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БориславЂуровић*

 СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА РУСИЈЕ 
И ГЛО БАЛ НА КРИ ЗА

Резиме

Последњих тридесет година руска држава и друштво 
прошли су и преживели изузетне тешкоће и искушења. 
Економска криза осамдесетих година, довела је до структу
ра лне кризе и распада Совјетског Савеза, следио је колапс 
дру штва деведесетих, да би након успешне осмогодишње 
обн ове и прогреса Русија ушла у светску економску кризу. 
Стицајем историјских околности убрзо је из једне политичке 
и економске кризе ушла  у другу, пре него што је успела да 
доврши изградњу свог новог економског идентитета на 
основу већ изграђеног политичког идентитета.  Мало 
је земља у све ту које су преживеле тако драматичне 
преображаје као Русија у последњим деценијама.
Кључне речи: глобална криза, сфере утицаја, нацио на лни 

интерес, Русија, Путин, Грузијски рат
1. По след њих три де сет го ди на ру ска др жа ва и дру штво 

про шли су и пре жи ве ли из у зет не те шко ће и ис ку ше ња. Еко-
ном ска кри за осам де се тих го ди на до ве ла је до струк ту рал не 
кри зе и рас па да Со вјет ског Са ве за, сле дио је ко лапс дру штва 
де ве де се тих, да би на кон успе шне осмо го ди шње об но ве и 
про гре са, Ру си ја ушла у свет ску еко ном ску кри зу. Сти ца јем 
исто риј ских окол но сти убр зо је из јед не по ли тич ке и еко ном-
ске кри зе ушла у дру гу, пре не го што је ус пе ла да до вр ши 
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свој но ви еконoмски иден ти тет, као осно ву већ из гра ђе ног 
по ли тич ког иден ти те та. Ма ло је зе мља у све ту ко је су пре-
жи ве ле та ко дра ма тич не пре о бра жа је. 

Кри за, за по че та као фи нан сиј ска, убр зо пре ра сла у 
еко ном ску, ши ри се као при род на не по го да у све по ре дру-
штве ног жи во та. Не из ве сно је ко ли ко ће тра ја ти, не по зна то 
је ка кав ће си стем еко ном ских и по ли тич ких од но са из ње 
про и за ћи. Из ве сно је са мо да је гло бал на, да ха ра и се је не-
из ве сност, страх и бе ду за ве ћи ну ста нов ни штва. Кри за ни је 
са мо узрок и из вор мно гих еко ном ских по ре ме ћа ја и те шко-
ћа, она исто вре ме но усло вља ва и до при но си раш чи шћа ва њу 
ме ђу на род них од но са на ста лих по бе дом нео ли бе ра ли зма у 
хлад ном ра ту. Нај кра ће ре че но она зна чи по че так кра ја хе ге-
мо ни је За па да и пре све га Сје ди ње них Др жа ва, крај уни по-
лар ног све та. 

Ак ту ел на еко ном ска кри за озбиљ но је до ве ла у пи та ње 
мо дел и вла да ви ну јед ног свет ског цен тра. По сто је оче ки ва-
ња и на да да прин цип си ле ко ји се хра нио пре вен тив ним ра-
то ви ма и дво стру ким стан дар ди ма бу де за ме њен прин ци пом 
спо ра зу ме ва ња и то ле ран ци је. У том окви ру са гле да ва мо ме-
сто и уло гу но ве спољ но по ли тич ке ори јен та ци је Ру си је.

2. На кон ко лап са Со вјет ског Са ве за, Ру си ја је пре ста ла 
да бу де не са мо су пер си ла не го у ства ри и би ло ка ква си ла. 
Де ве де се тих го ди на она је свој крст но си ла с ма зо хи стич ким 
уве ре њем да је та кву суд би ну и за слу жи ла. Ла тин ска му-
дрост гла си – vo len ti non fit ini u ria, тј. оно ме ко ји при ста је не 
на но си се не прав да. За Ру си ју су ка та стро фал не де ве де се те 
у не ким аспек ти ма би ле го ре и те же не го Дру ги свет ски рат. 
Пре ма При ма ко ву, она је на еко ном ском и со ци јал ном пла ну 
из гу би ла 2,5 пу та ви ше не го у том ра ту. Сто га је тре ти ра на 
као по ра же на стра на/зе мља у хлад ном ра ту, по ли тич ки не са-
мо иг но ри са на, не го пот це њи ва на и уце њи ва на. За хва љу ју ћи 
атом ском по тен ци ја лу очу ва ла је сво ју це ло ви тост, а и то је 
би ло озбиљ но до ве де но у пи та ње. 

 То ком осам го ди на Пу ти но вог пред сед ни ко ва ња Ру-
си ја је до жи ве ла при вред ни про цват, успон. Де ви зне ре зер ве 
по ве ћа не су са 12 на 541 ми ли јар ду до ла ра; Бу џет је уде се-
то ро стру чен; БДП је уве ћан за 6,5 пу та, стам бе на из град ња 
два, а по љо при вред на про из вод ња три пу та. Уста но вљен је и 
ста би ли за ци о ни фонд са 162 млрд. до ла ра. По укуп ном оби-
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му при вре де Ру си ја за у зи ма де ве то ме сто у све ту, има тре ће 
по ве ли чи ни де ви зне и злат не ре зер ве, јед на је од во де ћих 
ак те ра у ме ђу на род ној енер герт ској по ли ти ци: 2008. из би ла 
је на пр во ме сто у све ту по про из вод њи наф те, а у про из вод-
њи га са одав но је во де ћа. Уз то, од мет ну те про вин ци је вра-
ће не су под ру ску власт, оса мо ста ље ни гу бер на то ри укло ње-
ни, а тај ку ни уми ре ни и упри сто је ни. И што је нај ва жни је, 
дру штво је по вра ти ло са мо по што ва ње и са мо по у зда ње. То је 
уну тра шњи те мељ, из гра ђен на кон из у зет ног уру ша ва ња и 
по ни жа ва ња ру ског дру штва и др жа ве то ком де ве де се тих го-
ди на, ко ји је по стао чвр ста осно ва но вог кур са ру ске спољ не 
по ли ти ке. 

 3. Сје ди ње не Др жа ве су ус пе ле да ис ко ри сте ва ку ум 
из ме ђу про па сти СССР-а и успо на но ве Ру си је да би се, су-
прот но обе ћа њи ма да тим Гор ба чо ву, при бли жи ли гра ни ца ма 
Ру си је. Да ле ко се жни циљ био је „окру жа ва ње“ Ру си је ко је се 
спро во ди ши ре њем НА ТО-а на про сто ру бив ших со вјет ских 
ре пу бли ка од Бал ти ка, пре ко Укра ји не и Гру зи је до сред њо-
а зиј ских ре пу бли ка. У ме ри у ко јој би НА ТО ус пео да у сво ју 
мре жу уву че Ка зах стан, Кир ги зи ју, Турк ме ни стан и Уз бе ки-
стан, то би има ло зна чај не по ли тич ке и ге о стра те шке по сле-
ди це. Пр во, то би зна чи ло ме ђу соб ну изо ла ци ју три кључ на 
ре ги о нал на (па и свет ска) фак то ра Ру си је, Ки не и Ира на, с 
об зи ром да их ове ре пу бли ке те ри то ри јал но по ве зу ју и та ко 
фор ми ра ју јед ну зна чај ну евро а зиј ску це ли ну. Уз то, оне по-
се ду ју бо га те из во ре наф те и га са. Дру го, у том слу ча ју пре-
ста ле би да по сто је две зна чај не ре ги о нал не струк ту ре: Ор га-
ни за ци ја ко лек тив ног уго ва ра за без бед ност и Шан гај ска ор-
га ни за ци ја за са рад њу, чи је су чла ни це на ве де не зе мље. Тре-
ће, НА ТО би ус по ста вио ко тро лу над тран сфер за лом Бал тик 
– Цен трал на Ази ја. За са да, услед од луч ног су про ста вља ња 
Ру си је и Ки не ови пла но ви су бло ки ра ни. 

На ини ци ја ти ву Пољ ске и Швед ске, по сле ра та у Гру-
зи ји, Европ ска уни ја по ну ди ла је Бе ло ру си ји, Укра ји ни, 
Мол да ви ји, Гру зи ји, Јер ме ни ји и Азер беј џа ну тзв. „ис точ но 
парт нер ство“ ко јим би се ство рио, као про тив те жа За јед ни-
ци не за ви сних др жа ва, „по јас ста бил но сти“ око Ру си је под 
соп стве ном кон тро лом. ЕУ овим зе мља ма ну ди раз не пре-
фе рен ци ја ле: зо не сло бод не тр го ви не, уки да ње ви за и те сну 
са рад њу у обла сти енер ге ти ке, под усло вом да сво је за ко не 
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ускла де са они ма из ЕУ, ре фор ми шу при вре ду и оства ре де-
мо крат ски на пре дак. То ме прет хо ди фи нан сиј ска по моћ од 
шестсто ми ло на евра то ком две го ди не. Све то уз упо зо ре ње 
да се не мо гу на да ти ско ром ула ску у Уни ју и пред ло же но 
парт нер ство је не ка вр ста ком пе за ци је за то. Очи глед на је 
праг ма тич ност и ма што ви тост кре а то ра евро а тлант ске по ли-
ти ке у про на ла же њу фор ми за по ве зи ва ње ра зних зе ма ља са 
њи хо вом по ли ти ком, а та ко ђе и усме ре ност те по ли ти ке ка 
Ис то ку. Те „по вла шће но парт нер ство“ за Тур ску, „ре ги о нал-
но по ве зи ва ње“ за зе мље За пад ног Бал ка не и по след ња „кре-
а ци ја“ – „ис точ но парт нер ство“ за су се де Ру си је. 

У из ве шта ју по зна тих екс пе ра та под на сло вом „Ис пра-
ван пра вац по ли ти ке САД пре ма Ру си ји“, из ра ђе ном на зах-
тев пред сед ни ка Оба ме пред су срет са пред сед ни ком Ме две-
де вим, у јед ној од 19 смер ни ца за из град њу но вих од но са са 
Мо сквом сто ји да „САД мо ра да се су про ста ви би ло ка квим 
по ку ша ји ма Ру си је да ус по ста ви сфе ре ути ца ја у Евро пи или 
би ло где у Евро а зи ји, укљу чу ју ћи спре ча ва ње дру гих зе ма-
ља у њи хо вом пра ву да сту пе у НА ТО“. Где су из во ри и узро-
ци та кве аути стич не по ли ти ке ко ја у име де мо кра ти је дру ги-
ма за бра њу је оно шта се би до зво ља ва? Шта је ту „но ва“ а шта 
„ис прав на по ли ти ка“? Пи та ња и чу ђе ња би се мо гла на ста ви-
ти... Да ли се ра ди о три јум фа ли зму по бед ни ка, по ли тич ком 
и иде о ло шком фун да мен та ли зму - или не чем тре ћем? 

 Ових да на је аме рич кој јав но сти пред ста вље на и прог-
но за ЦИА под на зи вом „2025. го ди на. Свет по сле кри зе“. Она 
пред ви ђа да ће се у на ред ним го ди на ма де си ти ве ли ко „пре-
ли ва ње бо гат ства и еко ном ског ути ца ја са За па да на Ис ток“, 
а да „Ру си ја има по тен ци јал да 2025. бу де бо га ти ја, моћ ни ја 
и си гур ни ја у се бе“. 

Не ја сно је ка ко ће се по тим пи та њи ма по ста ви ти и 
по на ша ти но ва ад ми ни стра ци ја Ба ра ка Оба ме. Већ из ра же-
на же ља за ак тив ни јом ин тер вен ци јом у Ав га ни ста ну, ра ди 
уни ште ња та ли ба на, зах те ва ла би или вој ну и по ли тич ку 
кон тро лу над не по сред ним ге о граф ским окру же њем Ав га-
ни ста на, а то ће ре ћи над на ве де ним зе мља ма или са рад њу 
са Ру си јом и Ки ном, од но сно Шан гај ском ор га ни за ци јом ра-
ди бор бе про тив та ли ба на. Ода бра на стра те ги ја ути ца ће и на 
од нос из ме ђу Ру си је и САД.
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4. Стра те шки план Стејт де парт мен та за пе ри од 2007-
2012. го ди не ве ли ким де лом по све ћен је ци ље ви ма ди пло ма-
ти је САД у Ру си ји и на пост со вјет ском про сто ру, са из ра же-
ним не за до вољ ством си ту а ци јом у Ру си ји и же љом да је про-
ме не. Је дан од основ них за да та ка пла на је „уз вра ћа ње на не-
га тив но ру ско по на ша ње“ ко је се по њи ма огле да у: све ве ћој 
цен тра ли за ци ји вла сти, при ти сци ма на не вла ди не ор га ни за-
ци је и ци вил но дру штво, ра сту ћој уло зи вла де у еко но ми ји, 
огра ни ча ва њу ме диј ских сло бо да, по др шци се па ра ти стич-
ким ре ги о ни ма у Гру зи ји и Мол да ви ји, мо но по ли стич ком ко-
ри шће њу енер ги је ра ди вр ше ња при ти ска на су сед не др жа ве 
и сти ца ња кон тро ле над ин фра струк тур ном и стра те шком 
имо ви ном, те про да ју оруж ја Ира ну, Си ри ји и Ве не цу е ли. 
Украт ко, они не ви де ни шта по зи тив но у ру ској по ли ти ци. 
Сва ки сли чан при го вор аме рич кој уну тра шњој или спољ-
ној по ли ти ци био би тре ти ран и од ба чен као не при ме ре но и 
не до зво ље но ме ша ње у уну тра шње по сло ве. Уз иде о ло шку 
ри гид ност, по зна ту из не ких дру гих вре ме на, про кла му је се 
да „свет не тре ба при хва ти ти та квим ка кав је сте, већ тре ба 
на сто ја ти да се он про ме ни у же ље ном прав цу, у ду ху аме-
рич ких ли бе рал них вред но сти ко је пре ра ста ју у уни вер зал-
не“. Ко нач но, да не би би ло ни трун ке сум ње о че му се ра ди, 
у пла ну се твр ди: “У да на шњем све ту ни је мо гу ће утвр ди ти 
пре ци зне гра ни це из ме ђу ин те ре са на ше без бед но сти, на ших 
раз вој них на по ра и на ших де мо крат ских иде а ла“. И све то у 
име и у ин те ре су де мо кра ти је и чо ве чан ства.

Аме рич ка зва нич на по ли ти ка и ве ћи део ин те лек ту-
ал не ели те сма тра при род ним и не у пит ним аме рич ко пра во 
на су пре ма ци ју. У том по гле ду ин ди ка ти ван је на слов књи-
ге по зна тог аме рич ког про фе со ра Џо зе фа На ја „При мо ра на 
да пред во ди“ (1990) по све ће на аме рич кој спољ ној по ли ти ци. 
Чак и он под вр га ва оштрој кри ти ци аме рич ки уни ла те ра ли-
зам, сма тра ју ћи да не функ ци о ни ше. 

 Па ро ле: „ве ли ка де мо кра ти ја“, „има мо за да так свет-
ске ми си је“ и сл. слу же за при кри ва ње ме га ло ман ских аспи-
ра ци ја. Ко ри сте ћи огром ну еко ном ску, по ли тич ку и вој ну 
моћ, Сје ди ње не Др жа ве уце на ма, при ти сци ма па и ди рект-
ном при ме ном си ле же ле да чи та ве др жа ве и ре ги о не до ве ду 
у „склад“ са за пад ним ли бе рал ним вред но сти ма. Су шти на 
Бу шо ве док три не, ко ја је очи глед но још ак ту ел на, је у про-
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кла мо ва ном пра ву Сје ди ње них Др жа ва да се гло бал но по на-
ша ју у скла ду са сво јим на ци о нал ним са мо ин те ре си ма, без 
ну жног ускла ђи ва ња са дру гим зе мља ма и ин сти ту ци ја ма; 
у пра ву да пре ду зму уни ла те рал ну пре вен тив ну ак ци ју про-
тив би ло ко је прет по ста вље не без бе до но сне прет ње, да би се 
на нео по раз пре не го што се угро зе САД.

Док три на о пре вен тив ном ра ту се кроз исто ри ју у нај-
ви ше слу ча је ва по ка за ла као ира ци о нал на и бе сми сле на. 
Аме рич ки пре вен тив ни ра то ви на Ко сме ту, Ав га ни ста ну и 
Ира ку су то по твр ди ли. Те шко је схва ти ти ло ги ку Бу шо ве 
док три не о „уни ла те рар но од лу че ној и пре вен тив ној са мо од-
бра ни“, осим као отво ре ну про кла ма ци ју аме рич ке са мо во-
ље, аро ган ци је и ра то бор но сти. 

Че сто се гу би из ви да да се аме рич ко „при вред но чу до“ 
по след њих де це ни ја хра ни ло са 1,2 ми ли јар де до ла ра днев
них ин ве сти ци ја стра ног ка пи та ла ко ји је слу жио као по кри-
ће за спољ ни тр го вин ски де фи цит (тре нут но 450 ми ли јар ди 
до ла ра го ди шње, пре кри зе). Аме ри ка је је ди на зе мља ко ја 
се би мо же да до пу сти та кву за ви сност од стра них ин ве сти то-
ра, и то за то што је по сле Дру гог свет ског ра та до лар по стао 
ва лу та свет ских ре зер ви. Ки на већ са да по се ду је 700 ми ли-
јар ди до ла ра у аме рич ким вред но сним па пи ри ма и 2 три ли-
о на и 300 ми ли јар ди до ла ра аме рич ког имо вин ског бла га. И 
по ред то га, Хи ла ри Клинг тон се при ли ком по след ње по се те 
Ки ни за ла га ла да Ки на на ста ви да ку пу је њи хо ве вред но сне 
па пи ре.

На де ко је су ру ше њем Бер лин ског зи да по ла га не у ства-
ра ње но вог све та, рас те ре ће ног од иде о ло шких по де ла, уз 
отва ра ње пер спек ти ве де мо кра ти за ци је људ ских и ме ђу на-
род них од но са, из не ве ре не су. Дво де це ниј ски раз вој кул ми-
ни рао је у нео ли бе рал ном еко ном ском мо де лу и уни по ла ри-
зму у ме ђу на род ним од но си ма. Све до чан ство то га су и ре чи 
М. Гор ба чо ва из ре че не по во дом при је ма на гра де у Бер ли ну 
(15.05.2007). На кри тич ке при мед бе ко је се на За па ду из ри чу 
на ра чун Пу ти но ве по ли ти ке, по но вље не и при ли ком до де-
љи ва ња ове на гра де, под се тио их је да је Јељ цин уни штио 
Со вјет ски Са вез, да је раз био др жа ву, уни штио ар ми ју, уни-
штио школ ски и здрав стве ни си стем, да љу ди ни су има ли 
шта да је ду, и све то уз не пре кид не по хва ле За па да. Код Ру са 
се по ја ви ла сум ња „да што ми ло ши је жи ви мо, За пад по ја ча-
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ва апла у зе на адре су Јељ ци на“. На кра ју ман да та Јељ цин је 
ужи вао по др шку све га два до три од сто ста нов ни штва. Из ја-
вио је, да је и он, као и сви Ру си, за хва лан Пу ти ну, с ма лим 
из у зет ком - да би ства ри мо гле бо ље ста ја ти на по љу ци вил-
ног дру штва, због то га што они са да има ју ста бил ну др жа ву 
и на пу ту су да са вла да ју ха ос. До дао је, „по ку шај те ви да све 
то ура ди те за све га пет го ди на!“ (НИН, 21.06.2007, стр 65).

 6. За по вра так Ру си је на свет ску по ли тич ку сце ну зна-
чај ну је уло гу има ла ње на еко ном ска кон со ли да ци ја и еко-
ном ски на пре дак у че му по себ ну уло гу има ју енер ген ти. Раст 
це на енер ге на та, уз це лис ход ну и про ми шље ну еко ном ску 
по ли ти ку, обез бе дио је при лив зна чај них фи нан сиј ских сред-
ста ва ко ја су омо гу ћи ла брз еко ном ски раз вој ру ског дру-
штва. По кла па ње еко ном ске кри зе са дра стич ним сма ње њем 
це не енер ге на та (од 170 на 45 до ла ра по ба ре лу ) усло вља ва 
до дат не те шко ће у ње ном пре вла да ва њу. Не из ве сно је ко ли-
ко, али фи нан сиј ска кри за ће успо ри ти раз вој не про гра ме Ру-
си је и ути ца ти на жи вот ни стан дард ста нов ни штва.

У пре вла да ва њу кри зе ру ско дру штво су о чи ће се са две 
те шко ће. Пр ва, ве ли ки део ру ског из во за чи не си ро ви не, пре 
све га енер ген ти, што зе мљу чи ни ви со ко за ви сном од ко ле-
ба ња њи хо вих це на на свет ском тр жи шту. Дру го, Ру си ја је, 
та ко ђе, у ни зу при вред них обла сти, за ви сна од мо дер не тех-
но ло ги је. Сто га би се сма њи ва ње при вред них ве за са ви со ко 
раз ви је ним зе мља ма од ра зи ло не га тив но на њен еко ном ски 
раз ви так. За то је Ру си ји по тре бан мир и ме ђу на род ни од но-
си осло бо ђе ни мо но по ла и дик та та. Том ци љу слу жи ње на 
спољ на по ли ти ка.

 7. Ак ту ел но ру ско ру ко вод ство са гле да ва по тре бу и 
зна чај ди вер си фи ка ци је еко но ми је и ин си сти ра на то ме. То 
зна чи: сма ње ње за ви сно сти од из во за си ро ви на, раз ви ја ње 
ино ва тив не на у ке, из град њу ин фра струк ту ре. У „Про гра му 
ан ти кри зних ме ра Вла де РФ“ као глав ни про блем ис ти че се 
„још увек ве ли ка за ви сност од из во за при род них ре сур са“, 
уз не до вољ ну кон ку рент ност не си ро вин ских гра на при вре-
де и не до вољ ну раз ви је ност фи нан сиј ског сек то ра. Ис ти че се 
да кри за не сме би ти по вод за на пу шта ње ду го роч них при о-
ри те та мо дер ни за ци је зе мље, на про тив тај по сао мо ра би ти 
ак ти ви зи ран и убр зан. Про ме на мо де ла еко ном ског раз во ја 
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тре ба да бу де нај ва жни ји мо дер ни за циј ски за да так. Уме сто 
„нафт ног“ тре ба пре ћи на ино ва ци о ни мо дел раз во ја.

  8. Кри за је по го ди ла Ру си ју ја че не го што се то прет-
по ста вља ло. Без по сла је већ око се дам по сто љу ди, а пре 6-7 
ме се ци ско ро да и ни је би ло не за по сле но сти. Ре ал на при ма-
ња су ма ња за око 25-30 по сто. Ве ли ки еко ном ски пла но ви 
од ла зе у дру ги план, што ће успо ри ти пла но ве о бр зом еко-
ном ском раз во ју. Кри за зах те ва ула га ње др жа ве у стра те шки 
ва жне при вред не ка па ци те те ра ди њи хо вог очу ва ња. За ка-
рак тер еко ном ске по ли ти ке и еко ном ског си сте ма ин ди ка ти-
ван је став у „Про гра му ан ти кри зних ме ра“ да ће имо ви на 
ко ја на тај на чин бу де на ци о на ли зо ва на, по за вр шет ку кри зе 
по но во би ти при ва ти зо ва на „у ин те ре су вла сни ка, по уна-
пред по зна тим пра ви ли ма, за но вац“. 

Ути цај кри зе на еко ном ска кре та ња, за по сле ност и 
стан дард ста нов ни штва је ви дљив и сва ко днев но еви ден тан. 
На пр ви по глед он не до ти че спољ ну по ли ти ку. Али са мо на 
пр ви по глед. Јер, у са вре ме ном дру штву еко ном ска по ли ти ка 
је из у зет но ва жан са став ни део спољ не по ли ти ке, ни је их мо-
гу ће раз дво ји ти. Ни во при вред ног раз во ја не ке зе мље ути че 
на ње не спољ но по ли тич ке ци ље ве и мо гућ но сти њи хо ве ре-
а ли за ци је. Еко ном ски на пред ни је зе мље гло бал но су ак тив-
ни је и, по пра ви лу, има ју и ве ћу вој ну моћ, с об зи ром да је 
вој на моћ и у функ ци ји еко ном ског по тен ци ја ла. Ком би на ци-
ја еко ном ске и вој не мо ћи усло вља ва по зи ци ју и уло гу зе мље 
у ме ђу на род ним од но си ма.

9. Фе бру а ра 2007. го ди не Пу тин је из ло жио два основ-
на на че ла спољ не по ли ти ке. Пр во се од но си на по ли тич ку 
по зи ци ју но ве Ру си је, а дру го на ка рак тер спољ не по ли ти ке 
САД. Оба су ме ђу соб но по ве за на и усло вље на и пред ста вља-
ју око сни цу но вог, од луч ни јег и ди на мич ни јег кур са спољ не 
по ли ти ке про бу ђе не и осна же не Ру си је. Пр ви гла си: „Ру си ја 
мо же по сто ја ти у са да шњим гра ни ца ма и са чу ва ти сво је кон-
ку рент ске пред но сти – је ди но као јед на од во де ћих др жа ва 
све та са гло бал ним ин те ре си ма“. Не ко ли ко да на ка сни је Ла-
вров је то до пу нио ре чи ма: „Ру си ја не ма им пе ри јал не ам би-
ци је и ком плекс ве ли ко др жав но сти, али ни ком плекс ма ње 
вред но сти“. Дру го на че ло Пу тин је фор му ли сао у чу ве ном 
го во ру у Мин хе ну, ре чи ма: “Ка ко год не ки улеп ша ва ли тер-
мин ̀ униполарни свет̀ , он зна чи са мо јед но: је дан цен тар вла-
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сти, је дан цен тар си ле, је дан цен тар до но ше ња од лу ка. То је 
свет јед ног га зде, јед ног су ве ре на. За то да нас и има мо ни чим 
нео б у зда ну, хи пер тро фи ра ну упо тре бу си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма. За то се иг но ри шу и основ ни прин ци пи ме ђу на-
род ног пра ва... Ко ме то мо же да бу де по во љи? Не, то је крај-
ње опа сно! Због то га ни ко не мо же да се осе ћа без бед ним“. 

Из ових, до бро про ми шље них фор му ла ци ја, ја сно је да 
се „но вим кур сом“: а) не при хва та уни по лар на док три на и 
на њој за сно ва на по ли ти ка; б) зах те ва ус по ста вља ње но вог 
ме ђу на род ног по рет ка на мул ти по лар ним осно ва ма; ц) ин-
си сти ра на про ме ни ме ста и уло ге Ру си је на свет ској по ли-
тич кој сце ни, пре ци зни је на ње ном рав но прав ном уче шћу у 
ме ђу на род ној по ли ти ци.

 Из не на ђе ни но вим кур сом, на тов ски ин спи ри са на по-
ли ти ка и сред ства ин фор ми са ња на сто је да је пред ста ве и 
дис ква ли фи ку ју као по вра так на со вјет ску им пе ри јал ну по-
ли ти ку. Су прот но та квој иде о ло ги зо ва ној пред ста ви, но ви 
курс пред ста вља от клон у од но су на со вјет ско до ба. СССР је 
се бе са гле да вао у уло зи пред вод ни ка со ци ја ли зма и свет ске 
ре во лу ци је и у том сми слу имао је свет ске па и им пе ри јал не 
ам би ци је. Но ва Ру си ја од ба цу је та кву по ли ти ку. По след њег 
да на 2007. го ди не у ин тер вјуу „Тај му“ Пу тин то пре ци зи ра: 
„Не же ли мо да пра ви мо та кве гре шке у бу дућ но сти. Не же-
ли мо да ко ман ду је мо дру ги ма. Не же ли мо да бу де мо су пер-
си ла ко ја до ми ни ра и на ме ће од лу ке дру ги ма. Али, же ли мо 
до вољ но мо ћи да мо же мо да шти ти мо се бе и сво је ин те ре се“. 

 Нај кра ће, то је ре а ли стич на спољ на по ли ти ка, за сно ва-
на на ускла ђи ва њу на ци о нал них и др жав них ин те ре са, ко ја 
до при но си ми ру и ускла ђи ва њу раз ли чи тих ин те ре са у овом 
исто вре ме но гло ба ли зо ва ном, по де ље ном и ри зич ном све ту. 
Ње на је су шти на у ин си сти ра њу на рав но прав ним од но си-
ма са спољ но по ли тич ким парт не ри ма, без кон фрон та ци је, уз 
чвр сту од бра ни соп стве них ин те ре са и кон струк тив не ди ја-
ло ге по свим спор ним пи та њи ма. 

 Ру си ја је по но во сте кла сво ју спољ но по ли тич ку са мо-
свест и са мо стал ност. У том про це су зна чај ну уло гу има ју 
енер ген ти ко ји у са вре ме ним усло ви ма ви ше не пред ста вља ју 
са мо си ро ви ну, не го су и ва жан фак тор ме ђу на род них по ли-
тич ких од но са, и с пу ним пра вом мо же се го во ри ти о енер гет-
ској ди пло ма ти ји и ње ној зна чај ној уло зи у раз во ју свет ских 
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од но са. У та квим усло ви ма ин те рес, на при мер, „Га спро ма“ 
је и ин те рес Ру си је. Ту се по ли ти ка и еко но ми ка, еко ном ски 
и на ци о нал ни ин те ре си пре пли ћу и усло вља ва ју. 

10. Ре а ли стич на спољ на по ли ти ка под ра зу ме ва не са мо 
од ри ца ње од илу зи ја о соп стве ној ве ли чи ни не го и об у зда ва-
ње ам би ци ја до ми на ци је све том; она та ко ђе под ра зу ме ва по-
што ва ње рав но прав но сти свих су бје ка та на по ли тич кој сце ни 
без об зи ра на њи хо ву ве ли чи ну, и у том сми слу на пу шта ње 
по ли ти ке „двој них стан дар да“, бо ље ре че но дво лич ног по на-
ша ња. Украт ко, ре а ли стич на по ли ти ка по чи ва на спо зна ји да 
се у све ту не во ди (кр ста шка, иде о ло шка) бор ба из ме ђу до-
бра и зла, из ме ђу цр ног (цр ве ног) и бе лог. Мо жда су у пра ву 
они ко ји ука зу ју да се бор ба во ди из ме ђу две ни јан се си вог. 
Уз то, и нај ве ћа си ла има ствар не гра ни це сво је мо ћи и, што 
се у са вре ме ном све ту по ка зу је као све зна чај ни је, огра ни-
че не спо соб но сти да пред ви ди све мо гу ће по сле ди це сво јих 
по сту па ка. Оба зри ва су здр жа ност и са рад ња има ју сво је ме-
сто и вред но сти и у спољ ној по ли ти ци. Рав но ду шност пре ма 
ми шље њу и по тре ба ма дру гих, ко ја ка рак те ри ше сва ку хе ге-
мо ни стич ку по ли ти ку, ду го роч но гле да но су кон тра про дук-
тив не и не у спе шне.

11. У спољ ној по ли ти ци су ва жни на ци о нал ни ин те ре-
си. Др жа ве че сто до ла зе у су коб због су про ста вље них на-
ци о нал них ин те ре са. Те шко ће и про бле ми на ста ју због по-
сто ја ња ди ле ма о то ме ка ко оства ри ти иде а ле и за шти ти ти 
на ци о нал не ин те ре се. На при мер, кад се Аме ри ка као гло-
бал на ве ле си ла по на ша та ко као да је у ње ном до ме ну све 
што се до га ђа у све ту, чи ме се гра ни це из ме ђу на ци о нал ног 
и ме ђу на род ног гу бе или по ста ју флу ид не. У ту свр ху иде је 
де мо кра ти је и људ ских пра ва ко ри сте се, за пра во зло у по тре-
бља ва ју, за ме ша ње у уну тра шње ства ри дру гих зе ма ља. 

Спољ на по ли ти ка др жа ве је из у зет но сло же на ма те ри ја, 
усло вље на ра зним окол но сти ма и пред о дре ђе на мно гим чи-
ни о ци ма. У то ме кључ ну уло гу и ути цај има ју: ге о стра те шки 
по ло жај, вој на моћ, еко ном ска сна га и ути цај, од нос сна га у 
све ту и си стем др жав ног уре ђе ња. У свим тим обла сти ма, 
на кон за вр шет ка Хлад ног ра та, до ми ни ра ле су Сје ди ње не 
Др жа ве и бес по го вор но, а че сто и аро гант но, на ме та ле сво је 
ин те ре се и сво ја ви ђе ња на ци о нал них и свет ских про бле ма. 
Би по лар на струк ту ра све та пре ра сла је у уни по лар ну са САД 
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као је ди ном и не при ко сно ве ном си лом, исто вре ме но по бед-
ни цом, пред вод ни ком за пад ног, „сло бод ног“ све та, и уз то 
еко ном ски и вој но нај моћ ни јом др жа вом. Нај те же по сле ди-
це под но си ла је и тр пе ла Ру си ја, као на след ни ца не ка да шње 
су пер си ле, ко ја је пре тр пе ла по раз и ко лапс, а еко ном ски се 
на ла зи ла у по ни жа ва ју ћем по ло жа ју. Оно што ју је спа сло да 
не бу де раз би је на и пот пу но де гра ди ра на је сте по се до ва ње 
ну кле ар ног оруж ја. И ње на ар ми ја и ну кле ар но на о ру жа ње 
пре тр пе ле су огром на ис ку ше ња. Аме ри ка је че ка ла да вре-
ме, не ма шти на, дез о ри јен та ци ја и гу би так ве ре у бу дућ ност 
до крај че и ту је ди но пре о ста лу моћ бив ше су пер си ле.

До га ђа ји у Гру зи ји би ли су озбиљ на про во ка ци ја на ко-
јој се но ва спољ но по ли тич ка кон цеп ци ја Ру си је по твр ди ла и 
по ло жи ла ис пит. По твр ди ло се да је вој на си ла и да ље кључ-
ни фак тор у гло бал ној по ли ти ци. И по ред оштрог ди пло мат-
ског и вер бал ног од ба ци ва ња и осу ђи ва ња при ме не си ле, ни-
ко из за пад не али јан се ни је ни по ку шао да ис пу ни обе ћа ња 
да та Гру зи ји. По сле од луч ног од го во ра Ру си је, те шко да ће 
се ико усу ди ти да оруж јем ре ша ва те ри то ри јал на пи та ња у 
бли зи ни ње них гра ни ца.

У од но су на Сје ди ње не Др жа ве, Ру си ја ува жа ва чи ње-
ни цу да оне у све ту за у зи ма ју по себ но ме сто, да су на ја ча 
зе мља по вој ном по тен ци ја лу, по еко ном ском и по ли тич ком 
ути ца ју. У скла ду с но вим спољ но по ли тич ким кур сом, Ру-
си ја, од луч но бра не ћи сво је на ци о нал не ин те ре се, не же ли 
кон фрон та ци ју већ ди ја лог са Аме ри ком, али ди ја лог рав но-
прав них у ко ме ће сва ка стра на мо ра ти да во ди ра чу на о ин-
те ре си ма оне дру ге

12. Не су мњи ва је Пу ти но ва за слу га да је, на кон ду го го-
ди шњег про па да ња и по ни жа ва ња Ру си је, ус пео да је еко ном-
ски кон со ли ду је и оја ча и вра ти на свет ску по ли тич ку сце ну 
као ак те ра чи ји ин те ре си и ста во ви мо ра ју да се ува жа ва ју.

Исто ри ја све до чи да во ђе ути чу на на чин на ко ји се 
спољ на по ли ти ка фор ми ра и на њен ка рак тер и сход но то ме 
на по на ша ње др жа ва у свет ској по ли ти ци. При ме ри Ке не ди-
ја и Бу ша, Пу ти на и Јељ ци на о то ме до вољ но све до че. Ипак 
тре ба би ти опре зан, с об зи ром да ве ћи на во ђа де лу је у усло-
ви ма ни за по ли тич ких, еко ном ских, ме ђу на род них па и пси-
хо ло шких огра ни че ња ко ји сма њу ју њи хов ути цај на до га ђа-
је. Сто га су у пра ву они ко ји упо зо ра ва ју да ре ле вант но пи та-
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ње ни је да ли су лич не ка рак те ри сти ке во ђа од зна ча ја, не го 
под ко јим усло ви ма њи хо ве ка рак те ри сти ке има ју ути цај. И 
код Пу ти на се по твр ђу је да се ути цај лич них ка рак те ри сти ка 
во ђе на уну тра шњу и спољ ну по ли ти ку зе мље по ве ћа ва ка-
да је ње гов ауто ри тет ши ро ко при хва ћен од стра не гра ђа на. 
Исто та ко, по твр ђу је се да је на ци о нал на кри за ам би јент ко ји 
во ђа ма пру жа мо гућ ност (мо гућ ност не и из ве сност) да ис-
по ље сво је спо соб но сти. Пу тин је ту мо гућ ност ис ко ри стио.

* * *
Уме сто оп ти ми стич ких оче ки ва ња, по че так XXI ве ка 

обе ле жен је пе си ми змом због опа сно сти су ко ба као по сле-
ди це ра сту ћег ја за из ме ђу Се ве ра ко ји рас по ла же фи нан сиј-
ском, тех но ло шком и вој ном мо ћи и Ју га где жи ви нај ве ћи 
део свет ске по пу ла ци је и где се на ла зи ве ћи на нео б но вљи вих 
при род них ре сур са. Исто вре ме но на ме ђу на род ну по зор ни цу 
сту па ју но ви пре тен ден ти на моћ, као што су Ру си ја, Ки на, 
Ин ди ја, Бра зил, ко је има ју при род не и не ке дру ге ре сур се за 
та кав скок, чи ме угро жа ва ју сте че не по зи ци је и ин те ре се Се-
ве ра, од но сно За па да. Но ва Ру си ја се раз ли ку је од оста лих 
пре тен де на та по то ме што је, све до про па сти Со вјет ског Са-
ве за, при па да ла јед ној од две су пер си ле. Да нас је тре ти ра ју 
као по ра же ну стра ну или, у нај бо љем слу ча ју, као зе мљу ко ја 
„јед но став но не ма ре сур се за игру гло бал не мо ћи...“. Сто га, 
по ми шље њу тих ауто ра, „све сна сво је ра њи во сти, Ру си ја на-
гла ша ва мул ти ла те рал ни ди пло мат ски при ступ сво јим мно-
го број ним без бе до но сним про бле ми ма...“ (Чарлс В, Ке гли Јр. 
и Ју џин Р. Вит коф, Свет ска по ли ти ка, тренд и тран сфор ма ци-
ја, Бе о град, 2006, стр. 686). Ма да су ове оце не из ре че не 2002. 
го ди не, та кво схва та ње , као што смо ви де ли, чи ни осно ву и 
„Стра те шког пла на Стејт де парт мен та за пе ри од 2007-2012“. 

Но ви курс спољ не по ли ти ке Ру си је због гло бал не кри-
зе, оп ште не си гур но сти и пре ком по но ва ња свет ске еко ном-
ске и по ли тич ке сце не до би ја ће све ви ше на зна ча ју. Он ну-
ди од го вор на не из бе жно пи та ње са вре ме ног дру штва: да ли 
ће се у XXI ве ку и да ље ко ри сти ти ста ри при сту пи свет ској 
по ли ти ци, или ће би ти од ба че ни по што ће но ва пи та ња зах-
те ва ти и но ве од го во ре. И да нас је ак ту ел на ми сао Џо на Ф. 
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Ке не ди ја: „... За јед но ће мо спа сти на шу пла не ту, или за јед но 
иш че зну ти у ње ном пла ме ну“.

 Ру си ја је про кла мо ва ла да не же ли „ни изо ла ци ју ни 
кон фрон та ци ју“. Она се за ла же и бо ри за парт нер ске од но-
се и са рад њу на прин ци пи ма рав но прав но сти. Са зна чај ним 
еко ном ским и вој ним по тен ци ја лом у ре а ли за ци ји но вог 
спољ но по ли тич ког кур са, она се ак тив ним за ла га њем бо ри 
за про ме ну пре ва зи ђе них од но са по ли ти ке с по зи ци ја си ле, 
све сна сво је сна ге и на ра сле мо ћи. 
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Бо ри слав Джу ро вич 
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ И МИ РО ВОЙ КРИ ЗИС

Ре зю ме 

За по след не 30 лет рос си й ское го су дар ство и общ е
ство про шли че рез тя же лый пе ри од ис клю чи те ль ных испы
та ний и ис ку ше ний. Вслед за эко но ми че ским кри зи сом 80х 
г.г., ре зу ль та том ко то ро го стал струк тур ный кри зис и рас
пад СССР, при шел кол лапс 90х г.г. Од на ко по сле успе шно го 
8лет не го пе ри о да об но вле ния и про грес са на гря нул ми ро
вой эко но ми ский кри зис. Сте че ни ем исто ри че ских об сто я
те льств Рос сия из од но го по ли ти коэко но ми че ско го кри зи
са пе ре шла в дру гой, не за вер шив при этом стро и те ль ство 
но вой эко но ми че ской си сте мы, од на ко, ус пев во о ста но ви ть 
свой по ли ти че ский иден ти тет. В ми ре су щ е ству ет не мно го 
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го су дарств, ко то рые пе ре жи ли та кие дра ма ти че ские пре о
бра зо ва ния как Рос сия за по след ние де ся ти ле тия. 
Клю че вые сло ва: ми ро вой кри зис, сфе ра вли я ния, на ци о на

ль ный ин те рес, Рос сия, Пу тин, во й на в Гру зии.
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