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ДрагомирАнђелковић*

УТИ ЦАЈ СВЕТ СКЕ ЕКОНОМ СКЕ  
КРИ ЗЕ НА СПОЉ НУ ПО ЛИ ТИ КУ СР БИ ЈЕ

Са же так:

Велика светскакриза уздрмала је економијеСАД, за
падних,каоинекихдругихземаља.Моделживљењанарачун
будућности, уобичајен на Западу, пре или касније јеморао
дадоведедокризе.Далисадашњипроблемипредстављају
увод у предстојећемного горе раздобље,тешко је рећи.У
радујеипакприхваћенооптимистичкостановиште,према
комећеСАДидругезападнеземљепревазићикризуинаста
витистабилнодасеразвијају.Но,сверелевантнепрогнозе
указујудаћеи утомслучају, унареднимдеценијамамно
говећиекономски,иускладусањимвојнополитичкизна
чај,добитидругеземље,пресвегаКина,ИндијаиРусија.У
контекстусвегареченог,ауторјенастојаодасагледадали
српскаспољнополитичкаоријентацијапрагматичнопрати
померањатежиштасветскеекономскеиполитичкемоћи.
Далијекулминацијакризеназападу,ињенутицајнаСрбију,
суштинскидопринеопрекидусаједностранимевроатлант
скимспољнополитичкимусмерењем?Закључакједаупркос
званичнојпричиочетиристубаспољнеполитике,доњене
дубинскепроменениједошло.Радилосесамоотактичким
потезимасациљемдасеодВашингтонаиБриселаиздеј
ствујуизвесниуступци,пресвега,радиублажавањапосле
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дицакризеиодлагањасуочавањасаконсеквенцаманеуспеле
транзиције.
Кључнеречи:криза,моћ,светскипоредак,спољнаполити

ка,ММФ,НАТО,Србија,ЕУ,САД,Русија,Кина,
Индија,Бразил.

Евроатлантска„пирамидалнабанка“?
Из би ја ње свет ске еко ном ске кри зе из ву кло је из за бо ра-

ва Чар лса Пон ци ја (1882–1949). У пи та њу је ита ли јан ско-аме-
рич ког „би зни сме на“, ко ји је по чет ком 20. ве ка пре ва рио мно-
ге ула га че. По ње му је до би ла име пре ва ра за сно ва на на ис-
пла ти пр вим ула га чи ма обе ћа них ви со ких при хо да на осно ву 
ка сни је при ку пље них сред ста ва. Иако је слич них „по слов-
них опе ра ци ја“ би ло и ра ни је (нпр. „Ма ни ја ла ла“ у Хо лан ди-
ји 17. ве ка), Аме ри ка нац ита ли јан ског по ре кла, ко ји је у освит 
ма сов ног дру штва на ве ли ко ис ко ри стио ста ру ма хи на ци ју, 
имао је „част“ да она бу де по ње му на зва на Понцијевашема. 

Ком би на ци ја ко ја се иза тог име на кри је је про ста али 
де ло твор на: ин ве сти то ри, при ву че ни из ми шље ном при чом о 
ви со ко про фит ном по слу, ула жу но вац у ком па ни ју, а сред-
стви ма оних ко ји су до шли ка сни је, а не на те ме љу ре зул та та 
по сло ва ња, из ми ру ју се ди ви ден де, ка ма те и дру ге оба ве зе 
пре ма прет ход ним ула га чи ма. Та ко се ства ра при вид успе-
шног по сло ва ња и при вла че но ве жр тве. Опе ра ци ја тра је док 
вођ ство ком па ни је у јед ном мо мен ту не про гла си бан крот 
или не по бег не. Би ло за то што се од по чет ка све сно упу сти ло 
у пре ва ру, или сто га што су се из ја ло ви ли ње го ва ла ко ми сле-
на оче ки ва ња да ће фик тив ни ус пе си утр ти пут и за ре ал не 
ре зул та те, па ће на те ме љу њих пре ва зи ђи опа сност ко ја кон-
стант но по сто ји чим се не ко упу сти у ри зич ну игру Пон ци-
јев ског ти па. Не ма раз ло га да се по дроб ни је ба ви мо спо ме ну-
том, све сном или не све сном, пре ва ром. Сви се се ћа мо шта је 
би ло са Да фи мен том и Ју го скан ди ком. 

Ме ђу тим, мно ги ду го ни су би ли све сни да су аме рич ка 
еко но ми ја, па и дру штво у це ли ни, и пре ко њих у не што ма-
њој ме ри и при вред но-дру штве ни ком плек си не ма лог бро ја 
зе ма ља, то ком зад њих де це ни ја до би ли Пон ци је ву „гла зу ру“. 
У тр ци за про фи том по хлеп ни по слов ни љу ди, пре све га из 
фи нан сиј ског сек то ра, ство ри ли су мно штво ви со ко ри зич них 
но вих ин стру ме на та за ду жи ва ња. Чи тав низ ин сти ту ци ја, од 
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ре но ми ра них ин ве сти ци о них ба на ка до ре ви зор ских ку ћа, 
за сле пље них не ре ал ним оче ки ва њи ма да ће при вред ни раст 
би ти бу ран и ве чан, ола ко су да ва ли кре ди би ли тет та квим 
по ступ ци ма. На да ју ћи се и са ме бр зом и ве ли ком про фи ту, 
при кри ва ле су ре ал не ри зи ке. Вла сти, по ве за не са би зни сом 
и уљуљ ка не у ру жи ча сте сно ве, све то су не про ми шље но до-
пу шта ле. Шта ви ше, то ме су ишле и на ру ку, во ђе њем нео-
д ме ре не, умно го ме иде о ло шки мо ти ви са не, по ли ти ке де ре-
гу ла ци је. Од но сно, јед на ко су ла ко ми сле но по сту па ле као и 
ве ли ки део дру штва и при вре де. Аме рич ка др жа ва се ола ко 
за ду жи ва ла, не ми сле ћи мно го о то ме да не мо же веч но да 
„жи ви на кре дит“. Та ко је фи нан сиј ски ба лон на ду ван до не-
слу ће них раз ме ра. 1

Јав ни и при ват ни ду го ви би ва ли су све ве ћи. По сма-
тра но од ни воа ин ди ви ду ал них по тро ша ча, пре ко при вре де 
до др жа ве, аме рич ка, па и ге не рал но за пад на дру штва, жи-
ве ла су на ра чун су тра шњег да на, а не на осно ву оно га што 
су уисти ну ства ра ла. Шпе ку лант ски кон цепт еко но ми је је 
пре вла дао над ре ал ним тј. би ло је ва жно шта пи ше на па-
пи ру а не шта се ства ра у про из вод ним ха ла ма и на уч ним 
уста но ва ма. Уз то, кван ти тет Бру то дру штве ног про из во да је 
за се нио ње гов ква ли тет. Ра стао је на осно ву „ре зул та та“ фи-
нан сиј ског сек то ра и услу га, док је ин ду стри ја за по ста вља на. 
Ко зме ти чар ски са ло ни су „до би ли“ исту те жи ну као ин ду-
стриј ске гра не од ви тал ног зна ча ја за моћ на ци је. Ја сно је да 
у јед ном тре нут ку та кав си стем мо ра да до жи ви слом, а Бер-
нард Меј доф је, ма ко ли ко се то при кри ва ло, ње гов при род ни 
плод а не оби чан по је ди нац - ва ра ли ца. 

Тај слом се за са да још ни је де сио, ма ко ли ко по не кад 
из гле да ло да је сте. Пон ци јев ски еко ном ски си стем са мо до-
жи вља ва ве ли ке те шко ће, из ко јих по ку ша ва да иза ђе са што 
ма њим не га тив ним по сле ди ца ма. Циљ је да бу ду про на ђе ни 
ме ха ни зми ко ји ће омо гу ћи ти ње го ву ево лу тив ну тран сфор-
ма ци ју, ка ко ре фор ме не би убр за ле рас пад тру ле струк ту ре. 
Од но сно, ка ко се за пад на дру штва не би ра ди кал но су о чи ла 
са бол ним рас ки дом са прак сом жи вље ња на ра чун бу дућ но-

1 Оп шир ни је о то ме: Ra do njić О., Zec М., „In sta bi lity of glo bal fi nan cial mar kets 
and Ser bian Pon zi-sti le eco no mic system”. Нео бја вљен рад.



ДрагомирАнђелковић УТИЦАЈСВЕТСКЕЕКОНОМСКЕ...

284

сти, али би се ипак ко ли ко-то ли ко при ла го ди ла ре ал но сти и 
по сте пе но из ву кла из „Пон ци јев ског жи вог бла та“. 

Да ли ће се то де си ти, или ће оно што је за по че ло 2007. 
го ди не са мо би ти при вре ме но за у ста вље но, да би ка сни је до-
жи ве ло не ми нов ну еска ла ци ју, по што је по сто је ћи си стем са-
мо ко зме тич ки до те ран а не су штин ски про ме њен, те шко је 
ре ћи. Ки на, и дру ге зе мље чи ји раз вој се ум но го ме за сни ва 
на за пад ној по тро шњи, за са да има ју ин те рес да спа ша ва ју 
аме рич ки брод ка ко не би по то нуо. Да би се њи хо ве про из-
вод но-из во зно ори јен ти са не еко но ми је и да ље бур но раз ви-
ја ле, у усло ви ма ка да на ци о нал на тра жња још ни је од го ва-
ра ју ћа (јер је ра ди кон ку рент но сти до ма ћа рад на сна га сла бо 
пла ће на), од го ва ра им да пру же слам ку спа са ла ко ми сле ном 
куп цу. Но, не сум њи во, пре све га Ки на, по у че на оним што 
се са да де ша ва и све сна да се по ста ром ду го не ће мо ћи, у 
на ред ним де це ни ја ма на сто ја ће да се пре о ри ен ти ше, тј. да 
те жи ште раз во ја пре не се на уну тра шње тр жи ште. За то је 
по треб но вре ме, али ка да се Ки на у ве ћој ме ри окре не се би, 
ви де ће мо шта ће би ти са САД. 2

ОптимистичкисценариозаСАД
Де ли мо ми шље ње, по го то во ако се ства ри по сма тра ју 

ду го роч но, да „ако се не при хва ти за кљу чак да је у пи та њу 
све у куп на кри за са вре ме не ци ви ли за ци је За па да ко ја се пре-
ли ла на све де ло ве све та, све ме ре ко је се пред у зи ма ју не би 
до при не ле пре ва зи ла же њу тзв. свет ске еко ном ске кри зе“.3 
Шта ви ше, сма тра мо да су штин ски не ће би ти из ле че не бо ле-
сти за пад ног дру штва, од но сно при вре де, и да, по го то во ка да 
се ра ди о аме рич кој еко но ми ји, бу дућ ност не ће би ти ру жи-
ча ста. Ме ђу тим, у овом ра ду по ћи ће мо од оп ти ми стич ког 
ви ђе ња бу дућ но сти аме рич ке при вре де, од но сно од то га да 
ће се она то ком на ред них де це ни ја ре ла тив но ста бил но раз-
ви ја ти. Јер, им пли ка ци је ко је и из то га про из ла зе, на рав но у 
кон тек сту по ме ра ња те жи шта гло бал не еко ном ске и са њом 

2 Ши ре: Су слов Д., „Ро ль США се год ня и зав тра“, у: Ка ра га нов С. (при ре дио), 
Россияимир.Новаяэпоха, Мо сква, АСТ, 2009, стр. 333-361.

3 Ковачевић М., „Узроци и последице светске економске кризе и ефекти 
на Србију“, Нова српска политичка мисао, 2009. // http://www.nspm.rs/
ekonomska-politika/uzroci-i-posledice-svetske-ekonomske-krize-i-efek-
ti-na-srbiju.html
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скоп ча не вој но-по ли тич ке мо ћи, а ко је ука зу ју на по жељ не 
смер ни це за во ђе ње спољ не по ли ти ке Ср би је, истог су прав-
ца са мо не што сла би јег ин тен зи те та не го у слу ча ју да по ђе мо 
од пе си ми стич ког сце на ри ја. А та ко из бе га ва мо ка та стро-
фич ни при звук, и мо гу ће пре те ри ва ње. 

Ди рек тор Руског научноистраживачког институ
тамеђународнихекономскихвеза, про фе сор В. П. Гут ник, 
сма тра да ако бу де до след но во ђе ња ра ци о нал на еко ном ска 
по ли ти ка, аме рич ко дру штво мо же да се из бо ри са фи нан-
сиј ским и ра зним дру гим ба ло ни ма, да пре бо ли по сле ди це 
плат ног и бу џет ског де фи ци та и на ста ви ста бил но да се раз-
ви ја то ком на ред них де це ни ја. Но, без об зи ра на то, у усло-
ви ма све сна жни је ме ђу на род не кон ку рен ци је и узи ма ју ћи 
у об зир фак то ре ко ји ука зу ју на ду го роч но за о ста ја ње САД 
(нпр. ино ва ци о на ула га ња), еко ном ски бум у тој зе мљи је не-
ре ал но оче ки ва ти у до глед ној бу дућ но сти. У Аме ри ци као 
и са да шњих 27 чла ни ца ЕУ, по што кри за бу де пре ва зи ђе на, 
раст ће би ти вр ло уме рен (и то у по чет ку у зе мља ма ЕУ још 
спо ри ји не го у САД). Не што ди на мич ни ји раз вој мо гућ je у 
Евро пи од дру ге по ло ви не на ше де це ни је, и то је ди но у слу-
ча ју озбиљ ни јих ино ва ци о них про до ра у та мо шњим кључ-
ним зе мља ма, као и успе шне ин те гра ци је, од но сно мо дер ни-
за ци је но вих чла ни ца ЕУ.4

Да по гле да мо про це не са да шњег ста ња и прог но зе бу-
ду ћег кре та ња Бру то дру штве ног про из во да (БДП) – ис ка-
за ног на осно ву па ри те та ку пов не мо ћи (што је нај по год ни-
је за по ре ђе ње зе ма ља) – Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да 
(ММФ). Та ин сти ту ци ја та ко ђе по ла зи од то га да је кри за 
пре ва зи ђе на и да сле ди при вред ни опо ра вак. Но, ма ко ли-
ко би ла под до ми на ци јом Ва шинг то на, из ње них ана ли за 
ипак про из и ла зи да је не ми нов но да САД и ЕУ по сте пе но 
гу бе сво је до са да шње гло бал не еко ном ске по зи ци је.5 САД су 
2008. го ди не има ле БДП од 14.441 ми ли јар ди до ла ра, а 2009. 
го ди не он је пао на 14.266 ми ли јар ди. Ове го ди не се оче ку је 
ње гов раст на 14.704 ми ли јар де, а раст ће се на ста ви ти и у 

4 Видети: Гу тник В., „Мир ов ая  экономик а“ ,  у: Карага нов С . (прире ди о), Росс
ияимир.Новаяэпоха, Москва, АСТ, 2009, стр. 67-85.

5 О томе, као и проценама и прогнозама за друге земље о којима ће 
бити говора: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/
index.aspx
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на ред ним го ди на ма по сто пи од око 2%. Ипак, с об зи ром на 
кон стан тан раст ста нов ни штва САД, ко је ће се од 2007. до 
2011. го ди не по ве ћа ти са 301,5 на 313.3 ми ли о на, БДП per ca-
pi ta ће до сти ћи ви ши ни во од оног пре из би ја ња кри зе (2007.) 
тек 2011. го ди не. Док кре та ње БДП, с об зи ром на еко ном ску 
кри зу, има про мен љив ка рак тер, удео аме рич ког у свет ском 
БДП-у, већ ду же вре ме има опа да ју ћи тренд, и у том по гле ду 
се у до глед ној бу дућ но сти ни шта не ће про ме ни ти. На САД 
је 2007. го ди не от па да ло 21.1% свет ског БДП-а, са да је њи хов 
удео већ не што ма њи, а про це њу је се да ће 2014. го ди не па-
сти на 18.3%. То ни су дра стич не про ме не, али већ са да САД, 
у еко ном ском и по ли тич ком по гле ду, ни при бли жно ни су оно 
што су би ле пре 20 го ди на. Тим пре то не ће би ти кра јем ове 
де ка де на шег ве ка.

Што се ЕУ (у са да шњем са ста ву) ти че, и њу че ка слич на 
суд би на. Удео ње ног БДП у свет ском био је 22,5% 2007. го ди-
не, а 2014. би ће 19.4%. Кри зни пад европ ског БДП је при бли-
жан аме рич ком (са 15.263 на 14.851 ми ли јар ди до ла ра 2008 
у по ре ђе њу са 2009. го ди ном), али ће опо ра вак, ка ко ММФ 
оче ку је, би ти не што спо ри ји. ЕУ ће тек 2011. го ди не има ти 
ви ши БДП не го пре из би ја ња кри зе (15.632 ми ли јар де до ла-
ра). Ме ђу тим, с об зи ром на дру га чи је де мо граф ске трен до ве, 
тј. на то да европ ско ста нов ни штво стаг ни ра док аме рич ко 
ра сте (на стра ну са да дра ма тич на вер ско-на ци о нал но-ра сна 
про ме на струк ту ре по пу ла ци је зе ма ља ЕУ), кре та ња у ве зи 
са БДП-ом ис ка за ним по гла ви ста нов ни ка, при бли жно су 
слич на. Ви де ли смо да ће без об зи ра на оче ки ва ни бр жи при-
вред ни раст аме рич ки БДП per ca pi ta, исто као и у зе мља ма 
ЕУ, тек 2011. го ди не пре ма ши ти онај из 2008., а у на ред ним 
го ди на ма ће ра сти по слич ној сто пи као у ЕУ.

Евро па, чак ни ује ди ње на, ни је ви ше оно што су не ка-
да би ле ње не во де ће си ле по је ди нач но. ЕУ то са да ни је ни у 
еко ном ском, ни у вој ном по гле ду, као ни са ста но ви шта гло-
бал ног по ли тич ког ути ца ја. Иако ће и у на ред ним де це ни ја ма 
оста ти ва жан ци ви ли за циј ски ори јен тир за ве ћи ну зе ма ља 
све та, све ма ње ће би ти фак тор мо ћи и сре ди ште про из вод ње 
(укљу чу ју ћи и ства ра ње „зна ња“). Шта ви ше, ЕУ ће по ста ти 
још у ве ћој ме ри за ви сна од дру гих. И у на ше до ба се у по гле-
ду за до во ља ва ња по тре бе за енер ген ти ма и дру гим при род-
ним ре сур си ма ум но го ме осла ња на ва не вроп ске зе мље, али 
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вој но-по ли тич ки кон текст у ко ме ће се то де ша ва ти из го ди не 
у го ди ну би ва ће не по вољ ни ји за ЕУ. Све ви ше ће мо ра ти да 
во ди ра чу на о до број во љи дру гих, и све ма ње ће има ти мо-
гућ но сти да на њих из вр ши при ти сак. То је ум но го ме по ве-
за но са да љим од ви ја њем про це са „кар ди нал не пре ра спо де ле 
вла сни штва и кон тро ле над свет ским енер гет ским ре сур си-
ма, на ште ту при ват них, пре све га за пад них кор по ра ци ја, а у 
ко рист др жав них фир ми зе ма ља про из во ђа ча енер ге на та, као 
и са да љим опа да њем про дук ци је наф те и га са у Евро пи“.6

За раз ли ку од ЕУ, САД и да ље игра ју пр во ра зред ну 
уло гу на гло бал ној вој но-по ли тич кој сце ни, а и у на ред ном 
пе ри о ду на њој ће би ти кључ ни ак тер. Но, ви ше не са мо у 
фор ми мо ле ку лар них про ме на, аме рич ки вој но-по ли тич ки 
зна чај ће се из го ди не у го ди ну не ми нов но сма њи ва ти. Ки на, 
Ин ди ја, Бра зил, као и дру ге зе ље у раз во ју, на сто ја ће да сво ју 
гло бал ну вој но-по ли тич ку уло гу са о бра зе еко ном ској сна зи. 
Ру си ја ће та ко ђе ус пе ти да сво ју, и са да не за не мар љи ву уло-
гу те вр сте, учи ни бит ни јом на осно ву рас ту ће енер гет ске 
мо ћи. Оту да, Аме рич ка ће – и то у бо љем слу ча ју, ако не до-
ђе до пот пу ног уру ша ва ња ње не на ци о нал не „пи ра ми дал не 
бан ке“ – оста ти ре ле вант ни гло бал ни фак тор али не ће би ти 
и свет ска им пе ри ја. Де мо граф ски и вој но-по ли тич ки трен-
до ви, кул ту ро ло шки фак то ри и при вред на кре та ња, не дво-
сми сле но ука зу ју да ће САД сре ди не на шег ве ка у по ре ђе њу 
са Аме ри ком из 1990. го ди не, ипак би ти са мо сен ка. Оста ће 
си ла, али окру же на дру гим, у свет ским раз ме ра ма та ко ђе ве-
ли ким си ла ма, а не са мо др жа ва ма ко је у окви ру сво јих ре-
ги о на, што је са да већ слу чај, мо гу да јој па ри ра ју. Све то је 
би ло ја сно и пре из би ја ња ве ли ке еко ном ске кри зе, а ка мо ли 
у ње ном је ку.7

Полицентричнисвет
Док се од ви јао про цес де ин ду стри ја ли за ци је, и оп штег 

опа да ња За па да, мно ге дру ге зе мље, од Ин ди је до Бра зи ла, 
све ко ли ко су ја ча ле. По го то во то ва жи за зе мље Ази је, од ко-
јих су мно ге ус пе ле да оста ну иму не на за пад ну бо лест жи-

6  Бордачев  Т., „Европейс кий сою з: выз овы и сценарии развития“, у: Карагано в 
С. (приредио ), Россияимир.Новаяэпоха, Мос ква , АСТ,  20 09, ст р .  362-38 3 .

7 О томе: Тод  Е. , Послеимперије–Есејораспадуамеричкогсистема, P aid eia, 
 Бе оград,  2006.
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вље ња на ра чун су тра шњег да на. Зе мље као што су Ки на и 
Ин ди ја раз ви ја ле су се на ре ал ним осно ва ма, а њи хо во ста-
нов ни штво је тро ши ло оно што ствар но за ра ђу је, и при то-
ме ни је за не ма ри ло зна чај штед ње. Шта ви ше, те зе мље ни су 
пре тр пе ле ве ли ке гу бит ке ни услед еко ном ске кри зе ко ја је 
же сто ко по го ди ла и са да још тре се за пад не али и мно ге дру ге 
др жа ве (Ру си ју и дру ге пост-со вјет ске, као и ла ти но а ме рич ке 
и африч ке зе мље). Бла го вре ме но и те мељ но су на у чи ле лек-
ци ју од за па да о то ме ка ко се по ста је бо гат,8 и у том ду ху су 
до след но по сту па ле, нео п те ре ће не де ка ден ци јом за пад них 
дру шта ва. То им је омо гу ћи ло да се лак ше но се са опа сним 
иза зо ви ма са ко ји ма се свет су о ча ва, и да из бег ну озбиљ ни је 
не га тив не по сле ди це. На про тив, на ста ви ле су да се раз ви ја ју, 
уме шно ко ри сте ћи „по сто је ће др жав не ме ха ни зме“.9

Гло бал на еко ном ска кри за је тек бла го ути ца ла на ус-
по ра ва ње ра ста БДП-а Ки не и Ин ди је. У слу ча ју пр ве зе мље 
он је био око 10% ве ћи 2009. го ди не, у од но су на 2008. (док 
је то ком прет ход не го ди не раст био 11,3%). А ка да се ра ди о 
дру гој др жа ви, пад раз вој не сто пе је био не што осет ни ји, од-
но сно БДП је 2009. го ди не био ве ћи за „са мо“ 7 % не го 2008. 
(а та да је био 9,6% ви ши не го 2007. го ди не). ММФ оче ку је ди-
на ми чан раст БДП-а обе зе мље и у на ред ним го ди на ма. Ове 
го ди не ин диј ски БДП ће из но си ти 3.313 ми ли јар ди до ла ра, а 
2014 – 5.513. У том пе ри о ду по пу ла ци ја те ве ли ке азиј ске зе-
мље ће се по ве ћа ти са 1,22 на 1,287 ми ли јар де, од но сно БДП 
per ca pi ta са 5.093 на 5.714 до ла ра. Сма тра се да ће ки не ски 
БДП 2010 би ти 9.669, а 2014 – 15.033 ми ли јар ди до ла ра, док ће 
се ста нов ни штво по ве ћа ти са са да шњих 1,341 на 1,367 ми ли-
јар де (БДП per ca pi ta ће по ра сти са 12.725 на 15.447 до ла ра). 
Од 2007 до 2014 удео ки не ског БДП у свет ском по ве ћа ће се са 
10,7% на 15,5%, а ин диј ског са 4,6% на 5,7%.

Ки на и Ин ди ја, као и не ке дру ге зе мље у фа зи бур ног 
раз во ја, не на пре ду ју са мо еко ном ски, већ то чи не на ди на-
ми чан на уч но-тех но ло шки на чин. Не ра ди се ви ше са мо о 
на сто ја њу да се раз ви је ни је зе мље ге не рал но су стиг ну, већ и 

8   Ви дети:  Реи нерт  Е. ,  Глобалнаекономија–Какосубогатипосталибогатии
заштосиромашнипостајусиромашнији, Чиго ја, Бе ог ра д, 2006.

9 „Индия изолирует себя от мирового кризиса“, Интернет-журнал 
НОВАЯ ПОЛИТИКА од 1 октобра 2008. године // www.novopol.ru/
text52748.html
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о њи хо вом упо ред ном пре сти за њу на мно гим ино ва тив ним 
по љи ма. Успон и пад ве ли ких си ла, исто риј ско ис ку ство то 
по ка зу је, углав ном је по кре тан „еко ном ским и тех но ло шким 
раз во јем, што да ље ути че на со ци јал не струк ту ре, по ли тич ке 
си сте ме, вој ну моћ и по ло жај по је ди нач них др жа ва и им пе-
ри ја“.10 Још жи ви мо у све ту у ко ме, ма кар на гло бал ном ни-
воу, и да ље вој но-по ли тич ку пре власт има јед на си ла. „Али у 
сва кој дру гој ди мен зи ји – ин ду стриј ској, фи нан сиј ској, об ра-
зов ној, дру штве ној, кул тур ној – моћ се рас по де љу је све да ље 
од аме рич ке до ми на ци је“.11 Но, ка ко вој но-по ли тич ки успон 
не ми нов но сле ди за еко ном ско-тех но ло шким – на рав но у 
окол но сти ма ка да зе мље во де су ве ре ни стич ки а не мон ди-
ја ли стич ки на стро је на ели та (а дру го је, бар још за са да, ум-
но го ме слу чај са Не мач ком и Ја па ном, што је ре зул тат оку-
па ци је, ин док три на ци је и ин ста ли ра ња по доб них ка дро ва 
по сле по ра за у Дру гом свет ском ра ту) – за оче ки ва ти је да у 
до глед ној бу дућ но сти Ки на и на том по љу по ста не гло бал ни 
кон ку рент САД. На рав но, у ду ху сво је праг ма тич не по ли ти-
ке, та мо где за тим има ин те рес, а не ра ди пу ког им пе ри јал-
ног де мон стри ра ња мо ћи А да Ин ди ја, па и Бра зил (чи ји удео 
у свет ском БДП-у ће у пе ри о ду 2007–2014 по ра сти са 1,4% на 
1,75%), пост ну ре ги о нал ни фак то ри спо соб ни да у сво јој зо ни 
кон ку ри шу Аме ри ци. 

Ру си ја не са мо што у вој но-по ли тич ком по гле ду то већ 
је сте, већ над ве ћим де лом пост-со вјет ског про сто ра има и 
до ми нант ну уло гу.12 Њу је убе дљи во и де мон стри ра ла 2008. 
го ди не, то ком крат ко трај ног ав гу стов ског ра та са Гру зи јом, 
ко ја је би ла охра бре на од стра не Ва шинг то на да др ско пр ко-
си во љи Ру си је. И по том се на шла су о че на са ре ал ном не мо-
гућ но шћу мен то ра да јој ефи ка сно по мог не у „ру ском дво-
ри шту“. По ста ло је ја сно да Мо сква ви ше ни је спрем на да се 
уз др жа ва да на аме рич ке иза зо ве не уз вра ти истом ме ром, а 
це ну је пла тио дрч ни кав ка ски кли јент Ва шинг то на. 

Би тан чи ни лац ру ске спољ но по ли тич ке мо ћи је и ње на 
уло га га ран та енер гет ске без бед но сти Евро пе. Већ са да зе-

10 Ке не ди К., Успонипадвеликихсила, ЦИД – Слу жбе ни лист, Под го ри ца – Бе-
о град, 1999, стр. 489.

11 За ка ри ја Ф., Постамеричкисвет, Хе ликс, Сме де ре во, 2009. стр. 4.
12 Ви де ти: Пе тро вић Д., Геополитика постсовјетског простора, Про ме теј, 

Но ви Сад, 2008.
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мље ЕУ бит но за ви се од енер ге на та под кон тро лом Ру си је, а 
та за ви сност ће се до дат но по ве ћа ва ти, са свом по ли тич ким 
им пли ка ци ја ма ко је то има. Ру си ја не са мо што рас по ла же 
ве ли ким ре зер ва ма га са и наф те, већ је сте кла, ма кар у ве зи 
са њи хо вом про из вод њом и тран спор том до крај њих ко ри-
сни ка, и до ми нан тан по ло жа ју у зе мља ма Сред ње Ази је. Њен 
по ло жај ће, то је го то во си гур но, та кав оста ти и у до глед ној 
бу дућ но сти.13 Оту да, ако би Бри сел, под стак нут од Ва шинг-
то на, и уло жио огром не на по ре да се енер гет ски еман ци пу је 
од Ру си је, у то ме не би ус пео, бар ка да се ра ди о снаб де ва њу 
га сом. У иоле по треб ној ко ли чи ни, Евро па не ма ода кле да 
га на ба ви без са рад ње са Мо сквом. Ду го роч но, хте ли то или 
не у Бри се лу, Ру си ја су штин ски оста је „њен је ди ни снаб де-
вач га сом“.14 Чак ако Набуко бу де из гра ђен, а Га спром бу де 
по ти снут из Азер беј џа на, тај га со вод не ће би ти у до вољ ној 
ме ри на пу њен. По ред то га, из у зет но ће за ви си ти од на ла зи-
шта га са у по ли тич ки, не сум њи во и у на ред ним де це ни ја ма, 
тур бу лент ном Ира ку.15

Не ма сум ње, енер ген ти су ва жан фак тор ру ске спољ-
но по ли тич ке мо ћи.16 Та ко ђе, они има ју и ве ли ку уло гу у ру-
ском еко ном ском по ле ту од 2000 до 2008. го ди не. Од но сно, 
пад це не наф те у кон тек сту ве ли ке еко ном ске кри зе, бит но је 
до при нео сма ње њу ру ског БДП 2009. у по ре ђе њу са 2008 го-
ди ном, за око 6% (од но сно са 2.265 на 2.126 ми ли јар ди до ла-
ра). Ипак, „Ру си ја не пред ста вља нафт ну др жа ву„ – као не ке 
арап ске зе мље – „јер рас по ла же мно штвом дру гих ре сур са, 
моћ ном ин ду стриј ском ба зом, на сле ђе ном из со вјет ског пе-
ри о да, и при лич но об ра зо ва ном рад ном сна гом“.17 Ру си ја већ 

13 О томе: Анђелковић Д., „Односи Русије и држава Средње Азије“, Нова 
српска политичка мисао, 2009. // www.nspm.rs/savremeni-svet/odnosi-rusije-i-
drzava-srednje-azije.html

14   Карпентер Т. , „Вели ка  енергетска зависност Европе од Руси је“ ,  Глас Ам
ерике, 2009.  //  www.voanew s.com/Se rbi an/arc hi ve /2009-0 1/ 2 009- 01-12-vo a8.
cfm

15 Опширније у вези са тим: Симон ов  К., „Руски ене ргет ски инте ре си у Југоист-
очној Евро пи“ , Isac F un d  // www.isac-fund.org/ dow nl oad/06 -D r%20Konstan-
tin%20Simo nov%20-%2 0Rusk i%20ener getski% 20 in teresi%2 0u% 20JIE.pdf

16 Пог ледат и:  Пањушкин В ., Зигар  М., Газпром:новорускооружје, К раг уј ев-
ац, Vindicta, 2009.

17 Pekka  Sutel a,  The Russian market economy, Helsi nki , Kikim ora Pu blicat io ns , 
2003, ст р.  227.
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са да на сто ји да ума њи за ви сност од из во за енер ге на та и дру-
гих си ро ви на,18 а тим пре ће то чи ни ти у бу дућ но сти.19

ММФ про це њу је да ће ру ски БДП 2014. го ди не из но-
си ти 2.749 ми ли јар ди до ла ра, од но сно 19.855 до ла ра по гла-
ви ста нов ни ка, а да ће и по том ду го роч но ра сти по со лид ној 
сто пи (осет но ви шој у по ре ђе њу са европ ским про се ком или 
са САД). О ко ли ком се ра сту ра ди, чак и у од но су на до стиг-
ну то ста ње на кра ју дру гог Пу ти но вог пред сед нич ког ман да-
та, го во ри по да так да је ру ски БДП 2007. го ди не био 2.100 ми-
ли јар ди до ла ра тј. 14.766 до ла ра per ca pi ta. Удео ру ског БДП 
у свет ском те го ди не је из но сио 3,19% а 2014., оче ку је се, да 
ће би ти 3,43%, од но сно да ће и по сле то га ра сти. На осно ву 
ре че ног, по го то во у све тлу сва ким да ном све ве ће енер гет ске 
уло ге Ру си је, би ће још ве ћа и, да нас та ко ђе огром на, вој но-
по ли тич ка моћ Ру ске Фе де ра ци је.

Иако не ма по тен ци јал за во ђе ње опе ра ци ја кон вен ци-
јал ним сна га ма на гло бал ном ни воу иоле ра ван Аме ри ци, Ру-
си ја јој па ри ра у по гле ду ну кле ар ног ар се на ла, па и ка да се 
ра ди о сна зи коп не не ар ми је (до ду ше огра ни че ног ра ди ју са 
деј ства на про стор ко ји се гра ни чи са Ру си јом). И то го во ри 
у при лог то га да је аме рич ка моћ, чак и то ком ње ног пост-
хлад но ра тов ског „злат ног до ба“, ум но го ме би ла уте ме ље на 
на пси хо ло шким фак то ри ма и оче ки ва њи ма Ру си је, као и 
дру гих ре ле вант них игра ча, да ће и за њих би ти оси гу ра но 
од го ва ра ју ће ме сто у тзв. Но вом свет ском по рет ку. Ка да су 
илу зи је те вр сте не ста ле, већ са мим тим по ло жај САД ви ше 
ни је био она кав као пре не го што се то де си ло. 

Тим пре он ни је та кав од ка да је по ста ло ја сно да је си-
ла зни тренд еко ном ске, и са њом по ве за них дру гих ви до ва 
мо ћи САД, не што што ће би ти ка рак те ри сти ка на ред них де-
це ни ја. Од но сно да ће ја ча ње дру гих, у гло бал ним раз ме ра-
ма ре ле вант них др жа ва, и то пре све га оних из гру пе БРИК 
(Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на), би ти обр ну то про пор ци о нал-
но спо ме ну том трен ду. Не ма сум ње, све том у ко ме жи ви мо, 
већ са да ни јед на си ла не ма моћ да упра вља са ма. У на ред ним 

18 „Россию обвиняют в ресурсном национализме“, Интернетжурнал
НОВАЯПОЛИТИКА од 1 октобра 2008. године // www.novopol.ru/
text52803.html

19 Медведев Д., „Ру си ја, на пред!“, Новасрпскаполитичкамисао, 2009. // www.
nspm.rs/sa vre me ni-svet/ru si ja-na pred.html
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го ди на ма то ће по ста ја ти ја сно и они ма ко ји још па те од иде-
о ло шког аути зма. А аме рич ки про па ган ди сти ши ром све та 
има ће све ма ње мо гућ но сти да об ма њу ју јав ност ра зних зе-
ма ља тј. да их оне мо гу ћу је да оне у пу ној ме ри схва те да се 
свет то ком зад њих не ко ли ко го ди на про ме нио ко ли ко и по-
сле по бе де За па да у Хлад ном ра ту!

Српскигеополитичкииекономскипутевии
странпутице

На ша не ка да шња власт ни је схва ти ла зна чај па да Бер-
лин ског зи да. На да ла се да ста ри си стем, ма кар у мо ди фи ко-
ва ној фор ми, мо же да са чу ва. Док су у зе мља ма не ка да шњег 
„ис точ ног ла ге ра“ би ли рас пи си ва ни ви ше пар тиј ски из бо ри, 
код нас се го во ри ло о „бес пар тиј ској де мо кра ти ји“, од но сно 
док су се не ка да шњи ри гид ни ис точ но е вроп ски ко му ни сти 
пре свла чи ли у со ци јал де мо крат ско ру хо, наш врх је с по но-
сом го во рио о сво јим ко му ни стич ким опре де ље њи ма. У вре-
ме док су се по ли ти ча ри ши ром Евро пе, а по го то во на ње-
ном ис то ку, до дво ра ва ли Ва шинг то ну, вра та ка би не та на шег 
пред сед ни ка би ла су за тво ре на за аме рич ког ам ба са до ра. Та-
ко смо до че ка ли 11. сеп тем бар 1990. го ди не, ка да је по чет ком 
Пр вог за лив ског ра та, Џорџ Х. В. Буш об зна нио ус по ста вља-
ње аме рич ког Но вог свет ског по рет ка – гло бал не до ми на ци-
је Ва шинг то на, при кри ве не при ча ма о ли бе рал но-де мо крат-
ским на че ли ма и хар мо ни ји у од но си ма ме ђу др жа ва ма. 

Он да ка да је и Ру си ја гла сно из ра жа ва ла сво ју са гла-
сност са но вим гло бал ним по рет ком, а зе мље из на шег окру-
же ња се утр ки ва ле у то ме ко ће при не ти Аме ри ци „ло во ров 
ве нац“, ми смо јој пр ко си ли. Не тре ба тро ши ти ре чи да го-
во ри мо о то ме да тзв. Но ви свет ски по ре дак ни је био ни нов, 
ни ху ман, већ се са мо ра ди ло о раз ма хи ва њу кри ла ста рог 
им пе ри ја ли зма, и о по ку ша ју бес кру пу ло зног на ме та ња чи-
та вом све ту хе ге мо ни је евро а тлант ске ели те (упро шће но би 
би ло све све сти са мо на САД). Ме ђу тим, ма ла Ср би ја то ме 
ни је мо гла да се од у пре. Ра ди сво јих на ци о нал них ин те ре са, 
као и суд би не срп ског на ро да у це ли ни, мо ра ла је да по ку ша 
да се при ла го ди. И да са но вим го спо да ри ма све та про ба да 
на ђе мо дус ви вен ди. Упу сти ли би се у на га ђа ње ка да би ус-
твр ди ли да би се то и де си ло. Ипак, по што при ла го ђа ва ње 
бла го вре ме но ни је ни по ку ша но, сло бод но мо же мо да кон-
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ста ту је мо да је на ша та да шња власт па ти ла од ге о по ли тич ког 
аути зма. И да је те ра ју ћи инат та да шњим го спо да ри ма све та 
до ве ла на ци ју у си ту а ци ју да нам пред став ник но вог Ал би-
на (САД), јед на ко охо лог као и онај ста ри (Ен гле ска), Пи тер 
Гал брајт по ру чи: „Знај те, не са мо Ви и Ва ша де ца, већ ће и 
де ца Ва ше де це гад но ис па шта ти због то га што сте се су-
прот ста ви ли на шој во љи“.20 

По сле 5. ок то бра 2000. го ди не окре ну ли смо лист. Али 
по но во ни смо има ли осе ћа ње за ме ру. Би ло због (гео)по ли-
тич ке не пи сме но сти и на ив но сти, или због оба ве зе на ших 
но вих вла сто др жа ца да вра те дуг оним ко ји су им по мо гли да 
до ђу на че ло др жа ве, по ве ли смо не кри тич ки про за пад ну по-
ли ти ку. Го то во пре ко но ћи за бо ра ви ли смо да по сто је и дру-
ге стра не све та, и уз то смо по че ли да се по на ша мо као да је 
не ле ги тим но да Ср би ја, као и сва ка дру га нор мал на др жа ва, 
има на ци о нал не ин те ре се. До пу сти ли смо да евро а тлант ски 
ме ха ни зми ин док три на ци је и про па ган де, и пре то га при сут-
ни у Ср би ји, бу ду дра стич но раз гра на ти и чак да про жму др-
жав не струк ту ре. Та ко је уме сто др жав ног до ми нан тан по-
стао евро а тлант ски иде о ло шки апа рат (мре жа ин сти ту ци ја, 
од ме ди ја до НВО, за об ли ко ва ње јав ног мне ња). Под ње го-
вим ути ца јем, али и из опор ту ни зма на ших по ли ти ча ра, мал-
те не да смо усво ји ли об ра зац по на ша ња по ра же не зе мље, ко-
ја се у име ствар них или на бе ђе них гре хо ва, бар при вре ме но, 
од ри че пра ва да бри не о сво јим ви тал ним по тре ба ма. Уме сто 
то га крот ко пре пу шта по бед ни ци ма да од лу че ко јим пу тем 
да иде и ко је вред но сти да ува жа ва, и то без об зи ра да ли је за 
њу до бро или ло ше оно што они би ра ју. У том ду ху смо по ве-
ли спољ ну по ли ти ку и спро во ди ли ре фор ме, од еко ном ских 
до од брам бе ног си сте ма.

Вој ни ка па ци те ти Ср би је, и по ред ис цр пљи ва ња то ком 
ра то ва за ју го сло вен ско на сле ђе 1991-1995. го ди не, и аме рич-
ке агре си је на Ср би ју и Цр ну Го ру 1999. го ди не, не сум њи во 
су оста ли нај ве ћи на не ка да шњем ју го сло вен ском про сто ру. 
Но, до сре ди не на ше де це ни је, на вод но ра ди ра ци о на ли за ци-
је и про фе си о нал ни за ци је си сте ма од бра не, они су дра стич-
но ума ње ни. Вој ска Ср би је је да нас тек не што сна жни ја од 

20 Јеф тић М., Наистокузапада–разговорисаДаркомТанасковићем, Пар те-
нон, Бе о град, 2000, стр. 192.
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Хр ват ске ар ми је, иако је та зе мља го то во дво стру ко ма ња.21 
Упр кос то ме да ни је усво је на би ло ка ква од лу ка у при лог 
при сту па ња НА ТО-у, вој но-по ли тич ки смо се при бли жа ва-
ли том пак ту, а вој ску смо уоб ли ча ва ли у скла ду са ње го вим 
по тре ба ма и по ње го вим стан дар ди ма. А еко ном ске ре фор ме 
су ба зи ра не на ре цеп ти ма ММФ-а, Свет ске бан ке и аме рич-
ке ад ми ни стра ци је, по зна тим као Ва шинг тон ски кон сен зус. 
Нео ли бе рал ни про грам ра ди кал них еко ном ских ре фор ми – 
пре све га сра чу нат да од ње га има ју ко рист бо га те зе мље и 
мул ти на ци о нал не ком па ни је, а не др жа ве ко је га спро во де – 
ни у Ср би ји ни је до нео ви ше сре ће не го што је то био слу чај 
са зе мља ма ко је су га то ком 90-их го ди на не кри тич ки усво-
ји ле. Ме ђу тим, њи хо ви ли де ри су мо гли да твр де да су би ли 
не све сни по сле ди ца ко је он иза зи ва, а на ши су има ли пред 
со бом ту ђе не у спе шне тран зи ци је.22 

Еко ном ске ре фор ме су та ко во ђе не да са да мно га при-
ва ти зо ва на пред у зе ћа по слу ју ло ши је не го пре про ме не вла-
снич ке струк ту ре, а ин ду стриј ска про из вод ња је и пре из би-
ја ња еко ном ске кри зе па ла на ни жем ни воу не го док је зе мља 
би ла оп те ре ће на спољ ним кру гом санк ци ја ЕУ и САД. Еко-
ном ска по ли ти ка, во ђе на иде о ло шки сле по, ко руп тив но и у 
ин те ре су по слов них ели та по ве за них са по ли ти ча ри ма (нпр. 
не ре ал но ни зак курс је од го ва рао моћ ном уво знич ком ло би-
ју), до ве ла је до за ми ра ња и та ко ни ске про из вод ње и до ра ста 
и ра ни је ве ли ке не за по сле но сти. Та ко ђе, и на ци о нал ни дуг се 
ви ше не го удво стру чио. До ду ше, фор мал но је по рас тао БДП, 
али је од на не ре ал ним осно ва ма на ду ва ног кван ти те та, ва-
жни ји ње гов ква ли тет. Док је БДП још ра стао (пре свет ске 
кри зе), мо гло је да се ка же: „ма да је до ма ћа про из вод ња до-
брим де лом угу ше на, БДП ра сте из го ди не у го ди ну јер ве-
ли ке ко ли чи не уво зних ро ба тре ба до ве сти (раст са о бра ћа ја), 
про да ти (раст тр го ви не), а ста нов ни штву ма сов но одо бра ва-
ти кре ди те да би се уво зна ро ба мо гла ку пи ти (раст фи нан-
сиј ског сек то ра)“.23 

21 По гле да ти: Ми ла ди но вић В., „Ка ко би из гле дао рат Ср ба и Хр ва та“, 
Press online, 2010. // www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/97647/
Press+istra%C5%BE u je:+Ka ko+bi+iz gle dao+rat+Sr ba+i+Hr va ta.html

22 Шире: Душанић Ј., Washington Consensus: кодификовани програм 
економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.

23 Ду шанић Ј.,  „Г одине и зн ев ерених  о чек ивања“ , Нова српска политичка
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Украт ко, оп чи ње ни сно ви ма о зе маљ ском ра ју ко ји нам 
„до ла зи“ ка да ка пи је ЕУ за нас бу ду отво ре не, жи ви мо смо од 
кра ја 2000. го ди не, не са мо на ра чун бу дућ но сти, већ и на ра-
чун про шло сти. Као и у дру гим зе мља ма ко је су про шле кроз 
ло ше во ђен тран зи ци о ни про цес, и код нас је при ва ти за ци ја 
пре све га схва ће на као на чин да се по пу не ру пе у бу џе ту, и 
да се вла да ју ће струк ту ре лич но око ри сте, а не као пут ко јим 
тре ба да стиг нем до то га да при вре да по ста не успе шни ја.24 
Но, „ра чун без крч ма ра“ не мо же да се пра ви бес крај но ду го. 
При бли жи ли смо се кра ју до са да шње тран зи ци о не прак се. И 
то не сто га што су на ши по ли ти ча ри уви де ли ку да то во ди 
зе мљу, већ што смо, с из у зет ком јав них пред у зе ћа, већ про-
да ли го то во све што смо мо гли. А на ша на ци о нал на по тро-
шња и да ље знат но на ди ла зи БДП.25 На рав но, љу ди ма ко ји 
су без об зи ра на про ме не вла да, зва нич но или не зва нич но у 
кон ти ну и те ту во ди ли еко но ми ју Ср би је (Дин кић, Ђе лић, Је-
ла шић, Вла хо вић), би ло је ја сно да веч но не ће мо ћи да се про-
да је „по ро дич но сре бро“ и ла ко узи ма ју кре ди ти. Од но сно, да 
без про из вод ње и про дук тив ног ра да ду го роч но не мо же да 
се оп ста не. У жи во ту не по сто је ча роб ни шта пи ћи. Ме ђу тим, 
по сто ји опи ја ју ћа на да и са мо жи вост, што нас је и до ве ло до 
то га да се у ве зи са оним што је ло ше угле да мо на за пад не зе-
мље, а да очу ва мо и ста ре ма не на шег си сте ма. 

С јед не стра не, љу ди ко ји су во ди ли срп ску еко но ми ју 
ру ко во ди ли су се ми шљу: „по сле нас по топ“, тј. на да ли су се 
да ће на ка рад ни си стем оп ста ти док су они на вла сти. С дру-
ге стра не, ми сли ли су се да ће мо ус пе ти да се до ко па мо ЕУ, 
и ње них фон до ва, пре не го што се наш брод на су че. Нео п те-
ре ће ни иде јом др жав ног су ве ре ни те та и на ци о нал ног ин те-
ре са, и оту да ола ко спрем ни да др жа ву и при вре ду до ве ду у 
ста ње пу не за ви сно сти од ино стра них цен та ра по ли тич ке и 
еко ном ске мо ћи, до пу сти ли су на ста ја ње та квог еко ном ског 
ам би јен та да се суд би на др жа ве на шла „у ру ка ма ино стра них 

мисао, 2 008. //  ht tp://www.nspm.rs /ekono msk a- politika /godi ne- iz neverenih- oc-
ek iv anja.h tml 

24 Видети: Со рман Г .,   Великатранзиција, Изда ва чка  књ ижарница Зор а на С то-
јановић а,  Сремс к и Карловци, 1997 .

25 О нашим   разн оразни м  ква зи-рефо рмама  и стра нп ути цама:  Анђелковић Д., 
Српски национални мазохизам – од југословенства до евроатлантизма, 
Алтера,  Беог ра д, 2008.
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кре ди то ра и ви си о кон цу њи хо ве спрем но сти да (сти му ли-
са ни ви со ким ка ма та ма) обез бе ђу ју при лив кре ди та на ко ји 
се еко но ми ја на ви кла“.26 Еко ном ска по ли ти ка ко ја је до то га 
до ве ла би ла је на ци о нал но де струк тив на. Је ди но ни је до кра-
ја ја сно да ли су „екс пер ти“ ко ји су је спро во ди ли (и да ље то 
ра де) ишли ли ни јом ма њег от по ра са мо услед не по сто ја ња 
на ци о нал не ви зи је и не ком пе тент но сти, или су све сни по-
сле ди ца из вр ша ва ли на ло ге оних ко ји су же ле ли да до ве ду 
до кра ја про цес тран сфор ма ци је Ср би је у про тек то рат. Ка ко 
год би ло, спољ на еко ном ска за ви сност зе мље за јед но са уну-
тра шњим евро а тлант ским иде о ло шким апа ра том, по ста ла је 
чи ни лац ко ји бит но усме ра ва на шу уну тра шњу па и спољ ну 
по ли ти ку, без об зи ра на про ме не на че лу др жа ве. 

Косовскисецесионистичкиакт
ињеговепоследице

Услед ре че ног, али и на де да се ко ла бо ра ци јом Ва шинг-
тон мо же уми ло сти ви ти да ко ли ко-то ли ко ува жи срп ске те-
жње, и на род њач ки део прет ход не две вла да ју ће ко а ли ци је 
при хва тио је да зе мља, до ду ше не што спо ри је и од ме ре ни је, 
на ста ви да иде спољ но по ли тич ким пу тем ко ји је тра си ран 
по сле 5. ок то бра 2000. го ди не. Ме ђу тим, са та квом прак сом 
је по ку шао да рас кр сте по што је по ста ло ја сно да се Ва шинг-
тон од лу чио да спро ве де по след њи по тез у от ми ци на ше 
ју жне по кра ји не, тј. ка да је дао миг та мо шњим ал бан ским 
по ли ти ча ри ма да до не су акт о се це си ји, и убе дио низ са ве-
знич ких и ва зал них др жа ва да при зна ју тзв. др жа ву Ко со во 
за јед но са САД. Због ко а ли ци о ног ка рак те ра вла де пред у зе те 
ме ре су има ле по ло вич ни ка рак тер, па уме сто, при ме ра ра ди, 
да Ср би ја до не се од лу ку о трај ној не у трал но сти, усво је на је 
ре зо лу ци ја о бло ков ској не свр ста но сти док се, евен ту ал но, 
дру га чи ја од лу ка не до не се на ре фе рен ду му. Ипак, би ло је 
ја сно да је срп ски брод по чео да ме ња пра вац кре та ња. 

Озби љан ко рак у ци љу осло ба ђа ња Ср би је из евро а-
тлант ске мре же за ви сно сти учи њен је то ком 2008. го ди не уво-
ђе њем на ве ли ка вра та ру ског енер гет ског фак то ра у Ср би ју. 
Упор ним ра дом на ци о нал но опре де ље них кру го ва у вла да ју-

26 Кати ћ Н .,  „Беог рад ска лак ировка“ ,  Новасрпскаполитичкамисао, 2008. // 
http://starisajt.nspm.rs/ekonomskap oliti ka/200 8_katic_bl1.htm
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ћој ко а ли ци ји, упр кос от по ри ма ње не ра ди кал но евро а тлант-
ске фрак ци је, про гу ран је га сно-нафт ни аран жман са Ру ском 
Фе де ра ци јом. Чак ни уме ре ни је евро а тлант ске сна ге, ако и 
ни су има ле у ви ду по вољ не ге о по ли тич ке им пли ка ци је спо-
ме ну тог аран жма на (чи ње ни цу да Ср би ја до би ја мно го ве ћу 
спе ци фич ну те жи ну ка да по ста не ва жна тран зит на зе мља за 
снаб де ва ње де ла ЕУ ру ским га сом), уви ђа ле су еко ном ску ко-
рист од ожи вља ва ња и да љег раз во ја Нафт не ин ду стри је Ср-
би је и при хо да ко је до но си га со вод. Та ко ђе, схва та ли су и до 
ко је ме ре ће ду го роч но би ти по ве ћа на енер гет ска без бед ност 
зе мље, у вре ме ни ма у ко ји ма је ја сно да ће гас и наф та по-
ста ти још ре ђи ре сур си. Та ко је ство рен основ за да ље оп се-
жно еко ном ско по ве зи ва ње Ср би је са Ру си јом, од но сно про-
дор ру ског ка пи та ла, са свом по ли тич ком над град њом ко ју 
то има. У све му то ме има ла је уло гу и уну тра шњо по ли тич ка 
це лис ход ност. Де мо крат ска стран ка, ко ја је на сто ја ла да по-
ста не кључ ни чи ни лац на срп ској по ли тич кој сце ни, би ла је 
све сна да ве ли ки део гра ђа на има сим па ти је пре ма Ру си ји 
и же ли све стра но по ве зи ва ње са њом. Па је и сто га, упр кос 
свом до ми нант но про за пад ном опре де ље њу, би ла спрем на да 
по др жи нафт но-га сни аран жман (ма кар то иза зва ло и не го до-
ва ње де ла ње них за пад них при ја те ља).  

Но, ДС и Г-17 плус, ни су же ле ли да при хва те по ли ти ку 
истин ске еман ци па ци је Бе о гра да од Ва шинг то на. На стра ну 
лич ни и пар тиј ски ра чу ни, ве ро ват но су сма тра ли да би ти ме 
би ла угро же на и ско ра европ ска пер спек ти ва Ср би је. У та-
квим окол но сти ма до шло је до из бо ра. Уз по моћ раз гра на тог 
евро а тлант ског иде о ло шког апа ра та, као и по то њег аси сти-
ра ња ино стра них цен та ра мо ћи у по гле ду фор ми ра ња но ве 
вла де, до шло је до сме не на че лу Ср би је. То ком ле та 2008. 
го ди не, ус то ли че на је гар ни ту ра ко ја је би ла мно го ви ше по 
во љи Ва шинг то на и Бри се ла од прет ход не. У та квим усло-
ви ма, ако је и да ље мо гло да се го во ри о дис кон ти ну и те ту у 
спољ ној по ли ти ци, он да се он од но сио на от клон од прет ход-
ног, ви ше по ло вич но за по че тог не го оства ре ног, од у ста ја ња 
од на ше евро а тлант ске спољ но по ли тич ке ори јен та ци је.

Пред став ни ци но ве вла де су по сле ус то ли че ња као 
ман тру по на вља ли фра зу о на шој без ре зер вној европ ској 
ори јен та ци ји (а под тим су под ра зу ме ва ли и оно што из уну-
тра шњо по ли тич ке опор ту но сти ни су из го ва ра ли, тј. сво је 
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евро а тлант ско опре де ље ње). По жу ри ли су да про на ђу по год-
ну фор му да при зна ју ЕУЛЕКС ми си ју на Ко со ву и Ме то хи-
ји – чи ме је де ли мич но на ру шен ста тус на ше ју жне по кра-
ји не утвр ђен ре зо лу ци јом 1244, од но сно при хва ћен мо дел 
ко ји пред ви ђа Ах ти са ри јев план – на уме шно мар ке тин шки 
сти ли зо ван на чин ка ко не би ре вол ти ра ли ве ћи део јав но сти. 
За уз врат, би ли су на гра ђе ни. До ду ше, у то вре ме још у сфе ри 
обе ћа ња. 

Ср би ја се на шла, иако се о то ме кра јем 2008. и по чет-
ком 2009. го ди не још ни је мно го го во ри ло, на пра гу еко ном-
ске ли ти це. Би ло је очи то да се спре ма еруп ци ја гло бал не 
кри зе, иако још ни је би ло пот пу но ја сно ко ли ке ће би ти ње не 
раз ме ре. На ше вла да ју ће струк ту ре су би ле све сне да ће се 
под ње ним уда ром бр зо на ћи и Ср би ја, од но сно да ће услед 
гло бал них не га тив них трен до ва дра стич но би ти сма њен број 
за ин те ре со ва них ин ве сти то ра у на шу еко но ми ју, а да ће кре-
ди ти по ску пе ти и по ста ти те же до ступ ни. А зна ле су до ко је 
ме ре је од при ли ва сред ста ва из ино стран ства по ста ла за ви-
сна срп ска при вре да, од но сно схва та ле су кључ не ди мен зи је 
ско ре кул ми на ци је кри зе на на шим про сто ри ма,27 као и оче-
ки ва ња на ро да, при вред них и дру гих ин те ре сних гру па са 
ко ји ма су те сно по ве за не. Сто га су про це ни ле да је за њих 
и њи хо ву кон цеп ци ју во ђе ња зе мље ге не рал но, и ње не еко-
но ми је по на о соб, ММФ крат ко роч но, а што бр же од ви ја ње 
про це са европ ских ин те гра ци ја сред њо роч но, је ди ни спас. 
Во де ћи ра чу на пре вас ход но о соп стве ном по ли тич ком ин те-
ре су, вла да ју ће струк ту ре су на сто ја ле да убла же тре нут не 
по сле ди це, оста вља ју ћи за бу дућ ност ра ди кал но су о ча ва ње 
са на шим су штин ским еко ном ским и ге не рал но си стем ским 
ме та ста за ма. Ме ђу тим, без об зи ра на охра бре ња из Ва шинг-
то на и Бри се ла, са ве ли ком за бри ну то шћу су че ка ле при бли-
жа ва ње фи нан сиј ског цу на ми ја Ср би ји. Еко ном ски зе мљо-
трес на За па ду био је то ли ко сна жан да ни је би ло ја сно да 
ли ће САД и во де ће зе мље ЕУ, и ако то на чел но хо ће, би ти 
спрем не да ефи ка сно по мог ну сво јим кли јен ти ма у јед ној пе-
ри фер ној зе мљи. 

27  У вези са њима видети: Грк С.,  „Д им ензије  е кономске кризе у  Србиј и“ , 
Српскаполитичкамисао, 2/2 009, стр. 87-110.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2010,год.Vvol.7 стр.281-311

299

Симулирањеспољнополитичкогзаокрета
Упр кос све му, по чет ком 2009. го ди не де ло ва ло је да не-

ма раз ло га за па ни ку. Већ у ја ну а ру 2009. го ди не на ша вла-
да је за кљу чи ла спо ра зум са ММФ на осно ву ко га је Ср би ји 
ста вље но на рас по ла га ње око 400 ми ли о на евра. Шта ви ше, 
по сле де се так да на тај них пре го во ра ММФ и вла да Ср би је 
су кра јем мар та 2009. го ди не за кљу чи ли спо ра зум о узи ма њу 
мно го ве ћег кре ди та. Би ло је пред ви ђе но да у на ред не две 
го ди не, не са мо за по тре бе од бра не кур са ди на ра већ и за 
фи нан си ра ње ме ра вла де чи ји циљ је био убла жа ва ње по сле-
ди ца свет ске кри зе, Ср би ја по ву че 2,2 ми ли јар де евра. У ма ју 
2009. го ди не борд ди рек то ра ММФ одо брио је пр ви део сред-
ста ва (788 ми ли о на евра). Са тим сред стви ма, као и остат ком 
ра ни је до го во ре не сво те, ка ко је об ја снио Ра до ван Је ла шић, 
пла ни ра но је да бу де обез бе ђе но фи нан си ра ње те ку ћег плат-
ног де фи ци та за 2009. и 2010. го ди ну.28 Ме ђу тим, пре го во ри 
око да љег ко ри шће на кре ди та убр зо су за пе ли. Све сна не-
по пу лар но сти ме ра ко је су од ње тра же не, вла да ни је би ла 
спрем на да при хва ти сма ње ње пен зи ја и пла та у јав ном сек-
то ру, као и по ве ћа ње по ре за, од но сно ра ди кал ни је за хва те 
ве за не за си стем здрав стве не за шти те. Опет, зах те ви ММФ 
у ве зи са сма ње њем бу џет ског де фи ци та би ли су дра стич ни. 
И нео се тљи ви на бол не по сле ди це ко је би то, по го то во у кри-
зним вре ме ни ма, има ло по ста нов ни штво, па и на при вре ду, 
Ср би је.

Ре ал но је из та квог од но са ММФ пре ма Ср би ји из ве сти 
за кљу чак да се ра ди ло о зло на мер ном ко ри шће њу кри зних 
окол но сти па и на мер ном да љем гу ра њу зе мље у те жак по-
ло жај, ка ко би се из ну ди ли из ве сни уступ ци.29 На рав но, не 
ну жно у сфе ри за ко ју је за ду жен ММФ, већ ра ди оства ре ња 
стра те шких ци ље ва САД, под чи јом је он кон тро лом. ММФ 
је и ра ни је си гур но био све стан по губ но сти еко ном ске по ли-
ти ке ко ју је Ср би ја од кра ја 2000 го ди не во ди ла у ду ху тзв. 
Ва шинг тон ског кон сен зу са. Али, у ин те ре су за пад них ин-
ве сти то ра и ба на ка, као и до ма ћих тај ку на те сно по ве за них 

28 http://ww w.b 92.net /i nf o/vesti/in dex.ph p? yyyy=2009&mm =0 5&dd=1 6&nav_
id=36 0916

29  По гл едати:  Ми ровић  Д. , „ММФ  про тив Србије“, Нова српска политичка
мисао,  2010.  //  www.nspm.rs/ekon om ska-politika /mmf -p ro tiv-srb ije.html 
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са по ли тич ком ели том, и на рав но ње них при пад ни ка, та кву 
по ли ти ку је то ле ри сао па и по др жа вао. Од јед ном, и то у нај-
те жем тре нут ку, за тра жио је од вла де Ср би је да се су о чи са 
по сле ди ца ма нео д го вор но сти и са мо жи во сти про за пад них 
еко ном ских „екс пе ра та“ (ко ји су, уз по др шку ММФ, Бри се ла 
и Ва шинг то на, у кон ти ну и те ту во ди ли еко ном ску по ли ти ку, 
без об зи ра на про ме не вла да). Слич но су ста ја ле ства ри и са 
зло у по тре бом Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, 
чи ју при ме ну је бло ки ра ла Хо лан ди ја. На вод но, због не из ру-
че ња Рат ка Мла ди ћа, а ве ро ват но услед мно го ве ћих ге о по-
ли тич ких мо ти ва (сва ка ко Ва шинг то на, а не Ха га). 

Чак и про за пад на власт у Бе о гра ду ни је би ла спрем на 
да фак тич ки при хва ти, она ко ка ко су то же ле ле САД, не за-
ви сност Ко со ва. Ни ти да под ри ва нафт но-га сни аран жман са 
Ру си ма. За хва љу ју ћи на по ри ма де ла по ли тич ких сна га ко-
је су ула зи ле у са став прет ход не вла де, али и пре вас ход ном 
рас по ло же њу јав но сти – ко ја у Ру си ји ви ди глав ног са ве зни ка 
у ве зи са од бра ном те ри то ри јал ног ин те гри те та и тра ди ци о-
нал ног при ја те ља Ср би је – он је био скло пљен, и по том ра-
ти фи ко ван, без об зи ра на про ме ну по ли тич ке кон сте ла ци је. 
Уоста лом, ге о по ли тич ки и еко ном ски зна чај про ла ска ма ги-
страл ног га со во да кроз Ср би ју је то ли ки да и они еле мен ти 
у но вој вла ди ко ји ни су пот пу но нео д го вор ни, или на ци о-
нал но ма ли ци о зни, ни су мо гли а да не по др же ре а ли за ци ју 
га сно-нафт ног аран жма на. Дру га ствар је шта су обе ћа ва ли 
за пад ним при ја те љи ма, док им је тре ба ла по др шка да до ђу 
на власт.

Ва шинг тон ни је спре ман ла ко да при хва ти по раз у ва-
жној би ци енер гет ског ра та са Ру си јом. С дру ге стра не, ни 
на ша власт ни је спрем на да ра ди оно што би угро зи ло њен 
по тен ци јал да и да ље то оста не, као и да, на дај мо се, иде баш 
у крај но сти ка да се ра ди ло о за не ма ри ва њу на ци о нал них ин-
те ре са. Осим то га, ни Ру си ја ви ше ни је што је би ла у до ба Бо-
ри са Јељ ци на. По те зи ко је би мо гла да схва ти као угро жа ва-
ње сво јих ви тал них ин те ре са, по го то во ка да је са њом прет-
ход но скло пљен спо ра зум, мо гла би да на раз не на чи не бол но 
санк ци о ни ше. То га су у Бе о гра ду све сни. Ко нач но, кри за је 
до не ла и ја ча ње не га тив ног ста ва пре ма да љем ши ре њу ЕУ у 
мно гим ње ним чла ни ца ма. На да да ће Ср би ја ре ла тив но бр зо 
ући у Уни ју, код на ших вла сто др жа ца је би ла за ме ње на стра-
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хом да се то у до глед но вре ме не ће де си ти. Мрач не слут ње у 
ве зи са мо гућ но шћу да Ср би ја бу де ис кљу че на из европ ског 
раз во ја, ма ко ли ко јав но ис по ља ва ли евро ен ту зи ја зам, у та-
квим окол но сти ма су, го то во си гур но, об у зе ле и мно ге при-
пад ни ке на шег еста бли шмен та. Не ма сум ње, и њи ма не што 
зна чи име Ви ли ја Ви ме ра, а ни су има ли ни ка кву ду го роч ну 
кон цеп ци ју у ве зи са тим шта ра ди ти ако би се ње го ве ре чи о 
аме рич ким пла но ви ма са Ср би јом до кра ја по твр ди ле.30 С об-
зи ром на иде о ло шку пер спек ти ву по сма тра ња, и да ље су те-
шко мо гли да схва те сми сао сле де ћих ре чи: „Ти ме што је не-
ка зе мља у Евро пи, а ни је у Уни ји ко ја но си то име, не зна чи 
да је та зе мља изо ло ва на и аути стич на. Јед на зе мља и је дан 
на род мо же би ти не и зо ло ва но и не а у ти стич но из ван Уни је, а 
у Евро пи на осно ву европ ске сло бо де и пра ва из бо ра“. 31

Та да је от по че ла по ли ти ка си му ли ра ња спољ но по ли-
тич ке пре о ри јен та ци је. Ако је на ша власт и при хва та ла да 
Ср би ја бу де „мо не та за пот ку су ри ва ње“ ни је при хва та ла да 
то бу де и она. По њу опа сним зах те ви ма САД за по че ла је да 
кон три ра по вла че њем ди пло мат ских по те за, од но сно по ку-
ша ји ма из на ла же ња но вих из во ра фи нан си ра ња. Усле ди ле 
су по се те пред сед ни ка Та ди ћа Ки ни, и до ла зак ру ског пред-
сед ни ка Ме две де ва у Ср би ју. На рав но, ни је се ту ра ди ло са-
мо о по сред ном цен ка њу са Ва шинг то ном, већ и о (бар та да) 
искре ним на сто ја њи ма да се при ву ку но ви ин ве сти то ри у на-
шу при вре ду, на ђу но ви кре ди то ри и ге не рал но по бољ ша по-
ло жај зе мље. Ка ко год би ло, од јед но стра не, на пад но про за-
пад не спољ не по ли ти ке, сти гли смо до при че о ње на че ти ри 
сту ба. Они су, ка ко је ре као Бо рис Та дић: ЕУ, Ру си ја, Ки на и 
САД. Ипак, пред сед ник је ис та као, за Ср би ју је и да ље при о-
ри тет при сту па ње ЕУ.32

Уви дев ши, не да Ср би ја има ал тер на ти ву бес по го вор-
ном при ста ја њу на усло ве САД, што је и ра ни је би ло ја сно, 
већ да је ње на без ре зер вно про за пад на власт спрем на да се 
оса мо ста ли и за и гра хра бро ка да се осе ти угро же но, Ва шинг-
тон је по но во по пу стио (што не зна чи да је од у стао од сво јих 

30 Видети: Вимер В., „Писмо канцелару Герхарду Шредеру“, Видовдан, 2008. // 
http://www.vidovdan.org/arhiva/article1049.html

31 Кнежевић М., Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2009, стр. 128.
32 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Srbija/123751/%C4%8Cetiri+stuba+srps

ke+spoljne+politike.html
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ба зич них ци ље ва, већ да је по ка зао ве ће стр пље ње). У скла-
ду са тим, до ми нант ни аме рич ки ло би у Бри се лу по ка зао је 
ви ше спрем но сти да ува жи европ ски ен ту зи ја зам Ср би је, а 
ММФ, да са њом на ђе ком про мис. Пред сам крај 2009. го ди не 
Ср би ји су уки ну те ви зе за све зе мље ЕУ, осим за пу то ва ња у 
В. Бри та ни ју и Ир ску. По чет ком де цем бра ше фо ви ди пло ма-
ти је зе ма ља чла ни ца ЕУ већ су од лу чи ли да бу де од мр знут 
пре ла зни тр го вин ски спо ра зум са Ср би јом, што је ство ри ло 
про стор да она под не се кан ди да ту ру за при јем у Уни ју. А 
још ра ни је, у но вем бру, по сле ви ше ме сеч ног на те за ња, вла да 
Ср би је и ММФ по сти гли су спо ра зум о на став ку ко ри шће ња 
кре дит ног аран жма на. 

Враћањенастароилиноваигра?
Кра јем 2009. го ди не је, на из глед, по ли ти ка на шег пред-

сед ни ка и вла де до жи ве ла три јумф. По сма тра но са ста но ви-
шта ци ље ва ко је су по ста ви ли де лу је да су зна ли шта ра де, а 
дру го пи та ње је ка кве су због то га на пра ви ли уступ ке. „Иако 
је Је ре ми ће ва ди пло ма ти ја на ста ви ла са прав ном бор бом 
про тив се це си је Ко со ва, мно го сла вље ни ,бе ли шен ген’ је, у 
про те клој 2009. го ди ни, у ствар но сти био пла ћен при хва та-
њем Еулек са и фак тич ким при зна њем ,др жа ве Ко со ва’ као 
су се да Ср би је“.33 Та ко ђе, са мно го стреп ње оста је нам да оче-
ку је мо ду го роч не еко ном ске по сле ди це про ду жа ва ња по ли-
ти ке ко ја нас је и до ве ла у си ту а ци ју да ви ше не го ра њи ви до-
че ка мо свет ску кри зу, а за чи ји на ста вак је на ша власт ус пе ла 
да до би је по др шку. Но, да се вра ти мо на спољ ну по ли ти ку. 
По што де лу је да је не ста ла акут на по тре ба за уце њи ва њем 
За па да, до шло је, из гле да, по но во до ко рек ци је спољ но по ли-
тич ке ори јен та ци је. О то ме по сред но го во ре ре чи ми ни стра 
од бра не, Дра га на Шу та нов ца, ко ји се све ма ње им пли цит но а 
све ви ше екс пли цит но за ла же за при сту па ње Се вер но а тлант-
ској али јан си.34 Уз то, из вла да ју ћег та бо ра, из у зев СПС-а, 
ни ко се по пи та њу „атлант ских ин те гра ци ја“ не из ја шња ва 
не га тив но, док они ко ји от кри ва ју свој став, го во ре у при лог 
НА ТО-а. 

33 А нтонић С., „Куд пловимо ка петане?“, Новасрпскаполитичкамисао,  2010. 
//  w ww.ns pm.rs/politic ki -zivo t/kud- plo vi mo-kape ta ne -q.html

34 http://www.mondo.rs/s157602/Srbija/Sutanovac-_Ne_treba_se_plasiti_NATO.
html
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Вла да ју ћим струк ту ра ма је ја сно да је дво тре ћин ска 
ве ћи на гра ђа на про тив ула ска Ср би је у тај вој ни са вез, па 
за то пре пу шта ју евро а тлант ском иде о ло шком апа ра ту да во-
ди кам па њу у ко рист Али јан се, а они јој пру жа ју углав ном 
ин ди рект ну по др шку. До пред крај про шле го ди не, у кон-
тек сту „из ба лан си ра не“ спољ но по ли тич ке ори јен та ци је, то 
су ра ди ли вр ло ре зер ви са но, док су се са да по је ди ни њи хо ви 
при пад ни ци ак ти ви ра ли. Из гле да, до шло је вре ме да се пла-
те ра чу ни за по др шку на из бо ри ма и у ве зи са су о ча ва њем 
са по сле ди ца ма ве ли ке еко ном ске кри зе (а ва жно је по ме ну-
ти и, не сум њи во по ли тич ки мо ти ви са но, не дав но ак ти ви ра-
ње ве ли ког ула га ња Фи ја та у Ср би ју). У том кон тек сту тре ба 
гле да ти и прак тич но, ако не још и ре то рич ко, за по ста вља ње 
од бра не Ко со ва и Ме то хи је, од но сно све че шће про ту ра ње, 
чак и у ме ди ји ма са па три от ским ими џом при че о не ми нов-
но сти па да под кон тро лу При шти не чак и се вер ног Ко со ва, 
на ста ње ног Ср би ма.35 Ши ре ње де фе ти зма у ве зи са од бра-
ном Ко со ва, ве ро ват но је при пре ма за „праг ма тич не“ по те зе, 
оправ да не „не у мо љи вом ре ал но шћу“.

Од нос пре ма Ко со ву, на ме та ње сре бре нич ке ре зо лу ци-
ја (ко јом би Ср би при хва ти ли да су би ли нај ве ћи зло чин ци 
то ком ра то ва 1991-1995. го ди не), став пре ма НА ТО-у, ука зу је 
да се ни је про ме ни ла спољ но по ли тич ка ори јен та ци ја вла да-
ју ћих сна га у Ср би ји. То мо же да се за кљу чи и по сред но, и 
не по сред но. Пр во, ако њи хо ва по ли ти ка због тзв. евро а тлант-
ске бу дућ но сти Ср би је су штин ски за ди ре у срп ске ин те ре-
се, он да не ма ни го во ра о из ба лан си ра ној спољ ној по ли ти ци. 
Ако се Бе о град од ри че кључ них на ци о нал них те жњи да би 
уго ди ли Ва шинг то ну и Бри се лу, ка ко је мо гу ће оче ки ва ти да 
ће спољ ну по ли ти ку во ди ти иоле не за ви сно од њи хо ве во-
ље? Дру го, из ста ва Мо скве је не дво сми сле но ја сно да би се 
сту па ње Ср би је у НА ТО не га тив но од ра зи ло на ру ско-срп ске 
од но се. Ни ко у Бе о гра ду ве ро ват но и не ма илу зи ју да ула зак 
Ср би је у Се вер но а тлант ску али јан су не би пред ста вља ло ру-
ше ње та два, на вод но, сту ба срп ске спољ не по ли ти ке. Ру си ја, 

35 Примера ради, погледати: Радмиловић А., „Шта се хоће на српском 
северу Космета или ко ће први“, Нова српска политичка мисао, 2010. 
// www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/sta-se-hoce-na-srpskom-severu-kos-
meta-ili-ko-ce-prvi.html
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са мно го раз ло га, у НА ТО-у гле да не при ја тељ ски фак тор.36 
Та ко сто је ства ри, ма да ма ње из ра же но, и са Ки ном. По го то-
во, што се већ чу ју пред ло зи да уме сто евро а тлант ског, НА-
ТО до би је гло бал ни ка рак тер, укљу чи ва њем у сво је ре до ве 
Ја па на, Аустра ли је, Из ра е ла, Син га пу ра, итд.37

На рав но, мо жда го ре ре че но ум но го ме ипак ни је тач но. 
Мо гу ће је да се ра ди о но вој игри, ра ди тра си ра ња бр жег пу-
та ка ЕУ и фик тив ног пла ћа ња при спе лих ра чу на за еко ном-
ску по др шку вла ди Ср би је. Ко зна, мо жда је у пи та њу лу ка ва 
игра сра чу на та на си му ли ра ње про па ги ра ња НА ТО бу дућ но-
сти Ср би је, и глу мље ње нео пи ра ња ре а ли за ци ји аме рич ких 
пла но ва у ве зи са Ре пу бли ком Срп ском, пре у зи ма њем срп-
ских ен кла ва на Ко со ву и Ме то хи ји, као и се вер ног де ла на-
ше ју жне по кра ји не, и офи ци јел ним усва ја њем кон струк ци је 
о до ми нант ној срп ској кри ви ци за ра то ве и зло чи не то ком 90-
их го ди на. Но, иако је та ко, си гур ни смо да се не ра ди о су-
штин ском ба лан си ра њу срп ске спољ не по ли ти ке, већ са мо о 
крат ко роч но убла жа ва њу не га тив них по сле ди ца евро а тлант-
ског при ти ска. Ти ме мо жда и мо же мо да ума њи мо ште ту и 
ку пи мо вре ме, али не и су штин ски да се из ву че мо из сте га 
у ко ји ма се на ла зи мо. С дру ге стра не, Ср би ја би са истин ски 
дру га чи јом спољ но по ли тич ком ори јен та ци јом и ра ди кал ном 
про ме ном еко ном ске по ли ти ке си гур но мо гла да на ста ви да 
се раз ви ја и без за ви сно сти од евро а тлант ског опи ју ма. То не 
би зна чи ло ду го роч но од ри ца ње од европ ског опре де ље ња, 
али би зна чи ло не при хва та ње де струк тив них ус ту па ка ра ди 
ње га. Но, зна чи ло би и још не што. Истин ски но ви спољ но по-
ли тич ки курс не би пре жи ве ли они ко ји су на власт до шли 
као шти ће ни ци Ва шинг то на. Еман ци па ци ја од ње га по вла чи 
до ла зак но вих љу ди на че ло зе мље. То га је са да шња вла да ју-
ћа гар ни ту ра сва ка ко све сна, и та чи ње ни ца пред ста вља уну-
тра шњи огра ни ча ва ју ћи фак тор ра ди ју са спољ но по ли тич ког 
ма не ври са ња Ср би је.

36 Видети: Конузин А., „Поздравна реч“, Националниинтерес, 1-2/2009, стр. 
11-14.

37 http://korrespondent.net/world/208121
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Закључак
 То ком 2009. го ди не учи ње ни су на по ри ка ко би на ша 

спољ на по ли ти ка до не кле де ло ва ла из ба лан си ра но. Но, ни је 
се ра ди ло чак ни о по ку ша ју во ђе ња ко ли ко-то ли ко урав но-
те же не спољ не по ли ти ке, а ка мо ли о искре ним на ме ра ма да 
она то ду бин ски по ста не. Офи ци јел ни Бе о град је ис ти цао да 
су европ ске ин те гра ци је ње гов при о ри тет, ко ме је све дру го 
под ре ђе но. Ипак, спољ на по ли ти ка Ср би је ни је до би ла отво-
ре но евро а тлант ско усме ре ње, иако су по сто ја ле ин ди ка ци је 
да ће се то де си ти по сле по бе де на про шлим из бо ри ма, уз 
не скри ве ну по др шку евро а талнтских цен та ра мо ћи и њи-
хо вих ов да шњих ме диј ско-НВО фи ли ја ла, не кри тич ки про-
е вроп ски на стро је них сна га. За то што се на ша власт ни је 
од лу чи ла да ин тен зи ви ра атлант ске про це се, од но сно што је 
на пра ви ла из ве стан от клон од јед но стра но сти ко ји ма је ро-
бо ва ла, за слу жна је гло бал на еко ном ска кри за. Она је озбиљ-
но по го ди ла за пад не зе мље, као и мно ге дру ге др жа ве ко је 
су за по ста ви ле на ци о нал не ка па ци те те за во ђе ње од го вор не 
еко ном ске по ли ти ке, и ти ме утр ла пут за „из ба лан си ра но“ 
по на ша ње на шег еста бли шмен та. 

 Но, ти ме про у зро ко ван бла ги „ис точ ни“ за о крет на ше 
спољ не по ли ти ке, не сум њи во, има так тич ку ди мен зи ју. Пре 
све га је био сра чу нат на то да се убла жи став ММФ пре ма 
Ср би ји и од шкри ну за њу ка пи је ЕУ, од но сно да се об у зда ју 
пре ко мер ни (гео)по ли тич ки зах те ви Ва шинг то на и ње го вих 
кли је на та у Бри се лу, ко ји због не по пу лар но сти у на ро ду ума-
њу ју по тен ци јал на ших вла да ју ћих струк ту ра да и на да ље то 
оста ну. Да ли, упо ре до са тим, по сто ји и во ља да на ши од но си 
са Мо сквом и Пе кин гом, не сум њи во у по след ње вре ме уна-
пре ђе ни, на ду жи рок ствар но оста ну та кви, те шко је по у зда-
но ре ћи. Ма да, од нос пре ма НА ТО-у и дру гим за спољ но по-
ли тич ку ори јен та ци ју ре ле вант ним пи та њи ма, то не упу ћу је. 
Ипак, мо гу ће је да се ра ди са мо о но вом „дри блин гу“. Но, ако 
је ко јим слу ча јем та ко, на осно ву до са да њег спољ но по ли тич-
ког и уну тра шњо по ли тич ког де ло ва ња на ших вла сти, и да ље 
сло бод но мо же мо да ка же мо да се не ра ди о искре ном опре-
де ље њу да се са Ру си јом и Ки ном гра ди стра те шко парт нер-
ство, иоле у рав ни са оним ко је се за го ва ра са САД (на стра ну 
ЕУ, ко јој же ли мо да при сту пи мо). По тен ци јал за све стра ну 
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еко ном ску са рад њу са Ки ном и Ру си јом се, из по ли тич ких 
раз ло га, не ко ри сти ни при бли жно у ме ри у ко јој је то мо гу ће. 
А про јек ти за пот пу ни ју ко о пе ра ци ју у дру гим обла сти ма, 
ко ји ука зу ју на ус по ста вља ње са ве зни штва, оста ју у сен ци. 
О то ме нам све до чи бр зи за бо рав пла на о отва ра њу ру ског 
цен тра за ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма у Ни шу. 

Ре че но ука зу је да на ше вла да ју ће струк ту ре ни су пре-
ва зи шле „бер лин ски син дром“. Као што кра јем 80-их го ди на 
та да шњи срп ски вла сто др шци, услед иде о ло шке за сле пље-
но сти и ге о по ли тич ког аути зма ни су схва ти ли по сле ди це ру-
ше ња Бер лин ског зи да, са да шњи не уви ђа ју истин ски оп сег 
и ди на ми ку гло бал них еко ном ских и по ли тич ких про ме на. 
Не схва та ју у пу ној ме ри да се те жи ште гло бал не еко ном-
ске и вој но-по ли тич ке мо ћи по сте пе но али си гур но по ме ра 
ка ис то ку, од но сно по сле ди це ко је ће то има ти и по нас. Свет 
је већ са да аси ме трич но по ли цен три чан, а у на ред ним де це-
ни ја ма ће по ста ти и рав но те жно по ли цен три чан. Уме сто јед-
не гло бал не су пер си ле и ви ше (мул ти)ре ги о нал них ве ли ких 
си ла, до би ће мо не ко ли ко ре ла тив но рав но прав них так ма ца 
на свет ском ни воу и ви ше но вих ве ли ких си ла у (мул ти)ре ги-
о нал ним окви ри ма.

Услед да љег сла бље ња гло бал не мо ћи зе ма ља ЕУ и 
САД, енер гет ског про до ра Ру си је, и ши ре ња зо не вој но-по-
ли тич ког упли ва Ки не, у до глед ној бу дућ но сти ће се ре ал-
но про ме ни ти и наш ге о по ли тич ки по ло жај, укљу чу ју ћи и 
еко ном ску ди мен зи ју ко ју он има. То на ше вла да ју ће струк-
ту ре не схва та ју или због сво јих лич них и пар тиј ских ин те-
ре са, на мер но пре ви ђа ју. Као и чи ње ни цу да с об зи ром на 
исто риј ски сплет окол но сти, и на до са да шњу ис кљу че ност из 
глав ног то ка евро а тлант ских ин те гра ци о них про це са, Ср би-
ја има ре ал не шан се да као рет ко ко ја зе мља гра ди истин ско 
стра те шко парт нер ство са Ру си јом и Ки ном, са свим ду го-
роч ним и све стра ним им пли ка ци ја ма ко је би то има ти. Све 
ре че но ва жи и у кон тек сту вр ло оба зри вих пред ви ђа ња, од 
ко јих се у ра ду при мар но по ла зи, пре ма ко ји ма не ће до ћи до 
ра ди кал ног про ду бљи ва ња кри зе мо ћи за па да. Ме ђу тим, ни 
ту мо гућ ност не тре ба од ба ци ти, што до дат но под вла чи по-
тре бу за во ђе њем истин ски из ба лан си ра не спољ не по ли ти ке. 
При вред ни и ге не рал но дру штве ни ам би јент мно гих за пад-
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них зе ма ља, са мно го осно ва се то твр ди, ум но го ме су то ком 
зад њих де це ни ја до би ли Пон ци јев ски вид. 

Шан су да са Ру си јом и Ки ном гра ди мо пра ве стра те-
шко-пар тер ске од но се, и да их озбиљ но про ду бљу је мо са ни-
зом све зна чај ни јих не за пад них др жа ва, тре ба ли би смо да 
ис ко ри сти мо и да се срп ски ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си, 
ко јим слу ча јем, ви ше не на ла зе из ло же ни прет њи од стра не 
евро а тлант ских цен та ра мо ћи (оп ста нак Ре пу бли ке Срп ске, 
уда ља ва ње Цр не Го ре од Ср би је, угро жа ва ње те ри то ри јал-
ног ин те гри те та Ср би је). А ка мо ли ова ко, ка да сва ким да ном 
из но ва мо же мо да се уве ри мо да је Пи тер Гал брајт знао шта 
го во ри. Тим пре, у та ким окол но сти ма би мо ра ли да во ди мо 
ра ци о нал ну спољ ну по ли ти ку, при ме ре ну свет ским кре та-
њи ма, јер она ни је ни у ко ли зи ји са европ ским те жња ма Ср-
би је. Ма да, би ло би ра зум но и њих са гле да ти кри тич ки а не 
апри о ри иде о ло шки мо ти ви са но ве ли ча ти.38 

На жа лост, из гле да да на ша власт ве ли ку еко ном ску 
кри зу ни је схва ти ла као окре та ње но ве стра ни це у свет ској 
исто ри ји, и ни је ствар но по ку ша ла да ис ко ри сти ком па ра тив-
не пред но сти Ср би је ка ко би се на ша зе мља бла го вре ме но 
при ла го ди ла гло бал ним трен до ви ма. Кри зу је до жи ве ла пре 
све га као тре нут ну опа сност за свој оп ста нак. И у скла ду са 
та квим схва та њем, иако на ни воу ана ли зе так тич ких по сту-
па ка по не кад де лу је да по сту па ве што, во ди спољ ну по ли-
ти ку. У њој и да ље не ма ни др жа во твор не и на ци о нал не ви-
зи је, ни ка бу дућ но сти окре ну тих стра те шких опре де ље ња, 
али за то има мно го по ли ти кан ства и крат ко ви до сти. Да ни је 
та ко, у окол но сти ма ка да је ја сно да ако и не по чи ње да то-
не, евро а тлант ски брод не са мо да ни при бли жно ви ше ни је 
ре спек та би лан ка ко што је не ка да био, већ му пре ти ре ал на 
опа сност да до жи ви бро до лом, Ср би ја не би, и то по це ну на-
ци о нал но нео д го вор них ус ту па ка, по ку ша ва ла на ње га да се 
укр ца. 

38  Погледати: Мировић Д., АргументипротивЕвропскеуније, Српски сабор 
Двери, Београд, 2008.
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ДрагомирАнджелкович

ВЛИЯНИЕМИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГОКРИЗИСА

НАВНЕШНЮЮПОЛИТИКУСЕРБИИ

Ре зю ме

Мировой экономическийкризис всколыхнул экономику
США,атакжедругих западных, и нетолько, государств.
ХарактернаядляЗападамодельсуществованиязасчётбу
дущихпоступленийраноилипозднодолжнабыласпроваци
роватькризиснуюситуацию.Сложносказать,являютсяли
сегодняшние проблемы всего лишь «предисловием» к пред
стоящемуещёболеетяжеломупериоду.Напрактикебыл
принятоптимистическийкурспрогноза,согласнокоторому
СШАидругиезападныегосударствапреодолеюткризиси
продолжатсвоёстабильноеразвитие.Однаковсеболееили
менеезначимыепрогнозыуказываютнато,чтоиввышео
писанномслучаенапротяженииближайшихдесятилетий
болеевесомоеэкономическое,авместевтемивоеннополи
тическое,значениебудутприобретатьдругиегосударства,
прежде всего Китай, Индия и Россия. В контексте всего
вышесказанного автор попытался рассмотреть и опреде
лить,следитлисербскаявнешнеполитическаямысльзаиз
мененияминавесахмировойэкономическойиполитической
власти. Повлияла ли существенным образом кульминация
мировогокризисанаЗападе,внесяприэтомсвоикорректи
ровкиинаситуациювСербии,навнешнеполитическуюори
ентациюэтойстраны,т.е.внёсликризискакиелибоизме
нениявовнешнеполитическуюмысльсевроатлантическим
вектором?Делаявывод,можносказать,что,несмотряна
существованиеофициальнойдоктриныочетырёхстолпах
внешней политики, до глубинных изменений в определении
последнейнедошло.Речьшлалишьотактическихприёмах,
целью которых являлось получение известных уступок от
Вашингтона и Брюсселя, прежде всего ради сглаживания
последствийкризисаиоткладываниянапотомочнойстав
киспоследствияминеудачногопреобразованияэкономики.
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DragomirAnđelković

THEEFFECTSOFTHEGLOBAL
ECONOMICCRISISUPONTHEFOREIGN

POLICYOFSERBIA

Sum mary 

Thegreatglobalcrisishasshakenuptheeconomiesofthe
USA,theWesterncountries,butalsotheeconomiesofsomeother
countries.Themodeloflifeontheaccountofthefuture,which
wascommonintheWest,soonerorlaterhadtoresultinthecri
sis.Whetherthecurrentproblemsrepresenttheintroductionto
theforthcomingmuchworseeraisdifficulttosay.Yet,theopti
mistic standpointhasbeenadopted in thispaper,according to
which theUSAand otherWestern countrieswill overcome the
crisisandcontinuewith theirstabledevelopment.However,all
relevantprognosesindicatethateveninthatcase,inthecoming
decades,othercountries,firstofallChina,IndiaandRussia,will
acquiregreatereconomic,andinlinewithitalsothemilitaryand
politicalimportance.Withinthecontextofallpresented,theaut
horhasaspiredatperceivingwhethertheSerbianforeignpolicy
orientationpragmaticallyfollowsshiftingoftheglobaleconomic
andpoliticalpowerfocus.HasthecrisisculminationintheWest,
anditseffectuponSerbia,essentiallycontributedtothesuspen
sionoftheonesidedEuroAtlanticforeignpoliticalorientation?
Theconclusionbeingthateveninspiteoftheofficialstoryabout
thefourpillarsofforeignpolicy,itsin–depthchangehasnever
occurred.Itconcernedonlythetacticalmoveswithanaimthat
certain concessions (giveandtake policy) be secured, prima
rily,forthepurposeofalleviatingtheconsequencesofthecrisis
andpostponementoffacingtheconsequencesoftheunsuccessful
transition.
Keywords:crisis,power,worldorder,foreignpolicy,IMF,NA

TO,Serbia,E.U.,USA,Russia,China,India,Brazil
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