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ПОСЛЕГЛОБАЛНЕКРИЗЕ

Сажетак
При зна та гло бал на кри за не пред ви дљи вих обр та, упр кос 

пред у зе тим упра вљач ким по ку ша ји ма на ла же ња из ла за, до дат но 
је под ста кла пра вље ње пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род-
них од но са. Це ло куп на ин ду стри ја са зна ва ња бу дућ но сти ви ше не 
из ви ре са мо из уве ре ња у на ста ја ње дру штва зна ња. Све ви ше је 
по бу ђу ју тра же ња по у зда ни јих во ђи ца оти ма њу из вр тло га не во ља 
у ко је се за па ло. Ме ђу тим, под ло га пред ви ђа ња бу ду ћих од ре ђу ју-
ћих де лат ни ка, струк ту ра, про це са и ис хо да ни је по у зда но ура ђе на. 
Ње ну из ра ду по себ но оте жа ва ју тр ве ња не по ду дар них вред но сних 
опре де ље ња. Бу ду ћи те жи шни прав ци ме ђу на род них од но са за ми-
шља ју се и до 2025. го ди не. Прог но сти ча ри, у истом да ху, ипак 
са оп шта ва ју ка ко ни су ка дри да про це не је су ли на ста ли пре о кре-
ти са мо при вре ме на иска ка ња из ле жи шта или трај но одва ја ње 
од обра сца ме ђу на род них од но са ка кав је уоб ли чен по сле Дру гог 
свет ског ра та. Не срод на вред но ва ња про це са гло ба ли за ци је из во де 
пред ви ђа ња у опреч не крај но сти. Ис пи ти ва ње из дво је них око сних 
вр ста пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род них од но са и, 
исто вре ме но, са ве то ва них стра те ги ја де ло ва ња, пред у зе то је на те-
ме љу прет по став ке да гло бал на кри за под у пи ре ка ко отва ра ње ми-
шље ња за но ве уви де у по сто је ће ста ње, та ко и за окре та ње ва ђе њу 
ре ше ња из про шло сти што из не за до вољ ства, што из за пла ше но-
сти са да шњи цом. За кљу че но је да због сле ђе ња ста рих ма па ми-
шље ња сви прог но сти ча ри те шко уви ђа ју из ла зе из да на шње гло-
бал не кри зе. За то му ку му че да ра за бе ру бу ду ће те жи шне прав це 
ме ђу на род них од но са. Ску че ност ста рог на чи на ми шље ња спу та ва 
сна ла же ње у про стор ном и вре мен ском пре де лу ствар них ме ђу на-
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род них од но са. Не ма но вих по у зда ни јих ма па пре де ла у ко ји ма се 
чо ве чан ство об ре ло. Оту да упу шта ња у де ло ва ња, осло ње на на ми-
са о не ма пе из ра ђе не у ра ди о ни ца ма ста рог на чи на ми шље ња, све 
уче ста ли је за вр ша ва ју у све ду бљим про ва ли ја ма. Од у ста ја ње од 
кре та ња по за ста ре лим ма па ма пре ва зи ђе ног ми шље ња мо гло би 
би ти нај по де сни ји ком пас за пра вље ње са да шњо сти и уви ђа ње те-
жи шта бу ду ћих пра ва ца ме ђу на род них од но са.
Кључ не ре чи: ме ђу на род ни од но си, гло ба ли за ци ја, гло бал на кри за, де гло-

ба ли за ци ја, моћ, мул ти ла те ра ли зам, ре ги о на ли зам, мре-
жно дру штво, ви ки но ми ја, не др жав ни ак те ри

"Ве ли ки крах", ок то бра 2008. го ди не, и по то ња зби ва ња, 
мно ги ма на лик на "Ве ли ку де пре си ју" (Urry, 2009), оки да ју ви ше-
стру ке обр те у раз ми шља њи ма. Ра зно род но се про су ђу је у че му се 
свет об рео. Пи та ње шта да се ра ди, не си ла зи с ума. Не по ду дар не 
су про це не из ла зи ли се из не во ља у ко је се за па ло, или не. Ма ло-
ду шни стре пе да, уко ли ко кра ја свим не по го да ма и има, по сле њих 
уоп ште не ће би ти "ду ге".

Утвр ђи ва ње тач ног по ре кла за пре па шћу ју ћег "ни за до га ђа-
ја", без вај ка ња, за и ста ни је "ни ма ло ла ко" (Chinn, Fri e den, 2009: 
1). Уни за на зби ва ња до са да су за вр ши ла ста вља њем под име гло-
бал на кри за. Та ко сто је ства ри твр де, без при дру же них вред но сних 
при ме са, то бож на мер ни да не за пад ну у "жи ви пе сак" иде о ло ги је. 
Са бра ни до га ђа ји од ок то бра 2008. го ди не по кри ве ни су и име ном 
кри за гло ба ли за ци је. На де ну ли су им та кво име скло ни да по ну де 
за ми сли пра вед ни је гло ба ли за ци је од до са да шње. Го во ре да је не-
пра вед ној гло ба ли за ци ји те ку ћи гло бал ни еко ном ски су но врат "за-
ку цао по след њи ек сер у са мрт ни ков чег" (Bel lo, 2009). 

Ду жнич ка кри за би ла је по чет но име зби ва ња ок то бра 2008. 
го ди не Вре ме ном се за кљу чи ло да је след де ша ва ња иза звао пре-
скок у но ву пу та њу. На ђе но је да за то за слу жу ју и ста вља ње под 
нов на зив гло бал на фи нан сиј ска кри за. Сма тра се да се "гло бал на 
фи нан сиј ска кри за" (theglobalfinancial crisis – GFC) из ро ди ла у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Не ки су је при пи са ли пре те-
ра ној "рас по ја са но сти" нов ца и пре сла бој уре ђе но сти. Др же је по-
мог ну том и "под ба да ном вољ но шћу Ки не да на из глед нео гра ни че-
но кре ди ти ра Аме ри ку" (Gar rett, 2010: 29).

По сле сти ша ва ња "ура га на" гло бал не фи нан сиј ске кри зе – 
чи је су "око" по је ди ни ви де ли у го то во за јед нич ком де лу рас тро-
шног ду жни ка и до бро хот ног по ве ри о ца ши ром отво ре ног нов ча ни-
ка – по пи са но је шта је све уни ште но, а шта је оста ло по пра вљи во. 
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Из гу бље но "по ве ре ње у аме рич ку ло зу пу сто лов ног ка пи та ли зма" 
(Gar rett, 2010: 29), бр зи гло бал ни раст, опа да ње не за по сле но сти и 
си ро ма штва, сма ње ње јав них ду го ва, отво ре ност тр жи шта За па да, 
и са мо у ве ре ност у из во зом по кре тан раз вој "ра сту ћих тр жи шта" 
ста вље ни су на ли сту уни ште ног гло бал ном фи нан сиј ском кри зом. 
По то њи да ни су – уз из гу бље но по ве ре ње у аме рич ку ло зу ка пи та-
ли зма, успо ра ва ње гло бал ног ра ста, скок не за по сле но сти, по ве ћа-
ње си ро ма штва, го ми ла ње јав них ду го ва, про тек ци о ни зам За па да, 
и гу би так са мо по у зда ња у из во зом по кре тан раз вој ра сту ћих тр-
жи шта – до да ли и но ве из ме не гло бал не сре ди не (Khan na, 2008; 
Mah bu ba ni, 2008). 

Сум њи ча ви да је већ усле дио ула зак у но ву "ге о по ли тич ку 
сре ди ну", јер су уве ре ни да, и по сле нај го рих да на кри зе, Сје ди ње-
не Аме рич ке Др жа ве оста ју на ме сту не срав њи ве пре мо ћи (Bro oks, 
Wohlforth, 2008; Bro oks, Wohlforth, 2009), спрем но при хва та ју, по-
пут За ка ри је (За ка риа), да се од и гра ва "уз ди за ње у мо ћи Оста лих", 
али не по пу стљи во од би ја ју да се то зби ва због опа да ња мо ћи Сје-
ди ње них Др жа ва (Za ka ria, 2008). 

Под сти чу се, по сле про ла ска нај го рег уда ра гло бал не фи нан-
сиј ске кри зе, Сје ди ње не Др жа ве и На род на Ре пу бли ка Ки на – но-
ви во де ћи дво јац (Г2), уме сто већ за ста ре лог Г2 (САД и Европ ска 
уни ја) – да крх ки опо ра вак ис ко ри сте за пре у зи ма ње "ди зги на" гло-
бал ног упра вља ња. Ко ла ње "про бле ма без па со ша" (An nan, 2002) 
до вољ но ду го је под у ча ва ло ну жно сти нео д ло жног пред у зи ма ња 
удру же ног де ло ва ња (Cra ig, 2008). На у че не лек ци је о по ра зним по-
сле ди ца ма из бе га ва ња и оду го вла че ња ускла ђе них чи ње ња ис ту-
ри ле су у про че ље упо зо ре ња да би овог пу та ка шње ње до ве ло до 
по ста ја ња тек уми ну лих не да ћа са мо пре да хом у но вом, а још си-
ло ви ти јем, су но вра ту у го ре да не од про шлих. Обо де но је узда ње 
да ће САД и НР Ки на, би ло у ме ђу соб ном су ко бу, би ло удру же но 
као Г2, глав ни ном ко ва ти гло бал но мо гу ће, укљу чу ју ћи и уоб ли ча-
ва ње до дат не рав ни гло бал не вла да ви не гне жде њем "сво је би ла-
те рал не ди пло ма ти је у мул ти ла те ра ли зам Г20" (Gar rett, 2010: 29). 

На да ло се, или не да ће тај др жав ни дво јац пре у зе ти "упра-
вљач" об но ве гло бал ног си сте ма по сле кри зе, сро че ни су но ви 
на зи ви учи на ка про це са ко ји су прет хо ди ли фи нан сиј ском сло му 
ок то бра 2008. го ди не и оних ко ји су из ње га ис хо ди ли. Уста ље на 
ве ћи на су му то ко ва де ша ва ња во ди под за гла вљи ма гло бал не фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе. На ла зе се, че сто, у ко ло пле ту на зи ва 
и гло бал на еко ном ска кри за, гло бал на кри зе, и кри за гло ба ли за ци-
је.
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Свет те о ри ја, по чет но за те чен за пре па шће њем и не ве ри цом 
(Krug man, 2008), углав ном се са брао по сле "је се ни не за до вољ-
ства". Пу на при бра ност и да ље мањ ка. При вре ме но, под при ти сци-
ма раз ме ра ши ре ња кра ха и на зи ра ња зја пе ће ду би не про ди ра ња 
сла ма ју ћег пре вра та ок то бра 2008. го ди не, из се ћа ња су из бле де ла 
пра во вре ме на тре зве на пред ви ђа ња да ће се слом де си ти. По сле 
ра не збу ње но сти, опет су из ву че на на све тло да на. Ни су са мо по-
бор ни ци "па ра диг ме де гло ба ли за ци је" (Bel lo, [2002], 2006; 2009) 
упи ра ли пр стом на кри зу по сто је ћег гло бал ног си сте ма и про це-
са гло ба ли за ци је, још од по чет ка овог ве ка, и пре ти ли да ће из би-
ти на ви де ло. До вољ но на ја ва би ло је и пре ок то бра 2008. го ди не 
да ме ху ро ви ра ста тр жи шта не крет ни на и тр жи шта фи нан си ја, на 
стра ни та ко зва ног бо га тог Се ве ра пла не те, ни су ве чи ти, као што 
ни су би ли ни пре ђа шњи, укљу чу ју ћи и онај знан као ме хур "dot.
con" (Cas sidy, 2002). Оп чи ње ни про це сом гло ба ли за ци је, тач ни је 
про це си ма гло ба ли за ци је, ни су се да ли сме сти та квим "до са ђи-
ва њи ма". Пред ста вља ли су их, пре из би ја ња кри зе, не у мит ним и 
са вр ше но мир ним. Ста ње гло ба ли зма упи са ли су као без бри жно 
раз вој но од ре ди ште до ко га се чо ве чан ство не по врат но упу ти ло.

Он да је до шла кри за. Тра је. Вла да и не по су ста је. Ис пи ти-
ва ња, ана ли зе, јав не рас пра ве у но ше њу с њом, као и по ку ша ји те-
о ре ти за ци је обе ле же ни су већ уста ље ним "пра ви ли ма игре". Пр-
во пра ви ло је ја ди ков ка над кри зом, че сто као лич но осло ба ђа ње 
од на го ми ла них стра хо ва ња и да ва ње оду шка пре тр пље ном шо ку. 
Из о штра ва се озбиљ ност ста ња. Под вла чи се ва жност нео д ло жног 
де ло ва ња. Упу ћу је се на зна чај раз бо ри то сти. По зи ва се на по ка зи-
ва ње сме ло сти за на ла же ње ра зло жних ре ше ња. Дру го пра ви ло је 
узи ма ње ме ре на ста лим про бле ми ма и ме ра крив ци ма за њих. Тре-
ће пра ви ло је по све ћи ва ње утвр ђи ва њу по ре кла и со ја кри зе. Ис ти-
че се да то ни је ни ма ло лак по сао. Де лом за то што је "кри за по ја ва 
то ли ко све о бу хват на и ши ро ког за хва та, а по сма тра чи су скло ни да 
се усре до то че на оно што зна ју, те су об ја шње ња усред сре ђе на на 
је дан до два чи ни о ца" (Chinn, Fri e den, 2009: 1).

Ну жно при хва та ње да је гло бал не кри зе рас кр сни ца оте жа ва 
утвр ђи ва ње ње ног по ре кла. Уви ђа ња да се на шло на пре крет ни-
ци, и уз не ми ре ност "ис па да њем из ле жи шта" гло бал не вла да ви не 
(Сте фа но вић-Штам бук, 2008) здру же но су под ја ри ли ши ре ње сум-
њи у ле ги тим ност ка пи та ли зма и на За па ду. Уза вре ле су кри ти ке 
"по хле пе", од га ја не "про из вод њом за про фит". Из био је на по вр-
ши ну и стид због "не мо рал ног" обра зо ва ња, сте че ног на пре сти-
жним уни вер зи те ти ма и шко ла ма у све ту за еко но ми ју, упра вља ње 
и по сло ва ње. Ра сту вред но сти ак ци ја су мор них на га ђа ња. Без на-



ЈелицаСтефановић-Штамбук Предвиђањатежишнихправаца...

301

де жност да на шњи це при ка зу је се сјај ном, у по ре ђе њу са сти за њем 
још го ре су тра шњи це. Смрк ну то се гле да на бу дућ ност кроз лу пе 
ре ше ња из ва ђе них из за о став шти не про шло сти.

Из бор ну пре ва гу на нај о се тљи ви јим по ли тич ким тр жи шти-
ма оства ру ју, до не дав но, про ка же ни "со ци ја ли стич ки" пред вод ни-
ци. Гло бал ни Југ по но во ни је по ште ђен вој них уда ра. Ни је ни без-
бе дан од но вих из ли ва вер ског и ет нич ког на си ља. До дат ни та лас 
вре ли не ши ри се из уну тра шњих пре ви ра ња у по је ди ним де ло ви ма 
Ази је. Јед не бри не об но ва ауто кра ти ја у све ту (Da al der, Lind say, 
2007; Ka gan, 2008). Дру ге не пу шта ве ра у пред сто је ће но во сна же-
ње ли бе рал не де мо кра ти је (De ud ney, Iken be rry, 2009). Под ло жност 
су ко би ма Бли ског ис то ка не опа да. Ко шмар аме рич ке упле те но сти 
у Ира ку и Ав га ни ста ну бли жи је пред ви ђа њи ма ка та стро фе Ор га-
ни за ци је Се вер но а тлант ског уго во ра (North Atlan tic Tre aty Or ga ni-
za tion – NA TO) не го пу ком рас па да њу "ко а ли ци је вољ них".

Па жњи не уми че ни окре та ње мно гих дру шта ва се би, ни-
ти из ве де на обра ћа ња др жа ви за спас. Ни су уса мље ни гла со ви да 
је ди ни за кон ко ји ва жи, ка да "не ви дљи ва ру ка тр жи шта" от ка же, 
је сте пред у зи мљи вост "ви дљи ве ру ке" др жа ве. Ра чу на се, опет, ка-
ко је ди но она мо же по спре ми ти не ред, ма кар у соп стве ном "дво-
ри шту", пре бро ја ти жр тве, сре ди ти ре зер ве, и по ну ди ти су ви сле 
из ла зе. Оспо ре на је иде о ло ги ја бла го ста ња. По ста ла је ви ђе на као 
до зво ла да та при ват ном згр та њу бо гат ства и оба ве зи ва њу дру штва 
на под но ше ње тро шко ва зби ра по је ди нач них по хле па. Гло бал на 
фи нан сиј ска и еко ном ска кри за ого ли ле су одр жи ви јим раз вој не 
обра сце ра сту ћих тр жи шта. По себ но су на ле стви ци вред но ва ња 
од ско чи ле раз вој не по ли ти ке "си ла у по во ју" ор га ни зо ва них у гру-
пу БРИК (Бра зил, Ру си ја, Ки на и Ин ди ја), по што су се у кри зи при-
вре де свих при пад ни ца те "че твор ке" (Г4) по ка за ле ма ње ра њи вим.

Су прот но је за де си ло гру пу ПИГС (Пор ту гал, Ир ска, Грч ка, 
Шпа ни ја) или ПИГС (Пор ту гал, Ир ска, Ита ли ја, Грч ка, Шпа ни ја). 
Ова гру па др жа ва чла ни ца Европ ске уни је за па ла је у про бле ме 
ис пу ња ва ња су ве ре них оба ве за ис пла те ду га. Су сти гла их је ова-
ква це на свих го ди на у ко ји ма су тро шко ви вла де над ма ши ва ли 
по ре ске при хо де. Пре те за ње из да та ка над при хо ди ма до ве ло је до 
бу џет ских де фи ци та. Др жа ве ПИГС гру пе од мет ну ле су се од бу-
џет ска пра ви ла ко ја, из ме ђу оста лог, по ста вља ју огра ни че ња по ра-
сту де фи ци та пре ко 3% бру то дру штве ног про из во да. Мањ ко ви у 
њи хо вим "ка са ма" про би ја ју не про бој не "пла фо не" при хва ће не ка-
да је уста но вље на Европ ска мо не тар на уни ја и евро као је дин стве-
но пла те жно сред ство. Де фи цит Пор ту га ла до сти гао је 9.3% бру то 
дру штве ног про из во да. Де фи цит Ир ске кре ће се око 12%. Грч ка 
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је пре ба ци ла 13%. Де фи цит Шпа ни је у 2009. го ди ни до сти гао је 
11.4% бру то дру штве ног про из во да. Не во ља ви ше је што ПИГС 
ни су из у зе так у евро зо ни. Европ ска ко ми си ја про це њу је да ће се 
укуп ни бу џет ски де фи цит по пе ти на ско ро 7% у 2010. го ди ни, ма да 
је 2008. го ди не из но сио са мо 2%. Уве ћа не бри ге да на пра вље ни дуг 
не ће би ти мо гу ће по кри ти у за ле ђу су иза зва ног ско ка ствар них ка-
мат них сто па. На ра сле ка мат не сто пе обо ри ле су при вред ни раст.

По сто је ће гло бал не и ме ђу на род не уста но ве из ло же не су 
на па ди ма. Осу ђу ју се као иза зи ва чи кри зе. Под се ћа се на њи хо ву 
кри ви цу за азиј ску кри зу "ду гог вре лог ле та" 1997. го ди не. Та да 
на је де но по ве ре ње у упра вљач ке и раз вој не под ви ге ме ђу на род не 
фи нан сиј ске уста но ве бр зо су по ку ша ле да об но ве. Пре стро ји ле су 
свој го вор на до бру вла да ви ну и одр жив раз вој. Опет се по во ди ло 
за улеп ша ном сли ком гло бал не вла да ви не (Сте фа но вић-Штам бук, 
2009). Ис ти ца но је углед но про че ље ње не ар хи тек ту ре от кла ња ња 
гло бал них за ла. За го ва ра на је бес пре кор на раз бо ри тост вла да вин-
ских рад њи ко је бе за зле но про из во де гло бал на до бра.

По сле ок то бра 2008. го ди не рас па ла се иди ла то бож ускла-
ђи ва ног гло ба ли зо ва ног жи во та у број ним ви ше стра ним (мул ти ла-
те рал ним) уста но ва ма, и још број ни јим ви ше стра ним (мул ти ла те-
рал ним) пре го ва рач ким про це си ма. Вла да вин ска уре ђе ња ко ја су 
оку пља ла вла де ре ше не на ме ђу на род ну са рад њу на ро чи то ра ди 
бо љег ускла ђи ва ња еко ном ске по ли ти ке во ђе не о пи та њи ма ко-
ја пре ко ра чу ју гра ни це до ве де на су у пи та ње гло бал ном кри зом. 
Би ли то пре го ва рач ки про це си пред став ни ка вла да нај бит ни јих 
де лат ни ка ме ђу на род них по сло ва, по пут се дам нај ра зви је ни-
јих др жа ва (Г7), по том про ши ре на Ру ском Фе де ра ци јом у во де ћи 
осме рац (Г8), а он да об у хват ни ју два де се тор ку (Г20) или трај не 
ме ђу на род не уста но ве, по диг ну те на осни вач ким уго во ри ма за ме-
ђу соб ну са рад њу опре де ље них др жа ва по ка за ли су се не де ло твор-
ним у пре до хра ни кри зе.

Са стан ци на вр ху (са ми ти) Гру пе 20 из ни кли су као по кре та-
чи де ло ва ња на ума њи ва њу ште та ко је је кри за на не ла и под ву кли 
не из бе жност по де ша ва ња гло бал не вла да ви не ра сту ћој "са мо по у-
зда но сти" Ју га (So ret, 2009). "Си ла у по во ју" би ле у гру пи БРИК 
или јој при до да те као Мек си ко и Ју жна Афри ка (BRIC SAM), и 
број не зе мље у раз во ју же сто ки су кри ти ча ри и упор ни по бор ни ци 
пре у ре ђи ва ња еко ном ске и фи нан сиј ске ар хи тек ту ре гло бал не вла-
да ви не. Тра же ко ре ни ти пре о бра жај ме ђу на род них фи нан сиј ских 
уста но ва од отва ра ња да у њи ма бу ду пред ста вље не и са ве ћом 
"те жи ном", а по ред тра же ног по ве ћа ва ња укљу че но сти зах те ва ју 
обра зо ва ње та ко зва не Гру пе 192 (Г192) и ве ћу уло гу Раз вој ног си-
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сте ма Ује ди ње них на ци ја (Uni ted Na ti ons De ve lop ment System) у 
гло бал ној еко ном ској вла да ви ни (So ret, 2009).

Не ка да шње оду ше вље ње гло ба ли за ци јом сме ни ле су по ред 
жа ло пој ки о ње ној кри зи от кри ва ње да су се ње ним тра ја њем из ро-
ди ли "по ло ви ра ста" и но ве "мре же са рад ње" до да ју ћи за мах прав-
цу ме ђу на род них од но са чи је је те жи ште ви ше сре ди шност, а по за-
ди на осна же не ме ђу за ви сно сти ра ни је ис кљу че них или не до вољ но 
пред ста вље них или обез на ча је них у про це си ма гло бал не вла да ви-
не. До шло се та ко и до при зна ња не са мо да је кри за за де си ла ње-
не струк ту ре и уста но ве, не го и чи ме је скри вље на. Ко ли ко је она 
трај на тек се на слу ћу је. Ко ли ко је ду бо ка са мо се на га ђа. Учи ни ли 
се, на крат ко, мо гу ћим под ву ћи цр ту ис под са би ра них дан ка – ко је 
је при зна та кри за гло ба ли за ци је гло бал но, ре ги о нал но, и на ци о-
нал но већ узе ла – до спе ва ње на на пла ту тро шко ва но вих про бле ма 
раз ве ја ва при вид из ла ска. След при сти за ња отре жњу ју ћих не пред-
ви ђе них не во ља пре се ца пре гор на тра га ња за зна ци ма опо рав ка.

Пом но на ла же ње пр вих на го ве шта ја тра го ва про ла ска нај го-
рих да на об ру ша ва се под на ле том из би ја ња нео че ки ва них ло мо ва. 
Упра вљач ка ре ше ња, тек на ђе на за сми ри ва ње кри зе, ако не и из ла-
зак из ње, за ста ре ва ју пре не го што су се уста ли ла. Ве ра у одр жи-
вост из ве де них по прав ки ар хи тек ту ре гло бал не вла да ви не оба ра се 
бр же не го што се пре прав ке ства ра ју. Гра див ни бло ко ви је два да су 
умет ну ти као по пу не рас пу кли на на пра вље них те ку ћим по тре сом, 
а већ па да ју. Иза по тре са, ко ји је иза звао об ру ша ва ње, сле ди на ред-
ни, а не оче ки ва но сле га ње тла. Ра ни је прак се "до бре вла да ви не" 
су у ру ше ви на ма. Оче ки ва ња да се кри за при во ди кра ју за ме њу ју 
зло слут на пред ви ђа ња при бли жа ва ња још ве ћих те шко ћа.

Из но ва се ис пи ту је ка ква је вр ста од но са по треб на из ме ђу 
сло бо де по сло ва ња, др жав ног уре ђи ва ња, и уре ђи ва ња пра ви ла 
игре, за уче сни ке на гло бал ним тр жи шти ма, удру же ним сна га ма 
др жа ва и ме ђу на род них уста но ва ко ја обез бе ђу ју "по сто јан, одр-
жив и рав но ме ран раз вој" ко ме су пр вен ство да ли пра вац по ли-
тич ки пр ва ци Гру пе 20 (Г20). По го ђе ност кри зом гру пе ПИГС 
(Пор ту гал, Ир ска, Грч ка, Шпа ни ја), или ПИ ИГС (Пор ту гал, Ир-
ска, Ита ли ја, Грч ка, Шпа ни ја) – ка ко је ко ме дра го да на пра ви пр-
ви еша лон пре за ду же но шћу и опа да њем ра ста нај у гро же ни јих др-
жа ва чла ни ца Европ ске уни је – уз др ма ла је со лид ност еко ном ске 
гра ђе ви не евро зо не. До шло је ту на ред и ста вља ње у врх та ча ка 
јав них рас пра ва до ско ро не за ми сли вих пи та ња и пред ло га. Не ки 
иза зи ва ју раз го ре ва ње не при јат них ре чи јед них и уз врат но уза вре-
лу "крв" дру гих. 
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Не што бо ље на про ве ри мул ти ла те ра ли зма у кри зи про ла-
зе ре ги о нал не фи нан сиј ске уста но ве и ре ги о нал не ви ше стра не ор-
га ни за ци је у дру гим де ло ви ма све та. Не ке од њих по ка за ле су се 
спрет ни јим. Жу стри је су би ле спрем не за пру жа ње по мо ћи, под у-
пи ра ње са рад ње, охра бри ва ње при ла го ђа ва ња, и де ље ње сред ства 
ра ди пред у пре ђи ва ња нај го рих уда ра кри за, не го што се у овим 
рад ња ма осве до чи ла Европ ска уни ја. По сле из бе га ва ња "еко ном-
ске вла де" и окле ва ња с пра во вре ме ним пот по ра ма по сто ја но сти 
евра, да нас је ЕУ при ну ђе на да ва ди "олу пи не" др жав них бро до ва 
на су ка них на хри ди не пре за ду же но сти, на пра вље не рас тро шном 
ру ком др жа ве бла го ста ња и не спо соб но шћу да уре ди усло ве за по-
ве ћа ње из во за, за по сле но сти, и об но ву при вред ног ра ста.

Ова вр ста про бле ма за че та је кра јем 2008. го ди не. По сле "ле-
ђе ња" свет ског фи нан сиј ског си сте ма усле ди ле су не га тив не сто-
пе ра ста ин ду стри ја ли зо ва ног све та, а раст у раз ви је ним зе мља ма 
стр мо гла во је опао (Chinn, Fri e den, 2009: 1). Два спрег ну та про це са 
кр ште на су име ном еко ном ска кри за (Chinn, Fri e den, 2009: 1). Њи-
хо ви оп се зи при си ли ли су на пре вред но ва ње "нај ду бље др жа них 
уве ре ња о ис прав ном на чи ну упра вља ња еко но ми ја ма, укљу чу ју ћи 
уло гу уре ђи ва ња и нај ви ши сте пен отво ре но сти за спољ ну тр го ви-
ну и ка пи тал" (Chinn, Fri e den, 2009: 1). Пре вред но ва ње ту ни је за у-
ста вље но. При мо ра ло је и на пре и спи ти ва ње вр бу ју ће "еко ном ске 
пра во вер но сти ко ја сла ви са мо у ре ђу ју ћу при ро ду еко но ми ја сло-
бод ног тр жи шта" (Chinn, Fri e den, 2009: 1).

Шта је са бу дућ но шћу? Три су око сна пред ви ђа ња да нас за-
пра во у вр ху. За то је пред у зе то ис пи ти ва ње ка ко бу дућ ност сто ји 
у три из дво је не око сне вр сте пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме-
ђу на род них од но са и, исто вре ме но, са ве то ва них стра те ги ја де ло-
ва ња. Оба вља ње њи хо вог раз ла га ња во ђе но је прет по став ком да 
гло бал на кри за под у пи ре отва ра ње ми шље ња и за но ве уви де у 
по сто је ће ста ње, али и за окре та ње ва ђе њу ре ше ња из про шло сти 
ка ко због не за до вољ ства, та ко и због за пла ше но сти са да шњи цом.

Пр во је ис пи та но пред ви ђа ње пре о бра же ног све та до 2025. 
го ди не. По том се по све ти ло ис пи ти ва њу ње му опреч ног пред ви ђа-
ња ко је за го ва ра ју по бор ни ци де гло ба ли за ци је. За вр шно се ба ви-
ло пре тре сом тре ће око сне вр сте пред ви ђа ња пот пу но уоб ли че ног 
умре же ног све та. Не срод но вред но ва ње про це са гло ба ли за ци је из-
ве ло је пред ви ђа ња у ове опреч но сти. 

За го вор ни ци бу дућ но сти "без из не на ђе ња" до 2025. сме сти-
ли су се на јед ној стра ни. Пред ви ђа њи ма су уцр та ли те жи шне прав-
це ме ђу на род них од но са по сле гло бал не кри зе као про ме не ко ји ма 
се ни шта не ме ња. Пре по ру че но је упра вљач ко по сло ва ње пре ко 
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већ ство ре них мул ти ла те рал них уста но ва, по ступ но по пра вља них 
опре зним по де ша ва њи ма и че шћим ис пра вља њем кур са де ло ва ња. 
Су про тан крај за у зи ма сој пред ви ђа ња бу дућ но сти као вра-
ћа ња "де гло ба ли за ци ји". Пре по ру чу је ре ша ва ње на ко ре ни-
то пре се ца ње до са да шњег про це са гло ба ли за ци је бре ме ни-
тог спле том кри за, укљу чу ју ћи и нај но ви ју од ок то бра 2008. 
го ди не. Упи су је на ма пу ми шље ња бо ље бу дућ но сти прав це 
ки да ња про жи ма ју ћих ве за ме ђу за ви сно сти на ђе не узро ком 
увла че ња це ло куп ног чо ве чан ства у гло бал ну мре жу не пра-
вед не и по губ не над мо ћи јед не др жа ве и јед ног си сте ма. 
Из ме ђу прет ход них пред ви ђа ња на крај но сти ма ду жи вред-
но сти уг не жден је тре ћи сој пред ви ђа ња пра ва ца ме ђу на род-
них од но са. По бор ни ци ове вр сте гле да ња у бу дућ ност бо дре 
на сме ле ис ко ра ке. Пре до ча ва ју да је да на шња гло бал на кри за 
пру жи ла при ли ке за са ста вља ње но вих и про из вод но хра брих 
при ла за но ше њу са про бле ми ма ко је је ого ли ла, пру жа ју ћи 
при ли ку за про на ла же ње упра вљач ких ре ше ња по де сних за 
на ста ју ће гло бал но мре жно дру штво, уоб ли ча ва но ви ше стру-
ким ко ре ни тим из ме на ма.

За кљу чак из ве ден из ис пи ти ва ња из дво је них око сних со је ва 
пред ви ђа ња те жи шних пра ва ца ме ђу на род них од но са је да обе ћа-
ва ју ће из гле да ју но ви на чи ни ми шље ња у са ста вља њу са знај них 
ма па по сто је ће гло бал не ства ра но сти и про це њи ва њу шта чи ни ти 
у пре де лу све та ко ји да нас на се ља ва мо. Ти но ви на чи ни ми шље ња 
мо гу из ве сти на пут из ла ска из гло бал не кри зе и во ди ти ула же њу 
у траг те жи шним прав ци ма ме ђу на род них од но са у бу дућ но сти.

ПРЕДВИЂЕНИПРЕОБРАЖЕНИ
СВЕТДО2025.ГОДИНЕ

Пре део пре о бра же ног све та, пре ма те жи шним прав ци ма 
(трен до ви ма) до 2025. го ди не ко је је из ву као На ци о нал ни оба ве-
штај ни са вет (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008), ско ро из ве сно се 
пре по зна је, по ред бе но са са да шњим, по ни чу ћем гло бал ном ви ше-
сре ди шном (мул ти по лар ном) си сте му.

На ста ја ње но вог ме ђу на род ног си сте ма ни је узро ко ва но са-
мо успо ном мо ћи др жа ва, у пр вом ре ду На род не Ре пу бли ке Ки не 
и Ин ди је. Од но сни раст мо ћи не др жав них де лат ни ка – од по слов-
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них је ди ни ца, пре ко пле ме на, ре ли гиј ских ор га ни за ци ја до мре жа 
кри ми на ла ца – за слу жан је, та ко ђе, за ни ца ње но вог ме ђу на род ног 
си сте ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). За по че то из ме шта-
ње од но сног бо гат ства и мо ћи, ли ше но је ра ни јег узо ра. Се ље ње 
бо гат ства и мо ћи, по све уоп ште но, од За па да на Ис ток, не ће би ти 
пре ки ну то. Сје ди ње ним Др жа ва ма пред ви ђе но је да ће по је ди нач-
но оста ти нај моћ ни ја зе мља, али не и је ди на ути цај на (Na ti o nal In-
tel li gen ce Co un cil, 2008: iv).

Оче ки ва но је спа ре но на ста вља ње еко ном ског ра ста и по-
ве ћа ње бро ја ста нов ни ка пла не те. Ста нов ни штво број ни је за 1,2 
ми ли јар де по кре ну ће раст и по ве ћа ти при ти сак на обез бе ђи ва ње 
ви ше енер ги је, хра не и во де (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). 
Ве ро ват ним се про це њу је да до 2025. го ди не не ће по сто ја ти јед на 
"ме ђу на род на за јед ни ца". Да нас је ме ђу на род на за јед ни ца пој мов-
на ко та за ску пи ну на ци о нал них др жа ва на ма пи ми шље ња ме ђу-
на род них од но са. Бу дућ ност ће је ода тле из бри са ти. Пред ви ђа се 
да ће моћ би ти ра се ја на ме ђу раз ли чи тим уче сни ци ма гло бал ног 
жи во та. Но ви "игра чи" по ста ви ће но ва "пра ви ла игре", уз рас ту-
ће ри зи ке сла бље ња увре же них са ве за За па да (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: iv). 

Раз вој ном мо де лу Ки не да ти су ве ћи из гле ди при вла че ња 
све ве ћег бро ја зе ма ља. Мно го ви ше дру шта ва опо на ша ће ки не ски 
раз вој ни мо дел, не го што ће опо на ша ти за пад не мо де ле по ли тич-
ког и еко ном ског раз во ја (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). За-
пад се не мо же узда ти да ће оста ти раз вој ни узор. На про тив, мо ра 
оче ки ва ти чи ље ње сво је при влач не мо ћи. За ле ђе про це не о ја ча њу 
под сти ца ја ге о по ли тич кој по сто ја но сти, упр кос "се лид би" мо ћи с 
јед ног на дру ги крај пла не те, је пред ви ђе на све ве ћа скло ност све 
ве ћег бро ја др жа ва пре вас ход ној по све ће но сти по ве ћа њу соп стве-
не еко ном ске до бро би ти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv).

Прог но зе ри, ипак, не од сту па ју од уве ре ња да ће пре нос мо-
ћи сна жи ти др жа ве, по пут Ру ске Фе де ра ци је, жељ не да оспо ре "за-
пад ни по ре дак" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Сје ди ње-
ним Др жа ва ма пред ви ђе ни су ни ма ло ла ки да ни. На ла зи се да ће 
би ти сти сну те пра вље њем по год бе них раз ме на из ме ђу при о ри те та 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке, на ко је ће их при те ра ти опа да ње 
еко ном ских и вој них спо соб но сти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
2008: iv). Кључ ис хо да у овом раз до бљу ста вљен је "у ру ке" тем-
пу тех но ло шких при но вље ња (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: 
iv). Не по бит на исти не да све, до са да, по сто је ће тех но ло ги је ни су 
по де сне за за ме ну, у по треб ном оби му, "тра ди ци о нал не енер гет-
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ске ар хи тек ту ре" сто ји иза пре суд ног учин ка при пи са ног тех но ло-
шким ино ва ци ја ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). 

Од но сно по у зда ним вред но ва но је опа да ње бро ја зе ма ља 
мла дог ста нов ни штва уну тар "лу ка не ста бил но сти". Др жи се да 
се же од ре ги о на Ан да у Ла тин ској Аме ри ци, про ду жа ва се пре ко 
под са хар ске Афри ке, Бли ског ис то ка и Кав ка за, и за вр ша ва у се-
вер ним де ло ви ма Ју жне Ази је (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: 
iv). Ме ђу тим, не ко ли ко др жа ва пре мла дог ста нов ни штва не ће би ти 
у ста њу да из ме ни убр за ни при раст ста нов ни ка. Пред ви ђа се и раз-
ра ста ње на бо ја за су ко бља ва ње у де ло ви ма ши рег Бли ског ис то ка. 
Из у зет но убр за не по пу ла ци о не из ме не и ши ре ње убој них сред ста-
ва мо гу до ли ти уље на ва тру ту не у га ше них су ко ба.

Ни је од ме ре но ве ро ват ним да ће те ро ри зам иш чи ле ти до 
2025. го ди не. На де су уло же не у опа да ње ње го ве при јем чи во сти. 
Ста вље не су на кар те на ста вља ња еко ном ског ра ста на Бли ском 
ис то ку и сма њи ва ња не за по сле ност омла ди не (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: iv). Про на ђе но је да ши ре ње тех но ло ги ја на си ља мо-
же из ро ди ти опа сно сти уко ли ко их се до мог ну те ро ри сти (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Ве ро ват ним је на ђен ра зор ни уплив 
не из ме ње не сто пе не за по сле но сти ра сту ћег бро ја мла дих "пре мла-
дих др жа ва" ка кве су Ав га ни стан, Ни ге ри ја, Па ки стан и Је мен (Na-
ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Де си ли се ту да не до ђе до 
ко ре ни тог ме ња ња при ли ка за упо шља ва ње мла дих, не из бе жним 
се сма тра оства ри ва ње про це не да ће њи хо ва дру штва би ти зре ла 
за упо сто ја ва ње не по сто ја но сти и про па да ње др жа ве (Na ti o nal In-
tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). 

Ве ро ват ним је од ме рен раст по тре бе да Сје ди ње не Др жа ве 
де лу ју као ре ги о нал ни "рав на тељ рав но те же" (ре ги о нал ба лан цер) 
на Бли ском ис то ку, иако ће дру ге си ле ван ре ги о на – од Ру ске Фе-
де ра ци је, пре ко На род не Ре пу бли ке Ки не, до Ин ди је –игра ти ва-
жни ју уло гу у урав но те жа ва њу овог ре ги о на не го да нас (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Свод но, из глед ним је про це ње но 
умно жа ва ње при ли ка да те ро ри сти из ве ду на па де ко ји ће од не ти 
ве ли ки број људ ских жр та ва. Рас ту ће рас про сти ра ње тех но ло ги је 
и ши ре ње про гра ма упо тре бе ну кле ар не енер ги је, а мо гу ће и ну-
кле ар ног оруж ја чи ни им до ступ ни јом и ту вр сту, по ред хе миј ског 
и би о ло шког (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv). Же сти на и 
прак тич них и пси хо ло шких по сле ди ца бу ду ћих те ро ри стич ких на-
па да из ве де них, нај ма ње ве ро ват но упо тре бом ну кле ар ног оруж ја, 
не из бе жно ће се уве ћа ти у гло бал но све по ве за ни јем све ту (Na ti o-
nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: iv).
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Пр ва по пи са на не из ве сност, од ко је за ви се ис хо ди од ви ја ју-
ћих про ме на, од но си се на тре нут но не пред ви ди ву из во дљи вост 
окон ча ња пре ла ска од упо тре бе наф те и га са на но ве из во ре енер-
ги је до 2025. го ди не. Оства ри ва ње, у вре мен ском окви ру од са да до 
те го ди не, уна пре ђе ња скла ди ште ња енер ги је, и укљу чи ва ње као 
енер ге на та би о го ри ва и "чи стог угља" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un-
cil, 2008: v) од ре ђи ва ће хо ће ли до ла зи ти до из не над них ис кли за-
ва ња са пред ви дљи вих тра са бу дућ но сти, или ће се пред сто је ћих 
го ди на жи ве ти пре ма "сце на ри ји ма без из не на ђе ња". Мо гу ће по-
сле ди це ра ста или опа да ња це на наф те и га са пре су ђу ју ко ли ки ће 
сте пен мо ћи има ти њи хо ви глав ни из во зни ци, Ру ска Фе де ра ци ја и 
Иран. 

Да љи раст це на ових енер ге на та уве ћа ва ће на ци о нал ну моћ 
тих глав них из во зни ка (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). Ру-
ској Фе де ра ци ји, у том слу ча ју, пред ви ђа се раст укуп ног дру штве-
ног про из во да ко јим би ста ла уз бок Ује ди ње ном Кра љев ству и 
Фран цу ској. Обр ну то, оства ре ни пре лаз на упо тре бу но вих енер-
ге на та иза звао би не за у ста вљи во оба ра ње це на. Пад це на мо гао би 
би ти ороз ду го роч ног опа да ња мо ћи глав них про из во ђа ча наф те и 
га са. Ру ску Фе де ра ци ју и Иран, у том слу ча ју, опа да ње мо ћи мо гло 
би из ба ци ти из се дла да на шњих и гло бал них и ре ги о нал них "игра-
ча" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Из дво је на дру га кључ на не из ве сност је бр зи на од ви ја ња 
про ме на кли ме и не пред ви дљи вост ме ста ко ја ће про ме не кли ме 
нај те же по го ди ти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). Оче ки ва-
на по сле ди ца про ме на кли ме је ве ро ват но по гор ша ва ње оску де ва-
ња у при род ним из во ри ма. Оску ди ца во де од ме ре на је да ће би ти 
нај те жа од свих.

Хо ће ли мер кан ти ли зам из ве сти ве ли ки по вра так, или ће гло-
бал на тр жи шта зга сну ти је не из ве сност увр шће на на тре ће ме сто 
по пи са бу ду ћих кре та ња за ко је се не мо гу по у зда но пре ви де ти 
прав ци у вре мен ском окви ру до 2025. го ди не. До го ди ли се об но-
вље но окре та ње све та ка на ци о на ли зму као из во ру бла го ста ња и 
ра му упра вља ња мо гу ће је уве ћа ње ри зи ка од над ме ћу ћих су че ља-
ва ња ве ли ких си ла (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Ре до сле дом по бро ја на че твр та не из ве сност, хо ће ли Ру ска 
Фе де ра ци ја и На род на Ре пу бли ка Ки на оства ри ти на пре ду ју ће ис-
ко ра ке ка "де мо кра ти ји" или не, оста ла је не са вла ди ва про јек тан-
ти ма бу дућ но сти 2025. го ди не. Оста ла је за го нет ка ко ја их др жи 
на "му ка ма" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). По сле ди це ове 
не из ве сно сти ко је су уне ли у ра чун не до вољ не пред ви дљи во сти 
су и от пи си ва ње ве ро ват но ће по ли тич ког плу ра ли зма у Ру ској Фе-
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де ра ци ји, без оства ре ног еко ном ског ора зли че ња, и по пра вља ња 
окол но сти за по ли тич ку ли бе ра ли за ци ју, али и ве ро ва тан рас ту ћи 
на ци о на ли зам у На род ној Ре пу бли ци Ки ни услед ши ре ња сред ње 
кла се (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Не из ве сност, под ред ним бро јем 5 на са чи ње ном по пи су, би-
ла је да ли ре ги о нал на стра хо ва ња због Ира на ко ји би имао ну кле-
ар но на о ру жа ње мо гу би ти сиг нал за по че так тр ке у на о ру жа њу и 
по кре тач но вог та ла са ми ли та ри за ци је или не (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: v). Из дво је не мо гу ће по сле ди це по вре ме них су ко ба 
"ни ског ин тен зи те та" и те ро ри зма ко ји би се од ви јао под "ну кле-
ар ним ки шо бра ном" би ле би уво ђе ње у не на мер ну еска ла ци ју и 
ши ри су коб (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: v). 

Грозд по себ но ва жних не из ве сно сти обра зо ван је око не-
пред ви дљи во сти хо ће ли ши ри Бли ски ис ток по ста ти по сто ја ни ји, 
по го то во хо ће ли се упо сто ји ти Иран, да ли ће арап ско-изра ел ски 
су коб би ти мир но при ве ден ре ше њу или не, и мо гу ли Евро па и 
Ја пан пре бро ди ти еко ном ске и дру штве не иза зо ве про у зро ко ва не, 
од но сно оте жа не де мо гра фи јом или не (Na ti o nal In tel li gen ce Co un-
cil, 2008: v). Нај бит ни јом се у овом гро зду не из ве сност до 2025. 
го ди не др жи да ли ће гло бал не си ле ра ди ти са мул ти ла те рал ним 
уста но ва ма ка ко би по де си ле њи хо ву струк ту ру и де ло ва ње у пре-
о бра же ном ге о по ли тич ком пре де лу или не (Na ti o nal In tel li gen ce 
Co un cil, 2008: v). Нео т пи си ве уз др ма ва ју ће по сле ди це, на ђе не у 
сва ком од пра вље них сце на ри ја бу дућ но сти, умно жа ва ју из гле де 
за тру сност.

Уко ли ко би се об но вио еко ном ски раст, оства рио на пре дак 
у Ира ку, а спор ме ђу Изра ел ци ма и Па ле стин ци ма до вео у лу ку 
мир ног ре ше ња мо гли би се при ба ви ти ослон ци по сто ја но сти у 
ре ги о ну ну жни за но ше ње са оја ча ним Ира ном и гло бал ном за ме-
ном наф те и га са но вим енер ген ти ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
2008: v). Успе шни је по ве зи ва ње (ин те гри са ње) му сли ман ске ма-
њи не у Евро пи учи ни ло би мо гу ћим про ши ре ње оп се га про из вод-
не рад не сна ге, а дру штве на кри за би би ла из бег ну та. Про пу сти и 
у Евро пи и у Ја па ну, да се успе шно по не су с де мо граф ским иза зо-
ви ма, мо гу во ди ти њи хо вом ду го роч ном опа да ња (Na ti o nal In tel li-
gen ce Co un cil, 2008: v).

Нај те жим по сле ди ца ма бре ме ни та је не из ве сна бу дућ ност 
мул ти ла те ра ли зма. Про це ње но је да "си ле у по во ју", или си ле у 
успо ну, уве ли ко дво је пре ма гло бал ним уста но ва ма, и то не са мо 
пре ма ме ђу Ме ђу на род ном мо не тар ном фон ду, не го и пре ма Ује-
ди ње ним на ци ја ма. По ка за на двој ност, ипак, се сма тра от кло њи-
вом. Ре ши ле би се ње, са оп шта ва ју прог но сти ча ри, ако би по ста ле 
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"ве ћи игра чи" на гло бал ној по зор ни ци (Na ti o nal In tel li gen ce Co un-
cil, 2008: v). 

Оче ки ва ње да азиј ско по ве зи ва ње мо же во ди ти сна же њу ре-
ги о нал них уста но ва ни је укљу чи ло и исто вр сно сна же ње НА ТО-а, 
ни ти ре ги о нал них вој них са ве за. Мо гу ћим је на ђе но пре гру бо 
отре жња ва ју ће су о ча ва ње НА ТО-а са иза зо ви ма те шког из ла же-
ња на крај са ра сту ћим од го вор но сти ма де ло ва ња из ван уго вор не 
обла сти, при опа да ју ћим вој ним спо соб но сти ма европ ских чла ни-
ца и сла бе ћим тра ди ци о нал ним са ве зи ма (Na ti o nal In tel li gen ce Co-
un cil, 2008: v). 

Те жи шно кре та ње ка ши рем рас про сти ра њу над ле жно сти и 
мо ћи, ко је тра је већ не ко ли ко де це ни ја, ви ђе но је у не из бе жном 
убр за њу. На ста ја ња но вих "гло бал них игра ча", све те жи "ин сти ту-
ци о нал ни де фи цит", мо гу ће ши ре ње ре ги о нал них бло ко ва и уна-
пре ђе ње сна га не др жав них де лат ни ка и мре жа из дво је ни су као 
под стре ка чи убр за ња (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x). Ко-
нач но се у пред ви ђа њи ма пра ва ца ме ђу на род них од но са су о чи ло 
са чи ње ни ца ма уве ли ко на ста ле сло је ви то сти ме ђу на род ног си сте-
ма. Ме ђу тим, из о ста ло је до во ђе ње об у хва та за кључ ка до пу ног 
за хва та. 

На гла ша ва њем ве ће сло је ви то сти на ста вља се из бе га ва ње 
уви ђа ња да је си стем др жа ва, ме ђу на род ни си стем, са мо јед на од 
рав ни гло бал ног си сте ма. Је ди ни це гло бал ног си сте ма су и не др-
жав ни де лат ни ци, и раз ли чи то ус по ста вље не мре же са рад ње, са ра-
ђи ва ња и уве ре ња. При зна ње да "ме ђу на род ну по зор ни цу" за у зи-
ма ју ра зно род ни де лат ни ци, ко ји мо гу до пу ни ти сна гу "оста ре лих 
уста но ва", ство ре них по сле Дру гог свет ског ра та (Na ti o nal In tel-
li gen ce Co un cil, 2008: x) пра ти и по до зре ње пре ма тој "све жој кр-
ви", "мла дим ла во ви ма" гло бал не по ли ти ке. Не др жав ни де лат ни ци 
и раз ли чи то ус по ста вље не мре же са рад ње, са ра ђи ва ња и уве ре ња 
оп ту жу ју ће су осум њи че ни да мо гу са свим раз дро би ти ме ђу на род-
ни си стем и оне спо со би ти ме ђу на род ну са рад њу (Na ti o nal In tel li-
gen ce Co un cil, 2008: x). 

За стра ши ва ње ра зно ли ко ра зно род ним со је ви ма де лат ни ка, 
обе ле же них као до но си о ци ма опа сно сти ве ро ват ног дро бље ња ме-
ђу на род ног си сте ма у на ред на два де се тле ћа, на ро чи то под бре-
ме ном све оп се жни јих пре ко гра нич них иза зо ва ме ђу на род ној за-
јед ни ци (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x), упо тре бље но је за 
из би ја ње из ми шље ња до пу сти во сти њи хо вог укљу чи ва ња у упра-
вља ње гло бал ним по сло ви ма. Ис кљу чи ва ње ових вр ста де лат ни ка 
из упра вља ња, и спре ча ва ње по ми шља ња на ус по ста вља ње но вих 
на чи на спо ра зум ног од лу чи ва ња и но вих струк ту ра гло бал не вла-
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да ви не, са знај но су из вр ше ни за ра чун одр жа ња на ци о нал них др-
жа ва, ве ли ких и ма лих, ја ких и сла бих, моћ них и не моћ них, у се-
длу глав них упра вља ча гло ба ли зо ва ним све том.

Про це ње но је ве ро ват ним да но ве си ле у по во ју, Бра зил, Ру-
ска Фе де ра ци ја, Ин ди ја и На род на Ре пу бли ка Ки на (BRIC) не ће 
до ве сти у пи та ње ме ђу на род ни си стем ка ко су то у XIX и XX ве ку 
учи ни ле Не мач ка и Ја пан (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x). 
Ни је про пу ште на до пу на у про це ни ће се то де си ти иако се оне 
не ће "по за пад ња чи ти". Ра сту ћа ге о по ли тич ка и еко ном ска те жи на 
обез бе ђу је им до во љан сте пен сло бо де за по де ша ва ње по ли ти ка 
и еко ном ских де ло ва ња без под ле га ња опо на ша њу нор ми За па да 
(Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: x). Ма да већ очит, по на вља се 
суд ка ко ће уз ди жу ћи се у мо ћи на сто ја ти да са чу ва ју по ли тич ку 
сло бо ду "ма не ври са ња" до пу шта ју ћи дру ги ма да из не су те ре те ба-
вље ња про бле ми ма "те ро ри зма, про ме на кли ме, ши ре ња на о ру жа-
ња, и енер гет ске без бед но сти" (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: 
x).

По сто је ћим ви ше стра ним уста но ва ма пред ви ђе ни су те шки 
да ни. Ис ти че се да су гло ма зне и тро ме, на пра вље не за дру га чи ји 
ге о по ли тич ки по ре дак. Ис по ста вља се упут ство да се све ви ше-
стра не уста но ве све ду на скуп на ста лих по сле Дру гог свет ског ра-
та и то су штин ски по "аме рич ком пла ну". Нај ве ће про бле ме при ла-
го ђа ва ња из ме ње ним окол но сти ма и по тре ба ма не по ре ци во има ју 
Ује ди ње не на ци је, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан ка 
и НА ТО. Све мул ти ла те рал не уста но ве да нас не па те од те бољ ке. 
Ви ше стра не уста но ве, ство ре не по "аме рич ком пла ну", за и ста се 
те шко мо гу бр зо пре стро ји ти за пред у зи ма ње но вих "ми си ја, при-
ла го ди ти из ме ње ном члан ству, и уве ћа ти сво ја сред ства" (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). 

Дру ге вр сте мул ти ла те рал них уста но ва и ре ги о нал них и ме-
ђу ре ги о нал них, на ста ле пре ма дру га чи јим пла но ви ма, ни су уоп ште 
оп те ре ће не тим не во ља ма. Европ ска уни ја, ма ко ли ко би ла под ло-
жна кри за ма, ин сти ту ци о нал но је пред у зет на, гип ко пре стро ји ва 
и у стал но одр жа ва ној "фор ми" по де ша ва ња но вим зах те ви ма де-
ло ва ња у ме ња ју ћој сре ди ни. По твр ђу је то и ус по ста вља ње оце ло-
вље ног ди пло мат ског си сте ма Европ ске уни је, иако ова тво ре ви на 
ни је др жа ва (Ste fa no vić-Štam buk, 2010).

Не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, усред сре ђе ним на по себ на пи-
та ња, оспо ре на је – упр кос при зна њу да ће све ви ше би ти "део пре-
де ла гло бал не вла да ви не" – спо соб ност, чак и ка да су умре же не, да 
бу ду учин ко ви те у из ме на ма уко ли ко им мањ ка ју пот по ре ускла ђе-
них на сто ја ња ви ше стра них уста но ва, или вла да на ци о нал них др-
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жа ва (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Нај не тач ни ја из ре че на 
про це на те жи шног прав ца ме ђу на род них од но са до 2025. го ди не је 
да ће ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма упра во на по ри за што ве ћим 
укљу чи ва њем но ви јих си ла, што је из вод и ис каз њи хо вог ни ца-
ња, оте жа ти ба вље ње пре ко гра нич ним иза зо ви ма (Na ti o nal In tel li-
gen ce Co un cil, 2008: xi). Нај ве ћа вр ли на ме ђу на род них уста но ва да 
осна жу ју де мо кра ти ју и спо ра зум но де ло ва ње из об ли че но је пред-
ста вља на као њи хо ва нај ве ћа ма на. На вод но по што ва ње опреч них 
гле ди шта др жа ва чла ни ца и да ље ће об ли ко ва ти ску че не или пре-
ши ро ке "днев не ре до ве" ор га ни за ци ја и огра ни ча ва ти вр сте ре ше-
ња ко је мо гу по ку ша ва ти да про на ђу (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
2008: xi). 

Ши ри азиј ски ре ги о на ли зам на ђен је из во дљи вим до 2025. 
го ди не. При дру же не су му гло бал не по сле ди це (Na ti o nal In tel li gen-
ce Co un cil, 2008: xi). Про на ђе ној мо гућ но сти да искри, од но сно 
под у пи ру ће оја ча пра вац кре та ња ка обра зо ва њу три тр го вин ска и 
фи нан сиј ска "гро зда" (clu sters) ко ја по ста ју то бо жњи бло ко ви – Се-
вер на Аме ри ка, Евро па и Ис точ на Ази ја (На ти о нал Ин тел ли ген це 
Цо ун цил, 2008: xи) – по све ти ло се као при пре ма њу за бу ду ће не-
во ље. Пр ва од уми шље них не во ља би ла би да уста но вље ње ових, 
то бож бло ко ва ути че на спо соб ност по сти за ња бу ду ћих гло бал них 
спо ра зу ма Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Од су ство ре ги о нал не 
са рад ње у Ази ји при зна то је као рђав раз вој ни пра вац. Мо гло би 
до ве сти до над ме та ња Ки не, Ја па на и Ин ди је за при род не из во ре, 
по пут енер ги је (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Це на за из-
бе га ва ња та квих над ме та ња, ко ју пра ви ши ра азиј ска ин те гра ци ја, 
при хва ће на је као не ми нов на. Не у мит ним је увр шћен тро шак ми-
ре ња са по сле дич ним над ме та њем ре ги о нал них гро зо два у по ста-
вља њу стан дар да пре ко гра нич них про из во да ин фор ма ци о не тех-
но ло ги је, би о тех но ло ги је, на но тех но ло ги је, пра ва ин те лек ту ал не 
сво ји не и оста лих за да ва ња ве ли чи на "но вој еко но ми ји" (Na ti o nal 
In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi).

За вр шно, ни је се у гло ба ли зо ва ном све ту мо гло из бе ћи су-
о ча ва ње са гу бит ком во де ће уло ге на ци о нал не др жа ве и над мо ћи 
ме ђу на род ног си стем, си сте ма ко је су ство ри ле за се бе. При зна је 
са да је у не из бе жној сло је ви то сти, ка ко се ума њи ва њем су штин ске 
из ме не пре до ча ва ју раз ме ре де лат ни штва оста лих у упра вља њу 
гло бал ним по сло ви ма, уса ђе но ши ре ње "по ли тич ких иден ти те та" 
(Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Пре кла па ње уло га на ци о-
нал них др жа ва, ви ше стра них уста но ва и не др жав них де лат ни ка 
пред ви ђа се да ће во ди ти ус по ста вља њу но вих мре жа дру штве но-
сти и по нов ном от кри ва њу за јед ни ца (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 
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2008: xi). По сле ди ца пре кла па ња и умре жа ва ња је да је дан је ди ни 
по ли тич ки иден ти тет не ће би ти пре о вла ђу ју ћи у ве ћи ни дру шта ва 
до 2025. го ди не (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi). Мре же по-
диг ну те на ре ли гиј ским уве ре њи ма мо гу по ста ти нај бит ни је мре же 
и има ти, у це ли ни, моћ ни ју уло гу од сво јих све тов них пар ња ка у 
ба вље њу мно штвом пре ко гра нич них про бле ма од за шти те жи вот-
не сре ди не до не јед на ко сти (Na ti o nal In tel li gen ce Co un cil, 2008: xi).

ПРЕДВИЂАЊЕБУДУЋНОСТИКАО
ЛОБИРАЊЕЗАДЕГЛОБАЛИЗАЦИЈУ

Бес по врат ни пре зир гло ба ли за ци је, због учи на ка про це са 
ста вља них ме ђу пре по зна тљи ве са став ни це ње не "мар ке", до го дио 
се пре из би ја ња гло бал не кри зе ок то бра 2008. го ди не. 

"De glo ba li za to ri" су нај ста ме ни ји про тив ни ци мул ти ла те рал-
ног из ла ска из гло бал не кри зе. По сто је ће ви ше стра не (мул ти ла те-
рал не) уста но ве од ре да осу ђу ју као ње не иза зи ва че. Мул ти ла те ра-
ли зам, сто га, од ба цу ју као сред ство, пут, на чин из ла ска из кри зе. 
Си гур ни су да узрок про бле ма не мо же би ти упо тре бљен за тра-
же ње ње го вог ре ше ња. По бор ни ци де гло ба ли за ци је, иза шав ши на 
опреч ну стра ну ми шље ња бу дућ но сти од ве ћи не, до ве ли су у пи-
та ње раз бо ри то сти ин сти ту ци о на ли за ци је ме ђу на род не са рад ње у 
свим обла сти ма – мул ти ла те ра ли зам у це ли ни, а не тек ва ља но сти 
уло га по је ди них ме ђу на род них уста но ва или упра вљач ких учин ка 
не ких од њих – и пре из би ја ња гло бал не кри зе 2008. го ди не.

Да на шње ви ше стру ке кри зе је дан од во де ћих кри ти ча ра 
гло бал ног ка пи та ли зма, го ди на ма по све ћен сми шља њу дру га чи-
јег жи во та, Вол ден Бе ло (Wal den Bel lo), фи ли пин ски со ци о лог, уз 
оста ле сво је јав не ан га жма не, на шао је за че тим у са мом се ме ну 
и на чи ну раз вит ка си сте ма гло бал не еко ном ске вла да ви не (Bel lo, 
[2002] 2006: 1). Ла ко ћа ко јом при зна је вред но сну нео пре де ље ност 
"ле пе" ре чи вла да ви на у зна че њу – не при ме ће но не при хва тљи вом 
и стра ном глав ни ни за то што је по јед но ста вљу ју ћа по шта па ли ца – 
"функ ци о ни са ња ин сти ту ци ја... ко је спа да ју под за гла вље мул ти ла-
те рал них уста но ва", од ве ла га је у ола ко сво ђе ње свих по сто је ћих 
мул ти ла те рал них уста но ва на Гру пу осам нај ра зви је ни јих др жа ва 
(Г8), гру пу та ко зва них Бре тон Вуд ских (Bret ton Wo ods) уста но ва 
и Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју (World Tra de Or ga ni za tion – 
WTO). 

За блуд но је Бе ло (Bel lo) по и сто ве тио ви ше слој не струк ту ре 
ме ђу на род ног, свет ског, и гло бал ног мул ти ла те ра ли зма са тек исеч-
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ком, и то јед не од струк ту ра вла ди них ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
и јед ним об ли ком ви ше стра ног пре го ва рач ког про це са осам др жа-
ва. Оту да му је, по по јед но ста вље ном уку су, био по де сни ји опис 
њи хо ве уло ге. Из дво је ним уста но ва ма упи са на је уло га "одр жа ва-
ња хе ге мо ни је си сте ма гло бал ног ка пи та ли зма и обез бе ђи ва ња пр-
вен ства др жа ва и еко ном ских ин те ре са ко ји ма је на ко рист" (Bel lo, 
[2002] 2006: 1). 

Бе ло је про брао, на тој ми са о ној по став ци, опре де ље ње да 
на ђе "ал тер на ти ве", ала те раз ла га ња си сте ма гло бал не еко ном ске 
вла да ви не. Упо тре бља ва ју ћи их у "де мон та жи" от крио је да тај 
си стем, сре ди ном де ве те де це ни је про шлог ве ка, за па да у кри зу. 
Под цр та ну "кри зу мул ти ла те рал них уста но ва", у ко јој су код ње га 
за вр ши ле све мул ти ла те рал не уста но ве – а не са мо уста но ве си-
сте ма гло бал не еко ном ске вла да ви не, ни ти још тач ни је оне че ти-
ри ко је је прет ход но из ба цио у вла да вин ско про че ље – при ве зао 
је за об у хват ни ју кри зу ле ги тим но сти. Кри за ле ги тим но сти ко ја је 
по го ди ла "си стем гло бал ног ка пи та ли зма", пре ма ње го вом на ла зу, 
нај о чи ти је се ис по љи ла "ра стом моћ ног по кре та ко ји се су че лио са 
пред став ни ци ма ве ли ких си ла, ве ли ких кор по ра ци ја и мул ти ла те-
рал них ор га ни за ци ја од гра да до гра да, од са стан ка до са стан ка" 
(Bel lo, [2002] 2006: 1).

Ста вља ју ћи без пре ми шља ња та ко зва ну "бит ку у Си је тлу" у 
врх "нај и сто риј ских" зби ва ња у за по де ве ној бор би (Bel lo, [2002] 
2006: 1) упу стио се у прав да ња "крат ког пре да ха бор бе ног де ло-
ва ња тог зна чај ног гло бал ног де лат ни ка" (Bel lo, [2002] 2006: 1) до 
по нов ног оку пља ња мно штва не за до вољ ни ка при ли ком са ста на ка 
на вр ху (са ми та) Европ ске уни је, тач ни је са стан ка Европ ског са-
ве та у Бар се ло ни, по чет ком мар та 2002. го ди не, и не што ра ни јем 
ма сов ном од зи ву, то ком ра да Свет ског дру штве ног фо ру ма (World 
So cial Fo rum – WSF). Крат ко уко па ва ње у ме сту от по ра и бор бе 
ста вио је на те рет те ро ри стич ким на па ди ма 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. По вра так по кре та от-
по ра гло бал ном ка пи та ли зму на тра су бор бе иза зи ва за довљство 
код Бе ла (Bel lo). По нов на улич на оку пља ња ве дри ла су му че ло 
за то што су раз ве ја ла олак ша ње вла сти да су от по ра ре ши ле, а ра-
чу ни це ко мен та то ра, ко је су га от пи са ле као ва жног "гло бал ног де-
лат ни ка", по мр си ла.

Јед на кри за ни је би ла до вољ на у овом пре ко па ва њу мно го-
стру ке "кри зно сти" гло бал ног ка пи та ли зма. На ре ђао је Бе ло под 
њен свод пре се ца ју ће спли та ње шест кри за. Пр вој од њих, "кри зи 
мул ти ла те ра ли зма" (Bel lo, [2002] 2006: 2), прет ход но пред ста вље-
ној као из дан ку об у хват ни је "кри зе ле ги тим но сти", при дру же не су 
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оста ле овим ре дом. Кри за "нео ли бе рал не ви зи је и по рет ка" уба че на 
је као дру га. "Кор по ра циј ска кри за" свр ста на је као тре ћа. Че твр та 
је кри за "си сте ма вој не хе ге мо ни је". Кри за "ли бе рал не де мо кра ти-
је" на шла се на пе том ме сту. Ше ста, за кључ на на на пра вље ном по-
пи су, би ла је кри за "гло бал ног си сте ма про из вод ње" (Bel lo, [2002] 
2006: 2).

По пут број них по сма тра ча охра бре них да се упо сле узи ма-
њем "ме ра" за ла ка пи та ли зма, ка да му ло ше кре не, Бе ло (Бел ло) се 
об рео на за дат ку ста вља ња лич ног пе ча та ње го вој рђа во сти сла во-
до бит но го во ре ћи о "по ста њу но ве тр жи шно во ђе не гло бал не еко-
но ми је" (Bel lo, [2002] 2006: 2). На пра ви ле су је, као глав ни пред у-
зет ни ци ка пи та ли стич ке еко но ми је, тран сна ци о нал не кор по ра ци је 
– не из бе жно из ова квог угла ми шље ња оцр ње не – уз ја хав ши про-
бо је ин фор ма циј ске тех но ло ги је пре ко гра ни ца за ста ре лих пре ва-
зи ђе но сти, по сле звуч них сло мо ва "со ци ја ли стич ких еко но ми ја 
Ис точ не Евро пе" (Bel lo, 2006: 2). По стра да ла је, под се чи вом Бе ло-
ве бри тве ана ли зе ка пи та ли зма, уз тран сна ци о нал не кор по ра ци је, 
као вр хов но оте ло тво ре ње "сло бо де тр жи шта" – за хва љу ју ћи ко јој 
рас по ла жу над моћ ном спо соб но шћу оства ри ва ња нај де ло твор ни-
јег спо ја тла, ра да, ка пи та ла и тех но ло ги ја – и Свет ска тр го вин ска 
ор га ни за ци ја (World Tra de Or ga ni za tion – WTO). Зва нич но уста но-
вље на 1995. го ди не, као ин сти ту ци о нал но је згро ду гим пре го ва-
рач ким про це сом об ли ко ва ног ре жи ма свет ске тр го ви не, WTO је 
при ми ла удар це кри ти ке због тврд њи по бор ни ка гло ба ли за ци је да 
ће обез бе ди ти прав не и ин сти ту ци о нал не "ске ле" но вој гло бал ној 
еко но ми ји.

Штет но у ства ра њу WTO, као тре ћег сту ба све ти ли шта "но-
вог еко ном ског по рет ка", чи ја су ра ни ја два си стем ска сту ба има ла 
ја сно по де ље не по сло ве – пр ви, Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд (In-
ter na ti o nal Mo ne tary Fund – IMF) да по др жа ва све сло бод ни ји оп ти-
цај ка пи та ла, а дру ги, Свет ска бан ка (World Bank – WB) да над ви-
је на над зе мља ма у раз во ју над зи ре од ви ја ње њи хо вог пре о бра жа ја 
пу та ња ма сло бод ног тр жи шта и буд но мо тре ћи упра вља њи хо вим 
об је ди ња ва њем у гло бал ну еко но ми ју – Бе ло (Bel lo) от кри ва у пр-
вен ству на че ла сло бод не тр го ви не. Узео је да је са мо на че ло на ко-
ме је уте ме ље на ста вља у слу жбу оро за еко ном ског про це са ко ји ће 
то бож до не ти нај ве ће до бро нај ве ћем бро ју. Исти на тог гло бал ног 
си сте ма за сно ва ног на ова квим пра ви ли ма опреч на је хва ло спе ви-
ма за го вор ни ка гло ба ли за ци је ко ји да ди жу у "не бо". 

Не и сти ни тим хва ло спе ви ма, и не тач ним об ја ва ма пре ва зи-
ђе но сти на ци о нал не др жа ве, Бе ло (Bel lo) је од ме рио да су се нај-
ви ше око ри сти ле Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. Про гла сив ши САД 
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нај ве ћим "про фи те ром" гло бал ног по рет ка по сле Хлад ног ра та, 
ого лио је на чин на ко ји су се до мо гле не срав њи вих ко ри сти. Спо-
ра зу ме по стиг ну те у окви ру Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је при-
ко вао је на стуб сра ма као глав ни ме ха ни зам ис ту ра ња мо но по ла 
пред у зе ћа ове др жа ве, уме сто слу жбе но за го ва ра не сло бод не тр го-
ви не. Ин тел (Intel), Мај кро софт (Microsoft) и Мон сан то (Monsan-
to) ушан чи ли су се, пре ма тврд ња ма Бе ла (Бел ло), на вр ху не због 
не мер љи вих по стиг ну ћа, не го због мо но по ла оства ре ног за хва љу-
ју ћи Спо ра зу му о тр го ви ни ве за ној за пра ва ин те лек ту ал не сво ји-
не (Tra de Re la ted In tel lec tual Pro perty Rights Agre e ment – TRIPs). 
Учвр стив ши, по сред ством ТРИПс, др жа ње но ви на у ви со кој тех-
но ло ги ји у ру ка ма во де ћих аме рич ких фир ми, Сје ди ње не Др жа ве 
су са Европ ском уни јом, као нај о збиљ ни јим так ма цем, из ве ле, пу-
тем Спо ра зу ма о по љо при вре ди (Agre e ment on Agri cul tu re) уста но-
вље ње "си сте ма мо но по ли зо ва ног над ме та ња за тр жи шта оста лих 
зе ма ља" (Bel lo, [2002] 2006: 3) у ин те ре су сво јих по слов них је ди-
ни ца у тој обла сти.

Азиј ска фи нан сиј ска кри за, ко ја је у очи ма мно гих нај о збиљ-
ни је по го ди ла аме рич ке так ма це, по ка за ла је, на гла ша ва Бе ло (Bel-
lo), се бич ност Сје ди ње них Др жа ва. Оп ту жио је САД да ни су ни 
по ку ша ле да пру же по јас за спа са ва ње еко но ми ја ма у овом ре ги о-
ну. Уме сто под сти ца ња по ли ти ка ко је ће спре чи ти кри зом иза зва-
но "гр че ње" азиј ских при вре да, Сје ди ње не Др жа ве, на ста вља Бе ло 
(Bel lo) сво ју оп ту жни цу, упо тре би ле су Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд. Де ло ва њи ма Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да раз мон ти ра-
ле су по диг ну те стурк ту ре др жав ног под у пи ра ња ка пи та ли зма у 
Ази ји. Учи ни ле су то сма тра ју ћи их не про бој ним пре пре ка ма ула-
ску до ба ра и ула га ња тран сна ци о нал них пред у зе ћа, на пра вље них 
аме рич ким ка пи та лом. Ове по слов не је ди ни це же сто ко су би ле не-
за до вољ не не мо гућ но шћу да узму и ужи ва ју ко мад "азиј ског чу да" 
(Bel lo, [2002] 2006: 3). 

Бе ло (Bel lo), у по за ди ни по др шке САД по ли ти ка ма Ме ђу-
на род ног мо не тар ног фон да, Свет ске бан ке, и Свет ске тр го вин ске 
ор га ни за ци је, раз от кри ва њи хо во гра бље ње за при сва ја ње нај ве-
ћих мо гу ћих ге о е ко ном ских и ге о стра те шких пред но сти, а не ис-
трај ну бор бу из уве ре ња да сло бод на тр го ви на на вод но про ши ру је 
до би ти за све (Bel lo, [2002] 2006: 3).

Укуп ни мул ти ла те ра ли зам по сле Дру гог свет ског ра та по-
стра дао је под оштрим се чи вом Бе ло вог раз ла га ња. Про гла сио је 
мул ти ла те ра ли зам нај по жељ ни јом аме рич ком стра те ги јом при кри-
ва ња оства ри ва ња се бич них на ци о нал них ин те ре са (Bel lo, [2002] 
2006: 3). Све та ко зва не Бре тон Вуд ске уста но ве, плус Ује ди ње не 
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на ци је, плус Гру пу се дам (Г7) сре зао је на пу ки оквир обез бе ђи ва-
ња "хе ге мо ног пред вод ни штва" САД (Bel lo, [2002] 2006: 3). Чи ње-
ни це ко је су по ка зи ва ле су прот но од ба цио је. Ис ту рио је тврд ње да 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, без окле ва ња, при бе га ва ле јед но-
стра ном де ло ва њу ка да су им се те уста но ве на шле на пу ту. Нео др-
жи вост исто вре ме не тач но сти и до ка за да су мул ти ла те рал не уста-
но ве са мо ме ха ни зам ко ји су ство ри ле САД, за по кри ва ње сво је 
над мо ћи и вр хов не вла да ви не свет ским по сло ви ма, и до ка зи ва ног 
по вре ме ног оти ма ња тих на вод них пу ких "шра фо ва" спро во ђе њу 
во ље твор ца, Бе ло (Bel lo) по ку ша ва да "из ми ри".

По ку ша ва да се из ми го љи из ло гич ке сту пи це на во ђе њем да 
су под стре ци мул ти ла те рал ном де ло ва њу Сје ди ње них Др жа ва не-
ста ли, иш че за ва њем со вјет ског так ма ца, од по чет ка де ве те де це-
ни је про шлог ве ка. Уко ли ко су се ви ше стра не уста но ве као де ла 
ме ђу на род ног ин сти ту ци о нал ног ства ра ла штва САД отр гле с лан-
ца по слу шно сти ста ју ћи им на пут оства ре ња се бич них ин те ре са 
он да је ра ни је, ипак, због пре тра ја ња тих мул ти ла те рал них уста-
но ва мо ра ла у њи ма по сто ја ти или ве ћа аме рич ка при ла го дљи вост 
ин те ре си ма дру гих – мо гу ће усло вље на по тре ба ма при ку пља ња и 
др жа ња на оку пу ши ро ког кру га при вр же них сво јој стра ни у Хлад-
ном ра ту – или су и пре упра во оне чи ни ле оста ле др жа ве удру же но 
моћ ни јим у од у пи ра њу аме рич кој пре мо ћи.

Нај ви ше "по стра дао" у Бе ло вом (Bel lo) из вр ше ном на па ду 
на мул ти ла те ра ли зам ни је из ву че ни ин сти ту ци о нал ни трио, мул-
ти ла те рал ни струк тур ни тро но жац "гло бал ног ка пи та ли стич ког 
си сте ма". Нај го ре су про шле Ује ди ње не на ци је. Њих је обе ле-
жио нај у пе ча тљи ви јим из дан ком аме рич ки ин стру мен та ли зо ва ног 
мул ти ла те ра ли зма. Схва та ју ћи ме ђу на род ну по ли ти ку као игру 
"жмур ке" – за кла ња ња јед но стра ног де ло ва ња САД крин ком ове 
или оне мул ти ла те рал не уста но ве – Бе ло (Bel lo) се ју нач но око мио 
на Ује ди ње не на ци је. Уве рен је да нај ве ћи, од свих по чи ње них гре-
хо ва те "скри ва ли це" аме рич ког са мо вољ ног чи ње ња, пред ста вља 
по кри ће пру же но Сје ди ње ним Др жа ва ма за по ли ти ку изо ло ва ња 
Ира ка (Bel lo, [2002] 2006: 3). Ви тла ње по ку да ма на Ује ди ње не на-
ци је због "смрт них гре ха" по чи ње них у слу жби при кри ва ња аме-
рич ких ин те ре са, Бе ло (Bel lo) са оп шта ва у истом да ху с на во ђе њем 
чи ње ни це о љу ти то сти ре пу бли кан ске вла сти САД на то "свет ско 
те ло" што ни је усрд но ни чи це па ло пред аме рич ком по ли ти ком, 
због че га се "осве ти ла" од би ја њем да бу џе ту Ује ди ње них на ци ја 
упла ћу је члан ске оба ве зе.

Ка ко је мо гу ће ста вља ти јед на ко на исти тас, а не на дру-
ги, ме ре не рђа во сти мул ти ла те ра ли зма и при бе га ва ње Сје ди ње них 



СПМброј2/2010,годинаXVII,свеска28. стр.297-333.

318

Др жа ва јед но стра ном за о би ла же њу Ује ди ње них на ци ја у ши ро ком 
лу ку, ка да про це њу ју да ту не мо гу до би ти са гла сност за оно што 
же ле, и окре та ње не у по ре ди во "пи то ми јим" уста но ва ма пре ма ин-
те ре си ма ко је има ју? Бе ло (Bel lo), по тре бан део ве ро до стој но сти у 
ис ка зни ци исти но љу би во сти свог "на пред ња штва" прет ход но пра-
вље ним про тив реч но сти ма ис по ру че них кри ти ка на ра чун мул ти-
ла те ра ли зма, на ми ру је њи хо ву при јем чи вост на ра зним стра на ма 
не за до вољ ним Ује ди ње ним на ци ја ма. Из ме ђу оста лих стра на, и 
оних не за до вољ них што УН ни су пред у пре ди ле да САД чи не што 
им је во ља. Чу де из ре че не оп ту жбе пред по то њим из ја шње њем да 
су САД по се гле за НА ТО-ом као по кри ћем "бом бар до ва ња Ју го-
сла ви је то ком Ко сов ског су ко ба 1999" (Bel lo, [2002] 2006: 4) ка да 
су уви де ле да би им Ује ди ње не на ци је од би ле по слу шност уко ли ко 
по ку ша ју да њи ма за о гр ћу ћи се при кри ју сво је ин те ре се и ци ље ве.

При кљу чи ва ње Ру ске Фе де ра ци је Гру пи 7 (Г7) и ње но пре-
и ме но ва ње у Гру пу 8 (Г8) ни је да ло да се овај струк тур ни об лик 
мул ти ла те ра ли зма ола ко ста ви у исти кош где је за вр шио "еко ном-
ски трио" ви ше стра них уста но ва и Ује ди ње не на ци је. Ка да је 1975. 
го ди не за по че ло ускла ђи ва ње еко ном ских по ли ти ка ин ду стриј ски 
нај ра зви је ни јих др жа ва, и удру же но до но ше ње од лу ка, нај пре у 
обла сти ма еко но ми је, обра зо ван је мул ти ла те рал ни пре го ва рач ки 
про цес као под ло га но ве струк ту ре на зва не Гру па 7 (Г7). За што су 
то ком оба пред сед нич ка ман да та Џор џа Во кер Буш (Ge or ge Wal-
ker Bush) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве све че шће са ме би ра ле свој 
пут и упу шта ле се у јед но стра но де ло ва ње ко је их је до во ди ло у 
не скри ве не су ко бе са оста лим чла но ви ма гру пе око го то во сва ког 
нео д ло жно ва жног, "го ру ћег пи та ња" од за бра не на га зних ми на, 
пре ко про ме на кли ме и ра кет не од бра не до "из ми ре ња две Ко ре је" 
(Bel lo, [2002] 2006: 4)? Од го во ра не ма. Има у про ду жет ку на па да-
ња оштрог од би ја ња САД да те шким му ка ма са ста вљен спо ра зум о 
но ше њу са кли мат ским про ме на ма ра ти фи ку ју. Од би ја ње ра ти фи-
ка ци је Кјо то про то ко ла обе ле же но је вр хун цем јед но стра ног де ло-
ва ња САД и нај ни жом тач ком мул ти ла те ра ли зма.

Го ди шњи са ста нак на вр ху Г8 ју ла 2001. го ди не при ву као је 
200.000 не за до вољ ни ка из Евро пе и све та у Ђе но ву тим на ме та-
ним "нео ли бе рал ним окви ром" (Bel lo, [2002] 2006: 4) ис пу ње ним 
пре те жно "аме рич ким уни ла те ра ли змом" (Bel lo, [2002] 2006: 4). 
Оче ки ва ња да ће мул ти ла те ра ли зам би ти об но вљен по сле 11. сеп-
тем бра 2001. го ди не због на сто ја ња Сје ди ње них Др жа ва да са ста-
ве "гло бал ни вој ни са вез про тив те ро ри зма" (Bel lo, [2002] 2006: 4) 
бр зо су пот ко па на. САД и Европ ска уни ја на пе ле су се у но вем бру 
2001. го ди не да са рад њом спа су че твр ти Ми ни стар ски са ста нак 
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Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је од за па да ња у ра су ло слич но тре-
ћем у Си је тлу. "Ро ман са" ускла ђи ва ња ове две стра не, САД и ЕУ, 
би ла је крат ког да ха. Та да шњи пред сед ник САД, Буш, и ње го ва 
ад ми ни стра ци ја хи тро су се вра ти ли у јед но стра ну фор му" (Bel lo, 
[2002] 2006: 4) за са мо не ко ли ко ме се ци. 

Од би ја ње САД да при сту пе тек обра зо ва ном Ме ђу на род ном 
кри вич ном су ду ни је би ло вр ху нац, не го по че так об но ве аме рич ког 
јед но стра ног де ло ва ња. Мо гу ће је да су мно ги би ли из не на ђе ни 
по то њом ре ше но шћу вла сти САД да не об но ве Уго вор о ан ти ра кет-
ној од бра ни, по стиг нут пре го во ри ма во ђе ним са Со вјет ским Са ве-
зом 1972. го ди не, но та ква ре ше ност мо ра ла се оче ки ва ти. "За што 
је та ко?", пи та ње је ко је кри ти ча ри Сје ди ње них Др жа ва, као "ства-
ра о ца" и "го ни ча" на па да ног гло бал ног ка пи та ли стич ког си сте ма 
па жљи во из бе га ва ју, иако про ниц љи во и ле по ре ко опи су ју по јав ну 
стра ну ње го ве кри зе, слич но на чи ну на ко ји то чи ни Бе ло (Bel lo).

Јед но стра но де ло ва ње САД и њи хо во "без оч но" ру ко ва ње 
"мул ти ла те рал ним ме ха ни зми ма" као по лу га ма оства ри ва ња "хе-
ге мо ни је" (Bel lo, [2002] 2006: 4) ве за но је у на ђе ну кри зу ле ги тим-
но сти нео ли бе рал ног по рет ка. Бе ло (Бел ло) ви ди да је кри за ле ги-
тим но сти по те кла из тог из во ра. Пре ма ње го вом да ти ра њу и овај 
из вор про ра дио је сре ди ном де ве те де це ни је про шлог ве ка. Ме ђу-
тим, де ле ги ти ми са ње мул ти ла те ра ли зма "пот ко па ног" аме рич ком 
јед но стра но шћу и зло у по тре ба ма, пр во про гла шен из во ром из ког 
је по те кла кри за нео ли бе рал ног по рет ка, пре стао је, у по ло ви ни 
на ред не ре че ни це, да то бу де. Ни је био ни је ди ни, ни ти нај ва жни-
ји, већ ого ље но про ши ре ње са зна ња да "гло бал ни нео ли бе рал ни 
ре жим, по диг нут на сло бод ној тр го ви ни и сло бод ним тр жи шти ма" 
(Bel lo, [2002] 2006: 5) ви ше ни је у ста њу да по кри је обе ћа но. Ис-
па да да су нео ства ре на нео ли бе рал на обе ћа ња до бро би ти не у по-
ре ди во бит ни ји из вор гу бље ња ле ги тим но сти на њи ма по диг ну тог 
по рет ка по рет ка од мањ ка вог мул ти ла те ра ли зма.

Ни је ни пре би ло не по зна то да "тај си стем не мо же ство ри ти 
на пре дак за све" (Bel lo, [2002] 2006: 5). Био је у ста њу, на ста вља 
Бе ло (Бел ло), да на пра ви је ди но при чин о на прет ку за све и сва ко-
га. Ис по моћ том при ви ду пру жа ле су ви со ке сто пе ра ста и на прет-
ка у не ко ли ко "ен кла ва свет ске еко но ми је, по пут Ис точ не Ази је" 
(Bel lo, [2002] 2006: 5). Рас ту ће гло бал но си ро ма штво и не јед на кост 
по кри вао је при вред ни успон тог де ла све та, то ком осме де це ни је 
про шлог ве ка. Сли кан је узор ном ме ром раз во ја чи ји је го нич тр-
жи ште. Ни ти је тр жи ште во ди ло раст овог де ла све та, ни ти се то 
мо гло са кри ти "ду гог вре лог ле та" 1997. го ди не (Bel lo, [2002] 2006: 
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5). Кра хо ви азиј ских при вре да из не ли су на све тло да на ствар не 
стра не ли ца нео ли бе рал не док три не и прак се.

По вла че ње "за уши" та ко зва ног по бра тим ског ка пи та ли зма, 
као крив ца за та да шњи фи нан сиј ски слом, ни је мо гло су зби ти из-
би ја ње на по вр ши ну ствар них узро ка. "Осло ба ђа ње спе ку ла тив ног 
ка пи та ла из узди уре ђе ња" (Bel lo, [2002] 2006: 5) иза зва ло је ру-
ше ње еко ном ске гра ђе ви не. При ти сак Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да от кри вен је као пр вен стве ни по кре тач тог иска ка ња. Усле ди-
ли су огор че ни на па ди на ову ту ме ђу на род ну фи нан сиј ску уста но-
ву. Не у ви је но су јав но пре и спи ти ва ни "дра кон ски про гра ми" ко је 
је на ме та ла азиј ским при вре да ма, иза зи ва ју ћи, нај пре, убр за ва ње 
"еко ном ског гр ча" да би, по том, пра ви ла "па ке те" од ви ше ми ли јар-
ди до ла ра за спа са ва ње не при вре да за хва ће них кри зом, не го "стра-
них ба на ка и ула га ча ко ји су шпе ку ли са ли" (Bel lo, [2002] 2006: 5).

Је дан од учи на ка азиј ске кри зе био је пом но ста вља ње под 
лу пу уло ге Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. Оно што је сво јим 
де ло ва њем по чи нио у Ис точ ној Ази ји од мо та ло је до во ђе ње у пи-
та ње про гра ма "струк тур ног при ла го ђа ва ња", на ме та них пре те жно 
у Афри ци, Ју жној Ази ји и Ла тин ској Аме ри ци то ком осме де це ни је 
про шлог ве ка. Сву да где су ти про гра ми при ме њи ва ни де ша ва ло 
се слич но оно ме што је за де си ло Ис точ ну Ази ју. Ко нач но је схва-
ће но да су уме сто по бољ ша ња ту на ста ла "по гор ша ња стаг на ци је, 
про ши ри ва ња не јед на ко сти и про ду бљи ва ња си ро ма штва" (Bel lo, 
[2002] 2006: 5) би ла де ла на ту ре них про гра ма струк тур ног при ла-
го ђа ва ња Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да.

Од ро ња ва ње ле ги тим но сти Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да, по кре ну то азиј ском фи нан сиј ском кри зом, над ма ши ла је, 
про це њу је Бе ло (Bel lo), дра ма гу бит ка "сим бо лич ког ка пи та ла" 
Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. За до вољ ство ства ра њем ове ор-
га ни за ци је 1995. го ди не по там не ло је мно гим вла да ма, за јед ни-
ца ма и дру штве ним по кре ти ма, под се ћа Бе ло (Bel lo) уви ђа ње да 
су "пот пи су ју ћи за WТО њи хо ве вла де ста ви ле пот пис на по ве љу 
кор по ра тив не вла сти" (Bel lo, [2002] 2006: 5). Пот пи са ни "пакт" са 
"вра гом" од нео је ша лу. Тр го ви на је ста вље на из над јед на ко сти, 
прав де, за шти те жи вот не сре ди не, "прак тич но све га дру гог што им 
је би ло ср цу дра го" (Bel lo, [2002] 2006: 6). 

Вла де мно гих зе ма ља у раз во ју за и ста су по че ле да про це-
њу ју ка ко су пот пи си ма на спо ра зу ме Свет ске тр го вин ске ор га ни-
за ци је от пи са ле сво ја "пра ва на раз вој", ка ко под вла чи Бе ло (Bel-
lo). Тач но је, и до да нас, да се Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја 
ни је вра ти ла у ин сти ту ци о нал ну сре ђе ност. Ни је по вра ти ла ред не 
са мо због "бит ке у Си је тлу", кра јем но вем бра 1999. го ди не, ко ју 
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су при пад ни ци гло бал ног дру штва по ве ли на ули ца ма овог гра да 
про тив "днев ног ре да" тре ћег Ми ни стар ског са стан ка. Ни је у ста-
њу да по спре ми свој не ред због от кри ћа мно гих вла да да им њен 
мул ти ла те ра ли зам мо же омо гу ћи ти да пре го во ри ма по вра те ра ни је 
"от пи са на" пра ва. То Бе ло (Bel lo) не уви ђа. Уко ли ко и уви ђа, то не 
по ми ње. Ни је му укло пи во у скро је ни за плет по треб не при по ве сти 
о кри зи мул ти ла те ра ли зма.

Свет ска бан ка ни је мо гла из бе ћи из во ђе ње пред паљ бу во да 
по стро је них кри ти ча ра. На па да на, с ле ва и с де сна, за вр ши ла је 
2000. го ди ну под "оп ту жбом" за без на де жну бе зна чај ност у но ше-
њу са за дат ком ис ко ре њи ва ња си ро ма штва (Bel lo, [2002]  2006: 6).

Пло до ви ба ра жних ва три на па да уро ди ли су не по бит но но-
вим реч ни ком мул ти ла те рал них уста но ва. Је зик тог вре ме на вр вео 
је из ра зом "ре фор ма мул ти ла те рал ног си сте ма". Гру па 7 ис ту ри ла 
се као нај моћ ни ји по бор ник ре фор ме мул ти ла те рал них уста но ва, 
из ба че не у про че ље нео д ло жних по сло ва. Оче ки ва ња да се по шло 
ста за ма про ме на хра ни ли су опро сти ду го ва и го во ре ње о" но вој 
гло бал ној ар хи тек ту ри, ре фор ми струк ту ра од лу чи ва ња WТО и 
Бре тон Вуд ских уста но ва" (Bel lo, [2002] 2006: 6). Пра ве ћи пре сек 
по сле по ла де це ни је од обе ћа ња 2000. го ди не Бе ло (Bel lo) за кљу-
чу је да се ни по ли ти ке, ни струк ту ре тих уста но ва ни су ни "за јо ту" 
про ме ни ле.

Ску пље не по твр де о про из ве де ном на ра слом оби му гло бал-
ног си ро ма штва, не јед на ко сти и од су ству ика квог ра ста нај ма ње 
раз ви је них зе ма ља обо дри ле су кри ти ча ре гло ба ли за ци је, от ка да 
је и нај ра зви је ни јим зе мља ма кре ну ло ло ше, на до ка зи ва ње да је 
то ли ко хва ље на пред ност ме ђу за ви сно сти упе ча тљи во по губ на 
(Bel lo, 2009). По ку ша ји да се свет са чу ва од су но вра та окре ну ти су 
из ри чи ти јем зах те ва њу ки да ња ме ђу за ви сно сти као глав ног пре но-
сни ка еко ном ске кри зе и про па сти. Да нас се, ви ше не го ра ни је, чу-
ју гла со ви да је "лек" за гло бал ну кри зу рас ки да ње фи нан сиј ске и 
тр го вин ске ме ђу за ви сно сти ко ја не пре но си на пре дак све том, не го 
је ши ри пла не том чи не ћи да је не у кро ти ва свим дру гим пред ла га-
ним ре ше њи ма.

"Де гло ба ли за ци ја" је из раз у оп ти ца ју ко ји се са да и слу ша, 
и на па да. Вол ден Бе ло (Wal den Bel lo) име је и пре зи ме ко ме се 
при пи су је ми са о но очин ство де гло ба ли за ци је (Bel lo, 2002, 2006). 
Јед ни ма је она спас. Дру ги ма је зло вољ на кри ти ка идеј них про тив-
ни ка ка пи та ли зма. Бе ло (Bel lo) по ри че тач ност не га тив но сти раз-
вит ка на зи ва ног де гло ба ли за ци јом. Бра ни се да су ви дљи ви са мо 
жре ци ма иде о ло ги је сло бод ног тр жи шта, по пут Економиста (The 
Eco no mist) на чи јим штам па ним и елек трон ским стра ни ца ма је 19. 
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фе бру а ра 2009. го ди не осва нуо текст "Ана то ми ја та ко зва не 'де гло-
ба ли за ци је'" (The Eco no mist, 2009). 

За по де ну та де о ба ми шље ња око из ла ска из са да шњих не во-
ља или де гло ба ли за ци јом или ре гло ба ли за ци јом до да је још "уља 
на ва тру" ми са о ним тра га њи ма за из ла зи ма из гло бал не кри зе. Бе-
ло (Bel lo), по ку ша ва ју ћи да де гло ба ли за ци ју пред ста ви као при ли-
ку, ну ди уве ре ња у до бро на мер ност ове "све о бу хват не па ра диг ме". 
Јем чи да је, уко ли ко има уде ла у ње ном ства ра њу ка ко се те ре ти, 
сро че на, пре ско ро јед не де це ни је, ра ди за ме не "нео ли бе рал не гло-
ба ли за ци је" ка да су се уве ли ко очи то ва ли сви ја ди, при ти сци, на-
пе то сти и опре ке ко је је из ро ди ла (Bel lo, 2009). Та да је са ста вље на 
као дру га чи ја "па ра диг ма" жи во та за зе мље у раз во ју.

Ма да је сми шље на па ра диг ма огра ни че не "ге о гра фи је", Бе ло 
(Бел ло) при хва та да ни је ли ше на сми сла ни ка да се ра ди о "сре ди-
шним ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма" (Bel lo, 2009). Tvr di da je cilj 
"де гло ба ли за циј ске па рад ги ме" ис ко ра чи ва ње из еко но ми је те сне 
учин ко ви то сти. Ње но кључ но ме ри ло је сма њи ва ње тро шко ва по 
је ди ни ци про из вод ње уве за но са ре ме ће њем дру штве не по сто ја но-
сти и одр жи во сти жи вот не сре ди не, уве де но у ра чун џиј ски ко шмар 
ра чу но вод ством во ђе ног жи во та. Та ко оштрим опа ска ма из ла гао ју 
је Џон Мај нард Кејнс (John Maynard Keynes). Де гло ба ли за то ри у 
ње го вој ми сли "пи шу" се би род ни лист до ка зу ју ћи "пе ди гре" сво јој 
ми са о но сти. Над град њу "фи на ли те та" де гло ба ли за ци је за ми сли ма 
де ло твор не еко но ми је твр де да ба шти не од Кар ла По ла њи ја (Karl 
Po lanyi). На вод но их је на дах нуо ње гов сми шље ни "ве ли ки пре о-
бра жај" оства рен "об но вље ним уса ђи ва њем" еко но ми је у дру штво, 
уме сто го ње ња дру штва еко но ми јом, оја чан дру штве ном со ли дар-
но шћу ко ја пот чи ња ва по сло ва ње тр жи шта вред но сти ма јед на ко-
сти, прав де и за јед ни це "ши ре њем сфе ре де мо крат ског пра вље ња 
од лу ка" (Bel lo, 2009). 

Нор ма ти ви зам, са др жан у овим за ми сли ма, по вр шно по сма-
тран на лик је пред ло зи ма ко смо по лит ских нор ма ти ви ста. Де гло-
ба ли за то ри се за ла жу за охра бри ва ње раз ли чи то сти. Од би ја ју и да 
мо дел "јед не ве ли чи на", ка ко нео ли бе рал ног, та ко и би ро крат ског 
цен тра ли зо ва ног со ци ја ли стич ког кро ја, па ше ста су сва ког дру-
штва. На су прот дис функ ци о нал но сти и раз би ја њу по сто ја но сти, 
иза зва них сти ска њем сва ког у јед но о бра зност, за го ва ра ју са мо 
"при род ност" ша ро ли ко сти. Свет ни је ти ме ра сут. Др же га на оку-
пу по сто је ћа при хва ће на на че ла "ал тер на тив не еко но ми је". Већ се 
сма тра ју ис ко ва на бор ба ма про тив две исто вр сно про па ле еко но-
ми је и њи хо вим кри тич ким раз ма тра њи ма. Јед на про па ла еко но-
ми ја је нео ли бе рал на. Дру га про па ла је она цен тра ли зо ва на со ци-
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ја ли стич ка. Сва ко дру штво, за ви сно од сво јих вред но сти, да ма ра и 
из бо ра стра те ги ја не по сред но ис ка зу је прет ход но оцр та на на че ла 
"ал тер на тив не еко но ми је". Ова квом об но вом ко му ни та ри за ци је, 
сва ко дру штво су штин ски на пре ду је вра ћа њем у "пе ћи ну" са мо-
до вољ но сти за вр ше ње пре о бра жа ја. Ти ме на ви де ло из би ја пре-
лом но ме сто от па да ње де гло ба ли за то ра од ко смо по лит ског нор ма-
ти ви зма.

Увер љи ви је се ми мо и ла же ње са космпо лит ским нор ма ти ви-
змом ви ди за ла же њем у "ана то ми ју" па ра диг ме де гло ба ли за ци је. 
Па жљи вим раз гле да њем је да на ест но се ћих сту бо ва при ка зу је се 
не ко смо по лит ска ну три на де гло ба ли за ци је. Уоста лом, у свој мо-
то, уве ре ни да ће да нас иза зва ти тр за ње пра ве жи це огор че но сти 
по вре ђе них кри зом, де гло ба ли за то ри ста вља ју Кеј нсо ве ре чи о ср-
ча ном раз у ме ва њу за све ко ји су, на вр хун цу Ве ли ке кри зе три де-
се тих го ди на про шлог ве ка, би ли скло ни сво ђе њу на нај ма њу ме ру 
еко ном ске уплте те но сти са дру гим на ро ди ма, и про тив ни њи хо вом 
уве ћа њу јер су "иде је, зна ње, умет ност, го сто прим ство, пу то ва ња 
све ства ри ко је, по сво јој су шти ни, и тре ба да су ме ђу на род не. Но, 
до бра не ка бу ду до ма ћег по ре кла, увек ка да је то ра зум но мо гу ће 
и по год но, а, из над све га, не ка фи нан си је пр вен стве но бу ду на ци о-
нал не" (Bel lo, 2009). 

Тра ге ди ја ме ђу на род не по ли ти ке, тра ге ди ја свет ске по ли-
ти ке, тра ге ди ја гло бал не по ли ти ке ро ђе на је ова квим пи са њи ма. 
Гу та ли су их из во ђа чи про ме на ко ји су, би ра ју ћи ма ње зло, пра ви-
ли ве ће. Ре ше ња, по узо ру на она по зи ва на у ми са о ном ро до сло ву 
де гло ба ли за то ра, до ве ла су до два свет ска ра та. Ки да ње ве за ме ђу 
су пру жни ци ма ко ји се не тр пе пла ћа ју не са мо тра у ма ма, већ и жи-
во ти ма, њи хо ва де ца. Исти на је да ни јед на кри за у ко ју је чо ве-
чан ство ушло ни је мо гла би ти раз ре ше на сма њи ва њем ме ђу за ви-
сно сти. Уко ли ко се та квим ре ше њем сма тра ју ме ђу на род ни ра то ви, 
ко ји су сле ди ли ова квим по сло ви ма, он да је из ве сно да ре ше ње за 
да на шњу кри зу мо ра ис кљу чи ти ума њи ва њем ме ђу за ви сно сти. Са-
да шња бо лест мо ра се ле чи ти је ди но по ве ћа њем ме ђу за ви сно сти. 
Ушли смо за јед но у њу и са мо за јед но мо же мо на ћи ре ше ње да из 
ње иза ђе мо. Пр ва ци у бе жа њу са бро да ко ји то не нај че шће се спа-
ша ва ју сво јим бе гом.

Оп шир ни је од на вод ног људ ског ство ри те ља ко ји је за све-
у куп но чо ве чан ство са ста вио де сет за по ве сти, али са же ти је од 
"14 та ча ка" твор ца пр вог ли бе рал ног по рет ка за це ли свет Ву дра 
Вил со на (Wo o drow Wil son), а слич но бро ју те за про па га то ра де-
лат не фи ло зо фи је про ме не укуп ног ка пи та ли стич ког све та Марк са 
(Marx), Бе ло (Bel lo) и ње гов ми са о ни кру жок де гло ба ли за то ра по-
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ди же ал тер на ти ву по сто је ћој гло ба ли за ци ји на је да на ест (11) сту-
бо ва.

Ми са о на со је ни ца де гло ба ли за ци је, пре не го утвр да па ра диг-
ме, пр во је осло ње на на на лог да про из вод ња за уну тра шње (до-
ма ће) тр жи ште по но во мо ра по ста ти при влач но сре ди ште (цен тар 
гра ви та ци је) при вре де, уме сто про из вод ње за из воз на ино стра на 
тр жи шта (Bel lo, 2009).

Дру ги стуб тре ба да де гло ба ли за ци ју учи ни при јем чи вом. 
За то га про па ганд но осо вљу је на че ло суб си ди јар но сти. Тра жи се 
да то на че ло бу де ути сну то у еко ном ски жи вот. Де гло ба ли за то ри 
са оп шта ва ју ка ко се то по сти же охра бри ва њем про из вод ње до ба ра 
на ни воу за јед ни це, уко ли ко се мо же из ве сти по ра зум ним тро шко-
ви ма ра ди ње ног очу ва ња, и на на ци о нал ном ни воу (Bel lo, 2009). 
На сил ну угу ра ност нор ма тив но оми ље ног на че ла суб си ди јар но сти 
по ка зу је увла че ње те "ра чун џиј ске ко шмар но сти ра чу но вод ства" и 
ка да је тр жи ште као про це ни тељ тро шко ва из ба че но.

Тре ћи стуб "па ра диг ме де гло ба ли за ци је" је тр го вин ска по-
ли ти ка. Пред ло же но је да се кво те и ца ри не ко ри сте за шти ће ње 
ме сне еко но ми је од раз ра ра ња ро ба ма кор по ра тив но по кри ва них 
ве штач ки ни ских це на (Bel lo, 2009).

Че твр то, ин ду стриј ску по ли ти ку, укљу чу ју ћи др жав ну нов-
ча ну по др шку, ца ри не и тр го ви ну, оба ве шта ва Бе ло, тре ба ко ри-
сти ти за ожи вља ва ње и ја ча ње сек то ра про из вод ње (Bel lo, 2009). 
Пе ти гра див ни стуб за ми сли де гло ба ли за ци је је спро во ђе ње 
ду го од ла га них ме ра пра вич не пре ра спо де ле при хо да и зе-
мље, укљу чу ју ћи и ре фор му град ског зе мљи шта, јер мо же 
ство ри ти жи во уну тра шње тр жи ште ко је би слу жи ло као ко-
тва еко но ми ји и ме сној про из вод њи фи нан сиј ских сред ства 
за ула га ња (Bel lo, 2009). 

Ше сти гра див ни стуб је ски да ње на гла ска са раз во ја, а ста-
вља ње на гла ска на по ди за ње ква ли те та жи во та, и уве ћа ва ња до вр-
ха рав но прав но сти ра ди сма њи ва ња не у рав но те же но сти жи вот не 
сре ди не (Bel lo, 2009). 

Сед ми стуб ал тер на тив не гло ба ли за ци је, пре ма "па ра диг ми 
де гло ба ли за ци је", је сте охра бри ва ње и у по љо при вре ди и у ин-
ду стри ји раз во ја и ши ре ња тех но ло ги је срод не жи вот ној сре ди ни 
(Bel lo, 2009).

Стра те шке еко ном ске од лу ке без пре пу шта ња би ло тр жи-
шту, би ло тех но кра та ма је осми стуб "ал тер на тив не гло ба ли за ци-
је" де гло ба ли за то ра. Пред ви ђа про ши ри ва ње оп се га де мо крат ског 
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пра вље ња од лу ка у еко но ми ји та ко што ће жи вот на пи та ња, по пут 
раз ви ја ња од ре ђе не ин ду стри је или ње ног га ше ња, на ме њи ва ња 
де ла др жав ног бу џе та по љо при вре ди и слич на, по ста ти пред мет 
де мо крат ске рас пра ве и из бо ра (Bel lo, 2009).
Де ве ти стуб је гра ђан ско дру штво. Де гло ба ли за то ри за ду жу-
ју гра ђан ско дру штво да по ста не буд ни стра жар на бра ни ку 
не пре ста ног пра ће ња и над зи ра ња при ват ног сек то ра и др жа-
ве, и за го ва ра ју уста но вље ње та квог про це са кон тро ле (Bel lo, 
2009).

Де се ти стуб об ујм љу је пре о бра жа ва ње це ли не сво јин ских 
од но са у "ме шо ви ту еко но ми ју", укљу чу ју ћу за ко о пе ра ти ве за јед-
ни це, при ват на пред у зе ћа и др жав на пред у зе ћа, а ис кљу чу ју ће за 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је (Bel lo, 2009). 

Је да на е сти стуб, за пра во де гло ба ли за то ри ма нај бит ни ји, је-
сте за ме на цен тра ли зо ва них гло бал них уста но ва по пут Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да и Свет ске бан ке ре ги о нал ним уста но-
ва ма ус пра вље ним, не на сло бод ној тр го ви ни и по кре тљи во сти 
ка пи та ла, већ на на че ли ма са рад ње и "пре ва зи ла же њу ло ги ке ка-
пи та ли зма", са гла сно ре чи ма Ху га Ча вез (Hu go Cha vez) ко ји ма је 
пре до чио су шти ну Бо ли вар ске ал тер на ти ве за Аме ри ке (Bo li va rian 
Al ter na ti ve for the Ame ri cas – AL BA) (Bel lo, 2009).

Сви ко ји се се ћа ју са мо у прав ног со ци ја ли зма, или су га про-
у ча ва ли, не мо ра ју по се за ти за ре чи ма Ху га Ча ве за да би про ни кли 
у су шти ну но се ћих за ми сли "ал тер на тив не гло ба ли за ци је" де гло-
ба ли за то ра.

СМЕЛОПРЕДВИЂАЊЕУМРЕЖЕНОГСВЕТА

Прав ци ко ре ни тих про ме на ме ђу на род них од но са на ђе ни 
су у ус по ста вље ном са ра ђи ва њу (ко ла бо ра ци ји) без над ре ђе но сти 
и под ре ђе но сти (Tap scott, Wil li ams [2006] 2008). Ме ни умре жног 
свет, са ста вљен са ра ђи ва њем без хи је рар хи ја, обо рио је ра ни је из-
де ље но сти. Не ма ви ше де о ба на по тро ша че и про из во ђа че. "Са-
ства ра њем" до ба ра и услу га, та ко зва ним "про зу ми ра њем" (pro-
sumption) на пу шта се те скоб на под ре ђе ност ку па ца про из во ђа чи ма 
крај њих про из во да и крај њим про из во ди ма.

По ред то га што су по тро ша чи са ства ра њем про из во да и услу-
га да нас пре ста ли да бу ду кон зу мен ти и по ста ли "са зу мент" (pro-
sumers), но вим тех но ло шким мо гућ но сти ма оп ште ња и спо ра зу ме-
ва ња свет је по ве зан као но во ме сто, но ви про стор са рад ње. Бу ји ца 
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ди ја ло га и рас пра ва, омо гу ће них упо тре бом тех но ло ги ја "бло го ва" 
(blogs), "ви ки ја" (wikis), ћа ска о ни ца (chatrooms), лич ног еми то ва-
ња (personal broadcasting), свод но на зва них "бло гос фе ром" (blo-
gosp he re), уз прет ход но са ра ђи ва ње ко ри сни ка у пра вље њу ро ба и 
услу га, осло бо ди ла је бу дућ ност но вог по слов ног обра сца.

Пре ђа шњи свет у ср жи ме ња упре за ње ма сов ног са ра ђи ва ња 
ра ди ства ра ња ствар не вред но сти за све ње го ве уче сни ке као те-
ме ља бу ду ће осло ба ђа ју ће еко но ми је – "ви ки но ми је" (wikinomics) 
(Tap scott, Wil li ams [2006] 2008). По ред на па да на гло ба ли за ци ју, 
са да је у мо ди на "иде а го ри" (Tap scott, Wil li ams [2006] 2008) гло-
бал но по ве за но чо ве чан ство. Па ра фра зе ре чи Оска ра Вајл да, ка-
ко свет на чи јој ма пи не ма ме ста за уто пи ју ни је вре дан људ ског 
жи во та, сти чу вред ност. Мо гу ће је баш на овај на чин ви де ти сме-
ло за го ва ра ње да у ни чу ћем "умре же ном све ту" (networkedworld) 
XXI ве ка ко ји по сто ји "из над др жа ве, под но др жа ве, и кроз др жа-
ву" (Sla ug hter, 2009: 95) Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ужи ва ју ја-
сно брит ку оштри цу пред но сти. Пред ност се огле да у мо гућ но сти 
да бу ду др жа ва са нај ви ше по ве за но сти ко ја је "сре ди шњи играч" у 
ста њу да по ста ви "гло бал ни днев ни ред и от кљу ча при но вље ња и 
одр жив раст" (Sla ug hter, 2009: 95).

Ен-Ма ри Сло тер (An ne-Ma rie Sla ug hter), бли ста во ака дем ско 
име Уни вер зи те та Прин стон, и но ви ин те лек ту ал ни гу ру пла ни ра-
ња аме рич ке по ли ти ке у Др жав ном се кре та ри ја ту САД, др жи да 
је та ква пред ност уко ре ње на у де мо гра фи ји, ге о гра фи ји и кул ту ри 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Ма ло број но ста нов ни штво, по-
ред бе но тек 20-30% ста нов ни штва Ки не или Ин ди је, за Сло те ро ву 
је по год ност САД. Нај пре, олак ша ва Сје ди ње ним Др жа ва ма да раз-
ви ју и оства ре до бит уво ђе њем но вих енер гет ских тех но ло ги ја. Ра-
зно род ност ста нов ни штва, пре ма ње ним оче ки ва њи ма, омо гу ћи ла 
би да САД про ши ри гло бал но до пи ра ње. Ну ди, у том ци љу, сма-
тра ње усе ље ни ка жи вим спо на ма Сје ди ње них Др жа ва и зе ма ља из 
ко јих до ла зе у охра бри ва њу дво смер ног про то ка љу ди, про из во да 
и иде ја.

Сје ди ње не Др жа ве, као ко тва атлант ске хе мис фе ре, од ре ђе-
не об у хва том ши ро ког про стор ног по ја са Афри ке, обе Аме ри ке и 
Евро пе, по ве за не су са во де ћим зе мља ма тих кон ти не на та. Оне су 
ми ро љу би ви је, по сто ја ни је и еко ном ски ора зли че ни је од во де ћих 
др жа ва азиј ске хе мис фе ре. Као сто жер на си ла, пре ма гле ди шту 
Сло те ро ве, САД су у ста њу да ужи ва ју, у исти мах, и ко рист свог 
по ло жа ја у атлант ској хе мис фе ри и ву ку ко ри сти из ду бо ких ве за 
са азиј ском хе мис фе ром. Иако су уз др ма не ове шта ле тврд ње о ду-
гој за шти ти Сје ди ње них Др жа ва Атлант ским и Па ци фич ким оке а-
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ном од на па да и спољ них по ли тич ких упли та ња, Сло тер од њих не 
од у ста је. За чу ђу је ње но пред ви ђа ње да ће уско ро оба оке а на би ти 
штит САД од су ко ба из ро ђе них про ме на ма кли ме.

На лаз о де лом хо ри зон тал ној дру штве ној струк ту ри Сје-
ди ње них Др жа ва, уз при зна ње да ју је раст не јед на ко сти до хот ка 
из вр гао у око ми ту (хи је рар хиј ску), свр ста ва се у из во ри ште пред-
ност. Удру же на са "је дин стве ном" аме рич ком кул ту ром пред у-
зет ни штва и при но вље ња (ино ва ци ја) бру си оштри цу пред но сти 
САД. Гло бал на еко но ми ја ко ју све ви ше упра вљач ки во де гро здо ви 
(цлу стерс) у ства ра ла штву умре же них во де ћих љу ди све та, Сло тер 
сма тра по де сним ме стом за ужи ва ње ко ри сти од прет ход них осо-
бе но сти САД.

Хо ри зонт умре же ног све та оза рен на дом по де сно сти за Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве, ис ти че на вод ну пред ност да ту уко ре ње-
но шћу у њи хо ву де мо гра фи ју, ге о гра фи ју и кул ту ру. Сло тер га је 
обо ји ла и не по му ће но све тлом ве ром да ће 20. ја ну а ра 2009. го ди не 
Ба рак Оба ма (Ba rack Oba ma), сту па њем на по ло жај пред сед ни ка 
др жа ве, за по че ти "об но ву мо рал ног ауто ри те та" САД (Сла уг хтер, 
2009: 96). "Умре же ни свет" ко ји Ен-Ма ри Сло тер ви ди сјај ним за 
САД и да ље је свет мо ћи. Исти на. гло бал не мо ћи. Она твр ди да ће 
је глав ни ном од ре ђи ва ти "спо је ви" (цоннецтионс), од но сно то ко 
је са ким по ве зан и у ко ју свр ху (Sla ug hter, 2009: 112). При зна је да 
су ко би не ће иш че зну ти. Мре же ни су са мо ства ра лач ке и ко ри сне. 
Мо гу би ти и зло ћуд не и по губ не.

Пред ви де ла је и ви ше стру ко умно жа ва ју ћи раст не јед на ко-
сти. Иза зва ће га ши ре ње про це па из ме ђу оних спо је них гло бал-
ним мре жа ма и оних ис кљу че них из њих. Ко ри сти у сво јој ра чу-
ни ци пред но сти САД и до бре и штет не учин ке мре жа. Ста вља у 
ре зул та ту за ма шан плус на стра ну ко ри сти од мре жа. По ну ди ла је, 
у ци љу раз у ме ва ња ко ри сти, за ми шља ње еко но ми је Сје ди ње них 
Др жа ва ко ја се на па ја енер ги јом из "зе ле не тех но ло ги је" и "зе ле-
не је ин фра струк ту ре" (Sla ug hter, 2009: 112). До да ла је на за ми-
шље ну сли ку бу дућ но сти усе ље нич ке за јед ни це из Афри ке, Ази је, 
Евро пе, Ла тин ске Аме ри ке и са Бли ског ис то ка. Ра ши ри ла је плат-
но ма ште и на ње му на сли ка ла ка ко раз ме њу ју та ко до би је не но ве 
про из во де и услу ге са се ли ма и гра до ви ма у не ка да шњим до мо-
ви на ма. Дво смер ни про то ци при но вље ња (ино ва ци ја) кра се ње ну 
за ми сао. Уни вер зи те ти у Сје ди ње ним Др жа ва ма би ће у ста њу да 
по ну де пред ме те у ствар но "гло бал ним учи ни о ци ма", осла ња ју ћи 
се на по ве за ност сво јих ме ђу на род них сту ден та и на став ни ка са 
обра зов ним уста но ва ма у ино стран ству пре ко пу то ва ња, Ин тер не-
та или ви део-кон фе рен ци ја (Sla ug hter, 2009: 113). 
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Не ће са мо умет ни ци би ти на се ље ни на пре се ци ма кул ту ре, 
уче ња и ства ра лач ке енер ги је. Би ће им уз ра ме и ди пло ма те САД 
и оста ли др жав ни зва нич ни ци при ма њем нај но ви јих до пу на оба-
ве ште ња о зби ва њи ма ши ром све та. Ен-Ма ри Сло тер уве ре на је 
да ће они, по ве за ни са сво јим пар ња ци ма ди љем зе мљи ног ша ра, 
би ти спо соб ни да бр зо ускла ђу ју рад ње пре до хра не и ре ша ва ња 
про бле ма уз низ при ват них и гра ђан ских де лат ни ка и пред у зет ни-
ка (Sla ug hter, 2009: 113). Твр ди да ће гло бал ни пре део под се ћа ти на 
пеј саж из бор не кам па ње Ба ра ка Оба ме (Ba rack Oba ma) на пра вљен 
"ши ро ком мре жом при ку пље них при ло га у вред но сти ви ше ми ли-
о на до ла ра, по бу ђе них ми ли о на до бро во ља ца и оку пље них ми ли о-
на би ра ча" (Sla ug hter, 2009: 113).

Про це на да у умре же ном све ту Сје ди ње не Др жа ве рас по ла-
жу мо гућ но шћу да бу ду нај по ве за ни ја зе мља, по вла чи и по ве за-
ност са оста лим "цен три ма мо ћи". Они су, та ко ђе, бли ско и оп се-
жно ме ђу соб но по ве за ни. Иду уз то и "ис прав не по ли ти ке". Свр ха 
им је спре за ње спо соб но сти и кул тур ног ка пи та ла за по нов но "от-
кри ће" Аме ри ке. Су шти на овог по нов ног от кри ва ња, по нов ног 
"из ми шља ња" је да се Сје ди ње не Др жа ве отрг ну од до са да шњег 
гле да ња на се бе као за ро бље ни ка гло бал не бор бе са оста лим ве ли-
ким си ла ма и упу шта ње да се бе по сма тра ју у огле да лу сре ди шног 
"игра ча у ин те гри са ном све ту" (Sla ug hter, 2009: 113). "Сјај на изо-
ла ци ја" ка кву не ки пре по ру чу ју све ти ма Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма да усво је би ло стра те ги ју "обод ног урав но те жа ва ња" 
(offshore balancing), би ло стра те ги ју хе ге мо не до ми на ци је, дра ге 
ку ра жним ср ци ма на па дач ких (офан зив них) струк тур них ре а ли-
ста, стра на је нео ли бе рал ном ми шље њу Ен-Ма ри Сло тер. Она је 
ра да да у XXI ве ку САД ис ко ри сте сво ју из у зет ну спо соб ност спа-
ја ња ка ко би "об но ви ле сво ју моћ и из но ва по ди гле сво ју гло бал ну 
свр ху" (Sla ug hter, 2009: 113).

Ис ту ра ње умре же но сти као осо бе но сти све та у ко ме жи ви мо 
(Sla ug hter, 2009: 94) по зи ва се на да на шње очи то сти мре жа. Уви-
ђа се умре жност ра та и умре же ност ди пло ма ти је. Твр ди се да је 
ди пло ма ти ја умре же на за то што упра вља ње ме ђу на род ним кри за-
ма, од иза зва них за ра зним бо ле сти ма до они узро ко ва них про ме-
на кли ме, тра жи "мо бли ли за ци ју" ме ђу на род них мре жа јав них и 
при ват них де лат ни ка (Sla ug hter, 2009: 94). До да је се и умре же ност 
по сло ва ња. По след њих го ди на уоста лом ви ше не ма штам па ног 
при руч ни ка са ве та за из вр шне ди рек то ра фир ми без глав не те ме о 
из ме шта њу из око ми тог све та хи је рар хи је у во до рав ни свет мре жа.

Уме ре же ни ма се мо гу до да ти и сред ства јав ног оба ве шта ва-
ња. Сви об ли ци уче снич ких сред ства јав ног оп ште ња са да за ви се 
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од при ло га чи та ла ца у ства ра њу про те жних, умре же них оп ште ња. 
Крај по пи са умре же них не про ла зи без по ме на дру штва. Дру штве-
не мре же на Ин тер не ту су не за о би ла зне, јер свет MySpace ства ра 
гло бал ни свет OurSpace ве зу ју ћи на ми ли о не по је ди на ца са свих 
кон ти не на та (Sla ug hter, 2009: 94). Ко ли ко јед ни ова кво на бра ја ње 
умре жа ва ња мо гу др жа ти оп штим ме стом, то ли ко га дру ги мо гу 
сма тра ти пре це њи ва њем мре жа. Умре же ност и ре ли ги ја по бу ђе на 
је уве ре њем да мре жа ми ли о на цр ка ва ши ром све та је ди на мо же 
ре ши ти про бле ме, од ду хов не ис пра зно сти до не зна ња, и од се бич-
них вођ ста ва до гла ди и бо ле сти. За го вор ни ци ма све та из ме ње ног 
умре жа ва њем све што опа жа ју умре же ним не по бит но до ка зу је да 
је у ње му ме ра мо ћи по ве за ност (connectedness) (Sla ug hter, 2009: 
94). 

Уба ци ва ње род не раз ли чи то сти у об ја шња ва ње на чи на људ-
ског ми шље ња про из ве ло је на лаз о скло но сти му шког ро да да 
свет ви ди као по диг нут на око ми то сти ма мо ћи (хи је рар хи ја ма) и 
да стре ми ме сту ко је им је на вр ху. При дру же не су том на ла зу тврд-
ње да су же не на кло ње ни је схва та њу да свет чи не мре же од но са и 
на сто је да се сме сте у сре ди ште. Људ ска при ро да уоп ште не мо ра 
би ти узрок на ђе них раз ли ка. Оне мо гу би ти по сле ди ца од го ја. По-
де сне су у ис ти ца њу не по ду да ра ња два де се тог и два де сет и пр вог 
ве ка.

Свет у два де се том ве ку из ге о по ли тич ког угла, Ар нолд Вол-
ферс (Ar nold Wol fers), опи сао је као си стем су да ра ју ћих са мо до-
вољ них др жа ва. Вој на и еко ном ска моћ од ре ђи ва ла је ре зул та те 
њи хо вих су да ра. Тај свет, пре ма тврд ња ма Ен-Ма ри Сло тер, ни је 
не стао у XXI ве ку. Те жња Ира на да по се ду је ну кле ар но оруж је, 
ја ча ње ве за Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва са Ин ди јом као шар ке 
успо ну Ки не, или на пад Ру си је на Гру зи ју за њу су су да ри са мо-
до вољ них др жа ва. "Пост-аме рич ки свет", ка ко је Фа рид За ка ри ја 
(Fa reed Za ka ria) ско вао на зив за про це се успо на но вих гло бал них 
си ла, ко је од но сно ума њу ју ути цај Сје ди ње них Др жа ва, по сто ји и 
у овом ве ку.

Ни је он да пре те ри ва ње што Сло тер на гла ша ва да ни чу ћи 
"умре же ни свет" (networkedworld) XXI ве ка по сто ји "из над др жа-
ве, под но др жа ве, и кроз др жа ву" (Sla ug hter, 2009: 95). Прет по став-
ка, на пра вље на ва же ћом не са мо за Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
ис ти че да ће нај по ве за ни ја др жа ва у том све ту би ти "сре ди шњи 
играч". Чак и др жа ве ко је не же ле, а по нај ма ње оне ко је не мо гу да 
чи не оно што та квом игра чу сле ду је – да по ста вља "гло бал ни днев-
ни ред и от кљу ча при но вље ња и одр жив раст" (Sla ug hter, 2009: 95) 
– мо ра ју, ка ко не би по ста ле жр тве рас ту ће не јед на ко сти из ме ђу 
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умре же них и не у мре же них, би ра ти стра те ги је ло би ра ња, парт нер-
ства и спа ја ју ћег по ве зи ва ња.

ЗАКЉУЧАК

Су де ћи пре ма ис пи та ним пред ви ђа њи ма те жи шних пра ва-
ца ме ђу на род них од но са по че так ко ји обе ћа ва из ла зак из гло бал не 
кри зе је сте при зна ва ње да све што њом на зи ва мо мо жда по ти че 
из на ших са знај них огра ни че ња. Не до ста је су о ча ва ње са не зна њем 
ста ња у ко ме смо се об ре ли. Ми са о не ма пе, до са да ва же ће, ви ше 
не од го ва ра ју по сто је ћем те ре ну. Ко ри сте ћи их ни смо у ста њу да се 
сна ла зи мо у свом вре ме ну и ство ре ном гло бал ном про сто ру. Сле-
де ћи их уве ли ко по ср ћу ће ту ма ра мо пре де лом за ко ји ми сли мо да 
нам је по знат, док про бле ми не пре ста но из ми чу на ла же ним ре ше-
њи ма у упра вљач ким по ду хва ти ма. Кре ћу ћи се пре ма ма па ма ста-
рог на чи на ми шље ња убе ђе но се чи ни нај бо ље, са гла сно њи ма, али 
се не пре ста но упа да у све опа сни је и по губ ни је зам ке. Де ло ва ња 
не про из во де пла ни ра не учин ке, не го уна пред ис кљу че не ис хо де.

Гло бал на кри за по ка зу је да ле ко се жност по сле ди ца из бе га ва-
ног при зна ња да да на шњи свет ми сли мо као по знат пре ма ста рим 
обра сци ма. Сле ђе њем за ста ре лих зна ња ме ђу на род них од но са чи-
ни нам се да зна мо ка ко се наш свет зо ве, све ње го ве вла да вин ске 
гра ђе ви не из гле да ју нам зна не, а сва упра вљач ка зна ња при вид но 
су нам рас по ло жи ва. Упо тре бом са знај них ма па из за о став шти не 
ста рог на чи на ми шље ња вла да вин ске гра ђе ви не да на шњег све та 
са мо спо ља при вид но под се ћа ју на оне у њих уцр та не. Ула ском у 
по сло ва ње ма ко је, од пре двор ја до сва ке про сто ри је, ис по ста вља 
се да ни су штин ски, ни на ме ном, ни ти ор га ни за ци јом ни јед на ни је 
на лик оно ме што смо ми сли ли да је сте и че му слу жи.

Мо гу ће је, сто га, да све да нас ста вље но под за гла вље гло бал-
не кри зе са жи ма огра ни че ност ду ха вре ме на. Ис по ље на те ско ба 
гло бал не кри зе мо же би ти иза зва на мањ ком спо соб но сти при зна ња 
да из ла за из ску че но сти ду ха не ма, ни ти се мо же на ћи без ко ре ни-
те про ме не на чи на ми шље ња. Зна ти жељ но по сма тра ње све та, без 
по шта па ња ма па ма ста рог ми шље ња не тач них за сна ла же ње у по-
сто је ћем про сто ру и вре ме ну, та да би би ло ис пра ван из бор у пра-
вље њу да на шњи це и са ста вља њу пред ви ђа ња бу ду ћих те жи шних 
пра ва ца ме ђу на род них од но са. Од ба ци ва ње ма па ста рог ми шље ња 
мо жда ни је је ди на пре о ста ла пу та ња тра же ња из ла ска из гло бал не 
кри зе. Је сте до са да је ди на ко јом се ни је за пу ти ло. Уоста лом, ма-
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ло је ве ро ват но да би ова пу та ња про на ла же ња из ла за из гло бал не 
кри зе би ла по гре шни ја од до са да ис про ба них.
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Jelica Stefanovic - Stambuk

FO RE CA STING TRENDS IN IN TER NA TI O NAL 
RE LA TI ONS AF TER THE GLO BAL CRI SIS

Ab stract
Sud den star tling shifts, de spi te the ef forts un der ta ken to curb re-

cog ni zed glo bal cri sis and lo ca te the paths for get ting out of its grips, is 
playing an ad di ti o nal in cen ti ve to ma ke fo re casts of fu tu re ma jor trends 
in in ter na ti o nal re la ti ons. It turns out that en ti re pre dic ti ve in du stry is 
not dri ven anymo re by me re cu ri o sity what fu tu re holds in stock for 
hu man ra ce or by de eply se a ted con vic tion in know led ge so ci ety. The 
very tra de of fo re ca sting is now stir red mo re by year ning to de tect stra-
te gi es bet ter su i ted for sa i ling sa fe and so und over the tro u bled wa ters 
of on go ing cri sis. But the fo un da ti o nal ba ses of pre dic ting who will be 
de ci si ve ac tors, which struc tu res are to be in pla ce and which li kely pro-
ces ses is go ing to sha pe fo re seen out co mes in co ming years are not un-
fa i lingly sa fe. Com pe ti ti vely dis pa ra te va lu es, in par ti cu lar, are spo i ling 
the so li dity of prog no stic un der pin nings. Fu tu re trends in in ter na ti o nal 
re la ti ons are al ready set forth for 2025. At the sa me ti me, ina bi lity to 
grasp, whet her in ter na ti o nal re la ti ons are just slip ping tem po ra rily out 
of the track or par ting per ma nently from the pat tern laid down af ter the 
Se cond World War, is ad mit ted. In com pa ti ble as ses sments of glo ba li sa-
tion lead fo re casts in to op po sing camps. The fol lo wing exa mi na ti on of 
trends in in ter na ti o nal re la ti ons and ac com panying stra te gi es of ac tion 
of fe red by three se lec ted sorts of pre dic tion has been pre mi sed on as-
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sump tion that glo bal cri sis props up both thin king the unt hin ka ble, that 
gu i des to new in sights in to exi sting sta te of af fa irs, as well as to hol ding 
fast to so lu ti ons ta ken out from the past, eit her be ca u se of con tem po rary 
di scon tent or fright of fu tu re. In con clu sion we sta te next fin dings. All 
fo re casts pla ced un der me ti cu lo us en qu iry, by fol lo wing maps in he ri-
ted from the old ways of thin king, are hardly apt to di scern how to pull 
out from the on go ing glo bal cri sis. Con se qu ently, they ba rely ope ra te 
bet ter in ac ces sing the fu tu re trends in in ter na ti o nal re la ti ons. The old 
ways of thin king are get ting in the way of ori en ting our sel ves in our 
ti me and spa ce by nar ro wing cog ni tion. The real landsca pe of exi sting 
in ter na ti o nal re la ti ons is, still, not map ped. In stead of dra wing re li a ble 
maps we are relying on maps do ne at the wor kshops of the old ways of 
thin king. That is why ac ti ons that we ta ke in cre a singly are en ding up 
in all to de e per ruin. By gi ving up ob so le te maps of the out da ted ways 
of thin king, we wo uld be able to get hold of the best su i ted com pass 
re a ding for both go ver ning bet ter our glo bal pre sent and get ting mo re 
per cep ti ve in sights in to the trends in in ter na ti o nal re la ti ons that fu tu re 
holds at sta ke.
Key words: internationalrelations,globalisation,globalcrisis,deglobalisa-

tion,power,multilateralism,regionalism,networkedsociety,wi-
kinomics,non-stateactors


