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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ДОЛЖНИЧКИТЕ  ЕКОНОМИИ   

СТРАТЕШКИ СУДИР НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ
СИВА ЗОНА

Главниот облик на новиот ко лони ја-
лизам го наметнува токму Меѓуна-
родниот монетарен фонд преку 

свои   те проекти на давање аранжмани 
за стабилност на монетарните политики 
на соодветните земји. Станува збор за 
т.н. должничка (паразитска) економија, 
која полека, но сигурно опфаќа 3/4 од 
земјите во светот. Оваа т.н. должничка 
еко номија ширум светот произведува 
социјални раслојувања и беда. Како што 
забележал познатиот економист Џон Гал  -
брајт, "кредитирањето предиз викува бе-
да што, пак, иницира нови за должувања 
кои уште повеќе ја продла бочуваат си-
ромаштијата".

ММФ е главниот полицаец на лих вар-
ската интернационала кој како заемо-
давач секое кредитирање го условува со 
извршување на т.н. структурални при   -
лагодувања на стопанството и на еко-
номијата. Цел е слабеење на нацио нал-
ната економија со економски и со поли-
тички уцени. За разлика од стариот ко-
лонијализам, овој новиот е своевидна 
окупација, која ја вршат глобалните ком-
пании преку диригентската палка на 
ММФ, Светска банка и Светската тр гов-
ска организација. Онаа земја, која зела 
кредит од ММФ станува неформална 
колонија. Почнувајќи од должничката 
кри за на почетокот на 1982 година, лих-
варската интернационала со посред-
ство на ММФ, применува нова техника 
на т.н. паразитска експлоатација, преку 
која се продаваат банки, претпријатија, 
односно се продава националното бо-
гатство на одредена земја.

Светските финансиски институции сè повеќе кре и-
раат политика и стратегија за осиромашување 
на земјите во развој, а сè помалку ги сти му ли-
раат домашните економии во насока на зго ле-
мување на националното производство. ММФ 
и Светска банка како носечки столбови во 
свет  ската економија во минатите 15 години 
успеаја во намерите, постсоцијалистичките зем-
ји со мал процент демократија, да ги подведат 
под своја капа и од нив да создадат зависни 
др жавички, кои секој момент ќе бидат кон тро-
лирани и управувани од светските центри на 
моќ.

Професорот Чосудовски од Универ-
зитетот во Отава, во една прилика ис-
такнал дека "феноменот на конвер зи-
ја е средишен елемент на светската 
криза. Губитоците систематски се пре-
несени на товар на државата. Освен 
тоа, добар дел од јавните субвенции 
наместо да го стимулираат отво ра ње-
то нови работни места, се упо тре бу-
ваат за концентрација на прет при ја-
тијата, за технологија, која ја нама лу-
ва вработеноста и за пренос, односно 
производство во земјите од Третиот 
свет". Чосудовски укажува и на опас нос-
тите од т.н. ѓаволски круг, во кој спаѓаат 
најзадолжените земји контролирани од 
Меѓународниот монетарен фонд. Оние 
на кои им се наменети државни суб вен-
ции стануваат држави - кредитори. Бо-
но вите кои ги издава Трезорот за фи-
нан сирање на големите претпријатија 
ги купуваат банките и финансиските ин-
ституции, кои уживаат државна пот по-
ра. Тоа е потполн апсурд - државата си 
го финансира сопственото задол жу ва-
ње т.е. помошта, која државата ја дава 
се употребува за купување на јавниот 
долг. На овој начин, не само земјите од 
Третиот свет, туку и оние поразвиените, 
се опфатени од спиралата на задол жу-
вања. Таквиот феномен на акумулација 
на долговите ја регулира светската еко-
номија уништувајќи ги при тоа нацио-
налните установи и државните сто пан-
ски капацитети. 

СФЕРИ НА ИНТЕРЕС И 
ВЛИЈАНИЕ

До 1990 година, повеќето земји од 
Ис точна Европа подлегнаа на за пад ни-
от притисок и почнаа да спроведуваат 

т.н. реформи во своите општества. Мно-
гу од тие земји се согласија на речиси 
сите услови кои Западот им ги постави 
во замена за помош. Бугарија и Рома ни-
ја делумно се согласија со тоа. Во Југос-
лавија дојде до отпор. Долго време ре-
формистите не можеа да дојдат на власт. 
Социјалистичките струи се противеа на 
колонизацијата на Балканот. 

Третата Југославија се основа во про-
летта 1992 година и таа сè уште имаше 
значајна воена и економска база, па во 
очите на т.н. колонизатори мораше да 
престане да постои. По распаѓањето на 
Југославија западната хемисфера почна 
да го преобликува Полуостровот. Сло-
венија, Хрватска и Босна требаше да й  
припаднат на германската сфера на вли-
јание. Со тоа, Германија требаше да до-
бие пристап до Јадранот, а како ре зер-
вна варијанта ќе се користеше кон тро-
лата на сообраќајницата Рајна - Дунав, 
низ која од Северното до Црното Море 
и обратно можат да пловат бродови теш   -
ки до пет илјади тони. Јужната област 
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на Југославија требаше да влезе во аме-
риканската зона на влијание. Ма ке до-
нија, која ги контролира единствените 
премини од Исток кон Запад и од север 
кон југ, требаше да биде средиштето на 
американскиот интерес на овие прос-
тори. Но, во американската зона на ин-
терес е вклучена и Албанија, како и Сан-
џак и Косово доколку тие бидат отце пе-
ни од Србија. Некои аналитичари овие 
процеси ги анализираат како план со 
американско-турско покровителство. Во 
оваа стратегија учествуваат и бројни 
банки и финансиски корпорации и кон-

Некои западни аналитичари про цену-
ваат дека Каспискиот басен набрзо би 
можел да има исто значење како и Пер-
сискиот Залив. 

ТЕХНОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКИ 
ПРОБЛЕМ

Државите од типот на Казахстан кон-
тролираат огромни резерви нафта. Вкуп-
ните подземни резерви достигнуваат и 
бројка од десет милијарди барели. Ка зах-
стан би можел дневно да испумпува око-
лу 700.000 барели. Проблемот е са мо 

Пред дваесетина години, Обе дине-
тите нации беа политички форум за дис-
кусии за новиот економски и инфор ма-
тивен поредок во светот, кој имаше цел 
да го намали јазот меѓу богатиот запа-
ден свет и Истокот. Но, тоа сега е само 
минато. Денес западните земји ги ко рис-
тат ОН како инструмент за прогонување 
на државите - дисиденти, кои ги озна-
чуваат како диктаторски и теро рис тич-
ки режими. 

Капиталистичката конку рен ција му 
се наметнува на цел свет како свое-
виден закон преку телата на фи нан сис-

гломерати од повеќе европски земји. 
Си  туацијата е слична со онаа во Чехо-
словачка со т.н. Минхенски договор од 
1938 година. За да се избегнат судири 
беше направен договор за поделба на 
пленот. Територијата на поранешна Ју-
гославија е интересна за Западот по ра-
ди нејзината географска положба. Таа 
се наоѓа непосредно до црноморско-
кас  пискиот регион. Западот цени дека 
во моментов се води беспоштедна бит-
ка на големите сили за природните бо-
гатства во светот. Од најголемо значење 
секако е нафтата. Со војната против 
Ирак, САД ја обезбеди својата надмоќ 
на Средниот Исток како никогаш до се-
га. Ова подрачје располага со непро-
ценливи богатства на нафта и земен гас. 

ките установи. ОН станаа жрт ва на 
ваквите светски промени. Во те кот на 
неколкуте конфликти, изми на ти ве го ди-
ни светската организација беше све де-
на на обично орудие во рацете на две 
или три земји за ширење на хе ге мо низ-
мот низ планетата. Оттука, одго вор нос-
та за слабеењето на ООН и исто вре-
меното јакнење на ММФ и Светска бан-
ка паѓа на плеќите на светските сили. Во 
Босна, во Хрватска, на Косово, во Ирак 
и во повеќе други земји ОН имаа ми ни-
мална или минорна улога во справу-
вањето со кризите. Во Босна, на пример, 
ОН имаа невозможна задача - присуство 
во погрешно прогласените заштитни зо-
ни среде разгорените судири меѓу за во-
јуваните страни. Апсурд.

како таа нафта да се префрли во за пад-
ните земји преку безбедни патишта. Пре-
носот на нафтата и гасот не е само тех-
нолошки, туку и политички проблем. За за-
падните земји од голема важност е да одр -
жуваат пријателски односи со др жавите 
од Централна Азија. Но, уште по важно е 
да се добијат гаранции за кон цесиите 
за вадење нафта и изградба на наф то во-
дите. Инвестициите за овие про екти се 
енормни. Тоа значи дека за падните наф-
тени компании, банките и финансиските 
институции ќе бидат за интересирани 
за политичка стабилност во тие под рач-
ја. Ним им се потребни га ранции дека не-
ма да дојде до никакви политички про-
мени, кои би можеле да им ги загрозат 
нивните сегашни и идни интереси. 

Идејата на Семјуел Хантингтон за т.н. конфликт на цивилизации, во која православието се претставува како 
цивилизација во судир со Западот и не говите вредности, послужи како идеолошка матрица за стратегијата "раз-
дели па владеј". Европа повторно се дели по нејзините историски и културни пукнатини и покрај заложбите за 
нејзино обединување. Постои западна (ка толичко - протестантска) и источна (православна) Европа. Првата е 
развиена, втората сиромашна и политички нестабилна, вгнездена во организираниот криминал. Православниот 
дел од Европа е издвоен од НАТО, но е под лупата на светските финансиски институции - ММФ, Светска банка и сл. 
Често ана литичарите го поставуваат прашањето: која е причината за непремостливиот јаз меѓу Истокот и Западот, 
меѓу православието и католицизмот. Истите тие даваат едноставен одговор - нафтата.


