис курс ми ро љу би ви раз вој има ре-
ла ци о ни стич ку упо тре бу у спољ ној по ли ти ци НР Ки не ко јом она кре и ра 
гло бал ну мре жу парт не ра и обез бе ђу је ре а ли за ци ју на ци о нал них ин те ре са? 
Пр ви део ра да пред ста вља те о риј ски оквир. У гра ђе њу те о риј ског окви ра 
осла ња ће се на ре ла ци о ни стич ку те о ри ју и те о ри ју мо рал ног ре а ли зма 
ме ђу на род них од но са, као и на те о риј ски кон цепт струк ту рал не мо ћи. У 
дру гом де лу ра да, из вр ше на је ана ли за иде је гло бал ног упра вља ња, са 
освр том на то ка ко НР Ки на до жи вља ва и ин стру мен та ли зу је ову иде ју у 
сво јој спољ ној по ли ти ци. Тре ћи део ра да са др жи ана ли зу дис кур са ми ро-
љу би вог раз во ја, с фо ку сом на раз ло ге ње го вог уво ђе ња у ки не ској спољ ној 
по ли ти ци и ди пло ма ти ји. Исто вре ме но, то ће ко ри сти ти и као осно ва об ја-
шње ња ње го ве функ ци је у ки не ским ма ње или ви ше успе шно ре а ли зо ва-
ним ам би ци ја ма ре де фи ни са ња од но са са ме ђу на род ном за јед ни цом и 
ки не ским по ста вља њем и де ло ва њем у клу бу гло бал ног упра вља ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ре ла ци о ни зам, си стем гло бал ног упра вља ња, ми ро-
љу би ви раз вој, стра те шки кре ди би ли тет, ди пло ма ти ја
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УВОД

Сва ка др жа ва сво ју по зи ци ју у ме ђу на род ном по рет ку гра ди на осно ву 
по се до ва не мо ћи – еко ном ске, по ли тич ке, вој не, ди пло мат ске, ин сти ту ци-
о нал не и иде а ци о не, као и на чи на на ко ји је ко ри сти у из град њи бли ских 
од но са са рад ње и/или убла жа ва ња по сле ди ца на ста лих су ко бом ин те ре-
са са дру гим ме ђу на род ним парт не ри ма. Та ко ђе, у ода би ру алат ки у про-
це су гло бал ног по ста вља ња јед не др жа ве ве о ма би тан фак тор пред ста вља 
и ка ко се та иста др жа ва до жи вља ва у ме ђу на род ној за јед ни ци на ро да, 
што пак ди рект но ути че на број ње них бли ских са ве зни ка, парт не ра и 
при ја те ља, али и ри ва ла у кре и ра њу ме ђу на род них стан дар да по сло ва ња 
и гло бал не без бед но сне ар хи тек ту ре.

НР Ки на је кроз че ти ри де це ни је успе шном ре а ли за ци јом екс пе ри-
мен тал них ци ље ва и про је ка та „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” по ста ла 
дру га еко но ми ја све та,1 је дан од нај ве ћих гло бал них кре ди то ра и ин ве сти-
то ра, ини ци ја тор и но си лац број них но вих ме ђу на род них фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја и дру гих об ли ка мул ти ла те рал них аран жма на, нај ве ћи свет-
ски уво зник наф те, али и је дан од нај ве ћих гло бал них за га ђи ва ча. Сви ови 
фак то ри, ко ји ма се ли ста чи ни о ца ки не ског пре и мућ ства и огра ни че ња 
не ис цр пљу је, мо гу се по сма тра ти на не ко ли ко на чи на. Нај пре, мо гу се 
раз у ме ти као по кре та чи ко ји су на гна ли Пе кинг да ак тив но гра ди не само 
но ве и ре де фи ни ше по сто је ће (по је ди не) струк ту ре од но са, већ и кон текст 
у ком ће сме сти ти те исте струк ту ре од но са. По том, мо гу се раз у ме ти као 
све ак тив ни ја ки не ска ин те гра ци ја у ме ђу на род но дру штво, јер она ви ше 
ни је изо ло ва на и по сво јим убе ђе њи ма са мо до вољ на је ди ни ца ме ђу на род-
ног си сте ма. Та ко ђе, ово се мо же раз у ме ти и као да ле ко се жност спољ но-
по ли тич ког ак ти ви зма у пла ни ра ном из ра ста њу НР Ки не у гло бал ну 
су пер си лу. Са мим тим, НР Кинa се на ла зи у фа зи раз во ја у ко јој је по њу 
не мо гу ће да бу де па сив ни по сма трач до га ђа ја ко ји се ди рект но ти чу ње-
них на ци о нал них ин те ре са, гло бал них по оп се гу. Бу ду ћи да Ки на, ве о ма 
ак тив но из дру га чи јег си сте ма вред но сти у од но су на За пад ни на чин ши-
ре ња де мо кра ти је и људ ских пра ва, кре и ра но ве и ре ди зај ни ра по сто је ће 
струк ту ре од но са, она се од стра не За па да де фи ни ше као иза зи вач по 
гло бал ну без бед ност. Ме ђу тим, има ју ћи на уму да Пе кинг гра ди гло бал ну 
по зи ци ју мо ћи у кон тек сту од но са у ко ји ма се дру га стра на ко ја ни је део 
„хо мо ге ни зо ва не” де мо крат ске за јед ни це по ни шта ва као ан ти под, чи ни 
ки не ске ре зул та те још гран ди о зни јим. Да кле, мо же мо прет по ста ви ти да 
је дан од при о ри тет них ци ље ва НР Ки не у ње ној спољ ној и без бед но сној 
по ли ти ци је сте ши ре ње мре же ме ђу на род них парт не ра, што ујед но пред-
ста вља и за ма јац при хва та њу НР Ки не као гло бал не бе не во лент не су пер-
си ле, чи ји ће се на ци о нал ни раз вој из јед на ча ва ти гло бал ном раз во ју. У 
истом кон тек сту, ши ра мре жа, на раз ли чи том ни воу и бли ско сти и ре ци-
про ци те та ме ђу на род них парт не ра вр ши ди рек тан ути цај на оја ча ва ње 
ки не ског стра те шког кре ди би ли те та и ау то ри те та. 

1 Мо ра мо на гла си ти и про блем ду га НР Ки не ко ји је у 2020. го ди ни из но сио ско ро 250% 
БДП [Re u ters 2021].
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Ка да је реч о бли ско сти и ре ци про ци те ту, НР Ки на као да ле ко моћ-
ни ји парт нер у ве ћи ни слу ча је ва по сред но и/или не по сред но ства ра струк-
ту ре од но са та ко да дру га стра на, уко ли ко не бу де ак тив на, флек си бил на 
и по у зда на у од но си ма са Пе кин гом, по ста је па сив ни чи ни лац у ки не ској 
ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре са. У том про це су, НР Ки на мо ра би ти 
оба зри ва да се парт не ри не осе те усло вље ним, што мо же ре зул ти ра ти 
преиспитивањeм већ ус по ста вље них и но вих об ли ка са рад ње, а у крај њем 
слу ча ју и ства ра њем ан ти-ки не ске ко а ли ци је. Да кле, с ци љем от кла ња ња 
иде је да је по на ша ње НР Ки не „шар мант на офан зи ва” у ства ра њу си но цен-
трич ног ме ђу на род ног по рет ка, Пе кинг је по кре нуо од ре ђе не спољ но по-
ли тич ке стра те ги је и увео број не ди пло мат ске дис кур се, као што је на 
при мер ми ро љу би ви раз вој. Уо ста лом, по је ди ни ви со ки ки не ски зва нич-
ни ци ис ти чу да по што је је дан од нај ва жни јих ци ље ва НР Ки не да пра ти 
ста зу ми ро љу би вог раз во ја, она ме ђу на род ној за јед ни ци, у скла ду са сво јим 
раз у ме ва њем ства ри, све до чи да ће спољ не ме ђу на род не мо гућ но сти пре-
тва ра ти у по тен ци ја ле ки не ског раз во ја, као и да ће уну тра шње по тенци-
ја ле пре тва ра ти у мо гућ но сти гло бал ног раз во ја [Fo re ign Lan gu a ge Press, 
2014]. С дру ге стра не, оста је не ја сно до ко јих ме ра се и са ма НР Ки на при-
др жа ва тих истих стра те ги ја и дис кур са ка да је реч о за шти ти ње них ср жних 
на ци о нал них ин те ре са, као што су Ју жно и Ис точ но ки не ско мо ре, Ти бет, 
Син ђанг или раз ви ја ње парт нер ства са без бед но сним ини ци ја ти ва ма ко је 
су кре и ра ле дру ге др жа ве ра ди кон тро ли са ња ра ста Ки не, као што су Ква-
дри ла те ра ла (QU AD) чи је су чла ни це САД, Ау стра ли ја, Ја пан и Инди ја и 
дру га број на пи та ња. У својим го во ри ма ки не ски пред сед ник Си Ђин пинг 
на гла ша ва да иа ко НР Ки на пра ти пу та њу ми ро љу би вог раз во ја, дру ге 
др жа ве не мо гу оче ки ва ти да ће НР Ки на то ра ди ти на у штрб соп стве них 
на ци о нал них ин те ре са, те ри то ри јал ног су ве ре ни те та, дру штве ног раз во ја 
и др жав не без бед но сти. Уо ста лом, зе мље ко је по ку ша ју да угро зе ки не ске 
ви тал не на ци о нал не ин те ре се, су сре шће се са од го ва рају ћим ки не ским 
од го во ром [Fo re ign Lan gu a ge Press, 2014].

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

НР Ки на сво је спољ но по ли тич ке ини ци ја ти ве пред ста вља као мо тор 
свог гло бал ног раз во ја. Сто га јој се као при о ри тет ни за да так на ме ће кре-
и ра ње но вих еко ном ских, без бед но сних и тех но ло шких ме ђу др жав них 
од но са, по чи јим пра ви ли ма ће она ус по ста вља ти ка ко гло бал ну мре жу 
парт не ра, та ко и ин сти ту ци је и нор ме пре ма ко ји ма ће се парт не ри упра-
вља ти. Као што је већ на по ме ну то, струк ту ре од но са нај пре се мо ра ју 
кре и ра ти, а по том и при хва ти ти као бла го твор не од стра не дру гих укљу-
че них стра на, од но сно парт не ра. Ства ра ње и при хва та ње ових но вих 
стру к тура ме ђу др жав них од но са, ди рект но је усло вље но ка па ци те ти ма 
струк ту рал не мо ћи и ни во ом стра те шког кре ди би ли те та др жа ве чи ји је 
она но си лац [Stran ge 1988; Ми тро вић 2012]. Стра те шки кре ди би ли тет 
по ка зу је да иа ко се јед на др жа ва мо же ме ђу на род но по зи ци о ни ра ти осна-
жи ва њем ка па ци те та твр де мо ћи, то не усло вља ва и по ди за ње ње ног 
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гло бал ног ау то ри те та. Да кле, стра те шки кре ди би ли тет је ба за из ко је 
кре ће при хва та ње др жа ве као парт не ра или ли де ра гло бал ном раз во ју 
[Yan 2019]. Уко ли ко се по на ша ња јед не др жа ве раз у ме као мо рал но, оче-
ку је се да ће дру ге др жа ве би ти охра бре не да га усво је као ва ли дан обра зац 
по на ша ња и оп хо ђе ња пре ма дру гим ак те ри ма у ме ђу на род ним од но си-
ма. Пра те ћи ло ги ку ства ри, стра те шки кре ди би ли тет је „коп ча” из ме ђу 
гло бал ног ау то ри те та и ам би ци ја др жа ва да ства ра ју и ши ре сво ју зо ну 
ути ца ја. Бу ду ћи да се стра те шки кре ди би ли тет гра ди, раз ви ја и на кра ју 
при хва та упра во у ме ђу др жав ним од но си ма, са свим је ја сно да он у се би 
но си ре ла ци о ни стич ке пред зна ке. За ки не ску стра ну, моћ про ис ти че из 
тих од но са и са мим тим јед на од ње го вих основ них де мон стра ци ја је сте 
упра вља ње/кон тро ли са ње, што она пак пред ста вља као за јед нич ко гра-
ђе ње тих истих од но са [Yaqing 2018: 242]. Сто га, стра те шки кре ди би ли тет 
сво је пу но зна че ње до би ја кроз од но се с дру гим др жа ва ма, јер тек у одно-
си ма са парт не ри ма ми раз у ме мо на ко ји на чин они раз у ме ју на ша стра те-
шка де ло ва ња и за ми сли. На овом ме сту се ви ди ве о ма ва жна ка рак те ри-
сти ка ре ла ци о ни стич ке те о ри је, а то је „ре ла ци о ни стич ка ра ци о нал ност” 
(re la ti o nal ra ti o na lity). Ре ла ци о на те о ри ја ме ђу на род них од но са не не ги ра 
ра ци о нал ност као ве о ма бит ну од ред ни цу у спољ но по ли тич ком по на ша њу, 
већ на гла ша ва чи ње ни цу да се она ма ни фе сту је кроз раз ви ја ње од но са с 
дру гим др жа ва ма. Сва ка ко, ин тен зи тет упо ста вља ња од но са за ви си од ве-
ли чи не и вр сте мо ћи, ау то ри те та и мо рал но сти ко ју по се ду је стра на ко ја 
ини ци ра ус по ста вља ње од но са или про ду бљи ва ње са рад ње. Ипак, кроз ову 
„ре ла ци о ни стич ку ра ци о нал ност”, др жа ве ства ра ју кон текст ма ни пу ла-
ци је, усме ра ва ња и кре и ра ња струк ту ре од но са та ко да ре а ли зу ју сво је 
на ци о нал не ин те ре се и оства ру ју ма те ри јал не и не ма те ри јал не до би ти 
[Yaqing 2018: 223]. Уко ли ко др жа ва у кон тек сту ме ђу др жав них од но са није 
при хва ће на као мо рал но упо ри ште по ко јем оста ле др жа ве усме ра ва ју 
или рав на ју сво је спољ но по ли тич ко де ло ва ње, он да та др жа ва не ма усло-
вља ва ју ћу по др шку кре и ра њу струк ту ре ме ђу др жав них од но са ко ја ће 
би ти при хва ће на као шан са гло бал ном раз во ју. 

У скла ду са прет ход ним те о риј ским од ре ђе њем, мо же мо раз у ме ти 
и ци ље ве ки не ске спољ не по ли ти ке у ње ном пла ни ра ном уз ди за њу у су-
пер си лу, бу ду ћи да јој ни ко не оспо ра ва те ам би ци је. Ме ђу тим, про блем 
ле жи у чи ње ни ци да ли ће она у ре а ли за ци ји тих ам би ци ја има ти партне ре 
или ће њен про цес ин сти ту ци о на ли зо ва ња ре ал не мо ћи би ти оспо ра ван 
и пред ста вљан као иза зов по већ ус по ста вљен ме ђу на род ни еко ном ски и 
без бед но сни по ре дак. По раз у ме ва њу ства ри за ступ ни ка ре ла ци о ни стич-
ке шко ле ме ђу на род них од но са што јед на др жа ва има ви ше ме ђу на род них 
парт не ра то је она моћ ни ја, а што има ви ше бли ских ме ђу на род них при-
ја те ља то је ње на без бед ност на ви шем ни воу [Yaqing 2018]. У том сми слу, 
„умре же ни свет” пред ста вља свет мо ћи, тј. гло бал не мо ћи. Ту моћ нај ве-
ћим де лом од ре ђу ју „спо је ви”, од но сно, ко је с ким по ве зан и у ко ју свр ху 
[Стефановић-Штам бук 2010: 327]. У све ту ме ђу по ве за но сти и ме ђу за ви-
сно сти, зе мља ко ја има нај ве ћи број „по ве зни ца” (con nec ti ons) постаће 
„сре ди шњи играч” са ка па ци те ти ма да от кри је кључ ино ва ци ја и гло бал ног 
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одр жи вог раз во ја. Исто вре ме но, ре а лиза ци ја та квих ка па ци те та зна чи и да 
је та зе мља у мо гућ но сти да по ста не ак тер ко ји ће од ре ђи ва ти стан дар де 
гло бал ног раз во ја [Sla ug hter 2009]. С дру ге стра не, мо ра мо би ти све сни 
да ши ре ње мре же парт не ра мо же има ти и ефе кат огра ни че ња мо ћи. Од-
но си мо гу има ти, та ко ђе, још јед ну не га тив ну стра ну, у сми слу да оста-
вља ју по стра ни оне зе мље ко је ни су из са мо и за бра них или на мет ну тих 
раз ло га ак тив ни де лат ни ци све та ме ђу за ви сно сти, што под сти че до дат ну 
не јед на кост и не у кљу чи вост у гло бал ним раз ме ра ма [Sla ug hter 2009]. У 
овом кон тек сту, мо же мо схва ти ти је дан део раз ло га за ки не ско ин си сти-
ра ње да скла па ње парт нер ства с њом ни је усло вље но ни ка квим еко ном-
ским, по ли тич ким, вред но сним или дру гим ста вом или су дом. 

У ки не ском ре ла ци о ни стич ком по и ма њу ме ђу на род них од но са, мо-
же мо тра жи ти зр но за мет ка ра зло жног об ја шње ња за што НР Ки на ин си-
сти ра на чи ње ни ци да се ње на спољ на по ли ти ка ба зи ра на ди ја лек ти ци 
ком пле мен тар но сти (zhongyang), а не на ди ја лек ти ци ан ти по до ва. Бу ду ћи 
да НР Ки на не при па да хо мо ге ни зо ва ној за јед ни ци За па да ко ја „Дру гог” 
пред ста вља, а по том и пре ма ње му де лу ју као пре ма иза зи ва чу, уо ча ва мо 
ре а ли за ци ју ин стру мен тал них ци ље ва НР Ки не у ње ном пред ста вља њу 
и при хва та њу као парт не ра гло бал ног раз во ја, јер на осно ву ге о стра те шких, 
ге о по ли тич ких и ге о е ко ном ских ана ли за Пе кинг уви ђа да су гло бал ни 
лан ци снаб де ва ња, ве ћи на ру та и из во ра до пре ма ња наф те и га са под аме-
рич ком кон тро лом. Уо ста лом, иден ти тет јед не др жа ве ди рект но ути че 
на ње не од но се са ме ђу на род ном за јед ни цом (

 – yi ge gu o jia de shen fen qu e ding le zhi ge gu o jia 
yu gu o ji ti xi de ji ben gu an xi) [  2008].

Zhongyang ди ја лек ти ка је ба зи ра на на не ко ли ко прин ци па, од ко јих 
је пр ви ин клу зи ви тет и, за пра во, зна чи да су си ле, објек ти или ства ри ко је 
се на ла зе у ин тер ак ци ји му ђу соб но ин клу зив но по ве за ни. Слич но Хе ге-
ло вој ди ја лек ти ци, и ки не ска тра ди ци ја свет ви ди као це ли ну са чи ње ну 
од ин тер ак тив них по ла ри те та. Ме ђу тим, ки не ска тра ди ци ја ка же да ти 
по ла ри те ти гра де ор ган ско и тран сфор ма тив но је дин ство. Као при мер 
узи ма се јин и јанг. Јин и јанг ни су из дво је ни и не за ви сни де ло ви ре ал-
но сти, већ два ме ђу соб но по ве за на де ла ко ја чи не тран сфор ма тив но је дин-
ство, ко ји не по сто је као те за и ан ти те за, већ као ко-те зе (co-the sis) [Yaqing 
2018: 170]. Да кле, раз ли ка је у чи ње ни ци да по ки не ској тра ди ци ји не 
до ла зи до ис кљу чи ва ња дру ге стра не, не го до ства ра ња хар мо нич ног је-
дин ства и ста бил но сти кроз про цес стал не тран сфор ма ци је. Ис ти че се 
да је ус по ста вља ње хо мо ге ни зо ва не це ли не од ме ђу на род не за јед ни це 
ја лов по сао и да ће раз ли ке увек по сто ја ти. У том сми слу, на пре дак не 
на ста је из су ко ба два по ла ри те та и ели ми на ци јом сла би јег, већ из стал ног 
про на ла же ња за јед нич ких ин те ре са у тим раз ли ка ма. Овим до ла зи мо до 
дру гог прин ци па ко ји се де фи ни ше као ком пле мен тар ност. Ком пле мен-
тар ност за пра во пред ста вља чи ње ни цу да се два по ла ри те та ме ђу соб но 
на до пу њу ју, и да рав но те жа ни је ста тич ка ка те го ри ја већ се одр жа ва кроз 
ди на мич ку ком пле мен тар ност по ло ва. У том сми слу сна га јед ног по ла је и 
ње го ва исто вре ме на сла бост, што по си сте му ком пле мен тар но сти ди рект но 
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чи ни сна гу дру гог по ла [Yaqing 2018: 176]. Као при мер ком пле мен тар но-
сти ки не ски те о ре ти ча ри узи ма ју ки не ску реч за про тив реч ност – ma o dun 
( ). Пр ви ка рак тер mao –  – озна ча ва ко пље, док се дру ги dun –  
– од но си на штит. На овом при ме ру, ки не ски те о ре ти ча ри по ка зу ју на чин 
функ ци о ни са ња ло ги ке ком пле мен тар но сти, од но сно, ме ђу соб ног на до пу-
ња ва ња у ства ра њу хар мо нич не ор ган ске це ли не [Yaqing 2018: 176]. Да кле, 
по овој ло ги ци објек ти ко ји се на ла зе у не кој вр сти оп ште ња, ме ђу соб но 
се не по ти ру, већ се на до пу њу ју и ства ра ју ста бил ну це ли ну. Ово нас уво-
ди у тре ћи прин цип zhongyang ди ја лек ти ке, ко ји се од ре ђу је као хар мо-
ни ја. Иа ко ки не ска фи ло со фи ја ви ди по ла ри те те као осно ву по стан ка и 
функ ци о ни са ња све га, про ме на и на пре дак не на ста ју из кон флик та раз-
ли ка, већ из тран ссу бјек тив не укљу чи во сти и кон стант ног про це са транс-
фор ма тив но сти, од но сно у хар мо ни зо ва њу раз ли ка као на чи на про на ла-
же ња одр жи вог ре ше ња и обез бе ђи ва ња за јед нич ког раз во ја [Yaqing 2018: 
178]. Ме ђу тим, ова кав став је до ве ден у пи та ње прак тич ним де ло ва њем 
ки не ске спољ не по ли ти ке, а на ро чи то у од но си ма са САД. Пе кинг ис ти че 
да је аме рич ко раз у ме ва ње ме ђу на род них од но са и гло бал не без бед но сти 
за ста ре ло и да је ба зи ра но на прин ци пу хе ге мо ни је, тра ди ци о нал не по-
ли ти ке мо ћи и уни ла те ра ли зма. Као илу стра ци ју ово га узи ма мо Бе лу 
књи гу о на ци о нал ној од бра ни НР Ки не из 2019, у ко јој се но во ди да су 
ме ђу на род ни без бед но сни си стем и по ре дак у ве ли кој ме ри иза зва ни хе ге-
мо ни змом, тра ди цио нал ном по ли ти ком мо ћи, уни ла те ра ли змом и кон стант-
ним ре ги о нал ним кон флик ти ма. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве сво је без бед-
но сне и од брам бе не стра те ги је кре и ра ју та ко да од го ва ра ју уни ла те ра ли зму 
и под стре ки ва њу гло бал них су ко ба [Xin hu a net 2019]. Та ко ђе, ви со ки по-
ли тич ки зва нич ник и ди пло ма та НР Ки не, Јанг Ђи еч (Yang Ji ec hi) из ја вио 
је да САД ни су ви ше у по зи ци ји да са ме про це њу ју успе шност њи хо ве де-
мо кра ти је и ни во за шти те и по што ва ња људ ских пра ва, већ би то тре ба ло 
да ура ди ме ђу на род на за јед ни ца и др жа ве ши ром све та. У том кон тек сту, 
гло бал на рав но те жа сна га не до зво ља ва да САД сво је ви ђе ње уре ђе ња и 
функ ци о ни са ња ме ђу на род ног по рет ка на ме ћу као вред но сну је ди ни цу 
или упо ри шну тач ку тог истог ме ђу на род ног по рет ка, јер За пад но ми шље-
ње ни је гло бал но јав но мње ње. Та ко ђе, САД сво јим спољ но по ли тич ким 
по на ша њем и фи нан сиј ском хе ге мо ни јом кре и ра ју број не пре пре ке ста бил-
ном функ ци о ни са њу ме ђу на род ног по рет ка [Nik kei Asia, 2021]. Ова кав став 
НР Ки не мо же мо по сма тра ти са не ко ли ко аспе ка та. Нај пре, мо же мо разу-
ме ти као још јед ну у ни зу по твр да да НР Ки на ви ше не ће би ти па сив ни 
по сма трач, већ ак тив ни де лат ник у из град њи струк ту ре гло бал не вла да-
ви не. Да кле, сво јим де ло ва њем НР Ки на по твр ђу је да су За пад ном еко ном-
ском мо де лу и си сте му вред но сти, а по ко ме је НР Ки на и ус пе ла да реа-
ли зу је „ре зул та те по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” нео п ход не про ме не у 
сми слу ре ал ног од сли ка ва ња по зи ци ја зе ма ља у раз во ју. 

Ме ђу ки не ским те о ре ти ча ри ма вла да иде ја да по сто је ћи ме ђу на род-
ни по ре дак па ти од не ко ли ко не до ста та ка и са мим тим ди рект но ло ше 
ути че на гло бал ну ста бил ност и раз вој. Нај пре, ме ђу на род ни по ре дак 
ко ји су САД ус по ста вља ле на кон за вр шет ка Хлад ног ра та не од сли ка ва 
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све очи глед ни је про ме не ко је на ста ју као по сле ди ца еко ном ског раз во ја 
зе ма ља у раз во ју. Ин си сти ра њем на та квом ме ђу на род ном по рет ку, ко ји 
је ујед но и од сли ка ва ње нео др жи ве гло бал не рав но те же сна га, по тре бе 
зе ма ља у раз во ју се или мар ги на ли зу ју или је њи хо ва ре а ли за ци ја усло-
вље на по ли тич ким, вој ним и/или без бед но сним зах те ви ма. Ме ђу на род не 
ин сти ту ци је на ста ле у та квом по рет ку не ре ша ва ју про бле ме гло бал ног 
раз во ја, већ ства ра ју ам би јент у којем се про ду бљу је јаз из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних [  2008]. Струк ту ре мо ћи про из во де не сра зме ре оте жа ва-
ју ће за гра ђе ње ме ђу на род ног си сте ма. Не по ду дар но сти ствар не мо ћи у 
ме ђу на род ној за јед ни ци и фор ма ли зо ва не мо ћи у ње ним по сто је ћим ин-
сти ту ци ја ма, упа дљи во ука зу ју у ком оби му по сто је ћи мул ти по ла ри зам 
по се ду је по себ но сти ко је ни су ува же не, а де лу ју у те ку ћем ус по ста вља њу 
ме ђу на род ног си сте ма [Stefanović-Štam buk 2008: 34]. Ово је НР Ки на и 
по твр ди ла кре и ра њем број них но вих гло бал них и ре ги о нал них фи нан-
сиј ских и без бед но сних ин сти ту ци ја, ме ха ни за ма или аран жма на са рад ње, 
као што су Азиј ска бан ка за ин ве сти ци је у ин фра струк ту ри и Шан гај ска 
ор га ни за ци ја за са рад њу. Уо ста лом, НР Ки на је спро во ђе њем „по ли ти ке 
ре фор ме и отва ра ња” по ста ла је дан од нај ак тив ни јих ре кон струк то ра 
по сто је ћих и кон струк тор но вих ме ђу на род них ин сти ту ци ја, чи ји је рад 
ба зи ран на са свим дру га чи јим вред но сти ма од оних ко је ну ди Аме ри ка 
са ње ним са ве зни ца ма [Мitrović 1995; 2018: 18]. Упра во у овим ин сти туци-
ја ма НР Ки на де мон стри ра сво је ка па ци те те струк ту рал не мо ћи ус по ста-
вља ња но вог ти па ме ђу др жав них од но са. Прин ци пи раз ви ја ња са рад ње 
у окви ру, од стра не Ки не ини ци ра них ин сти ту ци ја, по де сни су ки не ском 
раз у ме ва њу оја ча ва ња ре ги о нал не и/или гло бал не по зи ци је сва ке укљу-
че не др жа ве, а са мим тим и ин сти ту ци је. У збир ном де ло ва њу до при но се 
гло бал ном раз во ју. 

Овим пу тем НР Ки на по ку ша ва да ме ђу на род ни по ре дак про ме ни 
из ну тра. За про ме не ко је се де ша ва ју из ну тра, НР Ки на ве ру је да ства ра-
ју ат мос фе ру при хва та ња ки не ског ау то ри те та, а не на ме та ње ки не ских 
иде ја и стан дар да раз во ја. Бу ду ћи да про ме не на ста ју за јед нич ким де ло-
ва њем из ну тра, ов де се на ме ће пи та ње ре ци про ци те та, за ко је ки не ска 
стра на ис ти че да је од при о ри тет ног зна ча ја за ме ђу др жав не од но се. Да кле, 
оста је не ја сно на ко ји на чин др жа ве еко ном ски, по ли тич ки и вој но слаби-
је у од но су на НР Ки ну пру жа ју ре ци про ци тет и да ли то мо же мо схва-
ти ти као не ки об лик усло вља ва ња и/или на ме та ња ки не ских на ци о нал них 
ин те ре са као при о ри тет них? Из ово га мо же мо за кљу чи ти да НР Ки на 
по сто је ће раз ли ке пр во же ли да при бли жи соп стве ном ви ђе њу и раз у ме-
ва њу на чи на ус по ста вља ња ме ђу на род ног по рет ка, а по том да се дру га 
стра на ак тив но при др жа ва хар мо ни за ци је ус по ста вља ња за јед нич ких 
ин те ре са, али та ко да не иза зи ва ју ре а ли за ци ју ки не ских на ци о нал них 
ин те ре са и спољ но по ли тич ких ини ци ја ти ва ко је у се би но се ја сне ге о по-
ли тич ке и ге о е ко ном ске пред зна ке. С дру ге стра не, по је ди ни ис тра жи ва чи 
на гла ша ва ју да се ре ци про ци тет не ве зу је са мо за ре а ли за ци ју се бич них 
ин те ре са, већ да је ве ли ки за ма јац про ду бљи ва њу мул тила те рал не са рад ње 
и хар мо ни за ци ји ин те ре са зе ма ља чла ни ца, јер се по је ди нач ни ин те ре си 
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зе ма ља чла ни ца и мул ти ла те рал ног аран жма на не мо гу по сма тра ти као 
изо ло ва не, већ ме ђу соб но уве за не и на до пу њу ју ће је ди ни це [Yaqing 2020]. 
Ки не ски ис тра жи вач Ћин Ја ћинг [Qin Yaqing 2018: 303] на гла ша ва да је 
ре ци про ци тет злат но пра ви ло ре а ли за ци је на ци о нал них ин те ре са. Са свим 
ра зу мљи во, све је ово у слу жби при хва та ња НР Ки не као др жа ве ко ја до-
при но си гло бал ном раз во ју, а не др жа ве чи је ак ци је од го ва ра ју по на ша њу 
ву ка рат ни ка (wolf war ri or di plo macy) [Che um and Wil helm 2021].

СИ СТЕМ ГЛО БАЛ НЕ ВЛА ДА ВИ НЕ И НР КИ НА

Гло бал на владавинa од ре ђу је се као си стем од но са ус по ста вљан кроз 
де ло ва ње и де фи ни са ње пра ви ла ин сти ту ци ја ма и про це си ма, а чи ји је 
крај њи циљ обез бе ђи ва ње гло бал ног раз во ја и пре ва зи ла же ња гло балних 
иза зо ва [Wang and Ro se nau 2009: 5–6]. Та ко ђе, по је ди ни ис тра жи ва чи гло-
бал ну вла да ви ну де фи ни шу као клуб ко ји је фо ку си ран на пре ва зи ла же-
ње гло бал них иза зо ва, кроз обез бе ђи ва ње јав них до ба ра на гло бал ном 
ни воу. Тим пу тем, кре и ра се гло бал ни нор ма тив ни оквир, ко јим се убр за-
ва/олак ша ва и про ши ру је по сто је ћа ме ђу на род на са рад ња при ли ком до-
но ше ња од лу ка [Mor ton 2017: 17]. Сте фа но вић-Штам бук [2009: 420], пак, 
ис ти че, да нај ве ћа сла бост гло бал не вла да ви не упра во ле жи у при де ву 
гло бал ни, јер се њи ме упу ћу је на сте пен ујед на че но сти ко ји се у ствар-
но сти уз нај бо љу во љу и пу ну сло бо ду ма ште, не мо же про на ћи, из раз-
ло га што пла не та је сте јед на, али свет ни је је дан. У том сми слу, сла бост 
се ви ди у чи ње ни ци по ста вља ња гло бал ног зах те ва за свет ко ји ни је 
ин те гра лан, јер не по сто ји је дан це ли је дин стве ни свет, већ ви ше „де ли-
мич них све то ва”. Из то га про из ла зи да гло бал на вла да ви на не мо же да 
бу де пот пу на из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, из раз ло га по де ље но сти све та 
на раз ви је не, не раз ви је не и зе мље у раз во ју. По том, де об на ли ни ја у ви ду 
кул ту ра и ре ли ги ја ука зу је да на ро ди ши ром све та на се би свој ствен, 
да кле раз ли чи ти на чин, до жи вља ва ју циљ и ме то де „ујед на ча ва ња” све-
та. Илу стра ти ван при мер то га пред ста вља вој ни из воз де мо кра ти је. У 
том сми слу, мо же мо раз у ме ти да се ре ла ци о ни зам НР Ки не од сли ка ва у 
ње ним ам би ци ја ма да „угра ди” сво је еле мен те (ин те ре се и иде је) у си стем 
гло бал не вла да ви не, што пак, пред ста вља као хар мо ни за ци ју и за јед нич-
ко уче ње. Ис ти че се да је то у слу жби ја ча ња гип ко сти и при ла го дљи во-
сти гло бал ног упра вља ња гло бал ној ди на ми ци ме ђу др жав них од но са и 
про ме на у од но си ма мо ћи. Пра те ћи при ро ду ло ги ке ова ко пре до че них 
де фи ни ци ја и „ма гло ви то сти” кон цеп та гло бал не вла да ви не, мо же мо 
пре по зна ти не ко ли ко ње го вих глав них ка рак те ри сти ка, ме ђу ко ји ма се 
као пр ва из два ја усло вље ност ка рак те ра си сте ма гло бал не вла да ви не 
гло бал ном рав но те жом сна га. У том сми слу, си стем гло бал не вла да ви не 
од сли ка ва гло бал ну рав но те жу сна га, као и ам би ци је др жа ва да про ме не 
или за др же сво ју гло бал ну по зи ци ју мо ћи. По том, као ње го ва сле де ћа 
ка рак те ри сти ка при ме ћу је се да тај исти си стем ди рект но мо же ути ца ти 
на про цес гло бал ног по зи ци о ни ра ња зе ма ља у раз во ју, по прин ци пу да се 
ис прав ност њи хо вих на ци о нал них ин те ре са (не) ме ри по и сто ве ћи ва њем 
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са на ци о нал ним ин те ре си ма нај моћ ни јих др жа ва све та. Сто га, гло бал на 
вла да ви на као си стем у стал ном на ста ја њу са го ре на ве де ним ка рак те ри-
сти ка ма пред ста вља јед ну од иде ја и кон крет них прак си ко ја се мо же 
об ја сни ти ко ри шће њем ре ла ци о ни стич ке те о ри је ме ђу на род них од но са, 
бу ду ћи да она ис ка зу је од но се ко ји по сто је из ме ђу аге на та и ус по ста вље не 
струк ту ре од но са. Пре ма раз у ме ва њу ове шко ле, од нос ути ца ја је дво сме-
ран. С јед не стра не, др жа ва кроз сво је спољ но по ли тич ко де ло ва ње и у 
скла ду с при ро дом и оп се гом мо ћи и стра те шког кре ди би ли те та по куша-
ва да ство ри ат мос фе ру или кон текст ко ји ће би ти у слу жби по др жа ва ња 
или ре де фи ни са ња по сто је ће гло бал не рав но те же сна га. С дру ге стра не, 
већ ус по ста вље на струк ту ра гло бал ног упра вља ња те жи да упра вља по-
на ша њем др жа ва, што се пред ста вља као обез бе ђи ва ње пред ви дљи во сти 
по на ша ња. 

Ка да се ова ко по ста вље ни кон цепт, од но сно си стем гло бал не вла да-
ви не ана ли зи ра из угла ки не ске спољ не по ли ти ке, уо ча ва мо не ко ли ко чи-
ње ни ца: НР Ки на ви ше не пред ста вља изо ло ва ну је ди ни цу ме ђу на род ног 
дру штва, већ ак тив ног де лат ни ка у адап тив но сти гло бал не вла да ви не и 
гло бал не рав но те же сна га про ме на ма ко је са ма ства ра кон ти ну и ра ним 
„уно ше њем” сво јих на ци о нал них ин те ре са у си стем гло бал не вла да ви не. 
Пра те ћи ло ги ку ства ри, си стем гло бал не вла да ви не био би у слу жби по-
др жа ва ња ки не ског ви ђе ња гло бал не рав но те же сна га и ки не ске по зи ци је 
у ме ђу на род ном по рет ку. Ова кво по на ша ње НР Ки не са свим је оче ки ва-
но из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, оче ки ва но је да љом ре а ли за ци јом ре зул-
та та „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња”, ка да је НР Ки на по ка за ла не са мо 
да на пу шта кон цепт са мо до вољ но сти, већ и да кроз стра те шко по на ша ње 
тре нут ну гло бал ну рав но те жу сна га при ла го ђа ва ре а ли за ци ји иде је Сре-
ди шњег цар ства. Да кле, НР Ки на сво ју спољ ну по ли ти ку не са мо да при-
ла го ђа ва ме ђу на род ним пра ви ли ма, већ и са ма кре и ра усло ве и на чи не 
оства ри ва ња гло бал не ме ђу за ви сно сти, што пак по је ди не др жа ве ин тер-
пре ти ра ју као ки не ску агре сив ност [Mi tro vic 2019]. Та ко ђе, ова кво по на-
ша ње у спољ ној по ли ти ци мо же мо раз у ме ти и као чи ње ни цу да Пе кинг 
у сво јим стра те ги ја ма и ини ци ја ти ва ма, ме ђу на род ни си стем не до жи-
вља ва ви ше као про стор за спро во ђе ње ре во лу ци је, већ као про стор за 
ре а ли за ци ју (гео)по ли тич ких и (гео)еко ном ских ин те ре са. Да кле, ки не ско 
ин те гри са ње у ме ђу на род ну за јед ни цу мо же мо опи са ти као ки не ско на-
пу шта ње схва та ња се бе као за ро бље ни ка гло бал не бор бе са оста лим ве-
ли ким си ла ма, тј. као раз ви ја ње иде је о се би као сре ди шњем „игра чу у 
ин те гри са ном све ту” [Стефановић-Штам бук 2010]. Ова кву по став ку ства-
ри, ја сно уо ча ва мо па жљи вом ана ли зом зва нич них ки не ских стра те шких 
до ку ме на та и го во ра ки не ских зва нич ни ка. На и ме, у Бе лој књи зи на цио-
нал не од бра не НР Ки не из 2015. го ди не, ко ја се узи ма и као пр ва вој на 
стра те ги ја НР Ки не, мо же мо про чи та ти да се у гло бал ној рав но те жи сна га 
и струк ту ри си сте ма гло бал ног упра вља ња од ви ја ју исто риј ске про ме не. 
Ки на као ве ли ка раз вој на еко но ми ја, су сре ће се са број ним без бед но сним 
и еко ном ским прет ња ма и иза зо ви ма, што зна чи да је пред Ки ном ве о ма 
те жак за да так у обез бе ђи ва њу на ци о нал ног ује ди ње ња, очу ва ња те ри то-
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ри јал ног ин те гри те та и ре а ли за ци је раз вој них ци ље ва и пла но ва [The 
Sta te Co un cil of the PRC, 2015]. НР Ки на се су о ча ва са ве о ма ком пли ко ва-
ним пи та њем при хва та ња ки не ских идеј них ре ше ња и ам би ци о зних и 
кон тро верз них ини ци ја ти ва као мо то ра гло бал ног раз во ја и упо ри шне 
тач ке у обез бе ђи ва њу гло бал не без бед но сти. Ме ђу тим, за ки не ске те о ре-
ти ча ре ово пи та ње не ве зу је се са мо за ки не ску спољ ну по ли ти ку, већ и 
за САД и ње не са ве зни це, у сми слу да ли оне по се ду ју до вољ но ка па ци-
те та у при ла го ђа ва њу про ме ње ним струк ту ра ма од но са и по зи ци ја ма 
зе ма ља у раз во ју, бу ду ћи да су се на ви кле да дик ти ра ју ме ђу на род на 
пра ви ла по сло ва ња и стан дар де у обез бе ђи ва њу без бед но сти ко је дру ге 
др жа ве мо ра ју не у пит но по што ва ти [Wang 2018]. До жи вљај ло мље ња 
За пад не хо мо ге ни зо ва не це ли не ус по ста вље не на кон за вр шет ка Хлад ног 
ра та, на ро чи то је био ин тен зи ви ран ка да је ки не ски пред сед ник Си Ђин-
пинг (Xi Jin ping) ме ђу на род ним парт не ри ма по ну дио ус по ста вља ње „за-
јед ни це за јед нич ке суд би не чо ве чан ства” (com mu nity of com mon de stiny 
for hu man kind –  – ren lei mingyun gong tong ti) и ти ме по чео 
тра си ра ти пут НР Ки ни ко ји под ра зу ме ва ин си сти ра ње да ме ђу на род на 
за јед ни ца, а пр вен стве но За пад, по шту је ви тал не ки не ске на ци о нал не 
ин те ре се. 

Пре ма ки не ском раз у ме ва њу, За јед ни ца се ре а ли зу је по основ ним 
прин ци пи ма ко ји су по де ље ни у че ти ри ка те го ри је: 1) кон сул та ци је; 2) 
парт нер ство; 3) раз вој и 4) ди ја лог. Кон сул та ци је пред ста вља ју јед ну од 
нај зна чај ни јих ка рак те ри сти ка де мо кра ти је и, та ко ђе, тре ба ло би да бу ду 
је дан од глав них на чи на у раз во ју си сте ма гло бал не вла да ви не кроз хар-
мо ни зо ва ње на ци о нал них ин те ре са др жа ва. У том кон тек сту, ки не ска 
стра на се за ла же за раз вој сво је вр сног об ли ка „кон сул та тив не де мо кра-
ти је”, ко ја под ра зу ме ва јед на кост др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, од су-
ство хе ге мо ни је, ус по ста вља ње гло бал не рав но те же сна га ко ја ће, за и ста, 
од сли ка ва ти ре ал ну по зи ци ју и ка па ци тет мо ћи зе ма ља у раз во ју [To bin 
2018]. Ово је на ро чи то зна чај но, ако има мо на уму да НР Ки на не по др жа-
ва вој не и кла сич не си сте ме са ве зни штва, већ за го ва ра Но ви кон цепт без-
бед но сти (  – xin an qu an guan), ко ји је ба зи ран на кон сул та ција ма, 
стал ном из на ла же њу и хар мо ни зо ва њу раз ли чи тих ин те ре са с ци љем 
раз во ја за јед нич ког по ве ре ња, де ље них ко ри сти и парт нер ске јед на ко сти 
др жа ва [Xi ong 2009]. Да кле, кон сул та ци је зна че од но се, а од но си су осно-
ва из ко је из ви ре моћ. Свод но, фо кус вла да ју ћих ели та тре ба ло би да 
бу де на ства ра њу што ве ћег бро ја „по ве зни ца” као окви ра за пре ва зи ла-
же ње за јед нич ких иза зо ва. Уко ли ко моћ из ви ре из од но са, та иста моћ не 
мо же се то ли ко кон тро ли са ти, ко ли ко се она усме ра ва и ор ке стри ра. По-
ве зи ва ње раз ли чи то сти у је дин стве ну це ли ну, да ле ко је бо ље за гло бал ни 
раз вој и без бед ност не го по сто ја ње обич ног ску па не по ве за них де ло ва 
[Sla ug hter 2009]. Ово нас уво ди у дру ги прин цип ства ра ња За јед ни це, а то 
је парт нер ство (part ner ship). Пре ма по је ди ним те о ре ти ча ри ма, парт нер-
ство, од но сно парт нер ска ди пло ма ти ја (part ner ship di plo macy), пред ста-
вља је дан од на чи на у ки не ским ам би ци ја ма ства ра ња струк ту ре од но са, 
а по сле дич но и кон тек ста у ко јем ће НР Ки на би ти при хва ће на као бе не-



191

во лент на си ла и до бро чи ни тељ гло бал ном раз во ју, ми ру и без бед но сти 
[To bin 2018]. На кон то га, из два ја се раз вој, као је дан од основ них и захте-
ва них прин ци па у ства ра њу За јед ни це. Пре ма ки не ском ви ђе њу раз вој је 
осно ва ис ко ре њи ва ња си ро ма штва, а са мим тим и те ро ри зма, ре ли гиј ског 
екс тре ми зма и се па ра ти зма. Сто га, др жа ве ши ром све та тре ба ло би да за-
јед нич ким и ко ор ди ни са ним ак ци ја ма ра де на гло бал ном раз во ју. Ово је 
од на ро чи те ва жно сти за по ли тич ку и без бед но сну ста би ли за ци ју зе ма ља, 
ко је по се ду ју огро ман ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски зна чај по гло бал ни 
раз вој [To bin 2018]. На по слет ку, из два ја се и ди ја лог. НР Ки на за сту па 
ста но ви ште да се без бед но сни иза зо ви мо ра ју пре ва зи ла зи ти во ђе њем ди-
ја ло га и тра же њем за јед нич ког и одр жи вог ре ше ња, а не под стре ки ва њем 
тр ке у на о ру жа њу [To bin 2018]. Ме ђу тим, на овом ме сту се, по но во, може-
мо вра ти ти на пи та ње ки не ског (не)по др жа ва ња ди ја ло га и кон сул та тив-
не ди пло ма ти је ка да је реч о ње ним ср жним на ци о нал ним ин те ре си ма, 
где мо же мо из дво ји ти Ју жно ки не ско мо ре и Син ђанг. 

МИ РО ЉУ БИ ВИ РАЗ ВОЈ У ПРАК СИ – НО ВА ПО НУ ДА  
ГЛО БАЛ НОМ РАЗ ВО ЈУ?

Ми ро љу би ви раз вој (  – he ping faz han) као ди пло мат ски дис-
курс и спољ но по ли тич ка прак са НР Ки не пред ста вља ре фор му ли сан кон-
цепт ко ји је Џенг Би ђи ен (Zheng Bi jien) та да шњи за ме ник ди рек то ра Пар-
тиј ске шко ле Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је НР Ки не, на 
Бо ао фо ру му одр жа ном 2003. го ди не пред ста вио ме ђу на род ним парт не-
ри ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, НР Ки на ће сво је ам би ци је у гра ђе њу хар-
мо нич ног све та и ус по ства ља њу гло бал не мре же парт не ра за сни ва ти на 
плат фор ми ми ро љу би вог успо на (  – he ping ju e qi) [Hayoun 2009]. 
Ре фор му ли са ње ре чи „успон” у реч „раз вој” на ста ло је као по сле ди ца 
не га тив ног при зву ка иза зван исто риј ским све до чан стви ма. У том сми слу, 
та да шњи ки не ски пред сед ник и ли дер че твр те ге не ра ци је вла сти КП Ки не 
у го во ру „Ки не ски успон је при ли ка за Ази ју” вр ши се ман тич ку за ме ну, 
и та ко ми ро љу би ви успон по ста је ми ро љу би ви раз вој [Popović 2018]. По-
сто је раз ли чи та од ре ђе ња ми ро љу би вог раз во ја. Нај пре, НР Ки на на зва-
нич ном/про па ганд ном ни воу ми ро љу би ви раз вој де фи ни ше као: „Ки на 
би тре ба ло да пу тем соп стве ног раз во ја до при но си обез бе ђи ва њу гло бал ног 
ми ра. Ки на би свој раз вој тре ба ло да ба зи ра на соп стве ним ре сур си ма, 
ре фор ма ма и ино ва ци ја ма, али да исто вре ме но отво ри сво ја вра та пре ма 
ме ђу на род ној за јед ни ци и учи од дру гих др жа ва” [Gov.Cn, 2011]. У истом 
кон тек сту, ми ро љу би ви раз вој под ра зу ме ва, да уко ли ко јед на зе мља жели 
да се раз ви ја, она мо ра до зво ли ти и дру ги ма да се раз ви ја ју у исто вре ме. 
Јед на ко та ко – уко ли ко Ки на же ли да бу де без бед на, мо ра на сто ја ти да 
се и дру ге осе ћа ју без бед ним [Dai 2011: 20]. У том сми слу, мо же мо при ме-
ти да ми ро љу би ви раз вој на ста је као по ку шај ки не ског од го во ра не са мо 
на про ме ње не усло ве, рав но те жу сна га, иза зо ве и мо гућ но сти на гло бал-
ном ни воу, већ и по тре ба ма до ма ћег ки не ског ста нов ни шта на ста ле као 
ре зул тат ви ше де це ниј ског ки не ског еко ном ског раз во ја. У истом кон тек сту, 
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по је ди ни те о ре ти ча ри на гла ша ва ју да ми ро љу би ви раз вој пред ста вља ки-
не ски по ку шај ду бљег по ве зи ва ња Ки не и ме ђу на род не за јед ни це, оства-
ри ва ња дру штве не ко хе зи је и бор бе за моћ [Hayoun 2009]. Пра те ћи ову 
ло ги ку мо же мо ре ћи да ми ро љу би ви раз вој пред ста вља ки не ски по ку шај 
исто вре ме не и па ра лел не ре а ли за ци је ка ко спољ но по ли тич ких ци ље ва, 
без иза зи ва ња ме ђу на род не за јед ни це, та ко и ци ље ва на рав ни уну тра шње 
по ли ти ке. Ови ци ље ви не мо гу сe по сма тра ти као одво је не ка те го ри је, 
већ као ме ђу соб но по ве за ни „ко ло се ци”, ко ји ства ра ју ат мос фе ру са рад ње 
као ди рект ног до при но са ре а ли за ци ји ки не ских на ци о нал них ин те ре са. 
Сто га, мо же мо ре ћи да од ре ђе ним де лом кроз дис курс ми ро љу би вог раз-
во ја НР Ки на од го ва ра на зах те ве ко је по ста вља „игра дво стру ког ни воа” 
(two le vel ga me). На и ме, на овај на чин, јед на др жа ва мо ра да при бли жи 
или по ми ри ме ђу на род не и до ма ће зах те ве та ко да не иза зо ве по до зре ње 
ме ђу на род не за јед ни це и не под јар ми по ли тич ки ле ги ти ми тет на до ма ћем 
пла ну [Put nam 1988]. У том сми слу, ре ла ци о ни стич ки дис курс ми ро љу-
би вог раз во ја за сно ван је на стра те шкој ло ги ци дво стру ког ба лан си ра ња, 
од но сно, на ло ги ци ства ра ња рав но те же из ме ђу спољ ног ба лан си ра ња 
(ex ter nal ba lan cing) и до ма ћег ба лан си ра ња (in ter nal ba lan cing) [Wang 2010]. 
За по тре бе овог ра да, као ци ље ве за уво ђе ње дис кур са ми ро љу би ви раз вој, 
уз на гла ша ва ње да ли ста ни је ис цр пље на, мо же се из дво ји ти сле де ће:

1. По бољ ша ње ки не ског ими џа у ме ђу на род ној за јед ни ци уз раз вој 
мре же ме ђу на род них парт не ра;

2. Ба лан си ра ње ге о по ли тич ким и без бед но сним стра те ги ја ма САД;
3. Одр жи ви раз вој – бор ба про тив кли мат ских про ме на; 
4. Вој на мо дер ни за ци ја НР Ки не.

Сви ови ци ље ви пред ста вља ју и раз ло ге за уво ђе ње ми ро љу би вог 
раз во ја.

По бољ ша ње ки не ског ими џа у ме ђу на род ној за јед ни ци  
уз раз вој мре же ме ђу на род них парт не ра

Од по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не изо ла ци је ко ју је услед не ра зу-
ме ва ња тре нут ка иза бра ла као за шти ту од екс пан зи о ни стич ког по на шања 
по је ди них др жа ва, НР Ки на је по ста ла је дан од нај ди на мич ни јих ак те ра 
у ме ђу на род ној за јед ни ци. Ка ко је ре а ли зо ва ла ре зул та те „по ли ти ке ре-
фор ме и отва ра ња”, та ко је и ње но спољ но по ли тич ко по на ша ње би ва ло 
све ак тив ни је и гло бал ни је не са мо по оп се гу, већ и по ка рак те ру. НР Ки на 
је де мон стра ци јом но во сте че не по ли тич ке, еко ном ске и без бед но сне по-
зи ци је, те и струк ту рал не мо ћи учи ни ла да се ње ни крај њи на ци о нал ни 
ци ље ви об ја шња ва ју ве о ма по ла ри зо ва ним де ба та ма. С јед не стра не, 
за па жа мо иде је да НР Ки на ре ли за ци јом ре зул та та „по ли ти ке ре фор ме и 
отва ра ња”, а по том и по ну дом ме ђу на род ним парт не ри ма „Ини ци ја ти ве 
по јас и пут”, бес пре кид но у си стем гло бал ног упра вља ња уно си сво је еле-
мен те и стра те ги је, ко ји се до жи вља ва ју као ди рек тан до при нос из ну тра 
ка спо ља у обез бе ђи ва њу ме ђу на род не без бед но сти и раз во ја и као иници-
ја ти ве ко је ће ре фор ми са ти/де мо кра ти зо ва ти гло бал ну рав но те жу сна га 
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та ко да она за и ста од сли ка ва ре ал ну по зи ци ју зе ма ља у раз во ју [Mol dicz 
2018]. С дру ге стра не, по је ди не др жа ве чи ји су по ли тич ки и еко ном ски 
си сте ми, а са мим тим и иден ти тет ба зи ра ни на са свим дру га чи јим вред-
но сним по сту ла ти ма то исто по на ша ње НР Ки не не раз у ме ју као до при-
нос обез бе ђи ва њу ме ђу на род не ста бил но сти и раз во ја, већ на про тив као 
де лат но сти ко је иза зи ва ју по сто је ћи ме ђу на род ни по ре дак [Miršajmer 
2017]. По ста вља се пи та ње да ли „зе мља сви ле” ски да сви ле не ру ка ви це? 
[Митровић 2021]. Исто вре ме но, чи ње ни ца о по сто ја њу ова ко по ла ри зо-
ва них де ба та го во ри нам у при лог то ме да НР Ки на још увек пред ста вља 
не по зна ни цу ме ђу на род ној за јед ни ци. Су о ча ва ње са чи ње ни цом да број не 
др жа ве ши ром све та до жи вља ва ју НР Ки ну као по тен ци јал ног иза зи ва ча, 
не по у зда ног парт не ра и др жа ву чи је се еко ном ско по на ша ње де фи ни ше 
не као обез бе ђи ва ње гло ба ног раз во ја, већ као об лик еко ном ског екс пан-
зи о ни зма, на мет ну ло је ру ко вод ству КП Ки не оба ве зу да про ми сли о ки-
не ском ими џу у ме ђу на род ним од но си ма. Као ве ли ки не до ста так у ки не-
ском по на ша њу на гла ша ва се од су ство тран спа рент но сти и ор га ни зо ва ња 
јав них рас пра ва ко је се ди рект но ти чу не са мо ре а ли за ци је ки не ских 
спољ но по ли тич ких ини ци ја ти ва, већ фор ме и са др жа ја са рад ње НР Кине 
са ме ђу на род ним парт не ри ма. Да кле, ка ко би сво ју са рад њу са др жа ва ма 
ши ром све та учи ни ла по сто ја ни јом, ста бил ни јом, пред ви дљи ви јом и при-
јем чи ви јом ме ђу на род ним парт не ри ма, НР Ки на је на чи ни ла низ стра-
те шких ко ра ка. Ти ко ра ци, пр вен стве но осло ње ни на рад про па ганд них 
мре жа, фо ку си ра ју се на пред ста вља ње НР Ки не као кре ди бил ног, по у зда-
ног и во ље ног парт не ра (cre di ble, lo va ble, and re spec ta ble) [CNN, 2021]. Ме-
ђу тим, мо же мо ре ћи да ве ли ки про блем ле жи у чи ње ни ци да се НР Ки на 
осла ња на де ло ва ње ме ха ни за ма про па ган де, а не ре ал них по ка за те ља, 
чи ме се по но во не ства ра мо гућ ност за одр жа ва ње јав них рас пра ва у ко-
ји ма ће уче ство ва ти не са мо пред став ни ци вла сти, већ и пред став ни ци 
ци вил ног сек то ра и струч ња ка за да те обла сти. Та ко се сти че ути сак да 
НР Ки на на ме ће иде ју да су ње не ода бра не стра те ги је је ди на нај бо ља 
мо гу ћа ре ше ња, што бу ди сум њу не са мо пре ма ки не ским про кла мо ва ним 
иде ја ма хар мо ни за ци је ин те ре са, већ и да се НР Ки на при ла го ђа ва ло кал-
ним усло ви ма на те ре ну у ре а ли за ци ји спољ но по ли тич ких ини ци ја ти ва 
при че му на гла ша ва да сва ка др жа ва има пра во да би ра соп стве ни раз вој 
и по ли тич ко уре ђе ње. С дру ге стра не, пак, сва ка др жа ва ко ја ода бе ре да 
про ду бљу је са рад њу са НР Ки ном у оба ве зи је да са ма кре и ра стра те ги је 
ка ко би за шти ти ла сво је на ци о нал не ин те ре се или план ски усме ра ва ла 
са рад њу са НР Ки ном ка сек то ри ма за ко је ве ру је да до при но се по ли тич кој 
ста би ли за ци ји, обез бе ђи ва њу без бед но сти и одр жи вом еко ном ском раз во ју.

Ши ре ње гло бал не мре же парт не ра, за НР Ки ну је од на ро чи тог зна-
ча ја, бу ду ћи да др жа ве ко је су кључ не за ре а ли за ци ју ње них на ци о нал них 
ин те ре се, на ла зе се или под вој ном кон тро лом, санк ци ја ма или су бли ски 
парт не ри САД. Та ко ђе, по бољ ша ње ими џа НР Ки не у ме ђу на род ној за-
јед ни ци за њу је од при о ри тет ног зна ча ја, бу ду ћи да је је дан од ки не ских 
спољ но по ли тич ких ци ље ва ства ра ње за јед ни це са за јед нич ком суд би ном 
чо ве чан ства. Ства ра ње та кве за јед ни це ни је мо гу ће, уко ли ко НР Ки на са 
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ме ђу на род ним парт не ри ма не ус по ста ви са рад њу ре ци про ци те та по ко јој 
ће НР Ки на би ти у по зи ци ји да као стра те шки кре ди би лан парт нер од-
ре ђу је кри те ри ју ме обо стра не/за јед нич ке до би ти, а да се та иста до бит 
пер ци пи ра као од го вор но по на ша ње у до при но су ме ђу на род ном раз во ју. 
Уо ста лом, ства ра ње гло бал не мре же парт не ра је, та ко ђе, зна чај но, јер је 
већ на по ме ну то да пред став ни ци ре ла ци о ни стич ке шко ле ми шље ња твр де 
да што јед на др жа ва има ви ше ме ђу на род них парт не ра то је она моћ ни ја, 
а што има ви ше бли ских ме ђу на род них при ја те ља то је ње на без бед ност 
на ви шем ни воу. Та ко ђе, у све ту ме ђу по ве за но сти и ме ђу за ви сно сти, зе-
мља ко ја има нај ве ћи број „по ве зни ца” (con nec ti ons) по ста ће „сре ди шњи 
играч” са ка па ци те ти ма да от кри је кључ ино ва ци ја и гло бал ног одр жи вог 
раз во ја. Ово је за НР Ки ну од при о ри тет ног зна ча ја, уко ли ко има мо на 
уму да је она по ста ла „свет ска ра ди о ни ца”, као и нај ве ћа тр го вач ка си ла 
на све ту и је дан од нај ве ћих да ва ла ца кре ди та и зај мо ва.

Ба лан си ра ње ге о по ли тич ким и без бед но сним  
стра те ги ја ма САД

У уни по лар ном ме ђу на род ном по рет ку НР Ки на је ода бра ла стра те-
ги ју ка ко иде о ло шког, та ко и праг ма тич ног не по др жа ва ња кла сич них 
вој них са ве за, ин си сти ра ју ћи на чи ње ни ци да они пред ста вља ју не са мо 
хлад но ра тов ску за о став шти ну, већ и по ли ти ку мо ћи ба зи ра ну на хе гемо-
ни зму. Овај став НР Ки на за сту па не са мо у зва нич ним до ку мен ти ма, као 
што је Chi na’s Po si tion Pa per on the New Se cu rity Con cept, већ и у прак-
тич но во ђе ној спољ ној по ли ти ци. Сва ка ко, ово стра те шко раз ми шља ње 
би ло је за сно ва но на ни зу ана ли за објек тив ног са гле да ва ња ме ђу на род ног 
по рет ка и ки не ске ре ал не по зи ци је у гло бал ној рав но те жи сна га. Уо ста-
лом, сва ка др жа ва кре и ра сво ју спољ ну и без бед но сну по ли ти ку и би ра 
ге о по ли тич ке и ге о е ко ном ске стра те ги је у скла ду са соп стве ним пре и-
мућ стви ма и огра ни че њи ма. По је ди ни те о ре ти ча ри на гла ша ва ју да спољ-
но ба лан си ра ње (ex ter nal ba lan cing) на „твр дим осно ва ма”, од но сно кроз 
осни ва ње вој них са ве зни шта ва, за НР Ки ну се у уни по лар ном ме ђу на-
род ном по рет ку кон тро ли са ном од стра не САД из са свим очи глед них 
раз ло га по ка зу је нео др жи вим [Wang 2010]. У том сми слу за НР Ки ну прак-
тич но и одр жи во ре ше ње би ло је „ме ко ба лан си ра ње” (soft ba lan cing) стра-
те шког по на ша ња САД, за ко је смо ви де ли да га НР Ки на на зва нич ном 
ни воу, на ро чи то у до ку мен ти ма Бе ле књи ге о на ци о нал ној од бра ни, до-
жи вља ва као хе ге мон ско и за сно ва но на тра ди ци о нал ној по ли ти ци мо ћи. 
Ме ко ба лан си ра ње је ба лан си ра ње за сно ва но на ди пло мат ским и стра-
те ги ја ма ин сти ту ци о на ли зо ва ња од но са ко ји ма се гра ди мре жа парт не ра 
углав ном у еко ном ској, по ли тич кој и еко ло шкој сфе ри, од но сно у оним 
обла сти ма у ко ји ма би НР Ки на на не вој ној, од но сно, ди пло мат ској рав ни 
ус пе ла да убла жи оп сег и ја чи ну де ло ва ња уни ла те рал не вој не по ли ти ке 
и по на ша ња САД [Pa pe 2005]. Да кле, иза зов за НР Ки ну ле жи упра во у 
чи ње ни ци да су САД као нај моћ ни ја си ла и са аспек та твр де и са аспек-
та ме ке мо ћи гра ди ле пост хлад но ра тов ски ме ђу на род ни по ре дак, та ко да 
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сва ки по ку шај из ра ста ња би ло ко је др жа ве у гло бал ну су пер си лу и так-
ма ца САД, на и ла зи на низ пре пре ка та ко да сва ка од њих или у збир ном 
де ло ва њу пред ста вља по тен ци јал ни оки дач за по кре та ње „тра ге ди је по-
ли ти ке ве ли ких си ла”. Ме ђу на род ни по ре дак ко ји су САД ус по ста вља ле 
са тим ци љем ба зи ран је на ни зу еко ном ских и без бед но сно-вој них са ве зни-
шта ва са пре кла па ју ћим члан стви ма у ко ји ма упра во САД има ју гра ви та-
ци о ну, од но сно те жи шну уло гу. У том сми слу, САД су мре жом парт нер-
ста ва ин сти ту ци о на ли зо ва них кроз еко ном ско-фи нан сиј ске ме ђу на род не 
ин сти ту ци је и вој на са ве зни штва за се бе из гра ди ле по зи ци ју мо ћи за 
ко ју ве ру ју да ће не у пит но од ре ђи ва ти ко ја др жа ва ис пу ња ва еко ном ске, 
по ли тич ке и без бед но сне усло ве да бу де део хо мо ге ни зо ва ног За пад ног 
све та, да на ње ној те ри то ри ји бу ду рас по ре ђе не аме рич ке вој не сна ге и да 
са мим тим бу де под ди рект ном аме рич ком за шти том. Има ју ћи све ово на 
уму мо же мо ви де ти зна чај ми ро љу би вог раз во ја НР Ки не у ње ним ам би-
ци ја ма ства ра ња но вог ме ђу на род ног по ли тич ког по рет ка уз па ра лел ну 
ели ми на ци ју хе ге мо ни зма и по ли ти ке мо ћи из ме ђу на род них од но са и 
им пле мен та ци ју пет прин ци па ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је [Митровић 
2021a]. Ме ђу тим, мо ра мо на гла си ти да је и кроз ме ко ба лан си ра ње НР 
Ки на по ка зи ва ла и цр ве ну ли ни ју, од но сно гра ни цу до ко је мо гу ићи САД 
у пи та њи ма ко је Ки на свр ста ва у гру па ци ју ме ша ња у уну тра шње ства-
ри или ви тал них на ци о нал них ин те ре са. У при лог то ме је и го вор Ћи јен 
Ћи че на (Qi an Qic hen) за го вор ни цом ОУН, ка да је на гла сио да Ки на не ма 
на ме ру да то ле ри ше хе ге мо ни зам свет ског по ли цај ца (САД), ка да је у пи-
та њу удар на ки не ски су ве ре ни тет и уну тра шња пи та ња [Митровић 2021а: 
193]. По ред то га, по је ди ни ки не ски ау то ри наглаша ва ју да је за НР Ки ну 
у ба лан си ра њу САД од при о ри те та да се при др жа ва ди пло мат ске стра те-
ги је моћ них др жа ва (  – xing da guo wa i ji ao zhan lue) [  
2000]. Је З’ченг (Ye Zic heng) ис ти че да би НР Ки на мо гла да пра ти пу та њу 
ова квог ти па по на ша ња она нај пре мо ра има ти ви сок ни во ме ђу на род ног, 
од но сно гло бал ног ути ца ја, ко ји се не ме ри ни во ом еко ном ског раз во ја 
или ви си ном БДП по гла ви ста нов ни ка [  2000]. Као што је већ било 
по ка за но, ја чи на и оп сег та кве вр сте ути ца ја ме ри се ни во ом стра те шког 
кре ди би ли те та ко ји НР Ки на ужи ва ме ђу ме ђу на род ним парт не ри ма. 

Одр жи ви раз вој – бор ба про тив кли мат ских про ме на

Ви ше де це ниј ско спро во ђе ње „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” до ве-
ло је до ре а ли за ци је ка ко по зи тив них ци ље ва та ко и до про у зро ко ва ња 
не га тив них по сле ди ца по бу ду ћу одр жи вост ки не ског раз во ја, ста бил но-
сти ки не ског дру штва и ле ги ти ми те та КП Ки не. Ме ђу по зи тив ним ре зул-
та ти ма мо гу се из дво ји ти зна чај но по бољ ша ње ква ли те та жи во та гра ђа на 
– ис ко ре њи ва ње си ро ма штва и ап со лут ног си ро ма штва, ме ња ње тех но ло-
шке, вој не и ин фра струк тур не сли ке НР Ки не [Mitrović 2021b]. Ме ђу не га-
тив ним по сле ди ца ма ко је је про у зро ко ва ла по сте пе на и кон ти ну и ра на 
ре а ли за ци ја ци ље ва у окви ру „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња” из два ја ју се 
да ље про ду бљи ва ње со ци јал них раз ли ка из ме ђу за па да и ис то ка ма ти це 
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зе мље. Дру го, из два ја се и про блем енер гет ске без бед но сти, јер је НР Кина 
по ста ла нај ве ћи свет ски по тро шач наф те, при ли ком че га је ње на енер гет-
ска са мо до вољ ност по но во би ла на ру ше на. НР Ки на нај ве ћим де лом осла-
ња се на наф ту ко ју по мор ским ли ни ја ма ко му ни ка ци је уво зи са Бли ског 
ис то ка и дру гих зе ма ља ко је се не на ла зе са мо под вој ном кон тро лом 
САД, већ су уче ста ла ме та и те ро ри стич ких на па да [Мitrović 2005; За рић 
2018]. Тре ће, ве ли ки иза зов по одр жи ви раз вој НР Ки не пред ста вља и 
на ру ше на жи вот на сре ди на, бу ду ћи да „по ли ти ка ре фор ме и отва ра ња” 
ни је би ла за сно ва на на одр жи вој еко ло шкој по ли ти ци2. Еко ло шки иза зо-
ви огле да ју се не са мо у ра си па њу енер ге на та, фи нан сиј ских сред ста ва, 
не го и у сма њи ва њу по вр ши не об ра ди вог зе мљи шта и шу ма, ко ли чи не 
пи ја ће во де, као и у за га ђе њу ва зду ха. Све ово пред ста вља и зна чај не иза-
зо ве, ко ји зах те ва ју не са мо хит но, већ и на ду ги рок одр жи во ре ше ње. 

Ки не ска бор ба про тив кли мат ских про ме на од ви ја се и на уну тра шњем, 
до ма ћем, и на гло бал ном, ин те р кон ти нен тал ном, пла ну. На уну тра шњем 
ни воу, бор бу про тив кли мат ских про ме на НР Ки на за сни ва на ад ми ни-
стра тив ној (ре)ор га ни за ци ји, усва ја њем ни за про пи са и за кон ских ре ше-
ња, осни ва њем број них фон до ва и пре тва ра њем ове бор бе у сво је вр сни 
об лик дру штве не бор бе, чи ме се ши ри мре жа пар ти ци па ци је, а са мим 
тим и ути цај КП Ки не. Ши ре њем ути ца ја, КП Ки на ства ра бо љу осно ву 
за осна жи ва ње свог ле ги ти ми те та и по и сто ве ћи ва ње ње них ци ље ва са 
же ља ма гра ђа на. Ево лу ци ја ад ми ни стра тив но-ин сти ту ци о нал ног ор га-
ни зо ва ња бор бе про тив кли мат ских про ме на на те ри то ри ји НР Ки не 
кре ће од 1974. го ди не, ка да је ус по ста вљен Ру ко во де ћи тим за за шти ту 
жи вот не сре ди не (The Le a ding Te am for En vi ron men tal Pro tec tion) као јед но 
од оде ље ња у окви ру Др жав ног са ве та. По том, 1982. го ди не на 23. за се-
да њу Стал ног ко ми те та пе тог са зи ва Све ки не ског на род ног кон гре са 
до шло је до ус по ста вља ња Ми ни стар ства ур ба ног и ру рал ног раз во ја и 
за шти те жи вот не сре ди не НР Ки не.3 Као по след њу у ни зу про ме на у ус-
по ста вља њу ин сти ту ци о нал но-ад ми ни стра тив ног апа ра та, тј. окви ра за 
бор бу про тив кли мат ских про ме на пред ста вља Ми ни стар ство еко ло ги је 
и жи вот не сре ди не НР Ки не ус по ства ље но апри ла 2018. го ди не, ре ор га-
ни за ци јом Др жав не упра ве за за шти ту жи вот не сре ди не (Mi ni stry of 
Eco logy and En vi ron ment of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na). Са ци љем да љег 
осна жи ва ња ад ми ни стра тив ног апа ра та за бор бу про тив кли мат ских 
про ме на, НР Ки на је 2020. го ди не осно ва ла и На ци о нал ни фонд за зе ле ни 
раз вој (Na ti o nal Green De ve lop ment Fund) чи ји је ка пи тал ско ро 14 ми ли-

2 Да нас се у НР Ки ни на ла зи се дам од де сет нај за га ђе ни јих гра до ва на све ту, а сви ње ни 
ио на ко оскуд ни во до то ко ви за га ђе ни су, укљу чу ју ћи и мор ско при о ба ље [Митровић 2009: 
21]. Та ко ђе, 2014. го ди не за га ђе ност ва зду ха је у по је ди ним де ло ви ма НР Ки не би ла 30–45 
пу та ве ћа од ни воа про пи са ног од стра не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је [Gre en sto ne and 
Schwarz 2018].

3 Ово ми ни стар ство је ус по ста вље но фу зи јом број них ор га на: Др жав на гра ђе вин ска ко-
ми си ја (Sta te Con struc tion Com mis sion), Др жав на упра ва за ур ба ни сти ку (Sta te Ad mi ni stra tion of 
Ur ban Con struc tion), Др жав на упра ва за гра ђе вин ске про јек те (Sta te Ad mi ni stra tion of Con-
struc tion Pro jects), На ци о нал на упра ва за ге о дет ске ра до ве (Na ti o nal Ad mi ni stra tion of Sur veying  
and Map ping) и Ру ко во де ћи тим за за шти ту окру же ња. 
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јар ди аме рич ких до ла ра [Zhou 2021]. Овим фон дом НР Ки на отва ра број не 
мо гућ но сти за ме ђу на род ну са рад њу, на ро чи то са зе мља ма ко је рас по ла жу 
са вре ме ном и зе ле ном тех но ло ги јом (  – lu se jis hi), а ко ја је неоп-
ход на у ре струк ту ри са њу ки не ске еко но ми је и ки не ским ам би ци ја ма да 
по ста не др жа ва у ко јој ће одр жи ви раз вој, ба зи ран на нај ви шим еко ло шким 
стан дар ди ма, по ста ти пи та ње пр вог при о ри те та. Ки не ски пред сед ник Си 
Ђин пинг на гла сио је да је здра ва жи вот на сре ди на еко но ми ја по се би 
[Xin hua 2020]. За са да, раз ви ја ње еко ло шке по ли ти ке и све сти у НР Ки ни 
по ка рак те ру је по сте пе но и пр вен стве но је ба зи ра но на очу ва њу по ли-
тич ке ста бил но сти и сма њи ва њу еко ном ских тро шко ва [Holz mann and 
Grun berg 2021]. Па ра лел но са ре ор га ни за ци јом зва нич не ад ми ни стра ци-
је као ве о ма ва жног де ла у ства ра њу одр жи вог раз во ја НР Ки не, број ни 
ки не ски кон гло ме ра ти одва ја ју зна чај на сред ства за раз вој зе ле не тех но-
ло ги је. Као илу стра тив ни при мер, мо же мо из дво ји ти Али ба бу, кон гло ме рат 
ко ји је су фи нан си јер Еко ло шког са ве за у обла сти ди ги тал них фи нан си ја 
(Green Di gi tal Fi nan ce Al li an ce). Та ко ђе, овај ки не ски кон гло ме рат је раз вио 
апли ка ци је за пра ће ње и сма њи ва ње еми то ва ња угљен-ди ок си да у ат мо-
сфе ру. Та ко су апли ка ци је ко је је по кре ну ла Али ба ба до фе бру а ра 2017. 
го ди не спре чи ле еми си ју пре ко 150.000 то на угљен-ди ок си да у ат мос фе ру 
[Holz mann и Grun berg 2021]. Уче шће ки не ских кон гло ме ра та у бор би про-
тив кли мат ских про ме на на до ма ћем пла ну, а чи је су по сле ди це гло бал-
ног ка рак те ра, ука зу је на ак тив но укљу чи ва ње и по ди за ње ни воа све сти 
ки не ског дру штва у про це су пре ва зи ла же ња овог иза зо ва. Ме ђу тим, 
укљу чи ва ње не са мо ки не ских кон гло ме ра та, већ и ши ре дру штве не за-
јед ни це отва ра про блем ства ра ња па ра лел них ни воа од лу чи ва ња, у ко ји ма 
се по је ди ни ни вои мо гу ру ко во ди ти се бич ним ин те ре си ма, а не ин те ре-
си ма ши ре дру штве не за јед ни це.4 С дру ге стра не, укљу чи ва ње ши ре дру-
штве не за јед ни це пред ста вља је дан од стра те шких ко ра ка у ки не ским 
ам би ци ја ма пре ва зи ла же ња овог иза зо ва и ре а ли за ци је ци ље ва из ра та 
про тив за га ђе ња (war on pol lu tion), ко ји је НР Ки на 2014. го ди не за по че ла 
у са рад њи са ме ђу на род ним парт не ри ма. Овај „рат” био је за кон ски осна-
жен 2015, ка да су уне ти и од ре ђе ни аманд ма ни на ки не ски За кон о за шти-
ти жи вот не сре ди не [Cang 2020]. 

НР Ки на кроз по је ди не сег мен те бор бе про тив кли мат ских про ме на 
укљу чу је по сто је ће и ства ра но ве ме ђу на род не парт не ре, као што је и са-
рад ња ко ју раз ви ја са Аген ци јом за за шти ту жи вот не сре ди не САД [Cang 
2020]. Ка да је реч о ки не ском пре у зи ма њу ме ђу на род них оба ве за и ства-
ра ња гло бал не парт нер ске мре же из два ја се ки не ско пот пи си ва ње Па ри-
ске кон вен ци је о кли мат ским про ме на ма. За са да је Ки на ус пе ла да ре али-
зу је од ре ђе не ци ље ве пре у зе тих оба ве за из ове Кон вен ци је, као што су 
сма њи ва ње еми си је сум пор-ди ок си да, азот-ок си да и дру гих штет них 
га со ва у ат мос фе ру. Та ко ђе, ре а ли зо ва ла је и ци ље ва по шу мља ва ња, чи-
шће ња во до то ко ва и при о ба ља и ши ре ња по вр ши не об ра ди вог зе мљи шта. 

4 По сто ја ње па ра лел них ни воа од лу чи ва ња пред ста вља ве о ма озби љан про блем и у 
енер гет ској ад ми ни стра ци ји НР Ки не [Митровић и Тра и ло вић 2013].
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Ме ђу тим, НР Ки на још увек не успе ва да сма њи еми си ју угљен-ди ок си да 
по је ди ни ци про из во да и БДП по гла ви ста нов ни ка. Ре а ли за ци ја овог ци ља, 
ве ли ким де лом би ла је успо ре на и из би ја њем пан де ми је иза зва не ви ру сом 
ко вид-19, од но сно струк ту ром и са др жа јем ци ље ва ко је НР Ки на же ли да 
ре а ли зу је па ке ти ма сти му ла ци је раз во ја ки не ске еко но ми је и пре ва зи ла-
же ња по сле ди ца по ме ну те пан де ми је. Углав ном, па ке ти фи на сиј ске сти-
му ла ци је еко ном ског раз во ја фо ку си ра ни су на да ље ин фра струк тур но 
пре мре жа ва ње НР Ки не и ње но по ве зи ва ње са зе ма ља ма ре ги о на (Cli ma te 
Ac tion Trac ker). Ме ђу тим, оста је да се ви ди да ли ће и у ко јој ме ри тај исти 
раз вој ин фра струк ту ре би ти ба зи ран на при ни ци пи ма ус по ста вља ња 
„еко ло шке ци ви ли за ци је” (  – sheng tai wen ming).5 У ту свр ху, НР 
Ки на је по кре ну ла про грам Chi na Stan dard 2035. Ге не рал ни циљ овог 
про гра ма је да сле де ћа ге не ра ци ја ин фра струк ту ре – те ле ко му ни ка ци о не, 
друм ске, же ле знич ке – бу де из гра ђе на та ко да по др жа ва ре а ли за ци ју ци-
ље ва, као што је за шти та жи вот не сре ди не [Cang 2020].

Мо же се твр ди ти да НР Ки на бор бу про тив кли мат ских про ме на ко-
ри сти као средство у ре а ли за ци ји ци ље ва уну тра шњег раз во ја и спољ ног 
ими џа. Да кле, НР Ки на бор бу про тив кли мат ских про ме на до жи вља ва као 
још јед ну од плат фор ми у ши ре њу гло бал не мре же парт не ра и ства ра ња 
осе ћа ја за јед ни штва у ко ме ки не ски фак тор не ће би ти до жи вљен као иза-
зи вач, већ  као парт нер или ли дер у ства ра њу „еко ло шке ци ви ли за ци је”.

Вој на мо дер ни за ци ја НР Ки не

Вој на мо дер ни за ци ја, тј. мо дер ни за ци ја на ци о нал не од бра не за јед но са 
мо дер ни за ци јом ин ду стри је, по љо при вре де и на у ке чи ни це ли ну кон цеп-
та „че ти ри мо дер ни за ци је” (  – si ge xi an da i hua). Овај кон цепт 
до ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти пред ста вио је Чоу Ен лај (Chou En-Lai) 
1964. го ди не. Кроз вој ну мо дер ни за ци ју, ру ко во ди о ци КП Ки не, а са мим 
тим и НР Ки не има ли су за циљ да из вр ше де ма о и за ци ју ми шље ња и да 
на ме сто то га уве ду про фе си о на ли зам у вој ним по сло ви ма [Mitrović 1995]. 
Кон стант на вој на мо дер ни за ци ја, по ста ла је јед на од око сни ца и па ра ме-
та ра ја ча ња и из ра жа ва ња укуп не на ци о нал не мо ћи НР Ки не и ње ног 
пла ни ра ног из гра ђи ва ња стра те шког кре ди би ли те та на гло бал ном ни воу. 
По ред то га, вој на мо дер ни за ци ја пред ста вља је дан од чи ни ла ца у ки не ским 
ам би ци ја ма да са зе мља ма ши ром све та „пле те” мре жу ди пло мат ске са-
рад ње на раз ли чи тим ни во и ма вој них парт нер ста ва, као што су за јед нич-
ке вој не обу ке, би ла те рал не и здру же не вој не и ан ти те ро ри стич ке ве жбе 
и раз ме не осе тљи вих ин фор ма ци ја. Ка да је реч о фи нан сиј ској по др шци 
вој ној мо дер ни за ци ји, она се нај пре ме ри ви си ном вој ног бу џе та. Вој ни 
бу џет НР Ки не за 2021. го ди ну из но сио је око 200 ми ли јар ди аме рич ких 
до ла ра, што пред ста вља раст од 6,8% у од но су на бу џет ко ји је био од ре ђен 

5 Ства ра ње „еко ло шке ци ви ли за ци је”, НР Ки на је по др жа ла и ни зом до ку ме на та: 
Смер ни це за про мо ци ју зе ле ног по ја са и пу та; По себ на по ли тич ка сту ди ја о зе ле ном По ја-
су и пу ту и Аген ди 2030. за одр жи ви раз вој. Кон цепт еко ло шке ци ви ли за ци је 2018. го ди не 
унет је у Устав НР Ки не [Holz mann and Grun berg 2021].
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за ула га ње у вој ну мо дер ни за ци ју то ком 2020. [Fu ni o le and Hart 2021]. НР 
Ки на је ин си сти ра њем на кон ти ну и ра ној и по сте пе ној вој ној мо дер ни за-
ци ји про бу ди ла по до зре ње по је ди них зе ма ља и ор га ни за ци ја, те су оне 
ово оце ни ле као ве ли ки иза зов по већ ус по ста вље ни по ре дак ме ђу на род-
не без бед но сти. Та ко је у из ве шта ју „НА ТО 2030: Ује ди ње ни за но ву еру” 
[NA TO 2030: Uni ted for a New Era] под не том 2020. НР Ки на де фи ни са на 
као си стем ски ри вал, ко ји својoм еко ном ском, тех но ло шком и вој ном 
сна гом, те и иде о ло шким вред но сти ма на ду ги рок пре ти да иза зо ве гео-
по ли тич ке и ге о стра те шке инте ре се НА ТО-а, а са мим тим и гло бал ну без-
бед ност. Да кле, ак тив но сти НР Ки не мо гу угро зи ти не са мо је дин стве ност 
НА ТО-а, већ и за јед нич ку од бра ну и вој ну от пор ност ове ор га ни за ци је 
[NA TO, 2020]. Из гло ба ли стич ких и уни по лар них раз ло га, НА ТО сво је 
ин те ре се по и сто ве ћу је са ин те ре си ма ме ђу на род не за јед ни це. 

За ки не ску стра ну, сна жна и мо дер на вој ска је ма те ри јал ни пред у-
слов пра ће ња ста зе ми ро љу би вог раз во ја и одр жа ва ња си сте ма ак тив не 
од бра не. Сто га, вој на мо дер ни за ци ја Ки не пред ста вља га ран ци ју да стра-
ни фак тор не ће угро зи ти ки не ске на ци о нал не ин те ре се или ће њи хо во 
угро жа ва ње из и ски ва ти ве ли ка фи нан сиј ска сред ства [  2000]. У 
истом сми слу, на гла ша ва се да док три на ми ро љу би вог раз во ја и вој на 
мо дер ни за ци ја, по ки не ском раз у ме ва њу ства ри пред ста вља ју не ку вр сту 
ба лан са из ме ђу ре а ли зма и иде а ли зма. Док ино стра ни по сма тра чи ви де 
па ра док сал ност ди хо то ми је, до тле НР Ки на то до жи вља ва као хар мо ни ју, 
од но сно обез бе ђи ва ње раз во ја кроз хар мо ни за ци ју за јед нич ких та ча ка 
на из глед ме ђу соб но ис кљу чи вих по ло ва [Hayon 2009].

Бу ду ћи да је кон стант на вој на мо дер ни за ци ја и про фе си о на ли за ци-
ја ки не ских ору жа них сна га је дан од глав них по кре та ча те о ри је о ки не ској 
прет њи, са свим је очи гле дан ути цај ко ји дис курс ми ро љу би вог раз во ја 
има у убла жа ва њу за бри ну то сти За па да о ки не ском из ра ста њу у си лу, која 
ће би ти у мо гућ но сти да гло бал но де мон стри ра сво је вој не ка па ци те те, 
што већ и чи ни кроз УН ми ров не опе ра ци је. Те о ри ја о ки не ској прет њи 
до дат но је под гре ја на и чи ње ни цом да НР Ки на не по др жа ва кла сич не 
вој не са ве зе. Сто га је за НР Ки ну од кључ ног зна ча ја да ње ну вој ну мо дер-
ни за ци ју пра ти прак тич на при ме на Но вог кон цеп та без бед но сти, од но сно 
ства ра ње гло бал не мре же вој них парт не ра на прин ци пи ма кон сул та ци ја, 
уса гла ша ва ња за јед нич ких ин те ре са, ства ра ња ат мос фе ре за јед нич ке 
без бед но сти и јед на ко сти ме ђу стра на ма. У том сми слу, за НР Ки ну од 
ве ли ког је зна ча ја да гра на сво ју мре жу вој не ди пло ма ти је, бу ду ћи да је 
без бед ност у све ту ви со ке ме ђу по ве за но сти ре ла ци о ни стич ки кон цепт, 
ко ји се мо же обез бе ди ти са мо кроз ак тив ну са рад њу са дру гим стра на ма. 
Бит но је на по ме ну ти, да НР Ки на ис ти че ло ги ку да се без бед ност јед не 
др жа ве, не мо же обез бе ди ти уко ли ко се ак тив ном са рад њом зе ма ља не 
ус по ста ви за јед нич ка без бед ност [Xi ong 2009]. Ова ло ги ка по и ма ња на-
чи на обез бе ђи ва ња не са мо на ци о нал не, већ и гло бал не без бед но сти по-
сред ством мре же парт не ра, из ра же на је и у стра те шким до ку мен ти ма НР 
Ки не, у ко ји ма се раз вој вој не ди пло ма ти је оце њу је као за да так од пр вог 
при о ри те та. На при мер, у Бе лој књи зи о на ци о нал ној од бра ни из 2019. 
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го ди не мо же се про чи та ти да је вој на ди пло ма ти ја ве о ма бит но сред ство 
у ре а ли за ци ји ки не ских на ци о нал них ин те ре са. Прак тич ни ре зул та ти 
то га је су да НР Ки на има пре ко 130 ди пло мат ских вој них пред став ни ка 
у ино стран ству, а у ње ној зе мљи се на ла зе 116 вој них ата шеа из раз ли чи тих 
зе ма ља. Та ко ђе, ре дов не вој не раз ме не и по се те на ви со ком вој ном ни воу 
ор га ни зу ју се са пре ко 150 зе ма ља и чла ни ца је у 54 вој на и без бед но сна 
ди ја ло га [Mi ni stry of Na ti o nal De fen se of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 2019].

Као ве о ма ши ро ку плат фор му на ко јој НР Ки на ши ри сво ју мре жу 
вој них парт не ра пред ста вља ју и ми ров не опе ра ци је ОУН. У овим опе ра-
ци ја ма, НР Ки на свој ак ти ви зам де мон стри ра пру жа њем ло ги стич ке, ка-
дров ске и фи нан сиј ске по др шке. У то ку 2020. го ди не, број ки не ских вој-
ни ка и по ли ца ја ца у ми ров ним опе ра ци ја ма ОУН из но сио је 2.534 ли ца, 
што је пет пу та од укуп ног бро ја ан га жо ва них при пад ни ка дру гих стал них 
чла ни ца Са ве та без бед но сти ОУН (САД, Ру си ја, Фран цу ска и Велика 
Бри танија). Та ко ђе, НР Ки на је по сле САД, пр ви нај ве ћи фи нан си јер ових 
ми ров них опе ра ци ја, о че му све до чи чи ње ни ца да је у 2020. го ди ни из дво-
ји ла шест ми ли јар ди аме рич ких до ла ра и ти ме фи нан си ра ла 15% укуп них 
ак тив но сти ре а ли зо ва них у окви ру ми ров них опе ра ци ја у овом фор ма ту. 
Ка да је реч о ло ги стич кој по др шци, НР Ки на је из гра ди ла број не ау то-
пу те ве, ма ги страл не пу те ве, отво ри ла број не бол ни це и шко ле с ци љем 
ста би ли за ци је зе ма ља чи ја без бед ност и раз вој ди рект но за ви се од успе-
шно сти ОУН ми ров них опе ра ци ја. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли 
у ки не ском ан га жма ну обез бе ђи ва ња без бед но сти по сред ством ОУН 
ми ров них опе ра ци ја пре о вла да ва ју ху ма ни ци ље ви или је она ру ко во ђе-
на ге о по ли тич ким, ге о е ко ном ским и стра те шким ам би ци ја ма? [Go wan 
2020].

Уко ли ко по сма тра мо из угла ре ла ци о ни стич ке шко ле, ја сно је уоч љи-
ва ко рист по ки не ске на ци о нал не ин те ре се ко ја се ства ра у тро у глу одно-
са из ме ђу вој не мо дер ни за ци је – ми ро љу би вог раз во ја – вој не ди пло ма ти је. 
Да кле, НР Ки на кон ти ну и ра ну вој ну мо дер ни за ци ју и про фе си о на ли за-
ци ју мо же пред ста ви ти као ве о ма ко ри сно јав но сред ство и до при нос 
обез бе ђи ва њу гло бал не без бед но сти, и то не са мо кроз би ла те рал ну, већ 
и мул ти ла те рал ну и са рад њу у окви ри ма ОУН ми ров них опе ра ци ја. У 
том сми слу, НР Ки на би ства ра ла дру га чи ји кон текст раз у ме ва ња ти па 
и са др жи не по др шке ко ју вој на мо дер ни за ци ја пру жа ми ро љу би вом раз-
во ју. Ово је за њу од ве ли ке ва жно сти, бу ду ћи да се ки не ско вој но оснажи-
ва ње и по на ша ње до жи вља ва као вој на прет ња.

ЗА КЉУ ЧАК

Дис курс ми ро љу би ви раз вој пред ста вља сво је вр сну стра те ги ју ко јом 
НР Ки на по ку ша ва да, кроз гра ђе ње и ме ња ње од но са са парт не ри ма, 
ство ри гло бал ну парт нер ску мре жу, из ко је ни ко не ће би ти ис кљу чен, о 
че му нам све до чи „за јед ни ца за јед нич ке суд би не чо ве чан ства“. Парт нер-
ство та квог спек тра у сми слу ге о гра фи је и са др жи не ди рект но ути че на 
при хва та ње НР Ки не као бе не во лент не су пер си ле чи ји раз вој ди рект но 
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до при но си гло бал ном раз во ју. С дру ге стра не, „пле те ње” ова кве мре же, 
та ко ђе, ве о ма је уско по ве за но с ни во ом стра те шког кре ди би ли те та ко ји 
је НР Ки на сво јим ан га жма ни ма ус пе ла да до стиг не у ме ђу на род ној за-
јед ни ци. Та ко ђе, уво ђе њем дис кур са „ми ро љу би ви раз вој 2.0”, НР Ки на 
је не дво сми сле но по ка за ла да су ње ни ин те ре си ка ме ђу на род ној за јед-
ни ци ду го роч ни. Уви де ли смо да, кроз овај дис курс, НР Ки на по ку ша ва 
да од ре ђе не еле мен те свог еко ном ског и по ли тич ког си сте ма, а ко је по је-
ди не др жа ве и ор га ни за ци је раз у ме ју као ки не ске иза зи вач ке де лат но сти, 
пред ста ви као осно ву за јед нич ког уче ња и на пре до ва ња кроз ува жа ва ње 
и не го ва ње раз ли ка. Кроз ми ро љу би ви раз вој, НР Ки на као си ла ко ја још 
увек са аспек та еко но ми је, вој ске и на о ру жа ња и ди пло ма ти је ни је на 
ни воу САД, по ку ша ва да ство ри ат мос фе ру ме ког ба лан си ра ња стра те-
шким ин те ре си ма САД. За ове стра те шке ин те ре се, НР Ки на ка же да су 
ба зи ра на на по ли ти ци мо ћи и хе ге мо ни зму. Та ко ђе, то је у ве о ма бли ској 
ве зи с ки не ским стра те ги ја ма раз во ја мул ти ла те ра ли зма, не са мо као 
пла то фор ме за по ве зи ва ње зе ма ља, већ и за здру же но кре и ра ње пра ви ла 
по на ша ња ко ја пред ста вља ју из раз ка па ци те та ње не струк ту рал не мо ћи 
и охра бре ње дру гим др жа ва ма да сво је вољ но пра те њен мо дел раз во ја. 

Ме ђу тим, ово се у од ре ђе ној ме ри мо же схва ти ти и као не фер по на-
ша ње НР Ки не, бу ду ћи да је НР Ки на у си сте му де фи ни са них пра ви ла 
ко је су САД ус по ста вља ле ду ги низ де це ни ја ус пе ла да ре а ли зу је ци ље-
ве „по ли ти ке ре фор ме и отва ра ња”. Да кле, ово мо же би ти и мач с две 
оштри це ко ји пре ти не са мо да на ру ши углед НР Ки не у ме ђу на род ној 
за јед ни ци, већ и да ука же на ин те ре сну се лек тив ност Ки не у ода би ру 
пра ви ла ко ји ма се обез бе ђу је пред ви дљи вост по на ша ња др жа ва. Ка да је 
о то ме реч НР Ки на је по ста ла ве о ма ак тив на у обла сти за шти те гло бал не 
жи вот не сре ди не и бор бе про тив кли мат ских про ме на. Као што је по ка-
за но, НР Ки на ко ри сти бор бу про тив кли мат ских про ме на и кре и ра ње 
ме ђу на род них пра ви ла као још је дан од до ка за да ће ње но пла ни ра но 
из ра ста ње у гло бал ну си лу би ти у скла ду са ме ђу на род ним нор ма ма, али 
и да ни она не ће про пу сти ти при ли ку да бу де је дан од кре а то ра но вих 
нор ми. Овим пу тем, НР Ки на за се бе ства ра по зи ци ју мо ћи да де ла као 
ак тер ко ји ће ме ђу на род ни си стем ме ња ти из ну тра. 

Ми ро љу би ви раз вој и вој на мо дер ни за ци ја као две стра не истог нов-
чи ћа у ме ђу соб ним од но си ма отва ра ју про блем или „па ра док сал ност 
ди хо то ми је”. На и ме, НР Ки на је кон стант ном мо дер ни за ци јом и про фе-
сио на ли за ци јом на ци о нал не од бра не про бу ди ла по до зре ње по је ди них 
др жа ва и ор га ни за ци ја. То је ре зул ти ра ло чи ње ни цом да су оне у сво јим 
зва нич ним стра те шким до ку мен ти ма ки не ску мо дер ни за ци ју на ци о нал-
не од бра не де фи ни са ле као ду го роч ни иза зов по ме ђу на род ну без бед ност, 
и гло бал ни ге о по ли тич ки и ге о е ко ном ски по ре дак, а што ће у ве ли кој 
ме ри од ре ђи ва ти њи хо во де ло ва ње и на уну тра шњој и на спољ ној по ли-
ти ци. НР Ки на ин си сти ра на чи ње ни ци да је са вре ме на на ци о нал на од-
бра на је дан од кључ них под у пи ра ча у ки не ском ис тра ја ва њу на пу ту ми-
ро љу би вог раз во ја, те сто га она ши ри сво ју гло бал ну мре жу вој них парт нера 
ка ко на би ла те рал ном, та ко и на мул ти ла те рал ном ни воу укљу чу ју ћи и 
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уче шће у ОУН ми ров ним опе ра ци ја ма. Ки ни је мул ти ла те ра ли зам у вој ној 
ди пло ма ти ји по тре бан због ни за стра те шких раз ло га, али ко ји се сво де 
на то да мо же да кон тро ли ше раз вој вој не са рад ње на ви ше ни воа и у 
раз ли чи тим сфе ра ма. Осим то га, уко ли ко Ки на бу де би ла вој но по ве за на 
с ве ћим бро јем зе ма ља, не са мо са ци љем про ду бљи ва ња ме ђу соб ног 
вој ног по ве ре ња, већ и пре ва зи ла же ња без бед но сних иза зо ва, оту пи ће се 
оштри ца схва та ња Ки не као ре ал не и по тен ци јал не вој не прет ње. 

На кра ју, бу ду ћи про це си и трен до ви по ка за ће да ли НР Ки на има 
до вољ но ка па ци те та да, кроз дис курс ми ро љу би ви раз вој, пру жи дру гим 
др жа ва ма без бед но сне и еко ном ске ре сур се на на чин и у ко ли чи ни ко ју 
не мо же да обез бе ди ни је дан дру ги де лат ник ме ђу на род них од но са. 

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је по др жан сред стви ма Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је на осно ву Уго во ра о ре а ли за ци ји и финан-
си ра њу на уч но-ис тра жи вач ког ра да НИО у 2022. го ди ни, број: 451-03-68/ 
2022-14 од 17. 1. 2022.
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SUM MARY: Be co ming the se cond world eco nomy and one of the most ac ti ve, as-
ser ti ve, but vul ne ra ble ac tors too, Chi na was ur ged to bring new un der stan ding of the 
Glo bal Go ver nan ce. Ho we ver, that un der stan ding has to be wi dely ac cep ted by the in ter-
na ti o nal com mu nity. Hen ce, Chi na of fe red in ter na ti o nal part ners pe a ce ful de ve lop ment 
di plo ma tic di sco ur se. The first part of the pa per is the o re ti cal fra me work. The de fi ni tion 
of our re se arch su bject is gro un ded on re la ti o nal the ory, mo ral re a lism the ory of in ter na-
ti o nal re la ti ons and po li ti cal eco no mic con cept of struc tu ral po wer. The se cond part of 
the pa per tac kles the idea of Glo bal Go ver nan ce and how Chi na per ce i ves it in ac hi e ving 
fo re ign and do me stic po licy, se cu rity and eco no mic go als. The third part analyses the 
di sco ur se of pe a ce ful de ve lop ment with fo cus on stra te gic re a sons that pus hed Chi na to 
pur sue it in its fo re ign po licy. This will be help ful to un der stand why Chi na in sists that 
di plo macy is very much ne e ded ac ti vity in its am bi ti ons in be co ming the glo bal su per-
po wer.

KEYWORDS: re la ti o na lism, glo bal go ver nan ce, pe a ce ful de ve lop ment, stra te gic 
cre di bi lity, di plo macy




