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СЛА БЉЕ ЊЕ (ЕКО НОМ СКЕ)  
МО ЋИ ЗА ПА ДА

Резиме

У ра ду се ана ли зи ра ју ин фор ма ци је да је на сце ни су
мрак мо ћи САД и по на ша ње Ки не, Ин ди је и Ру си је, ко је ства
ра ју ал тер на тив не ин сти ту ци је по ку ша ва ју ћи да ство ре но
ви по ре дак без САД и За па да. 

Уру ша ва ње аме рич ке мо ћи мо гу ће је пра ти ти пре ко 
кур са (вред но сти) до ла ра, ко га све ви ше на зи ва ју «др ве на 
ва лу та», тј. ва лу та без вред но сти. За тим рас про стра ње
но сти клеп то кра ти је, ко ја је по при ми ла не ви ђе не раз ме ре и 
про цва та де ма го ги је. 
Кључ не ре чи: По ли ти ка, до лар, еко но ми ја САД, За пад, Ру си

ја, Ки на, Ин ди ја, Ис ток
Чу да се до га ђа ју! Ко би ре као да ће је дан та ко ве ли ки 

ауто ри тет као што је Бже жин ски про ма ши ти? На и ме, овај 
аме рич ки ге о по ли ти чар пољ ског по ре кла је сво је вре ме но на-
пи сао књи гу «Свет без Ру са» где је опи сао свет са веч ним 
ми ром и бла го ста њем. Тај свет не ма Ру се и Ру си ју «глав не 
ин спи ра то ре ра та и бе де».1 Да нас се си ту а ци ја обр ну ла. Са да 
се пи шу члан ци и мо но гра фи је са су прот ним на сло ви ма, тј. 
го во ре о про па сти САД и За па да. 

* Научни саветник, Институт за политичке студије, Београду.

1 Види: Зоран Милошевић, Руско питање данас, Институт за политичке 
студије, Београд, 2006, стр. 15.
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Се дрик Мун, ко а у тор у све ту ве о ма за па же не књи ге 
«По сле им пе ри је: ра ђа ње мно го по лар ног све та» оце њу је да 
је Аме ри ка по сле 1991. го ди не би ла је ди на свет ска си ла. До-
сти гла је зе нит и за по чео је пут про па сти. Про паст је по че ла 
на па дом на Ирак2, а пад вој не мо ћи за по чео је 8. ав гу ста 2008. 
го ди не ка да је гру зиј ски пред сед ник на ре дио агре си ју на Ју-
жну Осе ти ју. То је ви дљи во на ви ше ни воа. Пр во на бој ном 
по љу. Гру зиј ске вој ни ке су об у ча ва ли аме рич ки екс пер ти. 
гру зиј ски вој ни ци су ра то ва ли стра те ги јом и оруж јем САД 
и из гу би ли су! На вер бал ном ни воу то од сли ка ва ју ре чи два 
во де ћа по ли ти ча ра, САД и Ру си је, Бу ша и Пу ти на. Ка да су 
но ви на ри у Пе кин гу пи та ли Бу ша за ко мен тар о то ме, он је 
по мир љи во ре као: «Агре си ја и за стра ши ва ње ни су при ме-
ре ни ме то ди за во ђе ње спољ не по ли ти ке у XXI ве ку.»  Но-
ви на ри су Пу ти ну по ста ви ли исто пи та ње, до дав ши – «Ви 
сте пре ло ми ли»? Од го вор је био ве о ма ин те ре сан тан: «А шта 
сте хте ли, да ре а гу је мо уз по моћ ка та пул та? Ми смо агре со-
ра из у да ра ли по ли цу, као што то, уоста лом, про пи су ју вој ни 
уџ бе ни ци!»3

Еко ном ску моћ САД гу бе по сле 15. сеп тем бра 2008. го-
ди не ка да је бан кро ти ра ла бан ка Leh man Bro ters, ко ја је по-
ву кла ни за дру гих ком па ни ја и про паст. Свет ска еко ном ска 
кри за је уни шти ла 40 три ли о на до ла ра у це лом све ту и до ве-
ла до то га да др жав ни дуг САД по ра сте са 42 бру то на ци о-
нал ног до хот ка на 60 или 80 по сто (у за ви сно сти од из во ра – 
док је до зво ље но 60 по сто), чи не да се ова не ка да шња ве ли ка 
си ла при дру жу је Грч кој.

Сла бље ње еко ном ске мо ћи по вла чи за со бом и гу бље-
ње по ли тич ко-ди пло мат ске мо ћи и «ме ке си ле» (дру штве но-
кул тур на моћ)

Што је по себ но ин те ре сант но свет из ре це си је из во ди 
Ки на, а не САД. На и ме, раст при вре де у 2009. го ди ни у Ки-
ни је био пре ко де вет по сто, а ове го ди не се оче ку је 11 по сто.

2 Рат у Ираку коштао је САД три трилиона долара и блокирала је 150 000 
америчких војника, ослабила позиције (САД) у Авганистану, Северној 
Кореји, Венецуели и Ирану. Види: Karl Moore / David Lewis, “The decline of 
America”, Ottawa Citizen, 24.12.2009.

3 Седрик Мун, “Конец сверхдержавы”, RT, 29.01.2010, http://www.inosmi.ru/
video/20100132/157897261
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До лар – др ве на ва лу та
Да љем уру ша ва њу аме рич ке мо ћи до при но си пад до-

ла ра. На и ме, за по след њих осам го ди на, све до чи Фил Тор-
нтон, до лар је из гу био ви ше од че твр ти не сво је вред но сти.4 
Исто вре ме но Џо зеф Сти глиц (Jo seph Sti glitz) ка же: «Ве о ма 
је спор но да оста не до лар ски си стем у ери гло ба ли за ци је. 
По тре бан је но ви свет ски ва лут ни ре зер вни си стем, ко ји ће 
сме ни ти до лар ски». Пад ко ји ће се де си ти у мо мен ту ис ти-
ски ва ња до ла ра из свет ских то ко ва би ће му ње вит и ве лик, а 
исто вре ме но је раз ра ђен план пре ла ска за ме не до ла ра но вим 
ва лу та ма за ме ђу на род на пла ћа ња.5 До лар је на уда ру и због 
ин фла ци је у САД ко ји про из во ди до де ла три ли о на до ла ра 
као по моћ фи нан сиј ском си сте му у еко но ми ји.6

Све ово на во ди не ке ана ли ти ча ре да го во ре о до ла ру 
као др ве ној ва лу ти. На и ме, ана ли ти ча ри ча со пи са „Va nity Fa-
ir“ –  го во ре о САД као ба на на ре пу бли ци чи ја је глав на од-
ли ка др ве на мо не та. Ко је су основ не ка рак те ри сти ке ба на на 
ре пу бли ке?7

Пр во, цен трал но ме сто код ба на на ре пу бли ка за у зи ма 
«др ве на ва лу та» над ко јом се цео свет исме ва, као што се то 
са да до га ђа са ва лу том САД;

Дру го, Клеп то кра ти ја. У САД и це лом За па ду клеп то-
кра ти ја је до сти гла не слу ће не раз ме ре. Рет ко је про на ћи по-
ли тич ког функ ци о не ра да не ко ри сти свој по ло жај за лич но 

4 Phil Thornton, “Dollar Turns a Sicky Shade of Green”, The Wall Street Journal, 
03.02.2010.

5 Пад вредности долара, или како је то назвао Idependent, “смрт долара“, 
приморао је Русију, Кину, Француску и Јапан, а заинтересовани су још 
и Бразил и Индија да размотре план преласка плаћања нафте и гаса  са 
долара на неку другу валуту. Види: Анатолий Негодин, “Нефть и доллар 
несовместимы”, Час (Латвия), 07.10.2009. Упор.: “The end of the dollar spells 
the rise a new order”, TheIdependent, 06.10.2009.; Robert Fisk, “The demise of 
the dollar”, TheIdependent, 06.10.2009.

6 Педро Калво пише да је пад вредности британске фунте 1949. и 1967. године 
била одраз пада моћи Британске империје. Пад фунте показао је да ништа 
није вечно под капом Небеском, а сада се исто догађа и са доларом. Будућност 
долара, закључује Калво, је све тамнија, као, уосталом, и самих САД. Између 
2002. и 2007. године пад вредности долара био је условљен непримереним 
трговачким дефицитом САД, а сада паду доприносе антикризне мере које су 
разрадили експерти Федералних резерви и Белог дома. Види: Pedro Calvo, 
“El dólar como simbolo de la decadencia de EE:UU”, Cuba debate, 19.10.2009.

7 Кристофер Хитченс, “Банановая республика Америка”, Vanity Fair, према: 
http://inosmi.ru/world/20081019/244742.html
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бо га ће ње, без об зи ра ко ли ко ће љу ди по кра сти и оси ро ма ши-
ти. Та ко се, као у ба на на ре пу бли ка ма, по ка зу је да не ма дру-
штве не од го вор но сти. Дру гим ре чи ма, од го вор ност се пот-
пу но ис кљу чу је из (мо рал ног) и нео ли бе рал ног по рет ка. Та ко 
се до го ди ло да но вац ко ји је Кон грес САД до де лио бан ка ма 
и при вре ди  за са на ци ју фи нан сиј ског и при вред ног си сте ма 
бу де углав ном по кра ден, јер од лу ком ни је пред ви ђе но да се 
до де ла нов ца кон тро ли ше или над зи ре;

Тре ће, про цват де ма го ги је на ште ту здра вог ра зу ма, 
сми сла и по рет ка. На при мер, пи ше Кри сти фор Хит ченс, ни-
је ли гро теск но ка да се гла са ње о хит ним еко ном ским ме ра-
ма за по моћ еко но ми ји по ме ра, на тро шак Кон гре са, да би се 
ис по што вао пра зник Рош-Ха ша ни, ка да то ни су тра жи ли ни 
ор то док сни Је вре ји. Или, ни је ли фан та стич но да шеф Фе де-
рал них ре зер ви Алан Грин спен (Аlan Grin spen) као и ње гов 
прет ход ник бу ду чла но ви вр ло про бле ма тич них кул то ва (не 
сек ти, већ кул то ва)? – а ова квих при ме ра у САД има мно го, 
он да ви ди мо ко је је пот чи њен аме рич ки жи вот8

Ства ри су пот пу но из ма кле кон тро ли па се ја вља ју и 
ауто ри, по пут Но а ми Волф9 ко ји ово про па да ње по ку ша ва 
да об ја сни пси хо ло ги јом. Она се пи та: «По сто је ли пси хич ки 
про це си – чак фрој ди стич ки про це си – ко ји мо гу ути ца ти на 
ко лек тив но не све сно – ка ко је већ то мо гу ће ути ца ти на по је-
ди не љу де? Сма трам да по сто је – од го ва ра Но а ми Волф. «Ве-
ру јем да ка ко је то код по је ди нач ног чо ве ка, да сно ви, раз-
го во ри, фил мо ви, поп-му зи ка, обра зо ва ње, ви це ви, ре кла ме 
итд. ства ра ју ко лек тив но не све сно ко је ву че у про паст».

Исто вре ме но, Ро џер Ко ен,10 за кљу чу је да Аме ри ка од-
ла зи са по ли тич ке сце не и да ће за у зе ти ме сто не где из ме ђу 
Бра зи ла и Ар ген ти не.

8 Аналитичари и истраживачи износе на светло дана чињеницу да је Америка 
значајно ослабила и да удела у томе има сама америчка администрација 
која сама себи ставља клипове у точкове, јер је створила неефикасан 
бирократски систем на који се не може нико ослонити. Поред тога истичу да 
у свету политике у САД више нема потребних кадрова, духовних горостаса, 
већ малих егоиста који не могу да воде ову земљу. Види: Aaron David Miller, 
“The end of Diplomacy”, Foreign Policy, 03.02.2010. (аутор је један од водећих 
америчких политиколог из Центра „Вудро Вилсон“).

9 Ноами Вольф, “Аватар и Империя”, Project Syndicate, према: http://www.in-
osmi.ru/woeld/20100201/157914709.html

10 Роджер Коэн, “Предположим, Америка уйдет со сцены”, The New York Times, 
према: http://www.inosmi.ru/woeld/20100131/157875250.html
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Овим цр ним слут ња ма при дру жи ли су се и три ауто-
ра са Уни вер зи те та у Бер кли ју (На а зин Бар ма, Ели Рат нер и 
Сти вен Ве бер) ко ји су об ја ви ли оп шир ну ана ли зу, где су, из-
ме ђу оста лог кон ста то ва ли да се свет ор га ни зу је про тив За-
па да, те да по сто ји мо гућ ност ње го ве изо ла ци је и про па сти.11

Пр ви пут се у по след њих 100 го ди на  по ја вљу ју ве ли ке, 
ве о ма на се ље не и бр зо раз ви ја ју ће др жа ве и овај про блем ни 
САД, а ни За пад не мо гу да ре ше. Ове др жа ве раз ви ја ју ме ђу-
соб ну са рад њу, исто вре ме но, не са мо да сла бе од но се са За па-
дом, већ и од ба цу ју за пад но цен трич ни ме ђу на род ни си стем. 
Та ко За пад, а по себ но САД, гу бе свој зна чај.

На овај на чин спо ме ну те др жа ве ства ра ју «свет без За-
па да». Он је за сно ван на про ду бље ним, бр зо ус по ста вља ју-
ћим ве за ма др жа ва у раз во ју (кроз раз ме ну ро ба, нов ца, љу ди 
и иде ја) и, што је на ро чи то ва жно све то ни је под кон тро лом 
За па да. Ре зул тат ово га је фор ми ра ње но вог, па ра лел ног ме-
ђу на род ног си сте ма са вла сти тим нор ма ма и вред но сти ма, 
ин сти ту ци ја ма и струк ту ром вла сти. Овај свет од САД узи ма 
све што јој од го во ра, али за о би ла зи пра ви ла и нор ме Но вог 
свет ског по рет ка ко је дик ти ра ју САД. Ове но ве ве ли ке др жа-
ве пр во фор ми ра ју ал тер на тив ну ар хи тек ту ру ин сти ту ци ја 
и соп стве не обра сце упра вља ња др жа вом, ко ји се, обич но, 
са сто је од им пле мен та ци је вла сти те тра ди ци је и вред но сти 
– што си сте му да је ве ли ки ле ги ти ми тет и по др шку у на ро ду.

На при мер, ли бе ра ли зам је кри ти ко вао ко лек ти ви зам. 
Са да у Ру си ји, Ки ни и Ин ди ји, он ви ше не ма не га ти ван сми-
сао, пре све га, за хва љу ју ћи вла сти тој дру штве ној на у ци ко ја 
је ре ха би ли то ва ла ко лек ти ви зам. Ко лек ти ви зам је по зи тив на 
вред ност, на стао код зе мљо рад ни ка из по тре бе да се ефи ка-
сно об ра ди зе мља. По ред то га, он во ди ка со ли дар но сти ко је 
не ма у ин ди ви ду а ли зму. Та ко А. Ду гин по ру чу је да је ко-
лек ти ви зам бо љи јер не но си его и стич ки ин ди ви ду а ли зам.  
За тим, ин ди ви ду а ли зам је свој ствен ста нов ни ци ма при мор-
ја и мор на ри ма, па за што га на ме та ти та мо где не ма усло ва 
за то?  Ко лек ти ви зам ра ђа још јед ну ва жну вред ност, а то је 
ро до љу бље! «Ро до љу бље ни је при бе жи ште ни тко ва, прем да 
је, за и ста, спо соб но да оправ да и ски не ља гу са оних ко ји 

11 Види; Наазин Барма, Эли Ратнер, Стивен Вебер, “Мир без Запада”, Россия в 
глобальной политике, No 4, Москва, 2008.
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му се на кра ју кра је ва обра те. Ро до љу бље је со ци јал но, по ли-
тич ка и кул тур на нор ма и скре та ње са ње је ру жно обе леж је 
и за ме так ре ал ног со ци јал ног екс тре ми зма, ни хи ли зма, суб-
вер зи је».12 Да ље Ду гин ка же: „Коп не на моћ“ (те лу ро кра ти-
ја) ве за на је за фик си ра ност про сто ра и по сто ја ност ње го вих 
ква ли та тив них усме ре ња и од ли ка. То је на ци ви ли за циј-
ском ни воу оли че но у се де ла штву, кон зер ва ти ви зму, стро гим 
прав ним нор ма ма ко ји ма се пот чи ња ва ју ве ли ке људ ске за-
јед ни це – ро до ви, пле ме на, на ро ди, др жа ве, им пе ри је. Чвр-
сто ћа коп на се кул тур но оли ча ва у чвр сто ћи ети ке и по сто-
ја но сти со ци јал них тра ди ци ја. Коп не ним (по го то во се де лач-
ким) на ро ди ма стра ни су ин ди ви ду а ли зам и дух пред у зет-
ни штва. Свој стве ни су им ко лек ти ви зам и хи је рар хич ност.13 
На су прот то ме, ста нов ни ци при мор ја не ма ју чвр сту ети ку и 
прав не нор ме, они и ка да по сто је стал но се под ри ва ју и ре-
ла ти ви зу ју.14 Дру гим ре чи ма, коп но је ста бил ност, чвр сто ћа, 

12 Александар Дугин, Основи геополитике, књ. 1,  Екопрес, Зрењанин, 2004, 
стр. 13.

13 Исто, стр. 26.
14 Данас је очигледно да западна друштва подлежу одсуству норми или аномији. 

Овоме доприноси делегитимација, тј. распадање полазних вредносних 
основа нормативног поретка, који обезбеђују интегративност, целовитост 
друштва на социјалном нивоу. Широке масе губе поверење у раније 
формиран систем вредности који је до недавно обезбеђивао легитимитет 
нормативног поретка. Критичко расположење многих људи према тим 
идеалима, представама, уверењима, који су им до скора изгледали важни, 
животно неопходни, сада су важно обележје делегитимације.

 Важна компонента процеса распадања власти социјеталног нивоа друштва-
система је делегитимација политичке власти. Губитак поверења маса 
у државне органе, незадовољство руководством земље, оштро сужава 
могућности правног регулисања друштва. Власт почиње да се одржава 
искључиво принудом, насиљем, што не може дуго да траје.

 Сегментација вредносне свести је карактеристична, очигледно, за било 
које друштво. Идеолошки плурализам није опасан за друштво као систем 
уз присуство базичних социјалнополитичких вредности, које легитимишу 
нормативни поредак, које подржава већина судеоника социјалне сарадње.

 У условима дебаланса социјеталног нивоа и нивоа статуса-улога друштва, 
престаје нормално функционисање и институционалног нивоа система. Оно 
постаје изван могућности да у потребном обиму регулише односе статуса-
улога јер девијација поприма масовни карактер, што води слабљењу социјалне 
контроле, смањењу могућности ефикасне примене институционализованих 
механизама санкција. У таквој ситуацији самоорганизација, уједињавање 
индивидуа, ако се и дешава, углавном је представљено у виду група, 
корпоративних организација, које су оријентисане на изражавање и заштиту 
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фик си ра ност, про стор као та кав. Во да је по кре тљи вост, ме ко-
ћа, ди на ми ка, вре ме.

Та ко ђе кри ти ко ва на др жав на ин тер вен ци ја у еко но ми-
ји до би ја но ви сми сао. Еко ном ски обра зац Ки не и Ру си је је 
да нас успе шни ји од Аме рич ког. Пре ма то ме, за го ва ра ње нео-
ли бе рал них ман три о не ме ша њу др жа ве је го ла про па ган да 
сми шље на да осла би еко ном ску моћ по је ди них др жа ва. Тај 
пут је на зван „тре ћи пут“, а ње га је осми слио и опи сао Фри-
дрих Лист. На и ме Лист не по др жа ва „ауто ном ну ло ги ку тр-
жи шта“, већ пи ше да у од ре ђе ним усло ви ма, ка ко то ра де 
Ки на, Ин ди ја и Ру си ја, тре ба при бе га ва ти про тек ци о ни зму, 
ди ри ги зму и ца рин ским огра ни че њи ма, тј. огра ни ча ва њу 
прин ци па „сло бод не тр го ви не“ на ин тер на ци о нал ном ни воу 
да би се по сти гао ни во на ци о нал не и др жав не не за ви сно сти 
и стра те шке мо ћи. Дру гим ре чи ма, за Ли ста је би ло очи глед-
но да при вре да мо ра би ти под ре ђе на на ци о нал ним ин те ре-
си ма, и да сва ко по зи ва ње на „ауто ном ну ло ги ку тр жи шта“ 
пред ста вља са мо по кри ће за еко ном ску (а по том и по ли тич-
ку) екс пан зи ју бо га тих др жа ва на уштрб си ро ма шни јих све 
до њи хо вог под јарм љи ва ња. 

Еко ном ска хи је рар хи ја ко ју је Лист на вео, мо же се све-
сти на про сту фор му лу: они аспек ти при вред ног жи во та ко ји 
су по раз ме ра ма упо ре ди ви са ин те ре си ма при ват ног ли ца, 

уских групних интереса. Институционални ниво система, на тај начин губи 
социјетални, универзални карактер, распада се на низ сегмената (група, 
организација, корпорација), од којих се у свакој успостављају сопствене 
норме правила и сарадње.

 Аномија је, дакле, неусаглашеност нормативно-функционалних захтева 
система и реално понашање индивидуа, које води ка отуђењу индивидуа 
од друштва. Друштво нема могућности да усмери понашање индивидуа 
у институционалне оквире на које су раније навикли, а људи, лишени 
вредносно-нормативне оријентације, налазе се у стању или крајње 
узнемирености или дубоке депресије, делују у страху или ризикујући, 
вођени тренутним интересима и самим тиме престају да реорганизују 
структурне елементе друштва-система. 

 Аномија је једнако погубна и за личност и за друштво. Личност се 
десоцијализује, губи навике моралног, правног регулисања свог понашања, 
мотивација постаје утилитарна, примитивно-хедонистичка, на нивоу 
физиолошких потреба. Друштво почиње да се распада, јер се не реорганизују 
некад стабилне социјалне везе и односи.

 Види: Зоран Милошевић, Увод у социологију, Слобомир П Универзитет, 
Бијељина, 2009, стр. 209-201.



Зо ран Ми ло ше вић СЛАБЛЉЕЊЕ (ЕКОНОМСКЕ) МОЋИ... 

248

је дин ке, мо ра ју би ти под упра вом тр жи шних прин ци па и за-
сно ва ни на „при ват ном вла сни штву“. Ту се ра ди о ста но ви-
ма, ма њим про из вод ним ка па ци те ти ма, ма њем зе мљи шном 
вла сни штву итд. Об лик про из вод ње мо ра сра змер но по ра сту 
зна ча ја ове или оне вр сте при вред не де лат но сти сти ца ти цр-
те ко лек тив ног вла сни штва по што у да том слу ча ју „при ват-
но вла сни штво“ и ин ди ви ду ал ни чи ни лац мо гу до ћи у про-
ти ву реч ност са ко лек тив ним ин те ре си ма. Ту мо ра де ло ва ти 
„ко о пе ра тив ни“ или „кор по ра тив ни“ кри те ри јум. И нај зад, 
еко ном ске сфе ре ди рект но ве за не за др жа ву и њен стра те шки 
ста тус мо ра ју кон тро ли са ти, суб вен ци о ни са ти и њи ма упра-
вља ти др жав не ин стан це по што се ра ди о ин те ре си ма из над 
„при ват ног вла сни штва“ или „ко лек тив не ко ри сти“.1515

 И нај ва жни је, но во ра зви ја ју ће др жа ве це не су ве ре ну 
де мо кра ти ју, на ла зе ћи да ли бе рал ну де мо кра ти ју кон тро ли-
ше еко но ми ја, тј. круп ни ка пи тал, па на род на из бо ри ма увек 
до би ја оно што ни је иза брао.1616 На тај на чин «де мо кра ти ја» 
до во ди до све ко ли ке де ка ден ци је и го спо да ре ња нов ца над 
љу ди ма, уме сто да љу ди го спо да ре нов цем. То је, по ру чу је А. 
Зи но вјев – ко ло ни јал на де мо кра ти ја!

Овом си сте му не сме та «му ло кра ти ја», јер је то иран ска 
тра ди ци ја, не сме та ју јој ни дру ге тра ди ци је. Да кле, ра ди се 
о пот пу но но вом си сте му ко ји не ће да упо до бља ва свет по се-
би, већ по шту је оно што је на ста ло као аутох то но. На су прот 
то ме ли бе рал ни по ре дак гу би ле ги ти ми тет јер мно ге вла сти 
у овом си сте му се фор ми ра ју ме диј ским те ро ром, пре ва ром, 
ко руп ци јом...

Мо же се, да кле, за кљу чи ти да се Но ви свет раз ви ја и 
ула же но вац у раз вој дру гих, али без За па да. На при мер, еко-
ном ска ула га ња Ки не, Ру си је и Ин ди је су крај ње ин те ре сант-
на.17 Као пр во, ове зе мље не усло вља ва ју сво ја ула га ња (што 
је стан дард на прак са За па да). Ки на је у Афри ку (ко ју је За пад 
др жао си ро ма шном) уло жи ла ми ли јар де до ла ра. На при мер, 

15 А. Дугин, Основи геополитике, стр. 247.
16 Види: Зоран Милошевич, “Что не так с демократией”, http://www.russworld.

ru/index.php/2009-04-11-12-40-20/2009-04-11-14-20-59/54-2009-05-29-13-48-
25

17 Интересантно је да Америци не смета толико успон Кине и Индије 
колико Русије и Ирана. За пропаганду САД Русија и Иран су агресивне и 
непријатељске државе. Види: Leon T. Hadar, “Old U.S. Alliens Are hedging 
Their Strategic Bets”, Huffington Post, 13.12.2009.
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у За па ду не ин те ре сант ној Ан го ли Ки на ства ра ауто пу те ве, 
хи дро цен тра ле, ин фра струк ту ру, фа бри ке... Слич но је и у 
Егип ту, Ни ге ри ји. То чи не не са мо Ки на, Ру си ја и Ин ди ја, 
већ и Ве не цу е ла, Бра зил и Ар ген ти на. Уго Ча вес тр гу је са 
Ира ном. Ру си ја тре нут но про да је ви ше оруж ја Ју жној Аме-
ри ци не го САД. Де фи ни тив но свет се ме ња.

Гло ба ли за ци ја ко ју су по кре ну ле САД до би ја са свим 
дру га чи ји из глед. На и ме, ви ше се ин те гри шу др жа ве ко је не 
ула зе у за пад ни блок. «Свет без За па да» ја ча ве зе уну тар се-
бе. «Свет без За па да» се са сто ји, као и сва ки по ли тич ки по-
ре дак, из две ком по нен те: иде ја о прин ци пи ма упра вља ња и 
вла сти тог ре сур са вла сти. Тај си стем да нас од сли ка ва Шан-
гај ска ор га ни за ци ја са рад ње (ШОС) и ко ја је има ла сна ге да, 
до не дав но не за ми сли во, глат ко од би је мол бу САД да до би ју 
ста тус по сма тра ча. ШОС је по звао САД да уда љи свој вој-
ни пер со нал из Цен трал не Ази је и по др жао уз бе ки стан ског 
пред сед ни ка Исла ма Ка ри мо ва ко га су САД оп ту жи ва ле да 
гу ши опо зи ци ју.

«Свет без За па да» ства ра соп стве не ка на ле рас про сти-
ра ња ин фор ма ци ја и ка на ле за по др шку дис кур су. У овом 
све ту глав ни ме ди ји ни су CCN, BBС и слич но, већ «Ал-Џа-
зи ра», «Ал-Ара биа», Ру ска те ле ви зи ја...

Да је ђа во од нео ша лу сма тра и Пи тер Гуд спид18 на во-
де ћи да је сту ди ја На ци о нал ног са ве та за раз вој САД, до ста-
вље на ак ту ел ном пред сед ни ку Ба ра ку Оба ми, кра јем 2009. 
го ди не. Сту ди ја од 120 стра на, а под на сло вом «Гло бал не 
тен ден ци је до 2025. го ди не» са др жи пред ви ђа ња раз во ја по-
ли ти ке и еко но ми је на свет ском ни воу. Ауто ри сту ди је су нај-
по зна ти ји аме рич ки ис тра жи ва чи и ана ли ти ча ри, а по сао је 
тра јао го ди ну да на. У сту ди ји се ка же да ће се у на ред них 
15 го ди на еко ном ски и по ли тич ки ути цај За па да, а по себ но 
САД сма њи ти. «Ме ђу на род ни си стем ка кав је са да не ће по-
сто ја ти 20025. го ди не» - за кљу чу ју.

Ис по ста вља се да у ова „ад ска вре ме на“ за САД мо же-
мо ре ћи да не ка да шња је ди на су пер-си ла на пла не ти Зе мљи 
– не ма при ја те ља. Сви до ско ра шњи са ве зни ци „гле да ју сво-
ја по сла“. Тур ска ко ја је би ла у вре ме „хлад ног ра та“ во де ћи 

18 Питер Гудспид, “У Америки впереди – грозовые тучи”, National Post  
(Канада), према: http://inosmi.ru/usa/20091227/157241155.html
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са ве зник САД, са да не ма ри за ову не ка да моћ ну др жа ву и 
ства ра во де ће по зи ци је и ислам ском све ту у ма шта о об но ви 
осман ске им пе ри је.19 Евро па се и про тив во ље САД, а под ди-
ри гент ском па ли цом ди на мич ног Кар ла V Хаб сбур га ује ди-
њу је са ци љем да за шти ти и про ши ри ри мо ка то ли чан ство, а 
по др жа ва и у Ју жној Аме ри ци ства ра ње се би при ја тељ ске, а 
одво је не од САД (ри мо ка то лич ке) ла ти но а ме рич ке им пе ри је. 
Евро па то не ра ди уз по моћ оруж ја, већ уз по моћ „ме ке си ле“ 
и ди пло ма ти је.20 

Та ко се сли ка са вре ме ног све та ме ња. Сва ко спа ша ва 
се бе, а САД? Ко га бри га за им пе ри ју ко ја је на не ла то ли ко 
зла ши ром све та. Ја вља ју се но ви игра чи на свет ској сце ни, 
са но вим пра ви ли ма игре и но вим вред но сти ма. Ути цај тих 
но вих игра ча (др жа ва), по себ но Ки не, Ин ди је и Ру си је ра сте 
и свет ће до жи ве ти тран сфор ма ци ју и исто риј ску пре да ју бо-
гат ства Ис то ку.
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THE (ECO NO MIC) WE A KE NING OF THE 
WE STERN PO WER

Sum mary 

This ar tic le analyses in for ma tion’s of USA po wer dawn and 
be ha vi or of Chi na, In dia and Rus sia, which are in pro cess of al
ter na ti ve in sti tu ti o na li za tion, trying to form a new or der wit ho ut 
USA and West. 

Dec li ne in Ame ri can po wer can be seen by trac king dol lar 
va lue (co ur se), of ten cal led as a “tim ber cur rency”, cur rency wit
ho ut worth. Spre a ding of clep toc racy, de ma gogy ari sing   on an 
un seen sca le is vi si ble al so.
Key words: Po li tics, Dol lar, US eco nomy, West, Rus sia, In dia, 

Chi na, East    
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