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Просториљудиилиповратакосновним
вредностима

Тре ба ло је да кра јем пр ве де це ни је 21. ве ка на по вр ши-
ну из би је фи нан сиј ско-еко ном ска кри за да би свет не вољ но 
при знао да по сто је су штин ски про бле ми функ ци о ни са ња 
иде а ли зо ва ног нео-ли бе рал ног си сте ма. По ста ло је ја сно да 
са по стин ду стриј ском „фор му лом“ раз во ја дру штва, тј. са 
сук це сив ним по ти ски ва њем про из вод них де лат но сти у ко-
рист фа во ри зо ва не тр го ви не, фи нан сиј ских ме ше та ре ња и 
оста лих услу жних де лат но сти – раз ви је не зе мље све та до са-
да шњим тем пом не мо гу да ље. Убр зо се по ка за ло да др жа ве 
ко је се од ли ку ју знат ном про стор ном ве ли чи ном, бо гат ством 
при род них ре сур са, број ном по пу ла ци јом и екс пан зи јом про-
из вод них де лат но сти (по љо при вре де, ру дар ства, енер ге ти ке, 
ин ду стри је...) лак ше под но се и пре ва зи ла зе кри зу. Те ри то ри-
ја и ста нов ни штво, два кључ на „твр да“ („тра ди ци о нал на“) 
чи ни о ца мо ћи и два основ на еле мен та др жа ве, све ви ше се 
по но во ува жа ва ју. По че ла је ре а фир ма ци је фи зич ко-ге о граф-
ских чи ни ла ца про из вод ње: плод ног зе мљи шта, ре ље фа, 
кли ме, во де и аутох то не ве ге та ци је за по тре бе по љо при вре-
де; ге о ло шке осно ве, ру да ме та ла и не ме та ла и енер ге на та 
за по тре бе ин ду стри је, ге о мор фо ло шких, ме те о ро ло шких и 
хи дро граф ских усло ва у кон тек сту функ ци о ни са ња и раз-
во ја са о бра ћа ја, па и фи зич ко-ге о граф ских осно ва про стор-
ног раз ме шта ја са мих тер ци јар них и квар тар них де лат но сти.  
Ка та кли змич ни зе мљо трес 11. мар та 2011. у Ја па ну и цу на ми 
ко ји је усле дио, те ну кле ар ни ак ци дент као по сле ди ца тек-
тон ских по кре та – су ро во су упо зо ри ли чо ве чан ство на крх-
кост при род не рав но те же, ко ја се ла ко по ре ме ти хи пе рак тив-
ним ан тро по ге ним де ло ва њем. 

Очи глед не ин тен зив не про ме не ко је су за хва ти ле свет 
не ће би ти крат ко роч не и пар ци јал не. Има ну ел Во лер стин, 
те о ре ти чар свет ског си сте ма и ње го вих тран сфор ма ци ја, у 
сво јим но ви јим про у ча ва њи ма кон ста ту је да нај но ви ја кри за 
ни је са мо јед на од про ла зних сла бо сти ли бе рал ног ка пи та-
ли зма, већ су штин ски по ре ме ћај рав но те же свет ског си сте ма 
ко ји се не мо же ста би ли зо ва ти чак ни при вре ме но. Про ме не 
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су не по врат не и Во лер стин пред ви ђа да у бу дућ но сти свет-
ским си сте мом сва ка ко не ће до ми ни ра ти де мо крат ски ли бе-
рал но-ка пи та ли стич ки мо дел, већ не ки са свим но ви.1 Бор ба 
за сти ца ње по зи ци ја већ је по че ла, а у овој, пре ла зној фа зи, 
огле да се у бес по штед ном над ме та њу за по се до ва ње или кон-
тро лу при род них ре сур са (по себ но енер ге на та) и пу те ва њи-
хо вог тран спор та. Ве ли ке си ле на сто је да бла го вре ме но за по-
сед ну и „огра де“ ре сурс не ре ги о не у ко ји ма ће би ти ду го роч-
но не при ко сно ве не. Сер геј Ка ра га нов, ру ски по ли ти ко лог и 
де кан Фа кул те та за свет ску еко но ми ју и по ли ти ку у Мо скви, 
ак ту ел не и до ла зе ће про ме не де фи ни ше као „но ву ге о е ко-
ном ску и ге о по ли тич ку ре во лу ци ју“. Она је ре зул тат убр за не 
просторне пре ра спо де ле БДП-а у све ту и све ве ћег за ма ха 
„но ве ин ду стриј ске ре во лу ци је“, пр вен стве но у мно го људ-
ним ре ги о ни ма Ис точ не, Ју го и сточ не и Ју жне Ази је. То ће 
да иза зо ве алар мант ни де фи цит енер ге на та, ру да и плод ног 
зе мљи шта, те Ка ра га нов упо зо ра ва да „те ри то ри ја по но во 
по ста је ва жан ре сурс, ка ко у по ли ти ци, та ко и у еко но ми ји. 
...Пре 10, 20 или 30 го ди на сма тра ло се да је те ри то ри ја све 
не ва жни ји ре сурс у свет ској еко но ми ји, као и за по је ди нач не 
др жа ве, а са да, очи глед но, по чи ње по тај но још и бор ба за те-
ри то ри је. По ја вио се но ви ‚нео ко ло ни ја ли зам‘...“2

У том над ме та њу, по зи ци ја Евро пе би ће не за вид на јер 
ње на те ри то ри ја спа да у ре сур си ма си ро ма шне и уво зно за-
ви сне де ло ве све та.

Ва жност те ри то ри је не про ис ти че из обез љу ђе не при-
род не про стор но сти, већ је ре зул тат ње ног ан тро по ге ног 
тран сфор ми са ња у ге о граф ску сре ди ну. Са на глим по ра стом 
свет ске по пу ла ци је, те ње ним кон цен три са њем у рав ни ца-
ма, реч ним до ли на ма, ко тли на ма, мор ско-океa н ским при о-
ба љи ма (ли то ра ли за ци ја) и ур ба ним зо на ма, ме ђу за ви сност 

1 Детаљније видети у опширном интервјуу који је И. Волерстин дао за 
јужнокорејски дневни лист Hankyoreh. Разговор са Волерстином водио је др 
Џе-Џунг Сух (Jae-Jung Suh), професор међународних односа на Универзитету 
Џон Хопкинс. Под насловом „Пропаст капитализма?“, интервју је пренео бе-
оградски недељник НИН, 29. јануара 2009. године (стр. 68-73).

2 Сергеј Караганов, „Нова геоекономска и геополитичка револуција“, На
ционалниинтерес, год. V, vol. 6, бр. 3/2009, Институт за политичке студије, 
Бео град, 2009. (стр. 251-253) Чланак С. Караганова настао је из стенограма 
његовог предавања на Високој школи економије у Москви. Текст је превео и 
незнатно технички и стилско-граматички модификовао мр Небојша Вуковић.
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ка па ци те та при род не сре ди не и ста нов ни штва дра ма тич но 
се по ве ћа ла. Ан тро по пре си ја у не ким ре ги о ни ма над ма ши ла 
је мо гућ но сти „жи вот ног про сто ра“. Рас по ло жи ви при род ни 
ре сур си се сма њу ју, а тра ја ње не ких нај ва жни јих про це њу-
је се на са мо не ко ли ко до ла зе ћих де це ни ја. Ко ли чи не во де 
за пи ће и по вр ши не плод ног зе мљи шта по ста нов ни ку је све 
ма ње, а њи хов зна чај је ег зи стен ци јал ни. Свет ска по пу ла ци-
ја по чет ком 2011. го ди не до сти гла је 6,9 ми ли јар ди љу ди и у 
пр вој де це ни ји 21. ве ка ра сла је про сеч но го ди шње за 85-90 
ми ли о на. Да би се свет ско ста нов ни штво удво стру чи ло би ло 
је по треб но у вре ме ста рог Егип та 2.000-3.000 го ди на (са 20 
на 40 ми ли о на), у епо хи ан тич ких ци ви ли за ци ја Грч ке и Ри-
ма 1.000 го ди на (са 80 на 160 ми ли о на), у 17-18. ве ку око 200 
го ди на (са 500 ми ли о на на 1 ми ли јар ду), а у дру гој по ло ви ни 
20. ве ка са мо око 40 го ди на! Мо гу ли чо ве чан ству по зна ти, 
рас по ло жи ви и тех но ло шки до ступ ни при род ни ре сур си још 
ду го да пра те свет ску де мо граф ску екс пло зи ју?

Не рав но ме ран про стор ни раз ме штај ста нов ни штва и 
раз ли ке у гу сти на ма на се ље но сти узрок су ве ли ких про бле-
ма: на јед ној стра ни, у пре на се ље ним ре ги о ни ма, то је не-
до ста так хра не и во де, стам бе ног про сто ра, рад них ме ста, 
по ја ва епи де ми ја..., а на дру гој стра ни, у рет ко на се ље ним 
обла сти ма, то је са о бра ћај на изо ло ва ност, не ис ко ри шће ност 
при род них бо гат ста ва, не до ста так рад не сна ге... Пре ма пр-
вим ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва у про ле ће 2011. го ди-
не, две зе мље су за др жа ле по зи ци ју у „клу бу ми ли јар да“ – 
Ки на је ус по ри ла де мо граф ски раст, али је са 1,35 ми ли јар ди 
ста нов ни ка и да ље нај мно го људ ни ја зе мља све та, док је убр-
за ни раст по пу ла ци је Ин ди је до сти гао 1,21 ми ли јар ду. Бан-
гла деш, др жа ва у по пла ва ма угро же ној дел ти Ган га и Бра ма-
пу тре, има ви ше ста нов ни ка од Ру си је, иако је по по вр ши ни 
120 пу та ма ња од ње. Упо ре до са пре ра спо де лом еко ном ске 
мо ћи и БДП-а, тј. са про ме на ма у хи је рар хи ји укуп не мо ћи на 
Пла не ти, тра ја ће и про це си де мо граф ских тран сфор ма ци ја – 
ма кро ре ги о ни и ет но-вер ски ко лек ти ви те ти са ви со ким при-
род ним при ра шта јем (по пра ви лу, си ро ма шни) „еми то ва ће“ 
еми гра ци о не та ла се пре ма обла сти ма у чи јим по пу ла ци ја ма 
је мор та ли тет по стао ве ћи од на та ли те та (по пра ви лу, бо га-
тим). Ово де мо-ге о граф ско „пре ли ва ње“ мо же  се ту ма чи ти 
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и као при род ни про цес „ду гог тра ја ња“ и пла не тар ног „урав-
но те жа ва ња“.

Бу ду ћи да Евро па спа да у де мо граф ски ре гре сив не де-
ло ве све та, упра во пре ма њој ће се све ви ше усме ра ва ти ма се 
ми гра на та из арап ско-ислам ског де ла све та.          

Геополитикаприроднихресурса:Европакао
члан„глобалнезависничкетројке“

У бу дућ но сти Евро па ће се дра ма тич но су о чи ти са про-
бле мом ко ји већ по сто ји – са не до стат ком соп стве них при-
род них ре сур са. Иако су про из вод не де лат но сти оста ле и 
да ље ве о ма раз ви је не, во де ће европ ске зе мље су већ ушле у 
по стин ду стриј ско до ба: у по љо при вре ди је 2-5%, а у ин ду-
стри ји ма хом ма ње од 30% ак тив ног ста нов ни штва, док је у 
тер ци јар ном и квар тар ном сек то ру ви ше од 2/3 ак тив ног ста-
нов ни штва. Ин ду стриј ске гра не ко је се ба зи ра ју на ве ли кој 
по тро шњи си ро ви на и енер ги је, не ква ли фи ко ва ној и број ној 
рад ној сна зи, те по тен ци јал но знат но за га ђу ју жи вот ну сре-
ди ну – дис ло ци ра ју се у бив ше ко ло ни је. Европ ски руд ни ци, 
че ли ча не, ва ља о ни це, ра фи не ри је, те шка хе миј ска ин ду стри-
ја... већ не ко ли ко де це ни ја сма њу ју и за тва ра ју ра ни је про-
из вод не ка па ци те те. Пре ма укуп ним ре зер ва ма и го ди шњој 
про из вод њи ка ме ног угља, наф те, га са, ру да цр них, ле ги ра ју-
ћих, обо је них и пле ме ни тих ме та ла и не ме та ла – ме ђу пр вих 
10 свет ских про из во ђа ча не ма европ ских зе ма ља (из у зи ма ју-
ћи Ру си ју).3 Це ло куп на ЕУ рас по ла же углав ном са све га не-
ко ли ко про це на та свет ских ре зер ви ових при род них ре сур са, 
а по тро шња ви ше стру ко пре ва зи ла зи соп стве на бо гат ства. 
По тре бе ЕУ ће и да ље ра сти, а пре о ста ло вре ме екс пло а та-
ци је већ знат но ис цр пе них ле жи шта про це њу је се на са мо 
не ко ли ко де це ни ја.4 Бу ду ћи да је ге о е ко ном ски „рат“ за по-

3 На пример: целокупна ЕУ даје мање од 2% светске производње гвоздене руде 
(слично једној Венецуели) и налази се тек на 10-11. месту у свету.

4 На пример: према укупној производњи свих врста угља (махом лигнит и мрки 
угаљ), државе ЕУ Немачка и Пољска спадају у водеће земље света (Немачка 
седма, а Пољска девета). Међутим, Немачка има резерви још само за 34, а 
Пољска за 90 година експлоатације. Супротно њима, САД (други светски 
произвођач), Индија (трећи произвођач) и Аустралија (четврти произвођач) 
имају резерве за више од 200 година, а Русија (пети светски произвођач) чак 
за више од 500 година. Кина, тренутно први светски произвођач, од 2000. до 
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се до ва ње, кон тро лу, екс пло а та ци ју и тран спорт не ко ри до ре 
си ро ви на све не ми ло срд ни ји, по раст де фи ци тар но сти ЕУ у 
бу дућ но сти би ће све из ра же ни ји огра ни ча ва ју ћи фак тор ње-
ног раз во ја. Сход но то ме, и ге о по ли тич ке им пли ка ци је мо гу 
се не дво сми сле но пред ви де ти – ЕУ ће све ви ше да се пре тва-
ра у за ви сан „обје кат“ гло бал них од но са. Ње но функ ци о ни-
са ње за ви си ће ка ко од мо гућ но сти да се ду го роч но укљу чи 
у кон ку рен ци ју за увоз при род них ре сур са из ва не вроп ских 
зе ма ља, ко ја је све оштри ја из ме ђу са да шњих и до ла зе ћих 
си ла (САД, Ки на, Ин ди ја, Ја пан...), та ко и од спо соб но сти да 
до сво јих атлант ских оба ла обез бе ди про ход ност по мор ских 
пу те ва, ко ји ма, пак, не при ко сно ве но до ми ни ра ју САД.

Ин фе ри ор на гло бал на по зи ци ја ЕУ (и Евро пе у це ли ни, 
из у зи ма ју ћи Ру си ју) до из ра жа ја још ви ше до ла зи у енер ге ти-
ци. „Енер гет ска без бед ност“ по ста ла је кључ ни ге о е ко ном-
ски и ге о по ли тич ки фе но мен. Без енер ги је не са мо да не ма 
раз во ја, већ не ма ни сва ко днев ног мо дер ног жи во та, ни ти 
тзв. за пад них, де мо крат ских, (нео)ли бе рал но-ка пи та ли стич-
ких вред но сти. За енер ген те и њи хо ве тран спорт не ко ри до ре 
во де се кон ти ну и ра ни рат ни су ко би. ЕУ тре нут но ви ше од 
50% сво јих укуп них енер гет ских по тре ба за до во ља ва уво-
зом, а до 2030. го ди не пред ви ђа се да ће то из но си ти 70%.5 
Сто га она на гло бал ном пла ну при па да „енер гет ској за ви-
снич кој трој ци“ (за јед но са САД и Да ле ким Ис то ком). Бу ду-
ћи да брз по раст елек тро-енер гет ских по тре ба ни је ус пе ла 
да пра ти ко ри шће њем соп стве ног хи дро е нер гет ског по тен-
ци ја ла, град њом тер мо-елек тра на на ба зи ве ли ких бо гат-
ста ва мр ко-лиг нит них угље ва (Не мач ка, Пољ ска, Че шка...) 
и упо тре бом ал тер на тив них из во ра (ве тар, пли ма-осе ка, ге-
о тер мал на енер ги ја...), би ланс је до пу ња ва ла ма сов ном из-
град њом ну кле ар них елек тра на. Од укуп ног бро ја ак тив них 
ре ак то ра у ну кле ар ним елек тра на ма у све ту, 1/3 на ла зи се у 
ЕУ, и то у 15 од 27 чла ни ца. Нај ви ше их је у „ну кле ар ној трој-
ци“ – Фран цу ској, Не мач кој и Ве ли кој Бри та ни ји. Од укуп не 
про из вод ње елек трич не енер ги је, ну кле ар не елек тра не да ју: 
у Фран цу ској ви ше од 75%, у Ли тва ни ји 64%, у Сло вач кој и 

2010. године повећала је своју производњу три пута, али има резерви за мање 
од 50 година.

5 EnergycorridorsEuropeanUnionandNeighbouringcountries, European Com-
mission (Office for Official Publications of the European Commission), Luxem-
bourg, 2007. (p. 4)
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Бел ги ји 54%, у Швед ској 46%... У огром ној не мач кој про из-
вод њи елек трич не стру је ну кле ар не елек тра не уче ству ју чак 
са ви ше од 25%. Иако у не ким европ ским зе мља ма већ по-
сто ји мо ра то ри јум на град њу ну кле ар них елек тра на, дру ге 
зе мље ни су има ле дру гог из бо ра – да би за до во љи ле сво је све 
ве ће елек тро-енер гет ске по тре бе од лу чи ле су се за по ди за ње 
но вих ну кле ар них ка па ци те та. А он да је усле дио ка та стро-
фал ни зе мљо трес у Ја па ну 11. мар та 2011. го ди не и ха ва ри ја 
у ну кле ар ној елек тра ни Фу ку ши ма 1. То је иза зва ло оправ-
дан страх у Евро пи и пре и спи ти ва ње ам би ци о зних ну кле ар-
них про гра ма под све ве ћим при ти ском јав но сти да се они 
об у ста ве. Али, ка ко, у том слу ча ју, за до во љи ти „енер гет ску 
глад“, ка да ће, пре ма офи ци јел ним пред ви ђа њи ма, по тре-
бе ЕУ за елек трич ном енер ги јом до 2030. го ди не по ра сти за 
50%?6 Шта је ал тер на ти ва? Об но вљи ви из во ри су не до вољ ни, 
чак и у Не мач кој ко ја пред ња чи у њи хо вом ко ри шће њу. Да ли 
као је ди ни спа со но сни из бор оста ју наф та и гас?

Ре зер ве наф те у Евро пи (из у зи ма ју ћи Ру си ју) су не до-
вољ не и она спа да у ви со ко уво зно за ви сне ма кро-ре ги о не 
све та. То пред ста вља не са мо кључ ни чи ни лац ко ји мо же да 
огра ни чи еко ном ски раз вој и ре ла ти ви зу је укуп ну моћ, већ 
и да до ве де у пи та ње до са да шњу гло бал ну по зи ци ју Евро-
пе, а на ро чи то ЕУ. У са вре ме ном до бу, нафт на де фи ци тар-
ност про сто ра и не моћ да се ду го роч но обез бе ди ста би лан 
и фи нан сиј ски по во љан увоз овог енер ген та, ди рект но су 
сра змер ни са ге о по ли тич ким хен ди ке пом, тј. са не из бе жном 
кли јен ти стич ком (ва зал ном) уло гом у ме ђу на род ним од но си-
ма. Евро па, из у зи ма ју ћи Ру си ју и бив ше ис точ но е вроп ске со-
вјет ске ре пу бли ке, рас по ла га ла је 2000. го ди не са ма ње од 2% 
до ка за них свет ских ре зер ви наф те, а по тро шња је из но си ла 
ви ше од 21% свет ске по тро шње (ЕУ уче ству је са 18% у свет-
ској по тро шњи)!7 Је ди на ре спек та бил на ле жи шта ЕУ на ла зе 
се у ба се ну Се вер ног мо ра (ве ћи ном при па да ју Нор ве шкој, 
ко ја ни је чла ни ца ЕУ!), али те ре зер ве не мо гу да се ме ре чак 
ни са бо гат стви ма по је ди нач них нафт них по ља у Са у диј ској 
Ара би ји, Ку вај ту, Ира ку, Ира ну или Ру си ји. Сто га, од 10 нај-
ве ћих свет ских уво зни ка наф те, 6 др жа ва је из ЕУ. Бу ду ћи 

6 Исто. (стр. 4)
7 http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvori-

energije/nafta_i_gas.php
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да укуп на свет ска по тра жња убр за но ра сте за хва љу ју ћи но-
вим ве ли ким по тро ша чи ма (Ки на, Ин ди ја, Бра зил...), па нич-
на европ ска „жеђ за наф том“ ће се све ви ше по ве ћа ва ти, а са 
њом це не, те не ми ло срд ни еко ном ски, по ли тич ки и ору жа ни 
су ко би. О то ме све до чи вој на ин тер вен ци ја у наф том бо га тој 
Ли би ји (по ре зер ва ма 1. у Афри ци и 9. у све ту) у про ле ће 2011. 
го ди не, где су се нај ви ше екс по ни ра ле не по сред но за ин те ре-
со ва не зе мље ЕУ Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска и Ита ли ја, а 
ге о по ли тич ки си ноп сис при пре ми ле САД. Због то га је це на 
наф те на Лон дон ској бер зи по че ла на гло да ра сте и са 94$ за 
ба рел 30. де цем бра 2010. го ди не (пре ин ду ко ва ног та ла са не-
ми ра у арап ским зе мља ма) до сти гла је 127$ за ба рел 11. апри-
ла 2011. го ди не, што је ве о ма бли зу ап со лут ног мак си му ма 
кра јем ју ла 2008. го ди не.

По ку ша ји ЕУ да соп стве ни увоз наф те ге о граф ски ди-
вер зи фи ку је на ви ше ма кро-ре ги о на и зе ма ља не ће је у бу-
дућ но сти по ште де ти од ге о по ли тич ке уце њи во сти: на јед ној 
стра ни, од Ру си је (7. по ре зер ва ма, 1-2. по про из вод њи, 4. по 
по тро шњи у све ту), чи ја је по ну да европ ским по тро ша чи ма 
све при ма мљи ви ја, а мо гућ но сти снаб де ва ња у бу дућ но сти 
ста бил не коп не ним (наф то во ди) и коп не но-по мор ским пу-
тем (наф то во ди-тан ке ри), те на дру гој стра ни, од САД (11. 
по ре зер ва ма, 3. по про из вод њи, убе дљи во 1. по по тро шњи 
у све ту), ко је не при ко сно ве но кон тро ли шу по мор ске пу те ве 
тран спор та, има ју мо но пол на ко ри шће ње наф те из ре ги о на 
Пер сиј ског за ли ва и на сто је да га еко ном ско-по ли тич ко-вој-
ним упли та њем ус по ста ве у Се вер ној Афри ци. Ру си ја има 
сра змер но ма лу соп стве ну по тро шњу и тра ди ци о нал но је 
из во зно ори јен ти са на пре ма Евро пи/ЕУ (скица1). Али, она 
са да до би ја но ве атрак тив не парт не ре и пла те жно спо соб не 
куп це на Да ле ком Ис то ку. Ру ски ге о по ли тич ки зах те ви пре-
ма ЕУ за са да су опре зни, ис пи ти вач ки и по сред ни, али пре-
по зна тљи ви – да се ЕУ (у це ли ни, зе мље по је ди нач но или 
„гро здо ви“ зе ма ља) по сте пе но еман ци пу ју од ути ца ја САД, 
бли же са ра ђу ју и по ве зу ју са Ру си јом и ори јен ти шу ка евро-
а зиј ској, а не ка евро а тлант ској еко ном ској, по ли тич кој и 
без бед но сној ин те гра ци ји. САД и да ље др же ЕУ под тран-
са тлант ским вој но-по ли тич ким (и еко ном ским) па тро на-
том, ана хро но на сле ђе ним још из Хлад ног ра та. Осло ба ђа-
ње из тог „за штит нич ког за гр ља ја“ је ком пли ко ва но и те шко 
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оства ри во, иако не ма ви ше фор мал не „ру ске прет ње“. Њу је 
са да за ме ни ла ин ду ко ва на „те ро ри стич ка прет ња“, а бри жни 
европ ски за штит ник је остао исти – САД. Све док је ло јал ни 
аме рич ки тран са тлант ски „мо сто бран“ на за па ду Евро а зи је, 
ЕУ ће има ти мо гућ ност да се, с’ до пу ште њем САД, снаб де ва 
наф том по сред ством атлант ског и сре до зем но про че ља. Али,  
шта ће би ти ако се ло јал ност пре ки не? Или, ако у на ред ним 
де це ни ја ма због све из ве сни је не ста ши це, по ре ме ћа ја це на, 
спе ку ла тив них (на)ме ра и/или рат них су ко ба, САД бу ду за-
др жа ле наф ту из оних ма кро-ре ги о на ко је кон тро ли шу са мо 
за соп стве не по тре бе? 

Скица1: По сто је ће и пла ни ра не тра се наф то во да за снаб де ва ње 
ЕУ ру ском наф том

 Геопол ит ичк и аспекти  европск е зав ис но сти о д г аса и 
трас а га со вода пос тају с в е  оч иг ледни ји . Европа , изу зим ај-
у ћи Р усију  и би вше ис то чно европск е  со вј етске републик-
е,  располагала  је  2 000. год ине са  3,5 % док азаних свет ских 
резерви гас а,  а  ЕУ само с а 2,2% . И стовре ме но , европск а 
п отрошња изно сила ј е п риближно 19% свет ск е потрош-
ње (ЕУ  16% ). 8 Ј едина  е вропска   ре сп ек табил на  лежиш та  
(изузимај ућ и Рус ију ) нала зе се у басену Се ве рно г мора, али 
 она с у н едовољна за  све в еће потре бе  ЕУ.9 Ст ога, међ у  10  

8 Исто. 
9 На пример: Русија само у подморју свог далекоисточног острва Сахалин рас-
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н ајвећ их св ет ских про извођача  гаса нал азе се само  дв е земљ е 
 Ев ропе (Е У)  –  Велика  Британиј а  и Хола нд ија . Међу 1 0 најв-
ећ их изво зника су само  Но рв ешка (ни је у ЕУ)  и  Холандиј а, 
а међ у 1 0 највећих светск их увоз ни ка је чак 7 европс ких зе-
маљ а  (5  из ЕУ ).10 Према пр ој екција ма , п осле  2010. године 
п ро изводња г аса у  ЕУ  ће опадати, а  у возна завис но ст ће са 
садашњ их 40% порасти  н а 70% и ви ше  до  2030. године !  И 
 у будућ нос ти, ЕУ (у кљу чујући  Швајца рс ку  и балкан ске 
земље) н ам ер ава да  ув ози гас  и з  досадашњих зем аља-с-
набдева ча, а ли у  зн атно веће м о биму не го  раније  (из зап адн е 
и сев ер не Афри ке , Персијско г зали ва, Норве шк е и, у пр-
во м реду, из Рус иј е). У о дн ос у на 2005. годину ,  планирано 
 је  да 2030.  го дине увоз п ор асте из Норве шк е 33%, Алжира 
5 0%, из Либије  87 %, из Е ги пта 8 2% , из заливск их зема ља  
Катара, УАЕ ,  Ома на и Ј ем ен а 92%.. .  Замишљ еним гасов од ом  
„Набуко“ било  је  п редвиђено  да се у  снаб девањ е  ЕУ  укључе и  
неке  нов е извоз ни це –  бивше  с овј етске прикасп ијске републ-
ике, Ира н и можд а  Ирак. П ор а ст увоза из Руси је  у пе ри оду 
2005-2030. година  из но сио би 33%,  али  по  запре ми ни то б и 
 било дал еко на јвише.11

Ру сија ј е  била, ј ес те и оста ће најв ећи снабдевач  ЕУ гас-
ом . Више  од 1/3 укупно  у везен ог гаса ЕУ  20 10. године би ло  је 
из Русије. Од 2 7  члани ца  ЕУ, њ их 10 из Русије наб авља в иш е 
од 5 0% свог у ку пно у ве зеног  г аса. Из Рус ије по тич е готов о 
40%  укупног н амачког увоза г ас а и т а  зем ља је у  ЕУ нај већи 
к оличинс ки увоз ник рус ко гаса (други свет ски ув озник, и за  
САД).  С ле де Пољск а,  Италија, Р умуниј а, Француска .. .  И 
земљ е изва н  ЕУ су изр азито у возно з ав ис не  од руског га са  
– Белоруси ја, 98%, Укра ји на  66%, Турска 64%. ..  З аз ирући  о д  
о вих  све из ра же нијих геоеко номских  чињ ен ица, а ј ош  више 
од  не сумњи ви х  трендов а,  од  висок о  ко т ира них зв аничник а 
т ра диционалн ог рус ког супарни ка СА Д  често мо гу  да с е  ч уј у 
и зјаве  д а  Рус ија  геопол итичк и злоу по требљава нафтно-га сну 
зав иснос т  ЕУ.  Али, у пр ко с  војно-по ли ти чкој подређеност и у 
од носима  са  САД, Е У нема др уги енер гетски  избо р – „рус ке 

полаже количинама гаса које су приближне европским резервама у басену Се-
верног мора.

10 http://ees.etf.bg.ac.rs/Predmeti/EG5OE/online-materijal/konvencionalni-izvori-
energije/nafta_i_gas.php

11 EnergycorridorsEuropeanUnionandNeighbouringcountries. (p. 20)
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 претње“  више не ма, а потреб а за руск им гас ом  им а и биће 
 св е  веће.

По ст ој ећим и п лани ра ним  „с нопови ма “  транс  кон-
тиненталн их га со вода, Русиј а св е више  вез ује ЕУ  у  сопствени 
енер гетски  „крво то к“.  Тр и пра в ца  и мај у препозн атљиву 
гео пол итичнос т –  један већ  посто ји  и  састој и  се  од виш-
е  па ралелних  цев овода,  тр асираних  из  Почорск ог  басен а и 
„мамут ских“ ле жи шт а  Јам ал и У ре нгој у  се вероза падном 
Сибиру,  ко пненим п ут ем , кроз  ук рајинск е и бе лору ске равн-
ице , према  централ ној и зап ад но ј Евр опи ; другије  пл аниран и 
Северни ток  (Северный  по ток , Nord  St ream) из  субмари нск-
их  лежиш та Шток ман у  Бар енцовом мо ру, пр еко М урманска, 
д о руск е луке  Ви борг н а  об али Финског за лив а ( недалеко  од 
Санкт Пет ерб урга),  а потом д ном Б алтичко г м ора до Грајф-
свалда  у  Не мачкој,  те у даљој буду ћн ости,  мо жд а, чак  и до 
Вели ке  Б ритан ије;трећи је пла нирани  Јужни то к (Южный 
 пото к, Sout h St re a m)  из касп иј с ко-центра лн оа зијског  регио на 
до те рми нала у  луци  Џубга  на ист очној о бали Црног мора,  
по том мор ским д ном (са одво јком пре ма  Турској ) до Вар не 
на запа дно ј обали, и даљ е кроз Бу гарску, где  се рач ва на јед-
ан  крак прем а Грчкој и  Итали ји , те д руг и крак према  Србији, 
 Мађарској и Ауст ри ји.  (скица2) Ова  т ри  гасоводна  „ снопа“ 
а со цирај у на „т ро зу бац“,  пом оћу кој ег ,  тумаче но  појмовном 
с им бол иком н ем ач ког (гео) политичког философа К . Шмит а 
 (C arl  Schmit t) , руски т ел урократ с ки  Бехемот  и з дубине е вро-
азијског  Heartland-а  н асто ји да а ме ри чк ог та ла сократског 
Л евијатан а  потис не из европ ск ог  сектора Rimland-а ?  Док-
азује  л и  ов о д а у пла не та рном г еополи ти чком на дметању 
„ моћи ( но моса)  копна“  и „ моћ и  (н омоса)  мора“ и нстру ме нт-
ар ијум  уме сто рат не  машинер иј е поста ју ен ерген ти  и  њихови 
т ранспорт ни  ко ридори? 12



12 О руском „цевоводном инструментаријуму“ геополитичког и геостатегијског 
потискивања САД из Европе видети у: Миломир Степић, „Геополитичност 
ширења Европске уније и положај Србије“, Српска политичка мисао, бр. 
1/2010, год. 17, vol. 27, Институт за политичке студије, Београд, 2010. (стр. 
34-35)
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Скица2: Пост ој ећ е и планир ан е  трасе га совода  за снабдевање ЕУ 
руским гасом

Демографскогеополитичкиаспекти
будућностиЕвропе

Ста нов ни штво пред ста вља јед ног од кључ них „твр дих“ 
чи ни ла ца мо ћи. Спе ци фи чан од нос и ду го роч ни трен до ви 
број но сти, про стор ног раз ме шта ја (гу сти не на се ље но сти), 
при род ног при ра шта ја, ми гра ци ја и струк ту ра ста нов ни-
штва је су пре ци зан по ка за тељ ду го роч не уз ла зне или си ла-
зне пу та ње у раз во ју  јед ног дру штва и те ри то ри је. Успо ре ни 
по раст бро ја ста нов ни ка Евро пе уско ро ће пре ћи у опа да ње, 
упр кос ин тен зив ној ими гра ци ји из африч ких и азиј ских зе-
ма ља. Уче шће Евро пе у укуп ној свет ској по пу ла ци ји ра сло 
је до по чет ка 20. ве ка, иако је то ком чи та ве епо хе ко ло ни ја-
ли зма из ње те као про цес еми гра ци је и на се ља ва ња Но вог 
све та. Од по чет ка 17. до по чет ка 20. ве ка број ста нов ни ка 
Евро пе по рас тао је пет пу та. Пр вих го ди на 20. ве ка у Евро-
пи је жи ве ла го то во 1/4 свет ског ста нов ни штва. По сле ве ли-
ких де мо граф ских гу би та ка ма хом мла дог, ре про дук тив ног и 
рад но-ак тив ног ста нов ни штва у два свет ска ра та, те крат ких 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.123146

135

по сле рат них „ком пен за ци о них пе ри о да“, усле ди ле су тре-
ћа, а по том и че твр та фа за де мо граф ске тран зи ци је, тј. бр жи 
пад на та ли те та од па да мор та ли те та. При род ни при ра штај 
се убр за но сма њи вао и у све ве ћем бро ју зе ма ља по чео да 
до би ја не га ти ван пред знак (пе та фа за де мо граф ске тран зи-
ци је). Углав ном за хва љу ју ћи мла дим ими гран ти ма у ре про-
дук тив ном до бу, раз ви је не за пад но е вроп ске зе мље за др жа ле 
су ка кав-та кав де мо граф ски по раст, што се ни је до го ди ло у 
ис точ ној и ју го и сточ ној Евро пи. То је раз лог за што по чет ком 
дру ге де це ни је 21. ве ка, ста нов ни штво Евро пе чи ни са мо 1/10 
свет ске по пу ла ци је. (скица3)
Скица3: Уче шће ста нов ни штва Евро пе у свет ској по пу ла ци ји

Де мо граф ске про јек ци је су алар мант не и ука зу ју да ће 
укуп ни по пу ла ци о ни по тен ци ја ли Евро пе и да ље опа да ти. 
Упра во при мер Евро пе опо вр га ва ве о ма за сту пље ну срп ску 
пред ра су ду да је еко ном ска не раз ви је ност узрок ни ске сто пе 
на та ли те та. У од но су на 736 ми ли о на ста нов ни ка 2008. го ди-
не, про це њу је се да ће се 2025. го ди не број ста нов ни ка Евро-
пе сма њи ти на 726 ми ли о на, а до 2050. го ди не на 685 ми ли о-
на.13 Ста би лан по раст у на зна че ном раз до бљу има ће Се вер на 
Евро па, али углав ном за то што је у тај ре ги он ше ма ти зо ва но 

13 У овој де мо граф ској ана ли зи у Евро пу је укљу че на це ло куп на Ру си ја, чи ја ве-
ли ка ве ћи на ста нов ни штва жи ви у европ ском де лу др жа ве.
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свр ста на Ве ли ка Бри та ни ја(?). За пад на Евро па има ће по раст 
до 2025. го ди не, а по том на гло опа да ње, те ће 2050. има ти 
ма ње ста нов ни ка не го 2008. го ди не. У го то во свим зе мља ма 
се вер не и за пад не Евро пе сто пе при род ног при ра шта ја би ће 
ма ње од 5‰ и од го ва ра ће ти пу ни ских. Ми гра ци о ни сал до 
би ће по зи ти ван и на та ли тет ће оства ри ва ти упра во све број-
ни ји му сли ман ски ими гран ти, а не до ми цил ни Евро пља ни, 
за ко је се већ ја сно уоча ва тренд еми гра ци је ка САД, Ка на ди 
и Аустра ли ји, али и ка еко ном ски про спе ри тет ним зе мља-
ма Ла тин ске Аме ри ке, Афри ке и Ази је  (углав ном мла ди и 
сред ње ста ро сти, ви со ко обра зо ва ни, у по тра зи за бо љим 
по слов ним по ну да ма, про фе си о нал ним иза зо ви ма, ма њим 
по ре зи ма...). Пра ва де мо граф ска ка та стро фа оче ку је ис точ-
ну Евро пу, где ће ве ћи на зе ма ља има ти из ра зи то не га тив не 
вред но сти и при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног сал да, те 
ће се њи хов број ста нов ни ка у пе ри о ду 2008-2050. го ди на 
сма њи ти за ви ше де се ти на про це на та (нај ви ше у Бу гар ској, 
за 35%, те ће се по пу ла ци ја ове зе мље сма њи ти на са да шњих 
7,6 ми ли о на на 5 ми ли о на 2050. го ди не). Ни шта бо ља бу дућ-
ност не оче ку је и ју жну Евро пу, где ће се ста нов ни штво до 
2025. го ди не не знат но по ве ћа ти, а по том до 2050. го ди не та-
ко ђе сма њи ти.14 Услед дру штве не хе те ро ге но сти за др жа ће се 
ве ли ке раз ли ке у при род ном и ме ха нич ком кре та њу ста нов-
ни штва – зе мље са зна чај ном за сту пље но шћу му сли ман ског 
ста нов ни штва (Ал ба ни ја, Ср би ја, Цр на Го ра, БЈР Ма ке до ни ја 
и БиХ) има ће ве ћи на та ли тет ко јим ће де ли мич но на док на-
ди ти из ра же ну еми гра ци ју, а раз ви је ни је зе мље (Шпа ни ја, 
Ита ли ја, Сло ве ни ја) ће опа да ње бро ја ста нов ни ка успо ри ти 
ими гра ци јом.15

14 Н. Ву ко вић је уочио да ће не га тив ни де мо граф ски трен до ви нај ви ше по го ди ти 
зе мље ко је, пре ма пер цеп ци ји С. Хан тинг то на, при па да ју Пра во слав ној ци-
ви ли за ци ји. Бу ду ћи да „...од пр вих де сет др жа ва у све ту са нај ве ћим по пу ла-
ци о ним ‚ми ну сом‘, чак осам њих до ла зи из тзв. пра во слав не ци ви ли за ци је“, 
аутор тај про цес оправ да но на зи ва „де мо граф ска ен тро пи ја“. У де таљ ној ана-
ли зи кон ста ту је да ће усле ди ти ге о по ли тич ке по сле ди це јер са гу бит ком љу ди 
сле ди и гу би так те ри то ри је. Нај у гро же ни ји ће би ти Бал кан и Ру си ја, ко ји ма 
нај ви ше пре ти про стор на екс пан зи ја по пу ла ци о но екс пло зив ног му сли ман-
ског ста нов ни штва. Ви де ти: Не бој ша Ву ко вић, „Јед на ци ви ли за ци ја ма ње у 
Хан тинг то но вом Уни вер зу му? – де мо граф ске про ме не и ге о по ли тич ке по сле-
ди це“, Националниинтерес,год. VI, vol. 8, број 2/2010, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, Бе о град, 2010. (стр. 43-68)

15 WorldPopulationDataSheet2008, Po pu la tion Re fe ren ce Bu re au, Was hing ton, 
D.C., 2008. (pp. 9-10) www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf. О ка рак те ри стич-
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Ре про дук тив ни по тен ци ја ли ста нов ни штва Евро пе би-
ће све ма њи. Евро пу већ ко ло кви јал но зо ву „кон ти нен том 
се дих гла ва“. Ста ро сне пи ра ми де ста нов ни штва европ ских 
зе ма ља при па да ју ре гре сив ном и стре ме екс трем но ре гре-
сив ном ти пу. Ин дек си ста ро сти ра сту, а ин дек си мла до сти 
опа да ју нај бр же у тра ди ци о нал но еми грант ским зе мља ма 
ју жне и ис точ не Евро пе. Ме ђу тим, и у нај ра зви је ни јим зе-
мља ма ЕУ ста ре ње ста нов ни штва не ће мо ћи зна чај ни је да 
успо ри ни мла да ими грант ска по пу ла ци ја (на при мер: у Не-
мач кој, Ита ли ји). По про цен ту ал ном уче шћу ста нов ни штва 
ста ри јег од 65 го ди на у укуп ној по пу ла ци ји 2010. го ди не, на 
пр вом ме сту у све ту је Ја пан, а оста лих 9 др жа ва је би ло из 
Евро пе (све су из ЕУ). Исто вре ме но, од пр вих 10 др жа ва по 
про цен ту ал ном уче шћу ста нов ни штва мла ђег од 15 го ди на, 
са мо је Ав га ни стан из Ази је, а оста лих 9 је из Афри ке (ма хом 
бив ше бри тан ске и фран цу ске ко ло ни је, чи је ста нов ни штво 
ми гра ци о но гра ви ти ра ка сво јим бив шим ме тро по ла ма).16 
У пе ри о ду 2005-2050. го ди на у за пад ној и се вер ној Евро пи 
про сеч на ста рост ста нов ни штва са 40,4 го ди не до сти ћи ће 
49,5 го ди на. Уче шће ста рих по ве ћа ће се са 17,5% на 30,6%, 
а уче шће мла дих ће се сма њи ти са 14,0% на 10,9%. У ис точ-
ној и ју го и сточ ној Евро пи ста ње ће би ти још не по вољ ни је: 
у истом раз до бљу про сеч на ста рост са 37,5 го ди на по ве ћа ће 
се на 52,2 го ди не, удео ста рих са 14,5% до сти ћи ће 31,0%, а 
удео мла дих сма њи ће се са 17,7% на 9,4%. Слич не тен ден ци је 
по ка зи ва ће и тзв. ру ска сфе ра у Евро пи (Ру си ја, Бе ло ру си ја 
и Укра ји на): про ме на про сеч не ста ро сти би ће са 37,5 на 49,9 
го ди на, уче шће ста рих са 14,3% на 26,9% и уче шће мла дих 
са 19,8% на 9,9%.17 Ови по ка за те љи упу ћу ју на на уч но уте ме-

ним го ди шњим по ка за те љи ма и ду го роч ним прог но за ма де мо граф ских кре-
та ња ви де ти и у из да њи ма за 2009. и 2010. го ди ну, где по сто је из ве сне ко рек-
ци је, али оп шти де мо граф ски трен до ви и ма кро ре ги о нал на по ла ри зо ва ност 
ни су до ве де ни у пи та ње. (WorldPopulationDataSheet2009, Po pu la tion Re fe-
ren ce Bu re au, Was hing ton, D.C., 2009. www.prb.org/pdf09/09WPDS_Eng.pdf и 
WorldPopulationDataSheet2010, Po pu la tion Re fe ren ce Bu re au, Was hing ton, 
D.C., 2010. www.prb.org/pdf10/10WPDS_Eng.pdf ) 

16 WorldPopulationDataSheet2010. (р. 2)
17 Ric hard Jac kson, Neil Ho we, TheGrayingoftheGreatPowers–Demographyand

Geopoliticsinthe21thCentury,Cen ter for Stra te gic & In ter na ti o nal Stu di es, Was-
hing ton, D.C., 2008. (p. 34, 149, 151)
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ље не прог но зе да је Евро па ду бо ко у по пу ла ци о ној кри зи, да 
је ње но ста нов ни штво без жи вот не енер ги је и да се на ла зи у 
си ла зној дру штве но-исто риј ској фа зи. Ге о по ли тич ке по сле-
ди це су не ми нов не.

„Де мо граф ска де пре си ја“ де ло ва ла је као маг нет на „ре-
ке еми гра на та“ из пре на се ље них, ма хом му сли ман ских, азиј-
ских и африч ких зе ма ља. И док су САД, Ка на да и Аустра ли ја 
ве ћи ном „уси са ва ле“ обра зо ва ни је мла до ста нов ни штво ко је 
ни је ства ра ло број но по том ство (из у зи ма ју ћи Ла ти но а ме ри-
кан це), у бо га те зе мље ЕУ (и)ле гал но су се усе ља ва ли сла би је 
обра зо ва ни ма ну ел ни рад ни ци, чи је по ро ди це су, по пра ви-
лу, би ле мно го број не. Њи ма су се, по том, у но вој европ ској 
до мо ви ни при дру жи ва ли и но ви до шља ци из за ви ча ја. То је 
био и би ће још је дан узрок за о ста ја ња Евро пе у мо дер ној и 
пост мо дер ној пре ра спо де ли гло бал не мо ћи.  Све док су ими-
гран ти би ли ре ла тив но ма ло број ни, њи хо ва не ин те гри са ност 
ни је би ла та ко ви дљи ва ни ти ири ти ра ју ћа за аутох то не Евро-
пља не. Ка да су број и про цен ту ал но уче шће ими грант ске у 
укуп ној по пу ла ци ји зе ма ља ЕУ по ра сли, усле ди ли су и њи хо-
ви, че сто ул ти ма тив ни, вер ски, кул тур ни, по ли тич ки, со ци-
јал ни и дру ги зах те ви. Они су би ли у су штин ском не са гла сју 
са хри шћан ским тра ди ци ја ма Евро пе, али су ко ри сти ли не-
до ре че но сти у пра ви ли ма де мо крат ског и ли бе рал но-ка пи та-
ли стич ког дру штва. Су ко би су по ста ја ли све че шћи и ма сов-
ни ји – у по чет ку из ме ђу мла дих ими гра на та и не фор мал них 
гру па до ми цил них Евро пља на, да би то пре ра сло у кон фрон-
та ци ју ими гра на та и зва нич не Др жа ве ко ја им је пру жи ла го-
сто прим ство. Ре зул та ти су би ли по ра жа ва ју ћи – ЕУ не са мо 
да ни је ус пе ла да од соп стве ног ста нов ни штва ет но-ин же ње-
рин гом на пра ви син те тич ки „европ ски на род“ као кључ ни 
чи ни лац европ ске су пра др жав не ин те гра ци је, већ ни је ус пе-
ла да ин те гри ше још увек ре ла тив но ма ло број не ими гран те, 
па чак ни њи хо ве по том ке ко ји су ро ђе ни у Па ри зу, Мар се ју, 
Лон до ну, Бе чу, Ро тер да му, Хам бур гу... Да је мул ти ет нич ки 
про је кат про пао јав но су при зна ле чел не лич но сти нај моћ-
ни јих зе ма ља ЕУ – пр во Не мач ке, а по том Фран цу ске, Ве ли-
ке Бри та ни је... Усле ди ло је огра ни ча ва ње сло бо да, а по том 
и пр ве ре пре сив не ме ре – у Швај цар ској за бра на из град ње 
ми на ре та, у Фран цу ској за бра на му сли ман ским же на ма да 
но се бур ке, по та па ња бро до ва са иле гал ним ими гран ти ма, 
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при нуд не ре па три ја ци је... Али, то ни је об у зда ло њи хов да љи 
при лив, ни ти ду го роч но ре ши ло про блем ин те гра ци је.

Упра во у ва ри ра њу раз ли чи тих оп ци ја ге о по ли тич ке 
бу дућ но сти Евро пе не обра ћа се до вољ но па жње на ислам-
ски чи ни лац. Од 6,9 ми ли јар ди ста нов ни ка све та (2010. го-
ди не), му сли ма на је би ло 1,3 ми ли јар де (19%) и њи хов број и 
про цен ту ал но уче шће ра сте. Ге о по ли тич ке ам би ци је исла ма 
обич но се по гре шно сво де са мо на обла сти где му сли ман ско 
ста нов ни штво са да има де мо граф ску ве ћи ну, али се не узи-
ма ју у об зир ге о по ли тич ке им пли ка ци је њи хо ве по пу ла ци о-
но-про стор не екс пан зив но сти. У кон тек сту (нео)кла сич не ге-
о по ли ти ке, ге о стра те ги је и ге о е ко но ми је, уоч љи ва је њи хо ва 
већ по сто је ће пот пу на или де ли мич на пар ти ци пи ра ју у нај-
зна чај ни јим ге о граф ским ре ги о ни ма, зо на ма и тач ка ма све та 
– у Heartland-у и Rimland-у, на го то во свим кључ ним мо ре у-
зи ма, зе мљо у зи ма и ка на ли ма, ле жи шти ма наф те и га са... У 
ју жном и ју го и сточ ном (тран сме ди те ран ском) су сед ству де-
мо граф ски ре гре сив не, али еко ном ски још увек про спе ри тет-
не Евро пе, на ла зе се без вод ни, по лу пу стињ ски, си ро ма шни 
и ге о по ли тич ки не ста бил ни пре де ли се вер не Афри ке, Бли-
ског Ис то ка и Ма ле Ази је, чи је се де мо граф ски и про стор-
но екс пан зив но ста нов ни штво су о ча ва са мо жда са мо јед ном 
оп ци јом бу дућ но сти – еми гра ци јом. Изар зи то мла да му сли-
ман ска по пу ла ци ја ће се због ви со ког фер ти ли те та до дат но 
уве ћа ва ти, а не до ста так во де за пи ће и на вод ња ва ње, плод ног 
зе мљи шта и хра не, шко ло ва ња и кул тур ног уз ди за ња, стам-
бе ног про сто ра и рад них ме ста – би ће све из ра же ни ји. Док 
је у укуп ној по пу ла ци ји Евро пе уче шће ста нов ни штва мла-
ђег од 15 го ди на и ста ри јег од 65 го ди на ујед на че но и из но-
си по 16%, са дру ге стра не Ме ди те ра на, у се вер но а фрич ким 
и бли ско и сточ ним зе мља ма, од нос мла дих и ста рих је 33% 
пре ма 5%.18 То је тем пи ра на бом ба. Зе мље ко је не ма ју наф-
ту и гас или на њи ма гу бе кон тро лу бр зо се при бли жа ва ју 
ста њу не кон тро ли са ног со ци јал ног па рок си зма. Не до вољ ни 
ка па ци те ти „жи вот ног про сто ра“, тј. ви сок при род ни при ра-
штај, еко ном ска бес пер спек тив ност и не из бе жна дру штве на 
кон фликт ност про у зро ко ва ће трај ну ге о по ли тич ку не ста-
бил ност и ства ра ње „бор бе ног кон тин ген та“. Чи ни ће га ма се 

18 WorldPopulationDataSheet2008. (pp. 12-14)
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ста ро сти 15-29 го ди на19, ла тент но не за до вољ не сво јим ста-
ту сом и сто га скло не агре сив ном по на ша њу, по бу на ма, гра-
ђан ским не ми ри ма, ору жа ним об ра чу ни ма, „ин ти фа да ма“. 
Та ква пер спек ти ва је ре ал на и она ну ди са мо је дан ег зи стен-
ци јал ни из бор – се о бу.

Где ће се еми гра ци о ни „цу на ми“ усме ри ти? На рав но 
да не ће на југ, ка пу сти њи Са ха ри или да ље, ка још си ро ма-
шни јој, а де мо граф ски екс пло зив ни јој Суб са хар ској Афри ци. 
Та ко ђе, ло гич но је да из Ма ле Ази је и са Бли ског Ис то ка еми-
гра ци о не стру је не ће би ти усме ре не ка еко ном ски за о ста лој 
и мно го људ ној цен трал ној или ју жној Ази ји. Бу ду ћи да се 
му сли ма ске обла сти се вер не Афри ке, Бли ског Ис то ка и Ма ле 
Ази је на ла зе у бли зи ни, од мах са дру ге стра не Ме ди те ра на, 
„ислам ска прет ња“20 не по сред но је усме ре на пре ма ЕУ. А је-
дан од кључ них пост мо дер них ин стру мен та ри ју ма ге о по ли-
тич ке екс пан зи је је сте де мо граф ски. Сход но то ме, ми гра ци-

19 Не мач ки со ци о лог и еко но ми ста Г. Хај нзон по ста вио је кон цеп ци ју „пре ко-
број них си но ва“, ко ја има не дво сми сле ну ге о по ли тич ку ко но та ци ју. Ње го ва 
кон цеп ци ја про ис ти че из youthbulge те о ри је, ко ја се за сни ва на „из бо чи ни“ 
уоч љи вој на пол но-ста ро сним пи ра ми да ма као гра фич ком при ка зу ста ро сних 
кон тин ге на та ста нов ни штва. Ка да у по пу ла ци ји где де це ни ја ма мај ке про-
сеч но ра ђа ју ви ше од ше сто ро де це (тј. ви ше од три си на), „из бо чи на“ ко ја 
на ста не на му шкој стра ни пи ра ми де где ста ро сна гру па 15-29 го ди на чи ни 
пре ко 30% укуп ног ста нов ни штва –  је сте ја сан по ка за тељ кон флик та. Бу ду ћи 
да за са мо јед ног, нај ви ше два си на мо же да се обез бе ди шко ло ва ње, по сао, 
при стој на за ра да, стан и ка ква-та ква дру штве на по зи ци ја, тре ћи и оста ли си-
но ви су „пре ко број ни“ – они кре ћу пу тем кри ми на ла, ре во лу ци ја, на си ља над 
ма њи на ма, ра то ва ња... или еми гра ци је. За што се „пре ко број ност“ од но си на 
си но ве, а не и на кће ри? За то што у са вре ме ном све ту ше сто ро и ви ше де це 
има ју по ро ди це у си ро ма шним, па три јар хал ним, ма хом ислам ским дру штви-
ма. У њи ма је по зи ци ја и уло га же не у пр вом ре ду упра во да ра ђа. Г. Хај нзон 
је сво ју кон цеп ци ју про ис те клу из youthbulge те о ри је ем пи риј ски те сти рао 
на се дам де се так слу ча је ва у све ту, не из о ста вља ју ћи Ко со во и Ме то хи ју као 
нај ин ди ка тив ни ји европ ски при мер ве зе „пре ко број них си но ва“ и на си ља. Ви-
де ти: Gun nar He in sohn, SöhneundWeltmacht–TerrorimAufstiegundFallder
Nationen, Orell Füssli Ver lag AG, Zürich, 2003.

20 О ислам ском пре по ро ду, успо ну, гло бал ним ам би ци ја ма и су че ља ва њу са 
За па дом ви де ти у: Џон Еспо зи то, Исламскапретња–митилистварност?, 
Про све та, Бе о град, 1994. (ори ги нал: John L. Espo si to, The IslamicThreat –
MythorReality?, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1992.) У по след њем по-
гла вљу књи ге аутор се за пи тао да ли се ра ди о прет њи или иза зо ву? Опре-
де љу ју ћи се да прет ња на из ве стан на чин по сто ји, он је за кљу чио да је она 
усме ре на на ду хов но, дру штве но и по ли тич ко самозадовољство за пад них 
дру шта ва. Ислам је „у из ве сним об ли ци ма, отво ре но до во ђе ње у пи та ње и 
тра ди ци ја ко је смо при хва ти ли – ма те ри ја ли зма, ли бе ра ли зма и ин ди ви ду а-
ли зма.“ (стр. 240)  
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о ни то ко ви не по сред но ће се ре а ли зо ва ти по сред ством три
потенцијална демографскогеополитичка „мостобрана“ – 
ибе риј ског и апе нин ског (арап ска екс пан зи ја), те бал кан ског 
(тур ска екс пан зи ја21). Но ве му сли ман ске ма се при дру жи ће се 
по сто је ћим ими гран ти ма ко је ни нај ра зви је ни ја дру штва ЕУ 
ни су ус пе ла да ин те гри шу. Ка ко ће, у том слу ча ју, из гле да ти 
ет нич ка струк ту ра ЕУ у бу дућ но сти? Да ли ће се хри шћан-
ска ЕУ тран сфор ми са ти у ислам ску? И ка кав ће би ти гло бал-
ни ге о по ли тич ки по ло жај и зна чај ЕУ и Евро пе у це ли ни?                  

Иако је сте нај ра зви је ни ји део Евро пе, ЕУ не ће би ти је-
ди на из ло же на фун да мен тал ним по пу ла ци о ним про ме на ма. 
На Бал ка ну ди фе рен ци ра на де мо граф ска кре та ња хри шћан-
ског и му сли ман ског ста нов ни штва већ да ју очи глед не ге о по-
ли тич ке ре зул та те у Бо сни и Хер це го ви ни, на Ко со ву и Ме-
то хи ји, у Ра шкој обла сти, у за пад ном де лу БЈР Ма ке до ни је, 
ис точ ној и се ве ро и сточ ној Цр ној Го ри, Ал ба ни ји... Ру си ја, а 
по себ но њен ју жни „ме ки тр бух“ из ло же ни су де мо граф ско-
ге о по ли тич ком при ти ску из кав ка ско-ка спиј ског и цен трал-
но а зиј ског про сто ра. Ако се на ста ве или ин тен зи ви ра ју до-
са да шњи то ко ви при род ног при ра шта ја и ми гра ци ја, ка ко ће 
из гле да ти кон фе си о нал но-на ци о нал но-лин гви стич ка кар та 
Евро пе 2030, 2050, 2100. го ди не? Ка кав ће у тим „пре сеч ним 
тач ка ма“ бу дућ но сти би ти про стор ни раз ме штај аутох то них 
и алох то них Евро пља на? Не оче ку ју ли не ми нов не про ме не 

21 Нео о сма ни зам, „иде о ло шки амал гам исла ми зма, тур ки зма и осман ског им-
пе ри ја ли зма“ (ка ко га је де фи ни сао Д. Та на ско вић) има ја сне ге о по ли тич ке 
ди мен зи је ко је се већ оства ру ју. Те о риј ски их је уте ме љио Ах мет Да ву то глу, 
док тор по ли тич ких на у ка, про фе сор на ви ше ис тан бул ских уни вер зи те та и 
пре да вач на Ме ђу на род ном ислам ском уни вер зи те ту у Ку а ла Лум пу ру (Ма ле-
зи ја), свет ском сте ци шту му сли ман ских сту де на та из це лог све та и ра сад ни ку 
бу ду ћих де лат ни ка за „ислам ску ствар“. Ње го ва кон цеп ци ја за сни ва се на ге-
о по ли ти ци„стратегијскедубине“(тур. stra te jik de rin lik). Она про ис ти че из 
историјскеи географске дубине ко ји ма по тен ци јал но рас по ла же са вре ме на 
Тур ска, а про те же се и на Бал кан. У кон тек сту кон ти не на та, кул ту ра, ци ви ли-
за ци ја, енер ге на та и стра те гиј ских пра ва ца, ин си сти ра се  да је тур ска ге о по-
ли тич ка и ге о е ко ном ска по зи ци ја цен трал на и чвор на. Су прот но  кла сич ним 
ге о по ли тич ким кон цеп ци ја ма, по тен ци ра се да је упра во Тур ска „ср це Евро-
а зи је“ и „цен трал на зе мља“ но вог евро а зиј ског по рет ка. Ка да је 2009. го ди не 
А. Да ву то глу по стао тур ски ми ни стар спољ них по сло ва, убр зо је по ста ло очи-
глед но да он на сто ји сво ју кон цеп ци ју и прак тич но да спро ве де. Де таљ ни је 
ви де ти у: Дар ко Та на ско вић, Неоосманизам–доктринаиспољнополитичка
пракса, ЈП Слу жбе ни гла сник; Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, Бе о град, 
2010. (стр. 35-47) 
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иден ти те та у на ве де ном „ду гом ци клу су“ не са мо по је ди не 
нај ра зви је ни је зе мље, већ и чи та ву Евро пу. Уоста лом, Евро пи 
не не до ста ју и та кве „исто риј ске лек ци је“, са не из о став ним 
ге о по ли тич ким по у ка ма. Исто ри чар Е. Ка ли шер (Eugen M. 
Ku lischer) под се ћа да по чет ком 10. ве ка ни је би ло у Бер ли ну 
Не ма ца, у Мо скви Ру са, у Бу дим пе шти Ма ђа ра, у Кон стан ти-
но по љу Ту ра ка..., а да пре 16. ве ка ста нов ни штво европ ског 
по ре кла ни је жи ве ло у Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, Аустра-
ли ји, Но вом Зе лан ду или Ју жној Афри ци.22 Од 8. до 15. ве-
ка Пи ри неј ско по лу о стр во има ло је ти пич ну ге о по ли тич ку 
и ге о стра те гиј ску уло гу „мо сто бра на“ и „од скоч не да ске“ за 
арап ски (му сли ман ски) про дор пре ма за пад ној Евро пи, а од 
14. до 20. ве ка (и да нас!?) Бал кан ско по лу о стр во ана лог но је 
слу жи ло за ото ман ску (та ко ђе, му сли ман ску) тран сгре си ју ка 
цен трал ној Евро пи. Ет но-де мо граф ска суп сти ту ци ја по ко ре-
ног до ми цил ног хри шћан ског ста нов ни штва но вим, вла да-
ју ћим, ислам ским вер ско-на ци о нал ним еле мен том би ла је 
го то во под ра зу ме ва ју ћи упо ред ни про цес. Да ли је не што 
слич но са свим оче ки ва на бу дућ ност Евро пе у це ли ни? Ка ква 
ће, у том слу ча ју, би ти гло бал на ге о по ли тич ка уло га Евро пе 
– цен тар („Им пе ри ја“), ли мес или пе ри фе ри ја („Вар ва ри“)? 
Не ће ли та да тра ди ци о нал на уну тра шња ди хо то ми ја та ла со-
крат ског и те лу ро крат ског европ ског ге о по ли тич ког иден ти-
те та по ста ти бес пред мет на?

Уместозакључка:
европскосуочавањесаенергетском

идемографскомбудућношћу

Ку да иде Евро па? Хо ће ли у пост мо дер ну бу дућ ност це-
ла или по де ље на на ЕУ и „оста так“? Или ће, вољ но-не вољ но, 
као не знат но про ши ре на ЕУ, али као дру го ра зред ни парт нер, 
мо ра ти за јед но са не ким моћ ни јим? Да ли ће по на сле ђе ној 
(пост)хлад но ра тов ској тран са тлант ској та ла со крат ској ге о-
по ли тич кој фор му ли и да ље оста ти у са ве знич ким од но си-
ма са САД? А мо жда ће, без мно го мо гућ но сти из бо ра, ЕУ 
би ти при ну ђе на на пре стро ја ва ње ка евро а зиј ском те лу ро-
крат ском ин те гри са њу са Ру си јом и по ве зи ва ње са еко ном-

22 Eugen M. Ku lischer, Europe on theMove:War andPopulationChanges 1917
1947, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1948. 
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ски про спе ри тет ним зе мља ма Да ле ког Ис то ка, ју жне Ази је и 
ислам ског све та. У сва ком слу ча ју, ге о по ли тич ки „ма не вар-
ски про стор“ ЕУ од ре ђи ва ће ње на ге о е ко ном ска спо соб ност, 
тј. „кон ди ци ја“ да ду го роч но са чу ва по зи ци ју во де ће свет-
ске еко но ми је. Ме ђу тим, ње на до ми на ци ја по че ла је да сла би. 
ЕУ као це ли на да ва ла је око 30% свет ског БДП-а, али је тај 
про це нат по чео да се сма њу је због убр за ног еко ном ског ра-
ста Ки не, Ин ди је, Бра зи ла, Ру си је... У на ред ним де це ни ја ма 
зна чај но раз вој но и ге о по ли тич ко огра ни че ње пред ста вља ће 
хро ни чан не до ста так при род них ре сур са, по себ но енер ге на-
та. Евро па већ са да спа да у ред енер гет ски де фи ци тар них ма-
кро-ре ги о на све та, а ње на „енер гет ска без бед ност“ све ви ше 
за ви си од уво за из Ру си је. След стве но, по ста ће осе тљи ви ја 
и на „ге о по ли тич ку уце њи вост“. Бу ду ћи да је европ ска гло-
бал на по зи ци ја већ де це ни ја ма дру го ра зред на, њен ге о по ли-
тич ки из бор би ће ве о ма де ли ка тан: да ли и да ље да оста не 
аме рич ки „ма кро-мо сто бран“ на атлант ској оба ли Евро а зи је 
или да се, пре ме ре же на це во во ди ма за тран спорт ру ског га-
са и наф те, ори јен ти ше ка (нео)евро а зиј ским без бед но сним, 
еко ном ским и по ли тич ким ин те гра ци ја ма.

Оп хр ва на ге о е ко ном ским над ме та њи ма, Евро па је за-
по ста ви ла де мо граф ске трен до ве, ко ји, та ко ђе, има ју ге о по-
ли тич ке по сле ди це. До ми цил но европ ско ста нов ни штво ве-
ћи ном је ушло у че твр ту и пе ту фа зу де мо граф ске тран зи ци-
је, тј. у фа зу ка да су на та ли тет и мор та ли тет из јед на че ни и 
ка да мор та ли тет над ма шу је на та ли тет. То зна чи да број ста-
нов ни ка ви ше не ра сте при род ним при ра шта јем, већ ими гра-
ци јом. Ими гран ти, по ре клом ве ћи ном из ислам ских др жа ва, 
исто вре ме но има ју и све ве ћи удео у на та ли те ту европ ских 
др жа ва. Упр кос то ме, у по ра сту је број европ ских зе ма ља 
са из ра же ном де по пу ла ци јом. Не мач ка, нај мно го људ ни ја и 
нај ра зви је ни ја зе мља ЕУ, још од 1972. го ди не има не га ти ван 
при род ни при ра штај, та ко да ни ин тен зив но до се ља ва ње из 
ис точ не Евро пе и ва не вроп ских ре ги о на ни је спре чи ло да 
она по сле 2002. го ди не уђе у фа зу опа да ња бро ја ста нов ни-
ка. Исто вре ме но, број и про цен ту ал но уче шће му сли ман ских 
ими гра на та то ли ко су на ра сли, да то ви ше ни је са мо де мо-
граф ска, већ и со ци јал на, кул тур на, еко ном ска, иде о ло шко-
по ли тич ка и ге о по ли тич ка чи ње ни ца. То се нај ви ше од но си 
на нај ра зви је ни је чла ни це ЕУ – Не мач ку, Ве ли ку Бри та ни-
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ју, Фран цу ску, Ита ли ју, Хо лан ди ју... „Ислам ска прет ња“ ни-
је ви ше ти пич на са мо за бал кан ске др жа ве, где је при су ство 
исла ми зо ва ног ста нов ни штва по сле ди ца ви ше ве ков не ото-
ман ске оку па ци је, а са вре ме ни кон флик ти ре зул тат ин стру-
мен та ли за ци је за ин те ре се за пад них си ла и на ра сле нео о то-
ман ске ге о по ли тич ке ам би ци је Тур ске. Чи та ва Евро па већ се 
су о ча ва са истим иза зо вом: ка кав ће би ти њен ге о по ли тич ки 
иден ти тет и бу ду ћа уло га ако се на ста ве са да шњи де мо граф-
ски трен до ви сма ње ња уче шћа аутох то ног хри шћан ског ста-
нов ни штва, на јед ној стра ни, а по ра ста ими грант ског, му сли-
ман ског, афро-азиј ског ста нов ни штва, на дру гој стра ни?         
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 ŽeljkoBudimir

NATURALRESOURCESANDTHEMANKIND
–THEKEYDEVELOPMENTALAND
GEOPOLITICALHANDICAPSOF

POSTMODERNEUROPE

Summary

EuropehasbeenenforcedtolettheUnitedStatesofAmeri
catotakeovertheleadinggeopoliticalpositionin20thcentury.
TheAtlanticEuropehaskeptahighrankingintheworldpower
hierarchy due toAmerican interests in thewestern foreground
ofEuroAsian“megacontinent”.However,postmodernglobal
processesmightmakeherfacealongtermeconomiclagandgeo
politicalmarginalization.Forherthemostacuteproblemisthe
lackofnaturalresourcesor,inthefirstplace,energyresources.
Dependence on the import of the oil and gas fromRussiawill
determinenotonlyEuropeaneconomicperspective,butalsoher
geopoliticalposition.Routesof theoil andgaspipelineshave
becomeobjects of geopolitical debates aswell as instruments
foraccomplishmentofgeopoliticalobjectives.However,thegeo
economical competition does not reduce geopolitical signifi
canceofpopulationprocessesinEurope.Lowrateofpopulation
growthandagingofindigenouspopulationinEuropehascreated
a“demographiccleararea”fortheinfluxofmostlyIslamicim
migrants.ThemigrationsindirectionofEuropewilladditionally
gaininstrengthduetodemographicexplosion,economicback
wardnessandpolitical instability of theNorthernAfrica,Near
East and Asia Minor. Since europeization (integration) of the
immigrantshaveproved tobeunsuccessful, ethnic structureof
EuropewillbechanginginfavorortheMuslimsandinlinewith
thatthegeopoliticalidentityandroleofEuropewillbechang
ing,too.
KeyWords:energydependence,demographicregression,power

decline,geopoliticalhandicaps,Europe
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