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РУСИЈА И ЗАПАДНИ БАЛКАН ИЗ ГЕОПОЛИТИЧКЕ, 
ДЕМОГРАФСКЕ И ЕКОНОМСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

RUSSIA AND THE WESTERN BALKANS FROM GEOPOLITICAL, 
DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC PERSPECTIVE 

Abstract: The Western Balkans is a language formation of bureaucrats from 
the European Union, which is made up of the former Yugoslavian region, without 
Slovenia, but with Albany. 

Political influence of Russia on the Western Balkans resides mostly on three 
pillars. The most important one is the privileged position it has as a permanent 
member of the UN Security Council. The second pillar is a historical, cultural and 
political connection of Russia with the people and nations in the Southeast Europe, 
who have Orthodox tradition. The third pillar Russia relies on in the Western Bal-
kans is its growing economic significance for the countries in the region. Russia is 
the leading provider of energy in the region and is more present as an investor and 
trade partner. 

The growth of economic importance of Russia in the Southeast Europe creates 
a new space for it to realize its political interests in the region. 

After financial appearance of Russia in times of high-priced raw materials in 
international trade, Russia has not only become a demanded trade partner in the 
energetics of Southeast Europe, but in the meantime many Russian companies have 
begun to invest in industry, tourism, banking and other economy areas in the region. 

Modern trends of population dynamics of Russia and Western Balkan coun-
tries, especially Serbia, show that, from the European aspect, this region is a specific 
one. On the one hand, the Western Balkans is becoming more hegemonic, and at 
the same time in many domains its differentiation is increasing in relation to most 
European countries. On the other hand, with the break-up of the Soviet Union, a lot 
of Russian people remained outside the borders of Russia. During the last decades 
the level of birthrate has dropped to the level of highly developed European coun-
tries, while the level of death rate has increased, and average human lifespan has 
decreased. 
*   Аутор је редовни професор демографије Универзитета у Источном Сарајеву



164 Стево Пашалић: Русија и западни Балкан из геополитичке, демографске...

Current political and social-economic opportunities show that it is difficult to 
expect in the medium term, especially long term, a noticeable improvement in demo-
graphic situation, both in the Western Balkans and in Russia, although Russia has 
initiated at the beginning of the 21st century an active demographic politics, which 
along with the increase of life and social standard gives results. 

The Western Balkans in the next few decades will be mainly marked with pop-
ulation decrease and its intensive aging. 

Although the Western Balkan and Russian demographic future seem pretty 
dismal, we think that speedy economic transitions, taking over long-term sector poli-
tics, as well as a successful implementation of measures for enticing birth, could 
slow down unfavorable trends, which would create conditions for gradual demo-
graphic, and any other recovery in the region. 

Сажетак. Западни Балкан је језичка творевина бирократа из Европске 
уније, која означава подручје бивше Југославије, без Словеније, али са Алба-
нијом.

Политички утицај Русије на Западни Балкан почива највећим дијелом на 
три стуба. Најважнији је привилегована позиција као сталне чланице Савјета 
безбједности УН. Други стуб је историјска, културна и политичка повезаност 
Русије са народима и државама у Југоисточној Европи које имају православну 
традицију. Трећи стуб на који се Русија ослања на западни Балкан је њен рас-
тући привредни значај за државе овог подручја. Русија је водећи снабдјевач 
енергије за регион и све више се јавља и као инвеститор и трговински партнер.

Раст економског значаја Русије за Југоисточну Европу отвара јој нови 
простор да остварује своје политичке интересе у том региону.

Након финансијског јављања Русије у вријеме високих цијена сировина 
у међународној трговини, Русија не само што је постала тражен привредни 
партнер у енергетици Југоисточне Европе, већ су у међувремену многобројна 
руска предузећа почела да инвестирају у индустрију, туризам, банкарство и 
друге привредне области у региону.

 Савремени трендови популационе динамике Русије и западнобалканских 
земаља, посебно Србије, указују да се, са европског аспекта посматрано, још 
увијек ради о једном специфичном подручју. С једне стране, Западни Балкан 
постаје све хомогенији, а истовремено у многим доменима се повећава његова 
диференцираност у односу на већину европских земаља. С друге стране, рас-
падом Совјетског Савеза, много руског становништва остало је ван граница 
Русије. Током последњих деценија ниво наталитета Русије пао је на ниво ви-
сокоразвијених земаља, док је ниво смртности повећан, а просјечни људски 
вијек се смањио.

Актуелне политичке и друштвено-економске прилике упућују да је на 
средњи, а посебно на кратки рок тешко очекивати примјетнија побољшања 
демографске ситуације, како на Западном Балкану, тако и у Русији, иако је 
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Русија почетком 21. вијека покренула активну демографску политику, која уз 
повећање животног и социјалног стандарда даје прве резултате.

Западни Балкан наредних неколико деценија ће углавном бити обиљежен 
смањивањем становништва и његовим интензивним старењем.

Иако западнобалканска и руска демографска будућност дјелују прилично 
суморно, сматрамо да би убрзане економске транзиције, предузимање дуго-
рочних секторских политика, као и успјешно спровођење мјера за подстицај 
рађања, могли да успоре неповољне трендове, чиме би били створени услови за 
постепени демографски али и сваки други опоравак овог региона. 

Увод

Политика Русије протеклих година очигледно није увијек добро про-
цијењена. Руске примједбе на америчке препоруке и политику западних зе-
маља током постјугословенске кризе по правилу су потискиване као изјаве за 
употребу у унутрашњој политици. Истовремено се рачунало да ће Русија попу-
стити или да једноставно неће бити способна да изнуди друга рјешења. 

Када је у Вашингтону пала одлука у корист ‘’надгледне независности’’ 
Косова и Метохије, Запад се надао, или је чак био убијеђен да на крају Русија 
неће ставити вето на тај приједлог Запада. Као што је познато, та очекивања 
нису се испунила. Без одлуке Савјета безбједности Уједињених нација, која 
због блокаде Русије нису донијета, нови статус Косова и Метохије остаје спо-
ран не само политички, него и са гледишта међународног права. Резултати које 
ЕУ жели да постигне на Западном Балкану се не остварују, или се у великој 
мјери отежано остварују, ако се превиде могућности Русије да у том дијелу 
Европе суодређује политичке токове.

Због ширења америчког утицаја, Русија себе види изложену опасности 
да буде постепено потиснута из Југоисточне Европе. САД су послије раздобља 
хладног рата и током постјугословенских конфликата знатно прошириле своје 
политичко присуство на Западном Балкану и преко билетарних безбједносно-
политичких веза и НАТО-а скоро зацементирале своје геостратешко преи-
мућство у региону.

Руски стратези виде учвршћивање америчке моћи и ширење НАТО-а у 
Југоисточној Европи као дио великог плана Вашингтона да ‘’опколи’’ Русију. 
На притисак којем мисли да је изложена од стране САД, Русија реагује поја-
чаним напорима како би поново стекла утицајну позицију у међународним од-
носима. С руске тачке гледишта, то би могло да успије управо на Западном 
Балкану, на коме дјелују три фактора, који дају подстрека остварењу руских 
интереса.

Пошто се након распада Совјетског Савеза између Балтичког и Црног 
мора успоставио непрекидан ланац држава чланица НАТО-а, Русија више не 
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може да рачуна с тим да је у стању да своју војну моћ протеже до Јадранског 
мора. Ипак, Русији остаје могућност да Србију држи даље од Сјевероатлан-
тског пакта и да је тијесно политички веже за себе. Поред тога неизвјесно је 
да ли би Срби у Босни и Херцеговини пристали на улазак БиХ у НАТО. Све 
друге државе региона се оријентишу према САД, тако да су или већ чланице 
Атлантске алијансе, или су на путу ка чланству. 

Данас, само Србија, као највећа и најмногољуднија република бивше Ју-
гославије, је без чврсте везе са САД и НАТО-ом. За дио становништва и дио по-
литичке и културне елите, Русија је из идеолошких разлога боља алтернатива 
од евроетлантске интеграције. Неспороно, пошто су се САД и водеће западне 
државе ставиле на другу страну. Србија без руске помоћи у Савјету безбјед-
ности не може да одржи свој захтјев да се у складу са међународним правом 
Косово и Метохија сматра дијелом њене територије. Аналогно томе, ако би 
остали без руске подршке, Срби у БиХ не би могли да се надају да ће одржати 
своје право на Републику Српску, у великој мјери аутономни ентитет унутар 
БиХ. Тиме Русији остаје могућност да дјелује барем као политички помагач 
Србије и Срба и да тако има битан утицај на Западном Балкану. 

Политички утицај Русије на Западном Балкану

Политички утицај Русије на Западном Балкану почива највећим дијелом 
на три стуба. Најважнији је привилегована позиција Русије као сталне чланице 
Савјета безбједности УН. Захваљујући праву вета, Русија може да блокира све 
процесе којима управљају Uједињене нације на Западном Балкану, уколико се 
они супростављају политичким циљевима Русије. Тако је Русија 2007. године 
онемогућила настојања западних држава да у Савјету безбједности UН дају 
међународно-правни легитимитет самосталности Косова и Метохије.

Други стуб је историјска, културна и политичка повезаност Русије са на-
родима и државама у Југоисточној Европи које имају православну традицију. 
Русија очигледно рачуна да ће се такав солидарни однос наставити и са оним 
државама у Југоисточној Европи које су већ чланице Сјеверноатлантског пакта 
(НАТО) и Европске уније, или су донеле одлуку о приступању тим интегра-
цијама.

Трећи стуб на који се Русија ослања на Западном Балкану је растући при-
вредни значај Русије за државе овог подручја. Русија је водећи снабдјевач енер-
гије за регион и све више и као инвеститор и трговински партнер.

Русија је искористила распламсале расправе око међународног правног 
статуса Косова и Метохије 2005. године и кризу у односима Србије и ЕУ како 
би поново ближе везала Србију за себе и како би ојачала сопствену позицију 
у међународним односима. Uбрзо након почетка преговора под окриљем УН о 
будућем статусу Косова и Метохије, Русија је дала до знања да се не може више 
рачунати са руским попуштањем као у ранијим сличним случајевима. 
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Исход дипломатског натезања око статуса Косова и Метохије 2008. го-
дине показао је да САД нису вољне да уваже настојање Русије да себи оси-
гура међународну позицију у Југоисточној Европи. Игнорисани су преговори 
Русије, чак и пошто је постало јасно да ће Русија у Савјету безбједности УН 
блокирати западни план за независност Косова и Метохије. Америчке дипло-
мате су јасно ставиле до знања да је питање Косова и Метохије за њих питање 
одговорности за безбједност тог дијела Европе и континента у цјелини. Насу-
прот томе, процјена је да Русија нема такве интересе, да она чак није ни сусјед-
на земља Србије, већ је веома удаљена од ње. Русија и САД не би требало да 
покушавају да продру у ‘’двориште’’ неком другом. Русија, међутим, управо 
покушава, што је за САД неприхватљиво, став је америчких дипломата.

Насупрот томе, Русија близину Југоисточне Европе и границе Русије 
истиче као битну околност према којој се мјери стратешки значај региона за 
Русију. Други чиниоци на којима је утемењен посебан интерес Русије за Југо-
источну Европу су историјска традиција, као и културна и вјерска повезаност 
руског народа са народима Балкана. Ови ставови се од свих држава Западног 
Балкана највише односе на Србију и Црну Гору и одмах је уз одобравање при-
хваћен од стране проруских снага у Србији. 

Када је у питању БиХ, дубљи разлог за прекид дипломатског консензуса 
Русије са Западом је то што, према увјерењу Русије, САД спроводе преко висо-
ког представника, уз помоћ неколико држава ЕU, укидање Републике Српске, 
онако како то захтијева бошњачка већина. Тиме се ревидира Дејтонски спора-
зум из 1995. године. Политичко руководство Срба у БиХ, пак, тражи и наилази 
на подршку Русије, чиме Русија настоји да задржи и ојача утицај у овом дијелу 
западног Балкана. Uз то, руске фирме су углавном довеле петрохемију у Репу-
блици Српској под своју контролу, а најављене су даље инвестиције, тако да 
може да се очекује јачање политичког утицаја Русије. 

Економски значај Русије за Западни Балкан

Раст економског значаја Русије за Југоисточну Европу отвара јој нови 
простор да остварује своје политичке интересе у том региону. Већ се испоста-
вило да одлучујућа улога Русије за очување енергетске безбједности већине 
држава Југоситочне Европе не оставља тим земљама други избор него да траже 
политичке договоре са Русијом, иако то не наилази увијек на одобравање у Ва-
шингтону и Бриселу. Најбољи примјер за то је учешће скоро свих држава Југо-
источне Европе у изградњи руско-италијанског гасовода ‘’Јужни ток’’, упркос 
озбиљним приговорима САД.

Већ 2005. године отворене су прве бензинске пумпе руског нафтног ги-
ганта Лукоил у Србији. То је био догађај на који западна јавност није обратила 
велику пажњу, али у којем се, ретроактивно, може препознати почетни сигнал 



168 Стево Пашалић: Русија и западни Балкан из геополитичке, демографске...

за привредну офанзиву Русије у цијелој Југоисточној Европи. Годишње испо-
руке природног гаса у овај регион достигле су 73 милијарде м3, што је при-
ближно половина количине коју је Русија испоручивала ЕУ.1 

Након финансијског јачања Русије у вријеме високих цијена сировина у 
међународној трговини, Русија не само што је постала тражен привредни пар-
тнер у енергетици Југоисточне Европе, већ су у међувремену многобројна рус-
ка предузећа почела да инвестирају у производњу машина и моторних возила, 
добијање обојених метала, туризам, банкарство и друге привредне области у 
региону. Упркос свјетској економској кризи, која је потом погодила Русију и 
Југоисточну Европу, Русија већ на основу свог јаког положаја у енергетици 
располаже битном предношћу на основу које на дуги рок остаје незамјењив 
привредни партнер и самим тим неминовно и незаобилазна политичка величи-
на у Југоисточној Европи.

За најмању државу у региону Црну Гору, економска зависност од руских 
партнера достигла је критичан ниво. Руски привредници су у овој земљи са око 
650.000 становника до сада инвестирали двије милијарде америчких долара. 
Приближно 30.000 руских држављана је у овој малој планинско-јадранској зе-
мљи купило земљиште и станове. 

Друге државе у региону нису, истина, успоставиле тако блиске везе са 
руским партнерима. Руске фирме су, међутим, малтене свугдје снажно за-
ступљене у петрохемији, а понегдје играју главну улогу. Тако Зарубежнефт 
посједује најзначајнија предузећа петрохемијске индустрије у Републици Ср-
пској, док је велики руски концерн нафте Лукоил водећи за испоруку сирове 
нафте и горива на Западном Балкану, а Газпром доминира тржиштем природ-
ног гаса.2

Баш као и остатак Европе и државе Југоисточне Европе ће у блиској бу-
дућности морати да увозе још више нафте и земног гаса. ЕУ тренутно покрива 
трећину својих потреба за нафтом и половину за гасом из Русије (друге двије 
земље из којих стиже гас су Норвешка и Алжир). За већину држава Југоисточне 
Европе извјесно је да ће снабдијевање енергијом моћи да обезбиједе само у до-
говору са Русијом. Зато се државе Западног Балкана, као и сви други купци на 
међународним тржиштима енергетских сировина, труде да склопе дугорочне 
стабилне уговоре са руским испоручиоцима. И Русији је стало да још више по-
већа извоз енергије, како би прикупила средства која су јој потребна за набавку 
западне технологије.3 За Југоисточну Европу јављају се двије посљедице, с јед-
не стране, регион ће у будућности добити на значају као транзитни коридор за 
снабдијевање дијелова континента енергијом из Русије. С друге стране, земље 
1   Подаци који су изнијети на Енергетском самиту Југоисточне Европе, одржаном 2007. год. У 
Загребу
2   На Газпром отпада 85% руске производње природног гаса. Руска држава држи приближно 
50% акција Газпрома, остатак припада домаћим и страним инвеститорима.
3   Видјети: Владимир Милов, Russia and the West. The Energy Factor, Washington: Center for Stra-
tegic and International Studies, 2008.
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Југоисточне Европе мораће више да узимају у обзир интересе Русије да би о 
њима водиле рачуна приликом утврђивања енергетских коридора и задовољи-
ле сопствене потребе.

Већина држава Југоисточне Европе, без обзира да ли су већ чланице ЕУ 
или кандидати за чланство, предузеле су обухватне политичке мјере, како би 
стекле корист од ‘’Јужног тока’’. Бугарска је 2008. године потписала обимни 
привредни уговор у којем пројекат ‘’Јужног тока’’ заузима централно мјесто. 
Крајем 2007. године уговорена је продаја 420 руских оклопних транспортера 
Грчкој, једној од чланица НАТО-а. А када је почетком 2008. године постало 
извјесно да ће Србија учествовати у изградњи ‘’Јужног тока’’, државни врх 
Хрватске је започео промјену стратегије у енергетској политици, која је подра-
зумијевала поновно приближавање Русији. Предвиђена је и изградња крака на-
фтовода ‘’Дружба Адрија’’ који би ишао до хрватских лука на Јадрану. Повећа-
на је испорука земног гаса за Хрватску са 1,15 на 2,6 милијарди м3 годишње, 
почевши од 2010. године. Поред тога, руски концерн најавио је да ће се гасовод 
‘’Јужни ток’’ простирати и територијом Хрватске.

 

Карта бр. 1 – Енергетска безбједност у Европи – стање и перспективе.
 Cиrиh: Center for Securиty Studиes, 2008. 
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Русија по попису становништва из 2002. године има 145.164.000 ста-
новника. То значи да је у односу на 1989. годину када је у Русији живјело 
147.022.000 становника, дошло до стагнирања и чак смањења апсолутног броја 
становника.4 Ове цифре су за Русе још поразније ако се додају још два факто-
ра. Прво, у државу Русију се уселило механичким приливом више становника 
него што се иселило. Досељеници су претежно руске националности из бив-
ших совјетских република, највише из Централне Азије и у мањој мјери из 
Закавказја. Овај елеменат је знатно умањио прегледност негативног природног 
прираштаја руског народа. Руса у укупној популацији у земљи има око 80%, а 
са Uкрајинцима и Бјелорусима 83%. 
4   Последњи подаци Информативно-статистичког алманаха, 2003.
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Битан фактор је и то да је у Русији углавном наглашен виши наталитет 
већине неруских народа него Руса, а нарочито се то односи на муслиманску по-
пулацију. Реално је да европски народи ма гдје живјели данас, имају упадљиво 
мањи наталитет од ‘’небјелаца’’.

Као унутрашњи проблем, руску демографију посматрамо у контексту 
тенденције даљег процентуалног удјела Руса у популацији земље. Тај проце-
нат је данас 80%, међутим ако би се демографске тенденције из деведесетих 
година наставиле и у сљедећим деценијама, дошло би до озбиљних поремећаја 
у демографској структури Руске Федерације. С друге стране, партиципација 
муслиманског дијела становништва у земљи (у Русији има око 12% мусли-
мана) се стално повећава, мада се чини да њен удио није тако висок и да ће 
требати много година да он пређе удио једне петине или четвртине укупног 
становништва.5 

Крај 20. и почетак 21. вијека представља, мање, више, за све земље За-
падног Балкана, изузетно историјско раздобље. То је, не само због веома важ-
них политичких, друштвених, економских промјена, већ и због одвијања врло 
значајних демографских процеса. Популациони трендови из последње двије 
деценије (1990-2010) су у великој мјери били условљени промјенама у друш-
тву, које су, неријетко, имале прави револуционарни карактер. Међутим, они 
представљају и резултат демографског развитка у претходним деценијама, по-
себно од завршетка Другог свјетског рата, а без сумње ће се значајно одразити 
и на будућа демографска кретања у региону. У том погледу од највећег значаја 
су промјене броја становника, затим обје природне, као и миграционе компо-
ненте кретања становништва, али и трансформација старосне структуре.

Табела 1. Број становника земаља Западног Балкана

 Извор: База података Еуростата

5   Овај проблем обрађен је у Патрик Бјукенен ‘’Смрт Запада’’, Београд, 2005.

Подручје - земља 2000. 2005. 2009. Повећање- 

Смањење 

Iндекс 

2000=1,0

Албанија 3,115.817 3,134.975 3,170.048      54.231 1,02 

Босна и Херцеговина 3,753.091 3,843.514 3,843.514      90.423 1,02 

Македонија 2,021.578 2,035.196 2,048.619      27.041 1,01 

Црна Гора    610.610    622.978    630.095      19.485 1,03 

Хрватска 4,497.735 4,443.901 4,435.056     -62.679 0,99 

Србија (без КиМ) 7,527.952 7,456.050 7,334.935   -193.017 0,97 

Косово (UМНIК) 1,886.000 2,100.000 2,153.139     267.139 1,14 

    
 Извор: База података Еуростата 
 
 I у земљама у којим је дошло до смањења становништва постоје разлике у 
чиниоцима који су непосредно условили депопулацију. U Хрватској, смањење 
становништва је дошло како због негативног природног прираштаја, тако и због 
негативног миграционог салда. С друге стране, у Србији је смањење становништва 
настало као искључива посљедица негативног природног прираштаја, јер је истовремено 
број досељених премашио број одсељених (остварен је позитиван миграциони салдо). За 
подручје Косова и Метохије не постоје, или нису довољно поуздани званични подаци 
пописа о укупном броју становника, док су подаци о природном кретању расположиви 
само до 1997. године и то непотпуни. 
 
 За Босну и Херцеговину се, такође, не располаже подацима демографске 
статистике за ратни период (1992-1995), али је сасвим извјесно да су, посматрано у 
цјелини, били негативни, прије свега миграциони салдо, тако и последњих година и 
природни прираштај.  

 

          Табела 2. Uкупни демографски губици у БиХ (1991 - 2011) 
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И у земљама у којим је дошло до смањења становништва постоје раз-
лике у чиниоцима који су непосредно условили депопулацију. У Хрватској, 
смањење становништва је дошло како због негативног природног прира-
штаја, тако и због негативног миграционог салда. С друге стране, у Србији је 
смањење становништва настало као искључива посљедица негативног природ-
ног прираштаја, јер је истовремено број досељених премашио број одсељених 
(остварен је позитиван миграциони салдо). За подручје Косова и Метохије не 
постоје, или нису довољно поуздани званични подаци пописа о укупном броју 
становника, док су подаци о природном кретању расположиви само до 1997. 
године и то непотпуни.

За Босну и Херцеговину се, такође, не располаже подацима демографске 
статистике за ратни период (1992-1995), али је сасвим извјесно да су, посматра-
но у цјелини, били негативни, прије свега миграциони салдо, тако и последњих 
година и природни прираштај. 

Табела 2. Укупни демографски губици у БиХ (1991 - 2011)

Извор: Пашалић, С. ‘’Демографски губици у БиХ 1991-2011.’’, МКСЈ, Хаг, 2011.

Према томе, ако се од очекиваног броја становника (у условима да није 
било рата) у 2011. години, одузму укупни демографски губици од 898 637 ста-
новника, стварни процијењени број становника у БиХ данас износи око 3 765 
363, што је мање од процјена Агенције за статистику БиХ ( половином 2010., 3 
843 126 становника).

Покушамо ли, упркос проблемима методолошке упоредивости и вјеро-
достојности неких извора података, рашчланити досад приказане податке по 
ентитетима, односно мањим територијалним јединицама, добићемо укупне де-
мографске губитке и за мање просторне јединице унутар БиХ.

 

 

Класификација  демографских 
губитака 

укупни 
демографски
губици 

       % 

Стварни  ратни  губици 110 000 12,24 

Чисти демографски губици 140 750 15,67 

Миграциони демографски 
губици 

647 887 72,09 

Укупни  демографски  губици 898 637 100,00 

 

                Извор: Пашалић, С. ''Демографски губици у БиХ 1991-2011.'', МКСЈ,  Хаг, 2011. 
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Табела 3. Демографски губици по ентитетима (1991-2011)

Извор: Пашалић, С.: ’’Демографски губици у БиХ 1991-2011.’’, МКСЈ, Хаг, 2011.

Укупни демографски губици Републике Српске од 306.307 становника, 
по дефиницијама демографских губитака су:

 -директни ратни демографски губици...........................34.500
 -чисти демографски губици (губици наталитета)........46.447
 -миграциони демографски губици.............................. 225 3906.

Код Русије, као проблем према окружењу, можемо посматрати чињеницу 
да се Русија граничи са многољудним и често густо насељеним државама и 
народима. У том правцу је нарочито изражен случај са Кином и у нешто мањој 
мјери са Јапаном и Корејом. То су далекоисточни народи који немају тако ве-
лики наталитет као муслиманске популације, али су веома бројни и густо на-
сељавају своје области према Русији. С руске стране је додатни проблем што су 
управо источни Сибир и Далеки исток слабо насељене области у Русији. Иако 
ови далекоисточни народи нису до сада изразили посебне претензије према 
руској територији и ревизији границе, реална геополитичка опасност у будућ-
ности за Русију са те стране постоји. Посебан је случај са околним мусли-
манским народима на јужним руским границама. То се односи на претежно 
исламски Блиски и Средњи исток. Веома је повољно за Русију да се широком 
границом ка Средњој и Централној Азији граничи искључиво са пространим 
Kазахстаном, који је у сјеверној половини настањен већинским руским станов-
ништвом.

По броју становника Русија је тренутно на осмом мјесту у свијету. Да-
леко испред су двије азијске земље Кина и Индија, потом САД, Индонезија, 
Бразил, Бангладеш и Пакистан. У наредним деценијама још један број земаља 
ће претећи Русију, па су прогнозе да 2050. године Русије неће бити међу 12 

6   Пописом избјеглица у Србији 2001. године, из БиХ је било 165 811 избјеглица, а пописом ста-
новништва 2002. године нешто више од 135 000.

 Број 
становника
1991. 

Очекивани 
број  
становника 
2011. 

Демографски 
губици 

Стварни 
број 
становника 

Република Српска 1 569 332 1 664 332 306 307 1 358 025 

Федерација БиХ 2 720 074 2 894 641 564 391 2 330 250 

Дистрикт Брчко      87 627    105 027   27 939     77 088 

Uкупно: 4 377 033 4 664 000 898 637 3 765 363 

   

           Iзвор: Пашалић, С : ''Демографски губици у БиХ 1991-2011.'', МКСЈ, Хаг, 2011. 

   

   Uкупни демографски губуци Републике Српске од 306.307 становника, по 
дефиницијама демографских губитака су: 

 -директни ратни демографски губици...........................34.500 

 -чисти демографски губици (губици наталитета)......... 46.447 

 -миграциони демографски губици.............................. 225 3907. 

 
 Код Русије, као проблем према окружењу, можемо посматрати чињеницу да се 
Русија граничи са многољудним и често густо насељеним државама и народима. U том 
правцу је нарочито изражен случај са Кином и у нешто мањој мјери са Јапаном и Корејом. 
То су далекоисточни народи који немају тако велики наталитет као муслиманске 
популације, али су веома бројни и густо насељавају своје области према Русији. С руске 
стране је додатни проблем што су управо источни Сибир и Далеки исток слабо насељене 
области у Русији. Iако ови далекоисточни народи нису до сада изразили посебне 
претензије према руској територији и ревизији границе, реална геополитичка опасност у 
будућности за Русију са те стране постоји. Посебан је случај са околним муслиманским 
народима на јужним руским границама. То се односи на претежно исламски Блиски и 
Средњи исток. Веома је повољно за Русију да се широком границом ка Средњој и 
Централној Азији граничи искључиво са пространим Kазахстаном, који је у сјеверној 
половини настањен већинским руским становништвом. 
 
 По броју становника Русија је тренутно на осмом мјесту у свијету. Далеко испред 
су двије азијске земље Кина и Iндија, потом САД, Iндонезија, Бразил, Бангладеш и 
                                                            
7 Пописом избјеглица у Србији 2001. године, из БиХ је било 165 811 избјеглица, а пописом становништва 
2002. године нешто више од 135 000. 
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најмногољуднијих земаља свијета, али ће на ту листу доћи Етиопија, ДР Конго, 
Иран и Мексико.

Када посматрамо структуру становништва Русије по полу (2002) запажа-
мо да је број жена нешто већи. Наиме, од 145.164.000 становника на мушкарце 
отпада 67.604.000, а на жене 77.560.000, што значи да жена има чак 10 милиона 
више. Ако дубље уђемо у анализу овог феномена можемо закључити да ова 
диспропорција у броју између два пола је резултат великих демографских гу-
битака СССР за вријеме Другог свјетског рата и дијелом на основу чињенице 
да жене дуже просјечно живе од мушкараца.

Када говоримо о периоду од краја деведесетих година, када долази до 
извјесног застоја у негативним тенденцијама демографског прираста важно је 
напоменути да је овај процес веома повезан са економским јачањем Русије. У 
овом временском периоду Русија доживљава снажан успон који кореспондира 
са предсједничком владавином Владимира Путина. Високе стопе раста привре-
де износиле су просјечно око 6%, док је 2004. била чак и виша. Држава користи 
раст својих прихода мудро подижући резерве нафте, враћајући дугове, ства-
рајући стабилизационе фондове, што, уз присутан економски полет, доприноси 
даљем побољшању инвестиционе климе. Успјеси у економији имају директну 
повезаност са извјесним побољшањем услова за живот широких слојева ста-
новништва, а у том погледу су запажени и први помаци у борби против ‘’бијеле 
куге’’. Тако је стопа фертилитета доживјела заустављање свог даљег пада и 
чак се тренутно поправила на 1,6 по једној фертилној жени, али што је и даље 
недовољно за просту репродукцију становништва.

Коначно, када закључујемо овај феномен демографије у случају савреме-
не Русије, можемо констатовати да је број становника за Русију посебно важан 
као један од главних елемената ‘’тврде моћи’’ са аспекта науке о међународним 
односима. 

 Русија има релативно скромних 145 милиона становника на простран-
ству од 17,1 милион км2, па би даље смањење или чак стагнација броја ста-
новника било контрапродуктивно за њено мјесто велике силе у свијету, као 
и евентуалне покушаје да се та позиција ојача. Стога је реално што је држава 
покренула низ акција за заустављање демографског пада и за очекивати је да 
она и будућности настави ту борбу.

Од 1990. године, негативан природни прираштај међу земљама Западног 
Балкана, имале су Србија и Хрватска, а од 2007. године придружила им се и Бо-
сна и Херцеговина. У осталим земљама региона (Албанија, Македонија, Црна 
Гора) природни прираштај становништва био је континуирано позитиван. Исто 
важи и за подручје Косова и Метохије.

Док се за опадање природног прираштаја може рећи да представља на-
ставак дугогодишњих трендова који су били присутни на цјелокупном про-
стору Балкана, интензивирање миграционих токова, а посебно спољних, је 
представљало изненадан феномен. Њихова масовност је утицала да миграције 
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током 1990-тих постану доминантна компонента кретања становништва Бал-
кана (изузев Македоније и Црне Горе). У бившим југословенским републи-
кама предзнак миграционог салда није био истовјетан и поред идентичности 
главних детерминанти миграционих кретања становништва. БиХ, Македонија, 
Хрватска и Црна Гора, су у раздобљу између последња два пописа имале нега-
тиван миграциони салдо, а Србија позитиван.

Примјетно осиромашење највећег дијела становништва, велики пораст 
незапослености, посебно жена и младих, погоршање општих стамбених при-
лика, реално вишеструко смањени и нередовни приливи новчаних принадлеж-
ности на име дјечијег и материнског додатка, општа несигурност и политичка 
нестабилност праћена распадом бивше заједничке земље и ратовима који су 
се водили на југословенским просторима су само неки од фактора који указују 
на нагло погоршавање друштвено-економских прилика током 1990-тих, чиме 
је створен врло неповољан општи амбијент који је у великој мјери утицао на 
одвраћање родитеља од доношења одлуке о рађању. Стопа укупног фертилите-
та је у већини земаља Западног Балкана приближна европском просјеку (1,3), 
изузев Албаније и Македоније, гдје је он изнад тог просјека.

Демографија је тренутно најслабији фактор и у структури руског друш-
тва, а и руске геополитике у цјелини. Прогнозе демографа указују да природни 
прираштај европских народа као и њихових потомака на другим континенти-
ма, заостаје у односу на друге народе и расе, а нарочито у односу на исламско 
становништво. Зато је посебно питање државна политика материјалне и прав-
не подршке породицама и породиљама са више од два дјетета, што се пока-
зало дијелом успјешним у неким европским земљама. Стога се сматра веома 
важним што је током 2006. године формиран Демографски фонд, за дугорочни 
материјални подстицај породицама са више дјеце (укључујући и премију од 
10.000 $ за свако ново дијете).

Руски модел у области демографије, за заустављање депопулације, мо-
гао би бити интересантан и за земље Западног Балкана, посебно за Србију и 
Републику Српску. Он се састоји у подстицајним мјерама државе према расту 
наталитета, али и низу мјера помоћи сиромашним слојевима у циљу смањења 
преране смрти. 

Међутим, главна разлика између савремене Русије и земаља Западног 
Балкана, је у чињеници да у западнобалканским земљама није забиљежен ни 
изблиза економски полет и успјех као у Русији. Слабија економска подлога 
већине западнобалканских земаља може и даље бити највећа препрека у борби 
против депопулације, уколико се управо у правцу раста привреде не забиљеже 
важнији резултати сљедећих година.
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Закључак

Проблем ниског или негативног природног прираштаја становништва 
Русије и већине земаља Западног Балкана, посебно је значајан са геополитич-
ког аспекта, имајући у виду статус Руске Федерације као велике силе. Интен-
зивне мјере за превазилажење овог проблема различитим мјерама у Русији, 
довело је до резултата да је стопа фертилитета зауставила свој пад и чак се по-
правила на 1,6 у односу на ранијих 1,4 што се може сматрати као велики успјех 
у року од свега неколико година.

Савремени трендови популационе динамике земаља Западног Балкана 
указују да се, са европског аспекта посматрано, још увијек ради о једном врло 
специфичном подручју. Западни Балкан постаје демографски све хомогенији, а 
у многим доменима се повећава његова диференцираност у односу на већину 
европских земаља. Та различитост се у последње двије деценије (1990-2010) 
огледала кроз погоршање демографских прилика у региону, како апсолутно, 
тако и релативно у односу на промјене које се одвијају у већини других европ-
ских земаља.

Савремени демографски тренутак, али и актуелне политичке и друштве-
но-економске прилике упућују да је на средњи, а посебно на кратки рок, тешко 
очекивати примјетније побољшање демографске ситуације у већини земаља 
Западног Балкана. Резултати најновијих пројекција становништва за период 
до половине 21. вијека указују да ће на Западном Балкану наредних неколико 
деценија углавном бити обиљежено смањење становништва и његово врло ин-
тензивно старење.
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