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СВЕТ 2020. ГО ДИ НЕ  
– ПО СМА ТРАН ИЗ РУ СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

СергейКараганов(ред.),Россияимир.Новая
эпоха,Москва,АСТ,2009.

Саветзаспољнуиодбрамбенуполитику, ре но ми ра ни 
ана ли тич ки цен тар Ру ске Фе де ра ци је, ини ци рао је рад на 
про јек ту на уч но уте ме ље не про це не гло бал них по ли тич ких, 
вој них, еко ном ских, де мо граф ских, еко ло шких, со ци јал них 
и дру гих ре ле вант них трен до ва до 2020. го ди не. У ње му су 
уче ство ва ли, уз екс пер те Са ве та, и струч ња ци Института
застратешкепроценеианализе, Вишешколеекономије, као 
и дру гих ру ских др жав них фа кул те та и на уч них ин сти ту та, 
али и управ них струк ту ра. Ру ко во ди лац про јек та био је Сер-
геј Ка ра га нов – де кан Факултетазамеђународнуекономију
иполитику, и ујед но пред сед ник Саветазаспољнуиодбрам
бенуполитику– не баш не по знат на шој јав но сти, с об зи ром 
да је на срп ском је зи ку до са да об ја вље но не ко ли ко ње го вих 
тек сто ва и ин тер вјуа. 

Ре зул та ти ра да гру пе екс пе ра та, у са же том ви ду, об ја-
вље ни су кра јем 2008. го ди не, као „ко лек тив на мо но гра фи ја“ 
– Русијаисвет.Новаепоха, чи ји је под на слов: 12годинакоје
могудапроменесве. Фак тич ки, ра ди се о збор ни ку ра до ва 
(од око 450 стра на), ко ји је по де љен у три де ла: Но ва епо ха и 
но ва по ли ти ка; Глав ни про бле ми све та; Зе мље и ре ги о ни. У 
тре ће де лу да те су прог но зе раз во ја ре ги о на и зе ма ља, ко ји 
су од по себ ног зна ча ја за Ру си ју, али и ге не рал но од ре ђу ју 
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гло бал на кре та ња (Евро па, Бли ски Ис ток, Ју жна и Ис точ на 
Ази ја, Ла тин ска Аме ри ка, од но сно САД, зе мље ЕУ, Ин ди-
ја, Ки на, Бра зил). У дру гом де лу раз мо тре ни су еко ном ски, 
вој но-по ли тич ки, де мо граф ски, енер гет ски, еко ло шки и још 
не ки дру ги про бле ми. Док се пр ви део, на чел но, ба ви ка рак-
те ри сти ка ма „но ве епо хе“ и уте ме ље но шћу фу ту ро ло шких 
ана ли за. 

Циљ про јек та ни је био да се све стра но оце не пер спек-
ти ве Ру си је по на о соб, већ да се да ју прог но зе ко је се од но се 
на ње но окру же ње, од но сно да се са гле да „у ко јој ме ри ће ток 
до га ђа ја у овом или оном ре ги о ну, као и раз вој кључ них про-
бле ма ути ца ти на Ру си ју у до глед ној бу дућ ност“ (стр. 4). Јер, 
ка ко Ру ска Фе де ра ци ја не би би ла па сив ни уче сник у свет-
ским до га ђа њи ма, већ да би на њих ак тив но ути ца ла, мо ра 
бла го вре ме но да бу де спрем на за мо гу ће екс тер не иза зо ве. 
Ка ко би да ли свој до при нос да та ко и бу де, па ра лел но са са-
гле да ва њем по тен ци јал не бу дућ но сти, екс пер ти су се по тру-
ди ли да да ју и кон крет не пред ло ге у ве зи са тим шта би Ру ска 
Фе де ра ци ја тре ба ло да учи ни да се успе шно из бо ри са про-
бле ми ма. 

Ауто ри сма тра ју да све ту пред сто је го ди не бур ног над-
ме та ња ме ђу ве ли ким си ла ма, и тен зи ја ко је ће из ме ђу њих 
вла да ти. Ипак, с об зи ром на по од ма клу гло ба ли за ци ју, и њом 
усло вље ну ве ћу не го ика да ра ни је упу ће ност ве ли ких си ла, 
а у окол но сти ма ка да не по сто је иде о ло шке ба ри је ре слич не 
они ма из вре ме на пре ру ше ња Бер лин ског зи да, чак и бит-
но оја ча ле про тив реч но сти има ће дру га чи ји ка рак тер не го 
до 1989. го ди не. До ба ко је је пред на ма под се ћа ће на вре ме 
Хлад ног ра та, али ће се од ње га бит но и раз ли ко ва ти. Циљ 
уче сни ка у над ме та њу би ће, пре све га, овла да ва ње при род-
ним ре сур си ма и тр жи шти ма. Би ће ви ше фрон то ва и „за ра ће-
них“ стра на. Упо ред но са над ме та њем, са рад ња ме ђу њи ма, 
та мо где за њом по сто ји ин те рес, би ће ин тен зив на као што је 
не ка да био слу чај са мо ка да се ра ди ло о бли ским са ве зни ци-
ма. Дру гим ре чи ма, пред сто је ће раз до бље под се ћа ће на рим-
ског бо га Ја ну са. Има ће и на сме ја но ли це, ка рак те ри стич но 
за тр гов ца ко ји хо ће да про да сво ју ро бу, али и на мр ште но, 
свој стве но рат ни ку. И то до те ме ре тмур но, да ће опа сност од 
кул ми на ци је су ко ба, мо жда, би ти и ве ћа не го у нај о па сни јим 
фа за ма Хлад ног ра та (стр. 43).
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С јед не стра не, над ме та ње ме ђу ра зним др жа ва ма, а не 
са мо САД и њи хо вим све ди на мич ни јим ве ли ким азиј ским 
кон ку рен ти ма и Ру си јом, узе ће ма ха. С дру ге стра не, Мо гућ-
ност упра вља ња ме ђу на род ним еко ном ским и по ли тич ким 
про це си ма би ће знат но ума ње на. ОУН, ММФ и дру ге ре ле-
вант не ор га ни за ци је по сте пе но ће гу би ти на зна ча ју, но ве 
ко је бу ду на ста ја ле има ће ре ги о нал не ди мен зи је, а кон цепт 
на ци о нал не др жа ве ће по че ти да до би ја сми сао ко ји је не ка-
да имао. Уз то, ни јед на др жа ва по је ди нач но не ће ви ше има ти 
ни при бли жну моћ као што ју је до не дав но има ла Аме ри ка, 
од но сно не ће би ти у ста њу да до ми нант но ути че на гло бал не 
про це се. А са рад ња ме ђу ве ли ким (кон ку рент ским) си ла ма 
ра ди спре ча ва ња, от кла ња ња или са ни ра ња по је ди них про-
бле ма, иако ће по сто ја ти, не ће би ти по др жа на од го ва ра ју ћим 
ме ха ни зми ма ко ји би, док се не отрг ну кон тро ли и по при ме 
дра ма тич не ди мен зи је, омо гу ћи ли да ефи ка сно бу ду усме ре-
ни кључ ни про це си ка ко до ве ћих про бле ма не би ни до шло. 

Пр ви део по сма тра ног раз до бља (до 2015. го ди не), ка-
рак те ри са ће пли ма „гло бал ног ха о са“. Она ће би ти по сле-
ди ца, ка ко ауто ри сма тра ју, не ми нов ног по ра за Аме ри ке 
у Ира ку. САД ће то ком сле де ћих 5-6 го ди на, на осно ву већ 
за по че тих про гра ма и са њи ма скоп ча них из два ја ња, бит но 
по ве ћа ти сво ју вој ну си лу, од но сно тех но ло шку пре моћ над 
кон ку рен ти ма, али то им не ће по мо ћи ка да се ра ди о ра то-
ви ма ко је са да во де са му сли ман ском ге ри лом. Ра том ис цр-
пље ну и по ра же ну зе мљу ће по сле то га не ко вре ме же сто ко 
при ти ска ти „ирач ки син дром“, чи ме ће њен ка па ци тет, ма 
ка кве но ве „не ви дљи ве“ бро до ве и ави о не има ла, да и на да-
ље енер гич но де лу је на ме ђу на род ном пла ну би ти до дат но 
ума њен. Дру га по сле ди ца аме рич ког по ра за, би ће бу ја ње и 
ши ре ње ислам ског те ро ри за ма. „Те ро ри стич ка ин тер на ци о-
на ла“, са да скон цен три са на у Ира ку, по че ће да пре но си сво је 
де ло ва ње и у дру ге де ло ве све та. По раз САД ће до ве сти до 
ла ба вље ња сте га ко ја та зе мља по ку ша ва да ство ри око Ру-
си је, али ће на дру ги на чин њу угро зи ти (као и мно ге дру ге 
зе мље). До ћи ће до „ши ре ња ра ди кал ног исла ма у ре ги о ни-
ма Ру ске Фе де ра ци је с ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни-
штвом“ (стр. 432). Као и у ње ном не по сред ном (пост-со вјет-
ском) окру же њу. Гло бал ни те ро ри зам, у нај го рем слу ча ју, мо-
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жда по при ми и ну кле ар ну ди мен зи ју, а ње го ва ме та мо же да 
по ста не и Ру си ја.

Аме ри ка ће до жи ве ти по раз и у Ав га ни ста ну, што ће 
та ко ђе има ти за Мо скву ам би ва лент не по сле ди це: осла би-
ће по ло жај САД у Сред њој Ази ји, али ће по го до ва ти ја ча њу 
исла и стич ке прет ње по та мо шње ру ске и ки не ске ин те ре се. 
А Ав га ни стан, као и су сед ни Па ки стан, и на рав но Ирак, рас-
па шће се на ви ше го то во не за ви сних обла сти. Бли ски и Сред-
њи Ис ток оче ку је фраг мен та ци ја по вер ским и ет нич ким ша-
во ви ма (а ислам ски ра ди кал ни еле мен ти – ко ји ће, ве ро ват но, 
за по се сти део Па ки ста на – мо гли би баш ту да до ђу до атом-
ских бо је вих гла ва). Но, не ће све др жа ве ре ги о на осла би ти. 
Упле те на у ирач ки су коб, Аме ри ка се, по све му су де ћи, не ће 
од у чи ти да на пад не Иран, па чак ни да из вр ши уда ре са дис-
тан це по ње го вим ну кле ар ним по стро је њи ма. Оту да, у до-
глед но вре ме, Иран ће сте ћи ну кле ар но оруж је. И, под усло-
вом да до пу ног из ра жа ја до ђе мла ђа ге не ра ци ја по ли ти ча ра, 
спрем них да во де по ли ти ку мо дер ни за ци је зе мље, по ста ће не 
са мо пр во ра зред на ре ги о нал на си ла, већ и зна ча јан фак тор 
у гло бал ним енер гет ским над ме та њи ма (шта ви ше мо жда и 
ва жан чи ни лац у снаб де ва њу зе ма ља ЕУ га сом). А она ће, ре-
ла тив но бр зо, по ста ти још ин тен зив ни ја. 

На ста ви ће да се по ве ћа ва ју по тре бе Ки не и Ин ди је за 
енер ген ти ма, као и њи хо ва спрем ност да се енер гич но упу-
сте у бор бу за те и дру ге њи ма по треб не ре сур се. Те зе мље 
ће и да ље еко ном ски на пре до ва ти (и то Ин ди ја још ди на мич-
ни је не го са да, док ће раз вој Ки не, иако и да ље ин тен зи ван 
тј. по сто пи од око 9%, би ти не што спо ри ји не го то ком пр ве 
де це ни је на шег ве ка), а по же ле ће и да сво ју вој но-по ли тич ку 
моћ са о бра зе еко ном ској сна зи. Шта ви ше, у окол но сти ма ка-
да си ро ви не по ста ју све ре ђе а по тре бе за њи ма све ве ће, то 
ће би ти и од ви тал ног зна ча ја ка ко би се обез бе ди ле осно ве 
за да љи ста би лан на пре дак. Јер, не тре ба га ји ти илу зи је, ка ко 
ауто ри под вла че, да ће у до глед но вре ме би ти про на ђе не од-
го ва ра ју ће за ме не за фо сил на го ри ва и дру га стра те шка при-
род на бо гат ства. 

Ис ток ће на ста ви ти да су сти же За пад, али он не ће стаг-
ни ра ти. Без об зи ра на све те шко ће (од фи нан сиј ских ба ло на 
до не га тив них де мо граф ских трен до ва), САД и европ ске зе-
мље ће убр зо, ка ко сма тра ју ру ски екс пер ти, ус пе ти да кон со-
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ли ду ју сво је еко но ми је, и на ста ве да се раз ви ја ју. „Ипак, еко-
ном ски бум у САД је го то во не мо гућ, ре ал ни ји је ре ла тив но 
уме рен тем по раст на ни воу 3-3,2%“ (стр. 80). Слич но ства ри 
сто је и са са да шњим чла ни ца ма ЕУ (с тим што ће њи хов раст 
би ти око 2%, па мо жда и ма њи). Не функ ци о нал на и вој но-по-
ли тич ки ин фе ри ор на ЕУ има још ма ње шан се од САД да са-
ма, на гло бал ном ни воу, успе шно пли ва у усло ви ма по ве ћа не 
кон ку рен ци је и, евен ту ал ног, сма ње ња оби ма ме ђу на род не 
тр го ви не и да љег ра ста це не енер ге на та. С об зи ром на рас ту-
ће по тре бе за га сом и наф том, за оче ки ва ти је по нов ни бур ни 
раст њи хо вих це на, а у кон тек сту све ве ћег окре та ња зе ма ља 
ка про тек ци о ни зму и дру гим ви до ви ма др жав ног еко ном ског 
ин тер вен ци о ни зма (што је не ми нов ни од го вор на са да шњу 
кри зу), као и да љег сла бље ња ме ђу на род ног фи нан сиј ског 
си сте ма, Ка ра га нов и ње го ве ко ле ге оче ку ју и да ће до не кле 
би ти по гор шан спољ но тр го вин ски ам би јент. За пад не зе мље, 
или њи хо ве тран сна ци о нал но ори јен ти са не ели те, ини ци ра-
ле су гло ба ли за ци ју, но, из гле да, до ла зе до за кључ ка да им 
у до са да шњем ви ду она ви ше не од го ва ра. Ни је ис кљу че но 
да ће иде о ло ги ју сло бод ног тр жи шта за ме ни ти сво је вр сном, 
не сум њи во еуфе ми зми ма при кри ве ном, „еко ном ском ксе но-
фо би јом“. 

Ипак, као што се из до са да шњег из ла га ња ви ди, ауто ри 
не оче ку ју ка та стро фи чан тренд ка да се ра ди о при вред ним 
кре та њи ма. За пад ће на ста ви ти да се раз ви ја на осно ву аку-
му ли ра ног бо гат ства, зна ња и ге не рал но ви со ког ци ви ли за-
циј ског ни воа на ко ме се на ла зи. Та ко сто је ства ри и са Ја па-
ном, Ју жном Ко ре јом, Син га пу ром, а Ки на ће те жи ште раз-
во ја по сте пе но да пре но си на уну тра шње тр жи ште. У усло-
ви ма ка да ће се зе мље за тва ра ти и окре та ти се би, то ће би ти 
нео п ход но. А то ме по го ду је за по че та „ур ба ни за ци ја 700 ми-
ли он ског ки не ског се ља штва и убр за ни раст сред ње кла се“ 
(стр. 324-325). Ма ње све тла стра на еко ном ске ме да ље је да 
САД, европ ске и дру ге по стин ду стриј ске зе мље, иако ће на-
ћи на чин да из бег ну „цр ни сце на рио“, не ће мо ћи су штин ски 
да от кло не те го ве ко ји пре те да их пре или ка сни је по ву ку на 
до ле. Јер, „из бе га ва ју да спро ве ду нео п ход не струк ту рал не 
ре фор ме“ (стр. 5). За то је кри ва ели та, ко ја због соп стве них 
ра чу на не ма во љу да по ве де на ци о нал но од го вор ну еко ном-
ску по ли ти ку, али и на род, раз ма жен ду го го ди шњим жи во-
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том на ра чун су тра шњег да на. Са до дат ним огра ни че њи ма 
ће се су о чи ти и „ис точ ни ти гро ви“. Раз вој на ра чун до ма ће 
по тро шње ипак им не пру жа јед на ко до бар основ за вр то-
гла ви раст БДП-а, као ка да се ба зи рао на спољ но тр го вин ској 
екс пан зи ји уз по моћ огром них стра них ула га ња, из у зет но 
јеф ти не до ма ће рад не сна ге, и го то во ла ко ми сле не скло но сти 
за пад них ку па ца ка по тро шњи.

Што се „ве ли ке игре“ ме ђу во де ћим си ла ма ти че, она ће 
се од ви ја ти на ре ла ци ји САД – Ки на и САД – Ру си ја, али и 
из ме ђу Ки не и Ин ди је, од но сно Ки не и Ја па на (Пе кинг ће, у 
то су уве ре ни, оне мо гу ћи ти ре фор му ОУН, ко ја би под ра зу-
ме ва ла ула зак Ја па на у Са вет без бед но сти у свој ству стал ног 
чла на). Око ве ћи не од тих зе ма ља ре ал но је оче ки ва ти да ће 
се од ви ја ти ре ги о нал не ин те гра ци је. А што се са ве зни штва 
ме ђу њи ма ти че, ру ски ана ли ти ча ри сма тра ју да ни је ис кљу-
че но да ће оно, до ду ше тек по ло вич но, би ти ус по ста вље но 
из ме ђу САД и Ин ди је, упла ше них због на глог ја ча ња вој но-
по ли тич ке мо ћи Ки не, док ће Ру си ја на ста ви ти да про ду бљу-
је ве зе са Ки ном, али и да их уна пре ди са Ин ди јом. Зна чи, 
на гло бал ном ни воу, про тив реч но сти ће би ти нај и зра же ни је 
из ме ђу Ки не и Ру си је, с јед не стра не, и САД, с дру ге (а ЕУ 
ће у по чет ку, иако оба зри во, пра ти ти по ли ти ку Ва шинг то на). 
Но, еко ном ски ин те ре си тих, и дру гих су пар нич ких зе ма ља, 
пред ста вља ће про тив те жу њи хо вом не при ја тељ ству. Уз то, 
пред крај по сма тра ног пе ри о да, не где из ме ђу 2015-2020. го-
ди не, од но си ме ђу ве ли ким си ла ма ће ве ро ват но по че ти да 
се ме ња ју.

ЕУ до 2020. го ди не не ће пре ва зи ђи уну тра шње сла бо-
сти, од но сно по ста ти спо соб на да ефи ка сно во ди за јед нич ку 
од брам бе ну и спољ ну по ли ти ку. Но, без об зи ра на то, из ве-
сна уну тра шња функ ци о нал на по бољ ша ња, као и еман ци па-
ци ја у од но су на осла бље ну Аме ри ку, ре ал но је оче ки ва ти 
већ до сре ди не на ше де ка де. У скла ду са тим, „ја ча ње са рад-
ње из ме ђу Ру си је и ЕУ би ће мо гу ће по сле 2013-2015. го ди не 
на осно ву пре ва зи ла же ња са да шње из ра же не су прот но сти у 
сфе ри енер ге ти ке, а та ко ђе знат но ве ће раз ме не ин ве сти ци ја 
и кре и ра ња је дин стве ног при сту па ме ђу на род ној без бед но-
сти“ (стр. 9). Упо ре до с тим, то ком дру ге фа зе по сма тра ног 
пе ри о да, мо гу ће је при бли жа ва ње САД и Ки не. Аме ри ка ће 
до та да при хва ти ти ре ал ност, тј. чи ње ни цу да је Ки на по-
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ста ла играч ко ји мо ра да бу де ува жен на гло бал ном (а не са-
мо ре ги о нал ном) пла ну, а у тој ве ли кој азиј ској зе мљи ће на 
власт до ђи за пад но-ори јен ти са на ели та. Но, из то га не тре ба 
из во ди ти за кљу чак да ће Ки на по ста ти де мо крат ска зе мља у 
скла ду са за пад ним стан дар ди ма, ни ти аме рич ки са ве зник.

Ру ски струч ња ци до пу шта ју и дру га чи ји тог до га ђа ја 
од на ве де ног. По бољ ша ње од но са из ме ђу Бри се ла и Мо скве, 
од но сно ја ча ње ЕУ, мо жда под стак не Ва шинг тон да поч не 
да се по на ша кон струк тив но пре ма Ру ској Фе де ра ци ји, па 
до стра те шког збли жа ва ња до ђе на про сто ру од Лос Ан ђе-
ле са, пре ко Бер ли на, до Вла ди во сто ка. Ра ди спа са ва ња евро-
а тлант ских ин те гра ци ја, мо жда САД при хва те и но ву, енер-
гет ско-си ро вин ским по тре ба ма мо ти ви са ну, евро а зиј ску ди-
мен зи ју по ли ти ке ЕУ. Та ко ђе, од но си из ме ђу Ва шинг то на и 
Мо скве ће се по бољ ша ти, а мо гу да по при ме и са ве знич ки 
вид, у слу ча ју да Ки на за и гра агре сив но, па се Ру си ја осе ти 
угро же но са те стра не. У књи зи су раз мо тре не и мно ге дру ге, 
ма да ма ње ве ро ват не, ком би на ци је.

Све у све му, ру ски екс пер ти ми сле да ће се свет до 2020. 
го ди не про ме ни ти, али ипак не ра ди кал но. Тен зи је ће у на-
ред ним го ди на ма на ра сти а „ха о ти за ци ја“ ће узе ти ма га, но 
гло бал ни тур бу лент ни про це си ће пред крај дру ге де це ни је 
21. ве ка по че ти да се уми ру ју. По ја ви ће се но ве пр во ра зред не 
ре ги о нал не си ле, чи ја вој но-по ли тич ка моћ ће би ти уте ме-
ље на и на ну кле ар ном ар се на лу (Иран). Не ке др жа ве ће се, 
из гле да, рас па сти (Ирак, Ав га ни стан, Па ки стан). Ки на ће до-
би ти и вој но-по ли тич ку уло гу ко ја ће, бар при бли жно, би ти 
у скла ду са ње ним еко ном ским зна ча јем, а оја ча ће и гло бал на 
моћ Ин ди је. Аме ри ка ће по ку ша ва ти да по ја ча сво ју уло гу 
на пост-со вјет ском про сто ру, али ће на ње го вом ве ћем де лу 
Ру си ја оста ти до ми нан тан фак тор. ЕУ и Ру си ја ће се до не кле 
при бли жи ти. Но, њи хо ве ве зе не ће по ста ти бли же не го из ме-
ђу Бри се ла и Ва шинг то на. Ис ток ће у при вред ном по гле ду 
на ста ви ти да су сти же За пад. Али, да ле ко је од то га да ће За-
пад у еко ном ском по гле ду, по го то во ка да се по сма тра Бру то 
дру штве ни про из вод по гла ви ста нов ни ка, па сти у сен ку Ис-
то ка. А Аме ри ка ће, иако ће њен зна чај на гло бал ном пла ну 
по ста ти ма њи, оста ти нај сна жни ја др жа ва све та. По сле опо-
рав ка од оче ки ва ног по ра за у Ира ку, ње на уло га ће, око 2020. 
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го ди не, по но во по че ти и да ра сте, ма да без мо гућ но сти да до-
сег не ни во ко ји је има ла пред крај 20. сто ле ћа.

У кри зним вре ме ни ма у ко ји ма се на ла зи мо, ка да бу-
дућ ност не рет ко де лу је мрач но, ру ски екс пер ти на њу ипак 
гле да ју ре ла тив но оп ти ми стич ки. Не пред ви ђа ју еко ном ски 
слом и тре ћи свет ски рат, не чи ни им се да је ре ал но да до ђе 
до ну кле ар ног ра та из ме ђу Ин ди је и Па ки ста на, или ве ли-
ког об ра чу на из ме ђу Изра е ла и му сли ман ских др жа ва. Ма да, 
оста вља ју мо гућ ност да у све тлу те ро ри стич ке пли ме до ђе и 
до ну кле ар них уда ра и про тив у да ра ма њих раз ме ра. Да ни су 
има ли ру жи ча сте на о ча ре на очи ма ка да су ра ди ли на про-
јек ту о ко ме го во ри мо, ука зу је и то да сма тра ју да про тив реч-
но сти ме ђу ве ли ким др жа ва ма, и его и зам по слов не и по ли-
тич ке ели те, не ће омо гу ћи ти да се свет ко ор ди ни ра но и иоле 
про дук тив но су о чи са еко ло шким, де мо граф ским, еко ном-
ским, ну кле ар ним и дру гим иза зо ви ма чи је је, ако не пре ва-
зи ла же ње он да бар убла жа ва ње, ну жно да би смо са ве ћом си-
гур но шћу мо гли да ка же мо да ће мо иза ћи из ве ка у ко ји смо 
ушли. Све до 2020. го ди не мо же су штин ски да се про ме ни, 
али се, ка ко ми сле, то ипак не ће де си ти, укљу чу ју ћи и у на ше 
вре ме нај ве ће свет ске про бле ме. Они ће, углав ном, оста ти ак-
ту ел ни. Још не што. Ауто ри тек сто ва су, по пра ви лу, спо ме ну-
ли и број на али! И то са не га тив ним на став ком. Оста ви ли су 
раз не мо гућ но сти, иако их не сма тра ју ве ро ват ним, да свет у 
це ли ни, или по је ди ни ње го ви де ло ви, бу ду си ро ма шни ји и са 
мно го ви ше на пе то сти у од но су на оно што смо ре кли. Због 
про сто ра, о то ме са да ви ше не мо же мо да го во ри мо. Та ко ђе, 
с об зи ром да се обра ћа мо срп ској пу бли ци, ак це нат смо ста-
ви ли на при ка зи ва ње гло бал них кре та ња, тј. на де фи ни са ње 
спољ ног ма кро-окви ра у ко ме ће се на ла зи ти и Ср би ја, а не 
на пи та ња ко ја се пр вен стве но од но се на Ру си ју и ње ну стра-
те ги ју су о ча ва ња са бу дућ но шћу. 

 На кра ју овог при ка за ам би ци о зне и ме то до ло шки 
уте ме ље не ру ске фу ту ро ло шке сту ди је, ко ја је уз то и ре ла-
тив но по пу лар но на пи са на, тре ба ис та ћи да су ње ни твор ци 
на ви ше ме ста, до ду ше дру га чи јим ре чи ма, ис та кли сле де ћу 
ми сао: „Оп ста нак и про цват др жа ва и дру шта ва за ви се, пре 
све га, од обра зо ва но сти њи хо вих ели та, и њи хо ве спо соб-
но сти да пре вен тив но ре а гу ју на иза зо ве. Дру гим ре чи ма, у 
крај њој ли ни ји – од ква ли те та људ ског ка пи та ла“ (стр. 10). 
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Ру си ја, ко ја има огром не при род не ре сур се и про стор, и рас-
по ла же ко ло сал ним вој но-по ли тич ким по тен ци ја лом, ка ко 
осно ва но сма тра ју, мо ра да по ве де мно го ви ше ра чу на о то ме 
не го до са да, ако же ли ду го роч но да оста не ре ле ван тан гло-
бал ни играч. Ква ли те том људ ског ка пи та ла мо ра да се ба ви 
мо жда и ви ше не го ње го вим, та ко ђе вр ло ва жним, кван ти та-
тив ним аспек том, тј. де мо граф ским про бле ми ма.

Тим пре, то би мо ра ли и ми, у ма лој зе мљи на бр до-
ви том Бал ка ну – ко ја не ма ни наф ту, ни гас, ни ти дру ге ку-
рент не при род не ре сур се – да схва ти мо. Но, да ли је на ша 
вла да ју ћа ели та, из гле да не спо соб на и не вољ на да лич но 
на пре ду је, ма кар у ста њу да то пој ми? И да ли је до вољ но 
на ци о нал но од го вор на, ако то ко јим слу ча јем и раз у ме, да 
до пу сти про цес по бољ ша ња људ ског ка пи та ла и раз би ја ња 
оли гар хиј ских струк ту ра ко је оне мо гу ћа ва ју да он до ђе до 
из ра жа ја? На осно ву до са да шњег ис ку ства, на жа лост, де лу је 
да не ма мо мно го осно ва да се на да мо ни од го вор но сти, а ка-
мо ли по жр тво ва но сти од стра не на ше ква зи-ели те. Ми се, за 
раз ли ку од Ру си је, још ни са „бе лом ку гом“ ни смо ухва ти ли 
у ко штац. А пред Ср би јом, и срп ским на ци о нал ним и др жав-
ним про сто ром у це ли ни (Р. Срп ска, Цр на Го ра), на ла зе се – и 
без ана ли зе ко јом смо се ба ви ли, а ко ја ука зу је на (мо гу ћи) 
спољ ни оквир у ко ме ће се и срп ски на род на ла зи ти, то ско ро 
сви зна мо – го ди не пу не ве ли ких иза зо ва.
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