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* Сту дент док тор ских сту ди ја со ци о ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду. 

** Рад пред ста вља про ши ре ну и ре ви ди ра ну вер зи ју ра да на срп ском је зи ку, 
пр во бит но из ло же ног на ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји „Euro pean 
Con fe ren ce on Po li ti cal At ti tu des and Men ta li ti es – EC PAM’ 2012”, одр жа ној од 
3. до 5. сеп тем бра 2012. го ди не у Бу ку ре шту, Ру му ни ја.

СтефанЈанковић*

БУ ДУ ЋИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ОБРАСЦИ И 
БАЛ КАН СКЕ ДР ЖА ВЕ - ПРЕДВИЂАЊЕ 

ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ КО ЛИН СОВЕ 
ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КЕ ТЕ О РИ ЈЕ**

Са же так

Рад пру жа пред ви ђа ње бу ду ћих ге о по ли тич ких обра за
ца ко ји се ти чу бал кан ских др жа ва, и то пу тем (ме то до
ло шког) про ши ре ња прет по став ки ко је ну ди ге о по ли тич ка 
те о ри ја Рен да ла Ко лин са, у ви ду кон струк ци је Ин дек са ге
о по ли тич ке по зи ци је. У це ли ни, по ка зу је се да су бал кан ске 
др жа ве ду го роч но ис кљу че не из мо гућ но сти сти ца ња ку му
ла тив них пред но сти као пред у сло ва да ље екс пан зи је. Услед 
то га, њи хо ва по зи ци ја у струк ту ри ге о по ли тич ких од но са 
им да је ка рак тер уну тра шњих др жа ва, ко је уко ли ко ни
су под ре ђе не екс пан зив ној си ли, по кре ћу ем пи риј ски по твр
ђен низ кон фр он та ци ја и фраг мен та ци ја на ма ње је ди ни це. 
Ипак, ана ли за је по ка за ла да се Европ ска уни ја мо же услов но 
од ре ди ти као екс пан зив на си ла у да том ге о по ли тич ком кон
тек сту. Сто га, од нос Бал ка на и Европ ске уни је по ка зу је те
ку ћи про цес про ши ри ва ња екс пан зив не си ле, услед че га се ба
рем у сред њо роч ном пе ри о ду мо же оче ки ва ти опа да ње или 
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за мр за ва ње су прот ста вље но сти, као и фраг мен та ци ја на 
ма ње је ди ни це ко је ка рак те ри шу уну тра шње др жа ве по пут 
бал кан ских. Сва ка ко, овај тренд је усло вљен прет по став ком 
да Европ ска уни ја по се ду је ре ла тив но ко хе рен тан ге о по ли
тич ки ин те рес. 
Кључ не ре чи: ге о по ли ти ка, пред ви ђа ње, др жа ва, Бал кан, ин

декс ге о по ли тич ке по зи ци је.

Увод

Епи сте мо ло шке по сле ди це не у спе ха пред ви ђа ња сло ма 
со ци ја ли зма се и по сле ви ше од 20 го ди на ја вља ју као да-
ле ко се жне и, из ме ђу оста лог, на во де на ак ту е ли за ци ју скеп-
тич ког ре ла ти ви зма у дру штве ним на у ка ма,1 ко ји до дат но 
до при но си за не ма ри ва њу јед ног од прет по ста вље них ци ље-
ва те о риј ских на у ка, а то је да ва ње ста бил них и одр жи вих 
пред ви ђа ња као де ла ши рег на уч ног об ја шње ња.2 Ис пи ти ва-
ње и раз ви ја ње пре дик тив них по тен ци ја ла дру штве них на у-
ка се сто га ја вља као дво стру ко ва жно: нај пре као ева лу а ци ја 
ва ља но сти да те те о ри је, ка ко се пред ви ђа ња из во де у фор ми 
те сти ра ња прет по став ки, а за тим и као оп ште утвр ђи ва ње 
са знај них до ме та, где иден ти фи ка ци ја „гра ни ца на шег са-
зна ња ни је про гла ше ње не у спе ха”,3 већ је на про тив, са знај ни 
до при нос. 

Иако не ужи пред мет ин те ре со ва ња овог ра да, ове на-
по ме не пред ста вља ју ре ле ван тан основ за им пле мен та ци ју 
на шег ци ља. На и ме, на ше по ла зи ште је сте ге о по ли тич ка те-
о ри ја раз ви ја на у ра ду Рен да ла Ко лин са, чи је је кључ но са-
знај но огра ни че ње уте ме ље но на ње ном ма кро со ци о ло шком 
ка рак те ру, ко је до при но си са гле да ва њу ге о по ли тич ких про-
це са на ши ро ком про стор ном пла ну и вре мен ском об у хва ту 
од 30 до 50 го ди на.4 Иако ова огра ни че ња кон стру и шу об-

1 Toдoр Ку љић, Пре вла да ва ње про шло сти: узро ци и прав ци про ме не сли ке исто ри је 
кра јем XX ве ка, Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, Бе о град, 2002, стр. 251-
252.

2 Ернст На гел, Струк ту ра на у ке: про бле ми ло ги ке на уч ног об ја шње ња, Но лит, Бе о-
град, 1974, стр. 416.

3 Ti mur Ku ran, “The Ine vi ta bi lity of Fu tu re Re vo lu ti o nary Sur pri ses”, The Ame ri can Jo ur nal 
of So ci o logy, Vol. 100, No. 6/1995, стp. 1534.

4 Ran dall Col lins, We be ri an So ci o lo gi cal The ory, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1986, стр. 186-208.
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ја шње ња у фор ми трен до ва,5 она се чи не по год ним за наш 
циљ, а то је те сти ра ње кључ них прет по став ки Ко лин со ве те-
о ри је, као и ње но ме то до ло шко про ши ри ва ње на два на чи на. 
Пр во, с ци љем пред ви ђа ња бу ду ћих ге о по ли тич ких про це са 
и обра за ца ко ји мо гу ути ца ти на бал кан ске др жа ве, по зи ци-
је да тих др жа ва је нео п ход но са гле да ти у ре ла ци о ном ма ни-
ру, где је сва ка по зи ци ја у струк ту ри ге о по ли тич ких од но са 
у ме ђу за ви сно сти са дру гим по зи ци ја ма у да том ге о граф-
ском и дру штве ном про сто ру. С дру ге стра не, по зи ци ја сва ке 
ана ли тич ке је ди ни це у струк ту ри ге о по ли тич ких од но са је 
усло вље на спе ци фич ним фак то ри ма (тј. спе ци фич ним фор-
ма ма ин сти ту ци о нал них и со цио-про стор но кон тро ли са них 
об ли ка ка пи та ла),6  ре ле вант них у да тим ге о по ли тич ким од-
но си ма. 

Ка ко би смо оцр та ли про це се ко ји по тен ци јал но мо гу 
про и за ћи из од но са из ме ђу по зи ци ја у ге о по ли тич кој струк-
ту ри, у овом ра ду ће мо кон стру и са ти ин декс ге о по ли тич ке 
по зи ци је, као ком би на ци је кван ти та тив ног и ква ли та тив ног 
при сту па пу тем ког се фак то ри ко ји од ре ђу ју ове по зи ци је 
мо гу са гле да ти, и ко ји мо же ство ри ти со ли дан основ за ана-
ли зу про це са ко ји се од ви ја ју уну тар ге о по ли тич ког про сто-
ра. 

Ана ли тич ка пер спек ти ва  
ге о по ли тич ке те о ри је 

Из у ча ва ње ге о по ли тич ких про це са про стор них тран-
сфор ма ци ја и ре ги о нал них струк ту ра ли за ци ја од сво јих за-
че та ка се од ли ко ва но ам би ва лент ним тен ден ци ја ма ко је су 

5 Пор тес из два ја три глав на пред ме та об ја шње ња: ста бил не др жа ве, трен до ве и до га
ђа је, ви де ти: Ale jan dro Por tes, “On Grand Sur pri ses and Mo dest Cer ta in ti es: Com ment on 
Ku ran, Col lins and Tilly”, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy. Vol. 100, No. 6. стp. 1620-
1626. 

6 За раз ли ку од Ме на (ви ди: Mic hael Маnn, “The Auto no mo us Po wer of the Sta te: Its Ori-
gins, Mec ha nisms and Re sults”. Euro pean Jo ur nal of So ci o logy. Vo lu me 25 (02)/1984, стp. 
185-213), чи ји је ана ли тич ки фо кус на раз ли чи тим из во ри ма мо ћи, ов де су спе ци фич-
не фор ме ка пи та ла узе те као основ кроз ко ји се од но си у струк ту ри ге о по ли тич ких 
од но са кон стант но (ре)про ду ку ју. Са исто вре ме ним ре де фи ни са њем со цио-про стор-
них фор ми ка пи та ла од стра не раз ли чи тих ак те ра, ге не ри са ње мо ћи се ус по ста вља 
као исто риј ски ди на ми зам, али без ес ха то ло шке ну жно сти, им пли цит но са др жа не 
уну тар прет по став ки ме ха ни ци стич ких те о ри ја ак ци је или уну тар не флек си бил ног 
струк тур ног де тер ми ни зма.
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се ге не ри са ле у ме ђу од но су на уч них и по ли тич ких те жњи. 7 
На кон пе ри о да у ком се ге о по ли ти ка ве зи ва ла за им пе ри ја ли-
зам и ми ли та ри стич ке на ци о на ли зме, по нов но ин те ре со ва-
ње ко је је ожи вље но у све тлу нафт не кри зе 1970-их го ди на, 
омо гу ћи ло је да се ге о по ли ти ка ана ли тич ки мо де лу је.8 Не ки 
од упо тре бље них по сту ла та у овој те о риј ској (ре)из град њи 
осла ња ли су се на кла сич не по став ке ге о по ли тич ке те о ри је: 
та ко Рен дал Ко линс, чи ји те о риј ски мо дел пред ста вља осно-
ву за пред ви ђа ње, у утвр ђи ва њу мо ћи др жа ва по ла зи од кон-
фликт них при сту па раз ви ја них у Не мач кој ра ног XX ве ка, 
сме шта ју ћи их у ши ри со ци о ло шки оквир. Овај аутор про-
ши ру је кон фликт не по сту ла те Ра цен хо фе ра и Гум пло ви ца9 о 
вој ном по ре клу др жа ве и Ра це ла10 о те жњи ве ли ких др жа ва 
ка кон ти нен тал ној екс пан зи ји, де фи ни ци јом др жа ве Мак са 
Ве бе ра. 11 На и ме, Ко линс12 је кључ не тач ке ове де фи ни ци је, 
пре ма ко јој др жа ва пред ста вља мо но пол над сред стви ма при-
ну де на да тој те ри то ри ји, по ста вио у ви ду ва ри ја бли ко је де-
фи ни шу ге о по ли тич ке усло ве за успон и пад те ри то ри јал не 
мо ћи, од но сно гу би так кон тро ле над сред стви ма при ну де.13 
По сто ји пет кључ них усло ва у ду го роч ном исто риј ском про-
це су екс пан зи је и кон трак ци је те ри то ри јал не мо ћи др жа ва: 

Услов 1. Ре ла тив на пред ност у ве ли чи ни те ри то ри је и 
по се до ва њу ре сур са под сти че те ри то ри јал ну екс пан зи ју, и 
то на ра чун ма њих др жа ва. Ова прет по став ка, на во ди Ко-
линс, има ку му ла тив ни ефе кат, јер ре сурс но-до ми нант не, 

7 Da vid At kin son, Kla us Dodds, Ge o po li ti cal Tra di ti ons: A Cen tury of a Ge o po li ti cal Tho
ught, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2003, стр. 1-25; Ge a roid Tu at hail, Cri ti cal Ge o
pol tics  The Po li tics of Wri ting Glo bal Spa ce, Ro u tled ge, Lon don and New York, 1996, стр. 
16-49.

8 Ga rry Ke arns, Ge o po li tics and Em pi re: The Le gacy of Hal ford Mac kin der, Ox ford Uni ver-
sity Press, Ox ford, 2009, стр. 23-24; Ran dall Col lins, “Pre dic tion in Mac ro so ci o logy: The 
Ca se of the So vi et Col lap se”, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, Vol. 100, No. 6/1995, стp. 
1552-1593.

9 Mic hael Маnn, The Auto no mo us Po wer of the Sta te: Its Ori gins, Mec ha nisms and Re sults. 
Euro pean Jo ur nal of So ci o logy. Vo lu me 25 (02)/1984, стp. 185-213.

10 At kin son, Dodds, op. cit; Tu at hail, op. cit; Col lins, 1995, op. cit. 
11 Max We ber, The Vo ca tion Lec tu res, Hac kett Pu blis hing Com pany, In di a na po lis and Cam-

brid ge, 2004, 32-44; Col lins, ibidеm.
12 Col lins, 1986, 1995, op. cit.
13 Та ко је „ди на ми ка ле ги ти ма ци је као фор ма ци је ет нич ких иден ти те та и на ци о на ли за-

ма по ве за на са вој ним бор ба ма из ме ђу др жа ва и ор га ни за ци о ним ре жи мом пре ма ко-
јем су про мен љи ве про пор ци је ста нов ни штва мо би ли зо ва не и опре мље не за бор бу” 
(Col lins, 1995, op. cit. стp. 1554).
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осва јач ке др жа ве по себ но ја ча ју соп стве не ре сур се на кон те-
ри то ри јал ног осва ја ња. Ипак, са мо ши ре ње не мо ра има ти 
ми ли тан тан ка рак тер, већ се мо же ба зи ра ти и на ми ро љу би-
вим и ква зи ми ро љу би вим сред стви ма, у ви ду зах те ва ма њим 
др жа ва ма да фи нан си ра ју за јед нич ке са ве зе, или ути ца јем на 
спољ не или уну тра шње од но се сла би јих др жа ва. Овим ме ха-
ни зми ма, ре сурс но-до ми нант не др жа ве мо гу сти ца ти de fac
to, па чак и de ju re вој ну кон тро лу над те ри то ри ја ма сла би јих. 
Та ко ђе, исто риј ски до ка зи по ка зу ју тен ден ци ју пре ма ко јој 
су иде о ло шки обра сци и по кре ти на ду ги рок под ре ђе ни ге-
о по ли тич ким образ ци ма. Уто ли ко, иде о ло шке по де ле че сто 
пра те ге о по ли тич ке ан та го ни зме, ка кав је слу чај био то ком 
Хлад ног ра та. 

Услов 2. Ге о по зи ци о нал на пред ност по го ду је екс пан зи
ји – др жа ве са ма ње не по сред них не при ја те ља на сво јим гра
ни ца ма има ју тен ден ци ју ши ре ња ка др жа ва ма ко је има ју 
не при ја те ље на ви ше гра ни ца. Ге не ри са ње ове пред но сти је 
усло вље но ге о граф ским фак то ри ма где, с јед не стра не, при-
род не ба ри је ре по пут пла ни на или мор ских по вр ши на де лу-
ју као за шти тит ни по јас и омо гу ћа ва ју кон цен три са ње вој не 
пред но сти на дру гим гра ни ца ма. С дру ге стра не, од су ство 
ових ба ри је ра мо же би ти ком пен зо ва но под ре ђи ва њем мно-
штва по гра нич них др жа ва, бо га тих ре сур си ма. 

Услов 3. Др жа ве у сре ди шту ге о граф ског ре ги о на има
ју тен ден ци ју фраг мен та ци је на ма ње је ди ни це са про то ком 
вре ме на. Овај услов је уско по ве зан са прет ход ним, јер су 
уну тра шње др жа ве, ка ко их Ко линс на зи ва, 14 на ду ги рок су-
о че не са мно штвом по тен ци јал них не при ја те ља и не ста бил-
них ко а ли ци ја те ду го роч но би ва ју ис кљу че не из мо гућ но-
сти ку му ла тив ног ра ста на осно ву соп стве них ре сур са. Ка ко 
су услед не по сред не су прот ста вље но сти ре сур си ду го роч но 
под ре ђе ни вој ним по тре ба ма, њи хо вим сла бље њем отва ра се 
про стор за се це си о ни стич ке те жње, што је по себ но слу чај 
ка да од су ству је осва ја ње од стра не ве ћих др жа ва. 

Услов 4. Ку му ла тив ни про це си до во де до пе ри о дич ног 
упро шћа ва ња, ис по ље ног у ве ли ким рат ним об ра чу ни ма. По-
сле за у зи ма ња уну тра шњих др жа ва ко је су ра ни је слу жи ле 
као там пон зо на, осва јач ке, ре сурс но-до ми нант не др жа ве 

14 Col lins, 1986; 1995, op. cit.
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пра те ем пи риј ски по твр ђен обра зац по кре та ња рат них об ра-
чу на. Иако је те шко пред ви де ти да ли ће јед на од су прот ста-
вље них стра на ус пе ти да се по ста ви као до ми нант на свет ска 
им пе ри ја, или ће су коб до ве сти до пат-по зи ци је и дез ин те-
гра ци је оба про тив ни ка, си гур но да овај пе ри од ге не ри ше 
нај ви ши ни во ге о по ли тич ких тен зи ја, ко је мо гу да се за вр ше 
ве ли ким рат ним об ра чу ни ма ка рак те ри стич ним по сви ре по-
сти, ка ко на во ди Ко линс.15 

Услов 5. На кра ју, пре те ра но ши ре ње до но си ис цр пљи
ва ње ре сур са и по сле дич ну дез ин те гра ци ју др жа ве. Овај 
прин цип су ге ри ше на ефек те упо тре бе ре сур са, чи ме се по-
ка зу је да са уда ље но шћу гра ни ца од хи по те тич ког цен тра, 
ра сте опа сност од сло ма др жа ве. Ли мит пре те ра ног ши ре ња 
је за си гур но по ве ћан од ин ду стриј ског до ба, али је су штин-
ски истог ка рак те ра у од но су на пре дин ду стриј ске др жа ве, 
ко је су пред ста вља ле ем пи риј ске при ме ре за ус по ста вља ње 
овог прин ци па. По ли тич ка по сле ди ца пре те ра ног ши ре ња 
је сте су о ча ва ње са те шко ћа ма одр жа ња кон тро ле ста нов ни-
штва дру га чи јег ет ни ци те та, код ког ак ти ва ци ја ет нич ког 
на ци о на ли зма мо же пред ста вља ти сна жну кон тра ме ру пре-
те ра ном ши ре њу, на во ди Ко линс.16 Пре ма овом мо де лу, да-
кле, др жа ве су кључ не ана ли тич ке је ди ни це чи је су по зи ци је 
усло вље не ме ђу по ве за ним деј ством ви ше фак то ра. Од но си 
из ме ђу тих по зи ци ја се мо гу озна чи ти као струк ту ра ге о по-
ли тич ких од но са ко ја пред ста вља оквир ди на ми ке ра ста и 
сло ма те ри то ри јал не мо ћи др жа ва. Но, ком плек сност овог те-
о риј ског мо де ла зах те ва до дат на раз ја шње ња. 

Пр во, оп штост Ве бе ро ве де фи ни ци је и њен со цио-про-
стор ни основ мо же до ве сти до (те о риј ског) по ве зи ва ња од но-
са мо ћи са то та ли те том др жа ве. Иако је Ве бер ову де фи ни-
ци ју уте ме љио на ши рем кон цеп ту He rr schaft, ко ји укљу чу је 
исто риј ски ус по ста вљен ауто ри тет и од нос до ми на ци је, он 
је ди рект но по ве зао овај од нос са те ри то ри јал но шћу. 17 Ов де 
про блем ни је у про стор ном аспек ту овог од но са, ка ко сва ки 
од нос до ми на ци је суп стан тив но укљу чу је при пи си ва ње ме-

15 Ibidеm.
16 Col lins, 1986, op. cit, стр. 187-191; Col lins, 1995, op. cit, стр. 1552-1560.
17 Ве бер раз ли ку је три ти па ауто ри те та - тра ди ци о нал ни, ха ри змат ски и прав ни, где је, 

у од но су на др жа ву, сва ки од њих уско ве зан за ле ги тим ну упо тре бу си ле на да тој те-
ри то ри ји, од но сно, упо тре бу си ле ко ја је до жи вље на као ле ги тим на и где је „ова иде ја 
о „те ри то ри ји“ је су штин ска де фи ни шу ћа од ред ни ца” (We ber, op. cit, стр. 33). 
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ста (to pos), кон сти ту и са ног на осно ву дис пер зи је мо ћи уну-
тар ге о граф ског и дру штве ног про сто ра. Да ле ко про бле ма-
тич ни је је ди рект но сво ђе ње од но са мо ћи и до ми на ци је на 
то тал ност др жа ве, оли че не у фор ми (по тен ци јал не) фи зич-
ке при ну де. Уво ђе њем фи зи кал но сти при ну де као су шти не 
струк ту ре од но са мо ћи, та ко ђе се уво ди и им пли цит на прет-
по став ка, пре ма ко јој ис кљу чи во (кон тин гент на) не по сред-
ност, по пут ин тер ак ци је, отва ра мо гућ ност за суп стан тив но 
ус по ста вља ње ауто ри те та. 

Ме ђу тим, об јек ти ви за ци ја од но са мо ћи, као и ус по ста-
вља ње струк ту ра ко је прет хо де ус по ста вља њу ле ги ти ми те-
та, зах те ва ју при зна ва ње ви ше стру ких ме ха ни за ма, ко ји не 
мо ра ју ну жно би ти по ве за ни са др жав ним апа ра том при ну-
де.18 Ипак, Ко линс је, иако не из ра жа ва ју ћи екс пли цит но, био 
све стан ри зи ка ко ји ле же у ли не ар ном ве зи ва њу те ри то ри-
јал но сти са ге о по ли тич ком мо ћи, те је у ана ли зи на пр вом 
ме сту те жио ка са гле да ва њу овог об ли ка мо ћи кроз исто риј-
ску ге не зу у ге о граф ском и дру штве ном про сто ру, од но сно, 
кроз мо гућ ност кон тро ли са ња те ри то ри јал но ве за них ре сур-
са. Упра во ви ше стру ко по сре до ва ни ме ха ни зми кон тро ле се 
по ка зу ју као ре ле вант ни за ус по ста вља ње од но са мо ћи: од 
иде о ло шких ме ха ни за ма,19 или, на при мер, еко ном ског и би-
ро крат ског усло вља ва ња по ве за ног са ме ђу на род ним ин сти-
ту ци ја ма, ови ме ха ни зми ску па мо гу да из вр ше струк тур ни 
при ти сак, ус по ста вљен у да том од но су. Ка да је реч о про-
стор ној ма ни фе ста ци ји од но са мо ћи, ови ме ха ни зми де лу ју 
кроз пот чи ња ва ње те ри то ри јал но по ве за них об ли ка при ну де 
(др жав ног апа ра та) у од но си ма мо ћи, од но сно, кроз екс пло-
а та ци ју ин фра струк тур не мо ћи др жа ве,20 за (ре)афир ма ци ју 
спољ њег из во ра мо ћи. У том све тлу, дру штве ни про стор, ко ји 
та ко ђе об у хва та и ге о граф ски, фи зич ки про стор као са став-
ни део, по ја вљу је се као основ за ус по ста вља ње од но са мо ћи, 
при мар но кроз ње го во за у зи ма ње и кон тро лу од стра не су-
прот ста вље них дру штве них ор га ни за ци ја и струк ту ра.21

18 Ег њу ис прав но при ме ћу је да „про стор ност или ге о граф ска ор га ни за ци ја мо ћи ни је 
ну жно ве за на за сва вре ме на и сва ме ста на те ри то ри јал ност др жа ве” (Јоhn Ag new, 
Ge o po li tics: Revi si o ning world po li tics, Ro u tled ge, Lon don and New York, 2003, стр. 51).

19 Маnn, 1984, op. cit.
20 Ibidеm. 
21 Mic hael Mann, The so ur ces of so cial po wer, Vo lu me I: A hi story of po wer from the be gin ning 

to A. D. 1760, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1986.
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Ова раз ма тра ња на дру гој стра ни отва ра ју пи та ње уло-
ге ак те ра у кон струк ци ји ге о по ли тич ких од но са и про из вод-
њи про сто ра, по себ но има ју ћи на уму сна жан хо ли стич ки 
ка рак тер Ко лин со вог при сту па. Овај мо дел на чел но ува жа ва 
зна чај ак тер ског по тен ци ја ла у об ли ко ва њу по зи ци је др жа-
ве, па се на при мер тип ор га ни за ци је др жа ве ја вља као ре ле-
ван тан фак тор у под ре ђи ва њу ре сур са екс пан зи ји.22 Због то га 
су екс пан зи ја и вој на ефек тив ност усло вље ни и дру гим фак-
то ри ма – «од ге о гра фи је и на ци о нал ног мо ра ла до ве шти на 
вој ско во ђе и так тич ких спо соб но сти”,23 али и ле ги ти ма ци јом 
уну тра шњих вла да ра.24 Иако ути цај ових чи ни ла ца ни ка ко 
ни је ефе ме ран, по ду го роч не ге о по ли тич ке про це се се не ја-
вља као од лу чу ју ћи. Ко линс сма тра да је ка рак тер тих про-
це са пр вен стве но сто ха стич ки,25 да ју ћи епи сте мо ло шки при-
мат њи хо вом об јек тив ном (oдносно, ма те ри јал ном) аспек ту. 
Овај аутор се тек пар ци јал но ра зи ла зи са по зи ти ви стич ком 
епи сте мо ло ги јом, јер за др жа ва фо кус на об ја шње њу оп штих 
слу ча је ва26, али без прет по став ке о њи хо вој де тер ми ни стич-
кој ну жно сти. Иако ово ре ше ње оста вља је дан део ствар но-
сти нео бја шње ним,27 Ко линс је све стан огра ни че ња ко је оно 
но си,28 по себ но фе но ме но ло шке стра не ге о по ли ти ке и сим-
бо лич ке кон струк ци је про сто ра,29 циљ ап стра хо ва ња ак тер-
ског ути ца ја у ге не зи др жав не мо ћи је сте ис ти ца ње фак то ра 
ко ји се ја вља ју као струк тур на огра ни че ња (или мо гућ но сти) 
де ла ња. 

Ја сно је, да кле, да се из ових по став ки као три кључ на 
фак то ра ко ја од ре ђу ју по зи ци ју да те др жа ве у струк ту ри ге-
о по ли тич ких од но са ја вља ју ге о граф ски, еко ном ски и вој ни 

22 Char les Tilly, Co er cion, Ca pi tal and Euro pean Sta tes: ad 9001990, Ba sil Blac kwell, Cam-
bird ge, 1990, стр. 114-121; Col lins, 1995.

23 Paul Ken nedy, The Ri se and Fall of the Gre at Po wers, Un win Hyman, Lon don, Sydney, 
Wel ling ton, 1987, стр. 439.

24 Col lins, 1986, op. cit.
25 Ibidеm.
26 Сло бо дан Ан то нић, Иза зо ви исто риј ске со ци о ло ги је, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 1995, стр. 36-46.
27 Ku ran, op. cit.
28 Col lins, 1995, op. cit.
29 Ка ко пи ше Тју ат хејл, сим бо лич ка кон струк ци ја про сто ра је има ла исто риј ски зна чај-

ну уло гу у им пе ри ја ли стич кој аген ди, по себ но ства ра њем ге о по ли ти ке као ака дем ске 
ди сци пли не, где су им пе ри јал ни од но си прав да ни са кар те зи јан ског ста но ви шта са-
мо сталн шћу и на ту ра ли стич ком ло ги ком (Tu at hail, op. cit. стр. 17-22).
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чи ни лац. Ти ме се, ме ђу тим, отва ра про блем опе ра ци о на ли-
за ци је те о риј ских прин ци па и ин тер пре та ци је њи хо вог од-
но са у ге о по ли тич ким про це си ма. При ме на прин ци па ге о-
по ли тич ке те о ри је има ла је раз ли чи те ре зул та те, па је та ко 
Ко лин со во пред ви ђа ње сло ма Ру ске им пе ри је би ло успе шно 
(ма да не и вре мен ски пре ци зно), док су се тврд ње По ла Ке-
не ди ја30 и Вик то ра Ни ја о не из бе жном сло му САД, од но сно 
Ки не, за са да по ка за ле не тач ним.31 Ово ука зу је не то ли ко на 
са му опе ра ци о на ли за ци ју (ма да је и она ве о ма ва жна), већ на 
«по за дин ски” по сту лат ге о по ли тич ке те о ри је ко ји уво ди сво-
је вр сну те ле о ло шку ну жност ис хо да ге о по ли тич ких про це-
са, ка кав је на при мер слом др жа ве. Из тих раз ло га се отва ра 
опа сност да се из тре нут но утвр ђе ног од но са из ме ђу по зи ци-
ја др жа ва, де фи ни са них кроз вред но сти иза бра них по ка за те-
ља, де ду ку је прет по ста вље ни ис ход. Ре ше ње ни је у уво ђе њу 
тран си сто риј ских пра го ва пу тем ко јих би се екс пли цит но и a 
pri o ri де фи ни са ло ис пу ње ње од ре ђе ног прин ци па; на про тив, 
чи ни се да Ти ли ис прав но по зи ва на ну жну ва ри ја бил ност 
со ци о ло шких мо де ла.32 Сто га би тек из исто риј ско-ре ла ци о-
ног од но са ме ђу по зи ци ја ма ва ља ло прет по ста вља ти мо гу ће 
ис хо де тих од но са. 

Ме то до ло шки по сма тра но, ре ше ње је у кон ти гент ном 
пра ће њу про мењ љи во сти узе тих по ка за те ља, за шта би би ло 
аде кват но кон стру и са ње ком по зит ног ин дек са ге о по ли тич
ке по зи ци је (ИГП), ра ди пра ће ња ва ри ја ци ја кван ти та тив но 
мер љи вих по ка за те ља у ре ла ци о ном ма ни ру. За јед но са ква-
ли та тив ним по да ци ма, овај ин декс би био у функ ци ји оцр та-
ва ња струк ту ре ге о по ли тич ких од но са и да љих ге о по ли тич-
ких про це са, ко ји су исто вре ме но кон сти ту и са ни и кон сти ту-
и шу дру штве ни про стор.33

30 Ken nedy, op. cit. 
31 Por tes, op. cit.
32 Char les Tilly, “To Ex pla in Po li ti cal Pro ces ses”, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, Vol. 

100, No. 6/1995. стp. 1594-1610;
33 Ова ана ли тич ка ори јен та ци ја има још је дан циљ: на и ме, Бур ди је и Ва кант ис прав но 

при ме ћу ју да, „по ре дак ко ри шће них ме то да мо ра да не по сред но од го ва ра про бле му” 
(Pi er re Bo ur di eu, Lo ic Wac qu ant, An In vi ta tion to Re fle xi ve So ci o logy, Po lity Press, Cam-
brid ge, Blac kwell Pu blis hers, Ox ford, 1992, стр. 30). Сто га, про у ча ва ње про це са ге о по-
ли тич ког струк ту ри са ња кроз из град њу мо де ла ИГП об у хва та нео п ход ну ва ри ја бил-
ност со ци о ло шких мо де ла, сле де ћи прет по ста вље ну сто ха стич ку при ро ду дру штве-
них по ја ва.
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Кон цеп ту ал но уте ме ље ње за уво ђе ње и кон струк ци ју 
ИГП се мо же про на ћи у са вре ме ним ме то до ло шким и те о риј-
ским уна пре ђе њи ма ко ја се осла ња ју на пред но сти ге о ме триј-
ске ре пре зен та ци је и ин тер пре та ци је по да та ка, а ко ја по ти чу 
из ра да фран цу ског ма те ма ти ча ра Бен зе кри ја34 и но ви јих ра-
до ва Ле Ру о ве и Ру а неа.35 Ге о ме триј ска ана ли за по да та ка ко ју 
ови ауто ри ну де пру жа чврст де дук тив ни основ за из град њу 
ИГП и ана ли зу де ли не а ци је струк ту ре ге о по ли тич ких од но-
са, ка ко је за сно ва на на ни зу ме ђу соб но по ве за них прин ци па 
ко ји омо гу ћа ва ју ре ла ци о но раз у ме ва ње кон струк ци је дру-
штве ног про сто ра. Пр во, осим де скрип тив не функ ци је као 
нео п ход ног ана ли тич ког ко ра ка, при мар ни циљ ге о ме триј ске 
ана ли зе је иден ти фи ка ци ја ком плек сно сти и ви ше ди мен зи о-
нал но сти дру штве них по ја ва, ко је про ис хо де из ме ђу од но са 
обје ка та ана ли зе. Ле Ру и Ру а не упра во ве зу ју ову ре ла ци о ну 
ло ги ку за ге о ме триј ску про јек ци ју ових обје ка та у об ли ку та-
ча ка у про сто ру или кроз њи хо ву ге о ме триј ску ре пре зен та-
ци ју, ге не ри са ну у пре се ку ви ше ди мен зи ја. Про стор на дис-
пер зи ја је та ко од ре ђе на ви ше ди мен зи о нал но шћу и омо гу ћа-
ва иден ти фи ка ци ју раз ли чи тих об ли ка струк ту ри са ња (кроз 
њи хо ве ме ђу од но се), за тим гру пи са ња у фор ми „Еукли до вих 
обла ка”, и на кра ју, дис тан ци ра ња ре зул ти ра ног по зи ци о ни-
ра њем пре ма прет по ста вље ним ди мен зи ја ма. Као по сле ди ца, 
ге о ме триј ска ре пре зен та ци ја, кроз фор мал ност ма те ма тич ке 
струк ту ре, омо гу ћа ва да про це ду ре до ка зи ва ња и за кљу чи-
ва ња бу ду у окви ри ма да тих од но са, уме сто ве ро ват но ће на 
ко ју се осла ња ју кон вен ци о нал ни мо де ли.36

34 Brig gi te Le Ro ux, He nry Ro u a net, Ge o me tric Da ta Analysis: From Cor re spon den ce 
Analysis to Struc tu red Da ta Analysis, Klu wer Aca de mic Pu blis hers, New York, Bo ston, 
Dor drecht, Lon don, Mo scow, 2004, стр. 6-20.

35 При ме на и раз вој прин ци па ко је предлaже Бен зе кри, у ужем сми слу пред ста вља 
кри ти ку кон вен ци о нал них ста ти стич ких ме то да, по пут ре гре си о не ана ли зе, ана ли-
зе глав них ком по нен ти и сл. , усме ра ва ју ћи ана ли тич ке ме то де пре ма ге о ме триј ском 
пред ста вља њу по да та ка. Не по сред ни ре зул та ти ова кве ин тер пре та ци је по да та ка ни су 
ис кљу чи во кван ти та тив не вред но сти из ве де не из прет ход но де фи ни са ног узор ка, већ 
као ис по ље ног до ме ти ма од но са ко ји кон сти ту и шу дру штве не фе но ме не у њи хо вој 
мул ти ди мен зи о нал но сти. Исто риј ски гле да но, при ме на ових прин ци па у дру штве-
ним на у ка ма је ма ла у оби му; ме ђу тим, нај те мељ ни ји при мер њи хо ве при ме не мо же 
се на ћи у Бур ди је о вим „Ди стинк ци ја ма”, где се ус по ста вља ње уку са ме ђу раз ли чи-
тим дру штве ним гру па ма на ла зи се у ме ђу соб ној ве зи и где су пред но сти овог при-
сту па ја сно при ка за не (Le Ro ux, Ro u a net, оp. cit. ).

36 Ibi dem.
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ИГП упра во ин кор по ри ра ове прин ци пе, на сто је ћи 
да ге не ри са ње ге о по ли тич ких по зи ци ја и од но са, њи хо во 
струк ту ри ра ње и про це се ко ји мо гу по тен ци јал но про ис хо-
ди ти из тих фор ма ци ја, са гле да као ге о ме триј ску про јек ци ју 
у про сто ру. Сто га, фор му ла ИГП од ра жа ва ове прин ци пе, из-
во де ћи ову ге о ме триј ску про јек ци ју за сва ки ен ти тет из пре-
се ка ових ди мен зи ја, од но сно, фак то ра ре ле вант них за ге о по-
ли тич ко по зи ци о ни ра ње, и њи хо вих ре ла ци о них вред но сти. 
Ин декс ге о по ли тич ке по зи ци је (ИГП/IGP) та ко пред ста вља 
ге о ме триј ски про сек ин дек са три фак то ра - ге о граф ског (ГФ/
Gf), еко ном ског (ЕФ/Ef) и вој ног фак то ра (МФ/Mf), из ве де-
них из Ко лин со ве те о ри је и узе тих као кључ ни у од ре ђи ва њу 
ге о по ли тич ког по ло жа ја др жа ве у да том кон тек сту: 

  (1)

Уво ђе ње овог ин дек са по се ду је ме то до ло шке тач ке ко-
је зах те ва ју до дат на раз ја шње ња. Пр во, глав ни циљ је да се 
утвр ди об јек тив на ди стри бу ци ја мо ћи ко ја про ис хо ди из те-
ри то ри јал но кон цен три са ног ка пи та ла и ре сур са (или фак-
то ра), ко ји се по ка зу ју као ре ле вант ни у ге о по ли тич ким од-
но си ма. Ова ква рас по де ла мо ћи је исто риј ски ус по ста вље на 
као струк ту ра ге о по ли тич ких од но са, кон сти ту и са на у ме ђу-
од но си ма др жа ва и дру гих ге о по ли тич ких ен ти те та, од но-
сно кроз по зи ци је ко је за у зи ма ју. Исто та ко, ови струк тур ни 
од но си су исто риј ски ге не ри са ни у од но су са ге о граф ским 
про сто ром; ме ђу тим, они не пред ста вља ју ли не ар ну ма ни фе-
ста ци ју про стор не бли ско сти ни ти да тих ге о граф ских од ли-
ка. Из тих раз ло га, уво ђе ње ге о ме триј ског про се ка три кључ-
на фак то ра и ге о ме триј ска ре пре зен та ци ја ове струк ту ре 
има очи глед не пред но сти. На и ме, иде ја да се да та струк ту-
ра са гле да у тро ди мен зи о нал ном про сто ру ко ји про из и ла зи 
из об јек тив не ди стри бу ци је мо ћи ме ђу др жа ва ма, ко ја, иако 
об у хва та ге о граф ски про стор, ни је сво ди ва на кон ти ген ци-
ју на ста лу на (ем пи ри ци стич кој) иден ти фи ка ци ји про стор-
не бли зи не. Осим мул ти ди мен зи о нал но сти ове струк ту ре 
и по тен ци јал них про це са ко ји мо гу да про ис хо де из да тих 
струк тур них од но са, ње го ва ге о ме триј ска ре пре зен та ци ја 
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та ко ђе пре ва зи ла зи опо зи ци ју из ме ђу ква ли та тив них и кван-
ти та тив них при сту па, та ко што их син те ти ше.37 Та ко, кроз 
прет ход но де фи ни са ње ге о по ли тич ког кон тек ста струк ту ри-
са ња, у слу ча ју Евро а зи је, са свим ге о граф ским (фи зич ким) 
осо би на ко је се по ја вљу ју као по тен ци јал ства ра ња ге о по зи-
ци о нал них пред но сти, ове ква ли та тив не од ли ке про сто ра се 
укр шта ју са кван ти та тив ним аспек ти ма да тих од но са, оте ло-
вље ним кроз ме ру те ри то ри јал но ве за них ре сур са. 

Сто га, ова по бољ ша ња до при но се пре ци зни јем об ја-
шње њу те о риј ски прет по ста вље них про це са струк ту ра ци је 
те ри то ри јал не мо ћи, ко ја на ста је из ме ђу од но са ге о по ли тич-
ких ен ти те та. Ге о ме триј ски при каз ових од но са, за уз врат, 
пру жа још јед но зна ча ја но уна пре ђе ње: кроз по зи ци о ни ра-
ње ге о по ли тич ких ен ти те та у ге о ме триј ском про сто ру, по-
тен ци ја ли ства ра ња ку му ла тив них и ге о по зи ци о нал них 
пред но сти (усло ви 1 и 2), по ја вљу ју се да ле ко ви дљи ви јим. 
До дат но, гру пи са ње по зи ци ја ен ти те та у „Еукли до ве обла-
ке”,38 ко ја ујед но им пли ци ра и фи зич ку бли скост и слич не 
по зи ци је у дру штве ном про сто ру, отва ра ју ћи мо гућ ност ан-
ти ци па ци је про це са фраг мен та ци је, од но сно, мо гућ ност пот-
чи ња ва ња да тог ен ти те та екс пан зив ној си ли (услов 3). Сли ка 
1. илу стру је ову иде ју и да је хи по те тич ки при мер ка ко се по-
зи ци је ге о по ли тич ких ен ти те та (А, Б, B) кон сти ту и шу, пре ма 
об јек тив ној рас по де ли мо ћи, ко ја је од ре ђе на три ма кљу чим 
фак то ри ма (ГФ, ЕФ, МФ), од но сно, ге о ме триј ским про се ком 
њи хо вих ин дек са. 

37 Ibi dem.
38 Ibi dem.
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Сли ка 1. Хи по те тич ки мо дел струк ту ре ге о по ли тич ких по зи ци ја, 
где ге о по ли тич ки ен ти те ти (А, Б, B) за у зи ма ју по зи ци је из ве де не 
из ге о ме триј ског про се ка ин дек са три кључ на фак то ра (ГФ, ЕФ, 

МФ), пред ста вље них као ко ор ди на те. 

Ин дек си за сва ки од ова три фак то ра (ГФ, МФ, ЕФ) 
упра во пред ста вља ју ре ла ци о ну су шти ну ИГП. Та ко, у њи-
хо вој кал ку ла ци ји, вред ност ин дек са за сва ки од фак то ра 
(Фак тор/Fac tor) је та ко ђе ге о ме триј ски про сек по ка за те ља 
те ри то ри јал но ве за них ре сур са, а чи је су вред но сти узе те 
не као ап со лут не, већ у ре ла ци о ном сми слу, ра ди са гле да ва-
ња њи хо ве ефек тив но сти у ме ђу од но си ма. Да кле, a(1, 2, 3...) 
пред ста вља вред ност по ка за те ља за да ту др жа ву, док се за 
вред ност b(1, 2, 3... ) узи ма она ко ја у да том кон тек сту по ка-
зу је нај ви шу вред ност: 

  (2)

При ме ра ра ди, ако се за је дан од по ка за те ља еко ном ског 
чи ни о ца узму утвр ђе не ре зер ве наф те, он да се из прет ход но 
де фи ни са ног ге о по ли тич ког окви ра у ко ме се мо гу ге не ри са-
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ти ку му ла тив не и ге о по зи ци о нал не пред но сти, за вред ност b 
узи ма ко ли чи на наф те у ба ре ли ма у др жа ви ко ја је има нај-
ви ше (у овом слу ча ју, Ру си ја), док a пред ста вља ко ли чи ну 
нафт них ре зер ви др жа ве за ко ју се ме ри вред ност да тог ин-
ди ка то ра. При ме ном овог прин ци па, где се за да ти ин ди ка-
тор др жа ва са нај ве ћом вред но шћу по ста вља као име ни лац и 
где бро ји лац пред ста вља вред ност ин ди ка то ра за раз ма тра ну 
др жа ву, циљ је сте да се утвр ди ре ла тив на про пор ци ја да тих 
ре сур са, од но сно, од нос у ко ме мо гу ће је сти ца ње ини ци јал-
не ку му ла тив не пред но сти за сно ва не на те ри то ри јал но ве за-
ним ре сур си ма. Ге о ме триј ски про сек вред но сти ин ди ка то ра, 
за уз врат, да је сва ком фак то ру нео п ход ну пре ци зност и ви ше-
ди мен зи о нал ност, по себ но оли че ну у мо гућ но сти уоча ва ња 
ре ле вант них про ме на у ге о по ли тич ким од но си ма и мо гу ћим 
ге о по ли тич ким про це си ма кроз про ме не у њи хо вим вред но-
сти ма. 

За по тре бе ове ана ли зе, еко ном ски фак тор би ће од ре ђен 
по сред ством БДП-а (па ри тет ку пов не мо ћи), ре зер ви стра них 
ва лу та и зла та и утвр ђе них ре зер ви наф те и при род ног га са, 
док ће кључ ни ин ди ка то ри за вој ни фак тор би ти опе ра ци о на-
ли зо ва ни пу тем сто пе бу џет ског из два ја ња за вој не по тре бе и 
кроз људ ство до ступ но за вој не опе ра ци је. 39 Ге о граф ски чи-
ни лац, пак, осим кван ти та тив но мер љи вих по ка за те ља, ме ђу 
ко ји ма су ве ли чи на те ри то ри је и број ста нов ни ка, тре ба да 
пред ста вља основ за де фи ни са ње про сто ра у ко ме се прет-
по ста вље ни ге о по ли тич ки про це си мо гу од ви ја ти. Дру гим 
ре чи ма, по ла зи се од то га да је ус по ста вља ње струк ту ре ге о-
по ли тич ких од но са, од но сно ку му ли ра ње ини ци јал не пред-
но сти (усло ви 1 и 2) и да љи ге о по ли тич ки про це си (усло ви 
3, 4 и 5), уте ме ље но на исто риј ски дво стру ко ге не ри са ном 
ге о граф ском од но су – оном усло вље ном фи зич ким ка рак-
те ри сти ка ма про сто ра, као и по ли тич ким свој стви ма. Сто-
га Ру си ја и Тур ска, за јед но са Европ ским др жа ва ма, тре ба 
да пред ста вља ју ре фе рен тан ге о по ли тич ки кон текст у ко ме 
др жа ве Бал ка на сти чу по зи ци ју. На осно ву исто риј ских на-

39 На жа лост, не до ста так рас по ло жи вих по да та ка оне мо гу ћа ва уво ђе ње до дат них ин-
ди ка то ра у ана ли зу. Ме ђу тим, чак и рас по ло жи ви по да ци, углав ном ба зи ра ни на CIA 
World Fac tbo ok (World Fac tbo ok, 2011), пред ста вља ју чвр сту осно ву за ана ли зу и 
проб ну при ме ну ИГП-а. 
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ла за40 мо гу ће је да се из ве де нул та хи по те за, пре ма ко јој ни-
јед на од бал кан ских др жа ва не мо же да ге не ри ше по зи ци ју 
за ства ра ње по чет не ре сурс не и ге о по зи ци о нал не пред но сти 
за екс пан зи ју, услед че га оне ду го роч но оста ју у про це си ма 
су ко ба и не ста бил них ко а ли ци ја. Уко ли ко се ова прет по став-
ка по ка же тач ном, он да би тре ба ло раз мо три ти мо гућ ност 
да не ка екс пан зив на вој на си ла од бал кан ских др жа ва на-
пра ви кли јен те. Ал тер на тив на хи по те за, пак, под ра зу ме ва 
су прот но, од но сно да ана ли за бу де окре ну та ка утвр ђи ва њу 
екс пан зив них по тен ци ја ла да те бал кан ске др жа ве и на то ме 
за сно ва них ге о по ли тич ких про це са. 

Ана ли за усме ре на на овај на чин, да кле, за циљ има да 
ис пи та прет по ста вље не ге о по ли тич ке про це се кроз ва ри-
ја ци је ме ђу соб них од но са из ме ђу ге о по ли тич ких ен ти те та, 
у овом слу ча ју оних у евро а зиј ском про сто ру, ко ји су исто-
вре ме но исто риј ски ус по ста вље ни и чи не ди на мич ки основ 
бу ду ћих про це са. Због то га је ва жно ис та ћи да ИГП на по-
сре дан на чин оба вља функ ци ју де ли не а ци је и екс пли ка ци је 
исто риј ски ус по ста вље них ге о по ли тич ких од но са кроз ва ри-
ја ци је кључ них фак то ра. По сле дич но, овај мо дел и вред но-
сти ко је пру жа ни су у функ ци ји ди рект ног те сти ра ња ва лид-
но сти хи по те зе у ужем сми слу, кроз ус по ста вља ње „пра го ва” 
и слич но. Пре ци зни је, ИГП има по сред ну уло гу у те сти ра њу 
ва лид но сти прет по став ки ге о по ли тич ке те о ри је кроз (њи-
хо ву) ге о ме триј ску ре пре зен та ци ју, ко ју Ле Ру о ва и Ру а не 
увер љи во по ка зу ју као на пред ни ји ме тод ту ма че ња по да та ка 
ко ји се при мар но осла ња на про у ча ва ње од но са из ме ђу ен ти-
те та.41 Упра во је овај ефе кат под ве ден под ло ги ку ИГП, као 
ме то до ло шке алат ке осми шље не ра ди про це не ва ри ја ци ја у 
од но си ма из ме ђу по зи ци ја ен ти те та у струк ту ри, као ди на-
мич ке осно ве за (ре)ком по зи ци ју те ри то ри јал но ве за не мо ћи. 
У на став ку, ИГП ће на ћи сво ју проб ну при ме ну у ана ли зи 
струк ту ре ге о по ли тич ких од но са др жа ва Бал ка на и по тен-
ци јал ним про це си ма ко ји мо гу да ути чу на њих. 

40 Col lins, 1995, op. cit; Леф тен Ста ври ја нос, Бал кан по сле 1453. Equ li bri um, Бе о град, 
2005.

41 Le Ro ux, Ro u a net, op. cit.
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Те сти ра ње кључ них пре по став ки  
ге о по ли тич ке те о ри је

Ге о граф ска да тост про стор не це ли не, за јед но са исто-
риј ски ге не ри са ним по ли тич ким од но си ма чи ји је кон сти-
ту тив ни еле мент про стор, све у куп но пред ста вља ју јед ну од 
кључ них ком по нен ти у об ја шње њу ге не зе ге о по ли тич ких 
про це са. Сто га и не чу ди што мно штво исто ри ча ра, по себ но 
оних ве за них за ис тра жи вач ку тра ди ци ју тзв. Шко ле ана ла, у 
ана ли за ма исто риј ских про це са ду гог тра ја ња по све ћу је зна-
чај ну па жњу ге о граф ским чи ни о ци ма. Ипак, ти чи ни о ци се у 
ге не ри са њу струк тур них ге о по ли тич ких по зи ци ја не ја вља-
ју као да ти и не про мен љи ви већ пре као исто риј ски ва ри ја-
бил ни услед ре ла тив но ак тив ног де ла ња ак те ра ка њи хо вој 
про ме ни или пре вла да ва њу, те тре ба ис ка за ти опрез у ева лу-
а ци ји њи хо вог ути ца ја на ге о по ли тич ку по зи ци ју. Но, ре ла-
тив на кон ти гент ност ге о гра фи је и да ље је зна чај на42 и то као 
кон сти ту енс ку му ла тив ног дру штве ног и по ли тич ког раз во ја 
ду гог тра ја ња. 

У сми слу ре ле вант ном за aналитичке окви ре ге о по ли-
тич ке те о ри је, ге о по ли тич ке про це се на Бал кан ском по лу-
о стр ву од ли ку је исто риј ска усло вље ност сво је вр сном ге о-
граф ском „сре ди шно шћу” и отво ре но шћу услед ко јих је оно 
ве ко ви ма би ло на ге о по ли тич ким раз дел ни ца ма. Ге о граф ски 
чи ни лац ов де деј ству је на два на чи на. Нај пре, за раз ли ку од 
Апе нин ског и Пи ри неј ског, Бал кан ско по лу о стр во ни је оде-
ље но од остат ка кон ти нен та пла нин ским вен цем, већ је на-
про тив, спо је но Ду на вом, Са вом и Па нон ском ни зи јом ко ји 
пред ста вља ју пут за по ве зи ва ње са Сред њом Евро пом. Са 
сво јих мор ских стра на, пак, не ве ли ке аква то ри је Егеј ског и 
Мра мор ног мо ра чи не Ази ју ве о ма бли ском. Ре љеф, с дру-
ге стра не, од ли ку је сло же ност и ра зно вр сност,43 али је при-
мар на од ли ка пре ва га ди се ци ра них пла нин ских ве на ца, ко ји 
за јед но са ви со рав ни ма чи не 70 % те ри то ри је Бал кан ског по-
лу о стр ва.44 Сто га, док је не до ста так при род них ба ри је ра омо-

42 Col lins, 1986, op. cit. 
43 Ста ври ја нос, op. cit.
44 Tom Gal lag her, Out cast Euro pe: The Bal kans from 17891989, Ro u tled ge, Lon don and 
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гу ћио ре ла тив ну про ход ност са се ве ра и ис то ка, као и са ју га, 
олак ша ва ју ћи про лаз осва ја чи ма, исто вре ме но су пла нин ска 
кон фи гу ра ци ја те ре на и ис пре се ца ност до ли на на чи ни ле 
кре та ње и ко му ни ка ци ју уну тар по лу о стр ва оте жа ним. Не ке 
од кључ них по сле ди ца ова кве кон сте ла ци је ге о граф ских од-
ли ка на да ље дру штве не про це се ја ви ле су се у не мо гућ но сти 
ге не ри са ња по ли тич ког цен тра ли зма,45 од но сно у не у мо љи-
во сти ре ги о нал них и ло кал них пер спек ти ва.46

По че так ус по ста вља ња са вре ме них др жа ва на Бал ка-
ну не са мо да пра ти круп не ге о по ли тич ке про це се опа да ња 
мо ћи Ото ман ске и Аустро у гар ске им пе ри је, где фраг мен та-
ци јом на ста ју уну тра шње др жа ве,47 већ и на ком плек сан од-
нос по ра ста бро ја ста нов ни ка, со ци о ге не зе на ци ја и по нов ног 
ин те ре со ва ња ве ли ких си ла.48 На и ме, Бал кан по чет ком XIX 
ве ка по но во до сти же сли чан број ста нов ни ка као у XVI ве-
ку, те пре ма Ото ман ском по пи су из 1831. го ди не бро ји око 
де сет ми ли о на ста нов ни ка, од но сно два де сет, ка да се при-
до да ју Ср би ја и про сто ри на се ље ни ет нич ким Хр ва ти ма под 
вла да ви ном Хаб збур га и Ру му ни је под ру ском вла да ви ном. 
Век доц ни је, Бал кан ске др жа ве су че ти ри пу та број ни је и под 
ути ца јем де мо граф ских фак то ра, по себ но ме сти мич не аграр-
не пре на се ље но сти.49 Та квим окол но сти ма се при дру жу ју 
по ли тич ки су ко би за сно ва ни на ет нич ким на ци о на ли зми ма 
ге не ри са ним де лом за хва љу ју ћи ло кал ној изо ло ва но сти ус-
лед ге о гра фи је,50 а ко ји их ста вља ју у сред њо роч не су прот-
ста вље но сти и ко а ли ци је, по пут пе ри о да Бал кан ских ра то ва 
и Пр вог свет ског ра та, ка да до ла зи до зна чај них те ри то ри јал-
них и ет нич ких ре кон фи гу ра ци ја.51 

Исто риј ско сме њи ва ње пе ри о да ста бил но сти и пе ри о да 
су прот ста вље но сти уну тра шњих др жа ва, пре ма прет по став-
ка ма ге о по ли тич ке те о ри је је пра ће но пе ри о ди ма екс пан зи је 

New York, 2005, стр. 6-8.
45 Ста ври ја нос, op. cit; Маrk Ma zo wer, Bal kan: krat ka po vi jest, Sred nja Euro pa, Za greb, 

2003. 
46 Gal lag her, op. cit. 
47 Col lins, 1986, op. cit. 
48 Ста ври ја нос, op. cit. 
49 Ma zo wer, op. cit. 
50 Gal lag her, op. cit. 
51 Маzo wer, op. cit. 
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си ла са ку му ли ра ним пред но сти ма, од но сно њи хо вим од су-
ством. На кон Дру гог свет ског ра та па све до кра ја XX ве ка, 
де мо граф ски при ти сак ге не рал но опа да, док је ре ла тив на по-
сле рат на ста бил ност би ла за га ран то ва на ста вља њем не ких 
бал кан ских др жа ва у ин те ре сну сфе ру Со вјет ског Са ве за и 
За па да, тзв. „про цен ту ал ним спо ра зу мом” Ста љи на и Чер-
чи ла.52 Слом Ру ске им пе ри је,53 од но сно слом со ци ја ли зма 
тран сфор ми ше це ло куп ни евро а зиј ски про стор,54 и у све тлу 
ши рих ге о по ли тич ких про ме на об на вља прет ход но ус по-
ста вље не су прот но сти. Ти ме од су ство не по сред ног ути ца ја 
екс пан зив них си ла, до при но си по нов ном про це су фраг мен-
та ци је, ка кав је слу чај са рас па дом Ју го сла ви је. Већ из ових 
на ла за је ин ди ка тив но да је ком плек сна исто риј ска ге не за 
на чи ни ла ге о по ли тич ке по зи ци је бал кан ских др жа ва уне ко-
ли ко слич ним, те да је по тен ци јал сти ца ња ини ци јал не ге о-
по зи ци о нал не пред но сти и по чет ком XXI ве ка ре ла тив но ни-
зак. Ме ђу тим, ову прет по став ку тре ба ис пи та ти укљу чи ва-
њем ин дек са ге о по ли тич ке по зи ци је (ИГП) у ана ли зу. Ве ћи на 
упо шље них ин ди ка то ра за за себ не фак то ре (Гф, Еф, Вф) има 
сред њо роч ни ка рак тер, те се вред но сти ко је овај ин декс по-
ка зу је мо гу узе ти ра ди из во ђе ња од ре ђе них за кљу ча ка о мо-
гу ћим ге о по ли тич ким трен до ви ма. 

Нај пре, из ве де не вред но сти овог ин дек са су пред ста-
вље не у Та бе ли 1. За др жа ве Бал ка на ове вред но сти се по ка-
зу ју ни ским ка да се упо ре де са вред но сти ма ко је се до би ја ју 
за про стор ко ји укљу чу је Ру си ју, европ ске др жа ве и Тур ску. 
Та ко је вред ност ин дек са за Ру си ју нај ви ша и из но си 0, 891. 
Кад је реч о европ ским др жа ва ма, Тур ска пред ња чи са вред-
но шћу ин дек са од 0, 279 и сле ди је Не мач ка са вред но шћу од 
0, 180. На Бал ка ну, нај ви шу вред ност ин дек са оства ру је Ру-
му ни ја, ко ја се од оста лих др жа ва из два ја са вред но шћу од 0, 
056. Из да те та бе ле ин ди ка тив ним се ја вља гру пи са ње Грч ке, 
Бу гар ске, Ср би је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ма ке до-
ни је у је дан кла стер са ре ла тив но слич ним вред но сти ма, ко је 

52 Tрајан Сто ја но вић, Бал кан ски све то ви: пр ва и по след ња Евро па. Equ i li bri-
um, Бе о град, 1997. 

53 Col lins, op. cit. 
54 Di mi tri Tre nin, The End of Euro a sia: Rus sia on the Bor der Bet we en Ge o po li tics 

and Glo ba li za tion, Mo scow Car ne gie Cen ter, Mo scow, 2001, стр. 87-95. 
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зах те ва да се у об ја шње њу ге о по ли тич ких по зи ци ја ових др-
жа ва пр во по ђе од њи хо вог ме ђу соб ног од но са. 

Та бе ла 1: Вред но сти ин дек са ге о по ли тич ке по зи ци је.55 

Др жа ва/
Ин декс

Ин декс ге-
о граф ског 
фак то ра

(Гф)

Ин декс 
еко ном ског 

фак то ра
(Еф)

Ин декс 
вој ног фак-

то ра
(Мф)

Ин декс ге-
о по ли тич ке 

по зи ци је
(ИГП)

Ру му ни ја 0, 045 0, 017 0, 225 0, 056
Грч ка 0, 023 0, 006 0, 227 0, 032

Бу гар ска 0, 017 0, 008 0, 143 0, 027
Ср би ја 0, 015 0, 005 0, 13556 0, 022

Хр ват ска 0, 010 0, 005 0, 107 0, 017
       Босна и 

Херце го-
ви на 

0, 008  0, 00 8 0, 089 0, 018

  Албанија 0, 005 0, 001 0 ,  074 0, 007
Македонија 0, 004 0, 006 0, 12 2 0, 0 14 
   Црна Гора 0, 002  0,  001 0, 0004 0,  001
  Кос ово57  0, 003 0 ,  004 0,  01 1 0, 0 05

Изв ор подата ка:  The W or  ld  Factbook ,  20 11.5657  

Најп ре ,  ов акав  од нос  в редности  ин де к с а, д обри м  дел ом  ј е 
 р езулт ат  и ст ори јск их  п ро цеса, попут дисо л уц иј е Ју г ос  лав ије. 
 Фр аг ме нта ци ја  на мањ е  п оп  улаци он о-тери тор иј ал не  је д инице 
 (у сло в 3 ), по бо  љшава   р ел ат ивн  у пози ци  ју  Румун ије, см е шт ајући 
четири б ивше  ј угосл овенс  ке  републ ике н а  сл ичну п оз ици ју  какву  
п ос  ед ују Грчка и  Б  угарск а.   Ако с  е  з а  тре нут ак  и з  анализе укло ни  

55 Сви ин дек си се ба зи ра ју на об ра ђе ним по да ци ма CIA The World Fac tbo ok (2011), осим 
ако ни је на зна че но дру га чи је. Про це не вред но сти ге о граф ског и еко ном ског фак то ра 
ба зи ра ју се на по да ци ма из 2009. и 2010. го ди не, у за ви сно сти од др жа ве, док су по да-
ци о из два ја њи ма из БДП-а за вој не по тре бе из 2005 го ди не.

56 По да ци се за сни ва ју на зва нич ној про це ни из ве де ној из За ко на о бу џе ту Ре
пу бли ке Ср би је:                              http: //mfp. gov. rs/UserFiles/File/zakoni/Zakon%20o%20budze-
tu%20RS%20za%202012. pdf,  присту пљ ено 24. мар та 2 013. го дине;

57 К осов о и Мет охи ја је на јск ори ји при мер пр оцеса фр агм ентације ,  који  ук ључ уј е чак 
 и д иректни  ( војни и би ро кр ат ски) анг анж ма н експан зивни х сила, к ако б и лок алн е 
 структуре  успост ави ле  к онтрол у и моно пол над терит ори јом  и ре сурсим а.  Управо зато 
шт о може  б ити са гледа но  к ао форма  протек то рата  (Coh en, Lamp e, 2011)  експ анзивн е 
с иле, Косово  је  ушло у  н ашу анализу, како и спу ња ва ос но вну пре тпоставк у к оја се 
 тич е  (не)пос редне  контроле н ад  средст вима принуде,  што d e   factо искључује Срб ију. 
С тога су  Ко совске  без бедносн е снаге узет е  ка о зва ни чна  војс ка .
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Румун ија,   гене  рално се  п ок аз ује да  су в ре дн ости   ин де кс а геоп-
олити ч к  е  по з иције за  ове   др  жа ве   сразме рн о н  и ск е, ук азујућ и н а 
м ал  у  пов ршину те рит  орије , м але популацио  не и војне ка па цитете   
и  р елативну ос ку дн ос т у р есурси м а   важн им  за   војне п от ре  б е . У  
то м с мис лу , ове вр едности  пок азују д а  су   к апацитет  и  датих др-
жа ва  н е дово љни з а  т  ер иторијалну   ек спанзи ј у   ( усло в 1 ),  по с еб  но 
 услед њи хов их сл и ч ности  у   позиција ма кој е  заузимај у, што  д одат-
но    отежа ва  екс п а  нз ив ну мог ућ ност за с в а ку државу п онаос об . 
Другим речима, сл и  чн ос т у струк турно да тим  п оз ицијама гру-
п иш  е  ове државе у „ Еу кл идо в  об ла к” 58,  ка  о што ј е  приказано н а 
С ли ци   2, ус  кр  а ћуј ући  их   за могућн ос т   ст варањa  по је д  иначне  ко-
мп аративне  п  р ед ност и,  шт о потенц и јалн  о доводи  до  сукоба ил и 
потч ињава ња  експ   а нз ив ној  сили,   у сл ед бл из ине у  со  ци јалн о м   и  
геог раф с  ко  м  пр остору.  

  
 Слик а  2 . Структура  геопо ли тичких пози ција држ  ав а Балкана, 

 извед ен а  из ге ом етриј ск ог  просе к а инде к с а   три кључ на  факт ор  а 
 (ГФ, ЕФ,  М Ф), одн ос но  ИГП,  који одређ уј  у  њихов е пози ци је . И  зузев 
 Ру му није и  Грч ке, гру писање  у  фо рм  и  „Е укл идовог об ла  ка ”, уок вир-
ено  у   цр но, инди  ка тивно прик аз ује  истори јски  п р  оцес фрагме нта ци је  
којим  су  с творен е у нут рашње  државе и  ук а зује и ли  н  а н астав ак   о вог 

п роц ес а  или на  ев енту ал но   укључива  ње   екс пан зи  вне  с иле.  

58 Le  Roux, Rouanet,  op. cit. 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2013, год. X vol. 18 стр. 157190

177

 Ова слик а  ил устрат ивно  п о казује д еп  ривира но ст  др-
жава  Ба лк ана  з а  е  кс пан зивни  по тенција л,  осим  за    Р умун и  ј у  , 
која  пот и че  и з с ли  чних поз иц ија у струк тури  ге опол ит ич к их  
 одно са  и  такође  и мп ли ци р а  м огућу т рансформациј у  дате  
с тр уктур  е ( услов   3) . Када  се стру кт ур а  с аг ле да и у   г ео позиц-
ио налном  см ислу,  о  в е  тврдњ е  доб иј а ју  дод атн у  по тв рду,  ка ко 
стр уктур ац и ја дат их позици   ја  та кођ е  ук ључ ује   и  ф изичк е 
 о длике прос  т о ра.  Геогра фи ја  п о н ово  улази  на  м ала в рата 
ј ер  положај д рж  а в а каракте рише  од с уст во или   зане марљи-
в  у ти ц ај  ге ографск их ба р ије ра ,  што је случа ј са др жавама 
 н а  обод у п ол уострва, кој е м ог у б ити  су оче не   с а спољним 
 неприј а те  љем.59 С др уг  е  ст ра не,  сло женост гран   ица  и  б рој 
потенци ј ал них непр иј  атеља са  с ли чн им геопо ли тичким  п -
ози циј ам  а,  ре  зу лтат је  „ц ен тралн ост  и ” , што  за једно са од-
суством кум улир а н их пре дно сти генералн о уск р аћуј е овим  
д рж авама   мог у ћн ос ти шир ења  ( у сло в  2). 

 Док   су вре дн ост  и  ин декса , к ао   и са м  е геогр а фс ке  п о  зиц-
иј е  ко је одли кују  б ал канске државе  с уштинск и неповољне  з а 
е кс  па нзиј у,  и ндекс   г е оп ол и ти чке поз и циј е (ИГП )  Ру муније 
ј е  да  о  н ајвишу  в редност на  раз ма т ран има пр и  ме  ри  ма. Т е -
ритори ја л но  и рес урс но,  Румуни  ја  у компара ти вном односу  
са  ост алим балк анс ким др жа вама сти че  ин ицијал не  експа  нз-
ивне пр едн ости (услов 1) , и  то ч ак када    с е  две  ба лканск е држ-
аве  са  кој им а  се  гр ан ичи,  Србија   и Буга рск а , узму  агр е гатно.  
Ипак,  Ру му нија се  са   своје  северне и сев е р озапа дн  е  стр ане 
 ос л а ња  н а С редњу  и  И сточн у  Е вропу, граничећ и   се изме ђу 
о ста ло г и са Укра  јин ом ,  чији  ин  де кс геопол ит и чке  п оз иц иј е  
и з  носи 0,   0  68. Због тога се  д а  з  а кљ учит и   да  су по тенцијал и 
Румуни ј е за сти  цањ е  геоп озици он алне  пре дн ос ти  (усло в 2)   
ре ла т ивно огран и чени,   как о  би   нужан  пре  ду  сл  ов експа нзије 
о ве  д ржаве би ла  ме  ђус об на   суп ротс тављенос т  и сл або ст пот-
ен ци јалних   непр ијатеља н а  њеним  гр аница ма .  

  О ви а ргу  ме н ти наче лно    и ду у пр ил ог  по че тн ој  хипо те зи  
п рема  ко јој  су  д ржаве  Б ал  к ан  а дуго роч но  и скључене  и з 
могућнос т и стицањ а кумулати вн и х  пре  дност и и  сле дст ве ног 

59 Овде Грч ка представља  очигл еда н прим ер : иако  по седује  ре лативн о висок у  вредност 
ИГ П  за Балка н ( 0, 032) ,  та  вреднос т ј е  угл авном  резулт ат висок е  в редности  индекса 
вој ног фактора,  ш то ук аз ује на активну ад аптац иј у  за  потенциј ал ни сукоб.  Ка ко је с уо-
чена са  Ту рск ом, с а к ој ом има  историју су коб а, овај  т ренд ниј е изненађ уј ућ   и упућује 
на  прилично огра нич ен  експанзи вни  потенц ија л Грчке.



Сте фан Јан ко вић БУ ДУ ЋИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ОБРАСЦИ ...

178

е кспа нзи вног по те нци јала , оспоље но г  кр оз  ниск у   вр еднос т 
 И ГП  и међ  ус обне  с у про тс  та вљености.  И сториј ски  гледан о,  
прост ор Балкана  о виме п ок аз у је п ос ле ди ц е пр оц еса  ф рагме-
нт  ац ије  и ствар ања унутра шњи х д  ржава  ( у сл ов  3)  .  Ра није 
споми ња на ди с ол  уц ија  Ју го с ла вије до  казује ове    тврд њ е ,  
д ок посл едич но  гр уписање  п оз ициј а  у структу ри  геопол-
ит ич ки х одно са ( Сл ик а 2)  от вара п оте нц ијал  (д аљих) с ук-
оба.  Подс ећ ања ра ди,  ов ај про ц ес  подр аз ум ев а кон фро-
нтациј  е и зме ђу  ун утрашњ их   држ ав а  у од су ству осва ја ња  
 експанзи вни х  с ил а и  подре ђи вање  р ес  ур  са во јни м  потре бам а.  
Међутим,  како  по  даци  о  с редњорочн ом  тре нд у  оп ада њ а 
или   м ањих  в а  рија ција  б  уџет ско  г  и зд вајања  за   војне  потр-
еб е (Та бела 2 )  указују на  ре лати вн о   оп ада ње  неп осредни х 
 супро тставље нос ти,  пост о ји ваља н разло г  за  твр дњ у  да је 
п  ро цес п од  ре ђи вања бал ка нс ки х држава  да т ој ек сп анз ив н ој 
 сили у  то ку.  

Ка ко с е дос адаш ња  анали за  фо кусира ла на и сп ит ивање 
ст  ру ктурн их од л и к а балк ан ски х држ ава, све сно је  ап страхова  н 
 ду горочни проц ес  прошир ењ а   Ев ропск е   Ун ије, од носно с а да шње 
чла нс тво Грчк е,  Бу гарске и  Румун иј е,  као  и бу ду  ће еве нту ал но 
укључ ивање  ос та ли х  ба  лканск их  др жава.  60  Бу дућ и да   је    ну лт а 
 хи по те з а већим  дел ом потвр ђена  ус ло вним ге нерал и зовањем 
 ве з аним  за  ек с па  нз  ивн и потен ци јал Руму није, у  н ас тавк у  би  
пажња  требало    да се  ус ме ри на  г  ен  ез у шир  их  геопо л ит ич ких  пр-
оц еса  у  све тл у п рошире ња   Евр опск е  У н и је, с  ци  ље м  изв ође ња  
п  редви ђањ а  будућих г  ео политичк их  о браза ца  ун утрашњих, 
балка нс ких д рж ава. 

60 Овде Грч ка представља  очигл еда н прим ер : иако  по седује  ре лативн о висок у 
 вредност ИГ П  за Балка н ( 0, 032) ,  та  вреднос т ј е  угл авном  резулт ат висок е  в редности 
 индекса вој ног фактора,  ш то ук аз ује на активну ад аптац иј у  за  потенциј ал ни сукоб.  
Ка ко је с уо чена са  Ту рск ом, с а к ој ом има  историју су коб а, овај  т ренд ниј е изненађ-
уј ућ   и упућује на  прилично огра нич ен  експанзи вни  потенц ија л Грчке. 
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Табела 2: Динамик а  издва ја ња за  в ој ску као % БДП  
(од 1990. до 2 01 0.  ).  

 Држава/
година 1990 1995 2000 2005 201 0

   Руму нија 4. 5 2. 8 2. 5 2 1. 4
Грчка 3 .  4 3. 2 3. 6 2. 9 3. 1

  Бугарска  3.  7 2. 9 2. 7 2. 4 1. 4
  Србија * * 5. 5 2. 5 2. 2

Хрватска * * * 1. 6 1. 7
Б  и  Х * 9. 3 3. 1 1. 6 1. 4

Ал ба ни ја 5. 9 2. 1 1. 2 1. 3 1. 6
Ма ке до-

ни ја * * 1. 9 2. 1 1. 5

Цр на 
Го ра * * * * 1. 3

Ко со во без по-
да та ка

без по-
да та ка

без по-
да та ка

без по-
да та ка

без по-
да та ка

Из вор по да та ка: UN Da ta.61

Ге о по ли тич ки про це си ве за ни за бу дућ ност 
бал кан ских др жа ва

Ка ко ана ли за пред ста вља фик са ци ју тре нут ка, пре по-
зна те ка рак те ри сти ке уну тра шњих др жа ва и с њи ма по ве за не 
трен до ве нео п ход но је ста ви ти у ши ри оквир ге о по ли тич ких 
про це са. Кон ста то ва ли смо да је про стор Бал ка на исто риј ски 
обе ле жа ва сме њи ва ње два трен да: пр ви пе ри од ка рак те ри ше 
од су ство опо зи ци ја услед ак тив ног уче шћа екс пан зив не си-
ле(а), ко је је тра ја ло све до сло ма со ци ја ли зма. Овај пе ри од 
је (по но во) пра ћен ини ци ја ци јом су ко ба и фраг мен та ци је у 
од су ству (не)по сред ног осва ја ња од стра не екс пан зив не си-
ле. На кон то га, иден ти фи ко ва ни тренд опа да ња су ко ба пра-
ти ши ру ре кон фи гу ра ци ј у струк ту ре ге о по ли тич ких од но са 
у Евро а зи ји. На и ме, ова ре кон фи гу ра ци ја ко ја је узро ко ва на 
сло мом со ци ја ли зма, 62 до ве ла је до ре ла тив ног сла бље ња ге-

61 http://data.un.org/Data.aspx?q=GDP&d=WDI&f=Indicator_Code%3aMS.MIL.XPND. 
GD. ZS, приступљено 24. марта 2013. Године. Косово се у овом раду не третира као 
независна и призната држава. 

62 Слом социјализма, према тумачењу Колинса, последица је дуготрајне претеране 
експанзије Руског царства, које је било суочено са тешкоћама да задржи контролу 



Сте фан Јан ко вић БУ ДУ ЋИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ОБРАСЦИ ...

180

о по ли тич ке по зи ци је Ру си је и оп штег по бољ ша ња по зи ци је 
Европ ске уни је, чи ји се ја ча ње ус по ста ви ло у ви ду про ши-
ре ња на бив шу со вјет ску ге о по ли тич ку зо ну.63 Овај тренд је 
по себ но ви дљив кроз ре кон фи гу ра ци ју у струк ту ри ге о по-
ли тич ких од но са, где се Ру си ја, упр кос за др жа ва њу при ма та, 
су о ча ва са зна чај ним сла бље њем соп стве не по зи ци је. Та ко 
се по зи ци ја Ру си је, ме ре на по ка за те љи ма са др жа ним уну тар 
ИГП, и да ље ја вља као до ми нант на, ка ко у од но су са за себ но 
узе тим евро а зиј ским др жа ва ма, та ко и у од но су са Европ-
ском уни јом као це ли ном. Ме ђу тим, ин декс ге о по ли тич ке 
по зи ци је Ру си је се зна чај но сма њу је ка да се ЕУ са гле да као 
(це ло вит) ге о по ли тич ки ен ти тет: у том слу ча ју се ИГП Ру си-
је сма њу је са 0, 891 на 0, 481, док вред ност ин дек са за Уни ју 
до сти же вред ност од 0, 299 (Та бе ла 3). 

Као нов ге о по ли тич ки ен ти тет у евро а зиј ском про сто-
ру, Европ ска уни ја се исто риј ски по ста вља као екс пан зив-
на си ла спрам Бал ка на, ис пу ња ва њем два при мар на усло ва: 
спо соб на је да стек не 1) ку му ла тив не пред но сти ко је ко ре-
спон ди ра ју са 2) ге о по зи ци о ним пред но сти ма ко је по се ду је. 
Ме ђу тим, из ван ових оп штих за па жа ња, нео п ход но је по-
дроб ни је раз мо три ти ка рак тер ове екс пан зив но сти. 

над „тампон зоном” (тј. Источном Европом), као и (друштвеним) структурама 
совјетских република. Колинс тумачи да је совјетско повлачење са овог простора 
било својеврсно структурно прилагођавање, како би било каква (војна) интервенција 
вероватно отворила низ нових сукоба, које би даље било тешко контролисати (Collins, 
1995, op. cit. ).

63 Trenin, op. cit; Ainius Lašas, European Union and NATO Expansion, Palgrave 
Macmillan, New York, 2010, стр. 103-140.
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Та бе ла 3: По ре ђе ње вред но сти ин ди ка то ра  
и ко е фи ци је на та за Ру си ју и Европ ску Уни ју. 

Др жа ва(ен ти тет) 
/Ин ди ка тор

Вред ност  
ин ди ка то ра

Ко е фи-
ци јент 
ин ди-
ка то ра

Вред ност 
ин ди ка-

то ра
Ко е фи ци јент 
ин ди ка то ра

Ру си ја Европ ска уни ја
По вр ши на (км²) 17098242 1 4324782 0, 253
Број ста нов ни ка 138082178 0, 274 503824373 1
Ре зер ве наф те  
у милионима  

ба ре ла
60.000 1 5544 0, 092

Ре зер ве при род ног 
га са у милионима м³

44800000 1 2211000 0, 049

БДП (ппп) у 
милионима $ 2380000 0, 152 15650000 1

Ре зер ве стра них 
ва лу та и зла та у 

милионима $ 
812100 1 513000 0, 632

Тро шко ви за вој ску 
као % БДП 3, 9 1 без по да-

та ка
без  

по да та ка 64

Људ ство до ступ но 
за вој ну слу жбу 69117271 0, 296 233328531 1

ИГП 0, 481 0, 299

Из вор по да та ка: The World Fac tbo ok 2011.64 

Смер ана ли зе из и ску је са гле да ва ње Европ ске уни је као 
кон ти гент не је ди ни це, са чи ње не од су ве ре них др жа ва, што 
мо же про тив ре чи ти основ ној прет по став ци ге о по ли тич ке те-
о ри је и ње ном кључ ном пред ме ту ис тра жи ва ња – су ве ре ној 
др жа ви. Ме ђу тим, по сто је ва ља ни ар гу мен ти због ко јих се 
Уни ја мо же гле да ти као ек пан зив ни ге о по ли тич ки ен ти тет. 
Јан Зи е лон ка, кри ти ку је ауто ре ко ји на сто је да про на ђу од-

64 Како ЕУ не поседује централизован буџет, посебно не за војне потребе, већина држава 
чланица има релативно ниска издвајања за војску; тако у просеку, 1, 8% БДП-а одлази 
на трошкове војске. Међутим, приметно је да две чланице са највећим издвајањима 
за војску јесу Грчка и Кипар, обе геопозиционо лоциране на ободу Уније и обе непо-
средно суочене са Турском.
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ли ке тзв. Вест фал ске др жа ве, у ви ду хо мо ге но сти и цен тра-
ли зма, у прак си Европ ске уни је. Кроз ди ја хро но исто риј ско 
по ре ђе ње, овај аутор пра ви па ра ле лу са де цен тра ли зо ва ним 
сред њо ве ков ним им пе ри ја ма, чи ју струк ту ру од ли ку је ви-
ше пр сте но ва ауто ри те та.65 За раз ли ку од кла сич ног кон цеп-
та др жа ве чи ји су ме ха ни зми при ну де и кон тро ле при мар но 
вој но-по ли тич ки, ова ко де цен тра ли зо ва ни ен ти те ти се осла-
ња ју на еко ном ске и би ро крат ске ме ха ни зме у кон тро ли. Ис-
кљу чи ва њем ми ли тант ног ка рак те ра екс пан зи је у ви ду не-
по сред ног осва ја ња, не уки да се са ма ек пан зив ност, јер ге о-
по ли тич ка те о ри ја пре по зна је и мо гућ но сти ми ро љу би вог и 
ква зи-ми ро љу би вог ши ре ња. Иако вре мен ско по кла па ње два 
фе но ме на, у овом слу ча ју за у ста вља ње уну тра шњег про це-
са фраг мен та ци је бал кан ских др жа ва са по ве ћа ним ин сти-
ту ци о нал ном ан га жма ном ЕУ не мо ра ну жно да пред ста вља 
узроч ни од нос, по сто је до ка зи да та кав од нос по сто ји и да је 
по ве зан са отва ра њем пер спек ти ве члан ства за све бал кан ске 
др жа ве од 1999. Го ди не.66 Сто га су прин ци пи ко је Европ ска 
уни ја при ме њу је у екс пан зи ји у об ли ку услов не и (не)по сред-
не при ме не ин си ти ту ци о нал них ре ше ња и на ме та ња нор ма-
тив ног се та67 у про це су при дру жи ва ња.68 

Оно што се отва ра као пи та ње у про це ни суп стан тив ног 
ка рак те ра екс пан зив но сти ЕУ69 је сте те о риј ски кон цепт по го-
дан за исто вре ме но ди ја хро но и син хро но исто риј ско по ре ђе-
ње (од но сно ус по ста вља ње тран си сто риј ске ге не ра ли за ци је). 

65 Jan Zielonka, Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union, 
Oxford University Press, Oxford, 2007, стр. 9-20.

66 Lenard Cohen, John Lampe, Embracing Democracy in the Western Balkans: From 
Postconflict Struggles toward European Integration, Woodrow Wilson Center 
Press, Washington, D.C; The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011.

67 Zielonka, op. cit; Schneider, op. cit.
68 Свакако, овај процес је комплексног карактера, али је у директној вези са комбинацијом 

дипломатске и војне интервенције НАТО-а на Балкану, коју сукцесивно наслеђују 
институционални механизми садржани у форми Споразума о стабилизацији и 
придруживању (ССП) (Cohen, Lampe, op. cit. ).

69 Андерсон исправно сумира амбивалентност која се тиче супстантивног карактера ЕУ 
и њене историјске условљености: „Метафора империје указује на могућност јачања 
Европе на глобалном нивоу с циљем конкурентности другим великим силама, али 
такође означава и унутрашњу диференцијацију, и ако се потоња тенденција покаже 
доминантном она неће бити ништа више од метафоре” (James Anderson: “Singular 
Europe: An Empire Once Again?”, у зборнику: Geopolitics of European Union 
Enlargement: The Fortress Europe, (приредили: Warwick Armstrong, James 
Anderson), Routledge, London and New York, 200, стр. 25). 
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Иако су ова пи та ња исто риј ски усло вље на и са мим тим ви ше 
из ло же на ри зи ци ма ет но цен три зма, чи ни се да на овој рав ни, 
Ан дер сон пру жа ко ри сно об ја шње ње. На и ме, овај аутор фа-
во ри зу је по јам империјe, ко ји се по ја вљу је као нај флек си бил-
ни ји, јер мо же исто вре ме но да об у хва ти „спо ља шње и уну-
тра шње од но се, са вре ме но за ма гљи ва ње ди хо то ми је из ме ђу 
уну тра шњег и спо ља шњег, као и гра да ци ју хе те ро ге но сти, 
од цен тра до пе ри фе ри је”.70 Иако је по тен ци јал на син гу лар-
ност ЕУ усло вље на мре жом со цио-про стор них од но са мо ћи 
из ме ђу др жа ва чла ни ца и њи хо вим од но сом са дру гим ре-
ле вант ним ге о по ли тич ким ри ва ли ма, не мо гу се за о би ћи ни 
од но си ин тер на ли за ци је и екс тер на ли за ци је, при че му је ово 
по след ње ре ле вант но за син гу лар ност Уни је.71 Због то га ду-
го роч ни аспект екс пан зи је зах те ва при зна ва ње спе ци фич не 
исто риј ске функ ци је ге о по ли тич ких про це са. 

Иако је сам про цес при дру жи ва ња ком плек сан, и до-
са да шња ис ку ства по ка зу ју да су др жа ве чла ни це на про ши-
ре ње гле да ле ма хом кроз еко ном ску це ну ко ју мо ра ју да пла-
те за бу ду ћу чла ни цу и мо гу ће бе не фи те ко ји се та ко мо гу 
сте ћи,72 ду го роч ни аспект про ши ре ња зах те ва пре по зна ва ње 
кон крет но-исто риј ске функ ци је у ге о по ли тич ким про це си-
ма, ко ји је не сво див на при хва та ње да тог ре гу ла тив ног се та.73 
Због то га се ту ма че ња про ши ри ва ња Европ ске уни је ко ја су 
усме ре на на ин сти ту ци о нал на пи та ња,74 по пут про це са усва-
ја ња нор ми и из град ње иден ти те та или по и ма ња при кљу че-
ња из пер спек ти ве ин те ре са75 чи не не до стат ним. На и ме, ши-
ре гло бал но окру же ње оли че но у свет ским си ла ма зах те ва од 
европ ских др жа ва да ље про це се про ши ре ња и ин те гра ци је. 
76 Слич но, не ста бил ност не по сред ног окру же ња је већ не ко-
ли ко пу та до ти ца на, те је ја сно због че га исто риј ски екс пан-
зи ја Европ ске уни је иде у прав цу пост-со вјет ског про сто ра и 
ка сво је вр сној кон тро ли не ста бил но сти ко ју до но си про цес 

70 Anderson, op. cit. стр. 26.
71 Ibidem.
72 Schneider, op. cit.
73 Zielonka, op. cit.
74 Ibidem.
75 Lašas, op. cit; Schneider, op. cit.
76 Warwick Armstrong, James Anderson, Geopolitics of European Union Enlargement: 

The Fortress Europe, Routledge, London and New York, 2007.



Сте фан Јан ко вић БУ ДУ ЋИ ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ ОБРАСЦИ ...

184

фраг мен та ци је. Сто га, не по сред но ге о по ли тич ко окру же ње 
Европ ске уни је чи ни да про ши ри ва ње има стра те шки ка рак-
тер, ка ко „Уни ја не ма дру гу јед на ко ефек тив ну спољ но по ли-
тич ку алат ку да об ли ку је соп стве но не ста бил но окру же ње“.77 

У том кон тек сту, екс пан зи ја Европ ске уни је ис по ља ва 
ду го роч ну ну жност, ма да то не под ра зу ме ва и по јед но ста-
вље ње ком плек сног про це са при дру жи ва ња ко ји ће до дат но 
би ти усло жњен пи та њи ма ка рак те ра по ли тич ког уре ђе ња, 
од но сно сте пе на цен тра ли зо ва но сти у мо за и ку еко ном ских 
и кул тур них раз ли ка.78 Уто ли ко се Ко лин со во ин си сти ра ње79 
на сто ха стич ком ка рак те ру ових про це са по ка зу је тач ним, 
ка ко се за сни ва на им пли цит ној прет по став ци о прак тич ној 
адап та ци ји ак те ра и ин сти ту ци ја струк тур ним од но си ма, без 
те ле о ло шког пре ју ди ци ра ња исто рич но узе тих ин те ре са ко ји 
се мо гу ли не ар но из ве сти из струк тур ног де тер ми ни зма. Го-
во ре ћи о прак тич ној адап та ци ји струк тур ним од но си ма, не 
тре ба за бо ра ви ти да је са ма екс пан зи ја дво стру ког ка рак те ра, 
ка ко се код др жа ва чла ни ца про ши ре ње од но си на те жњу ка 
по твр ди и одр жа њу мо ћи и кон тро ле, док се код аспи ра тив-
них др жа ва те жња за ула ском у Уни ју ја вља на рав ни при сту-
па ку му ли ра ним ре сур си ма,80 али и ге о по ли тич кој ста бил но-
сти. Ово по след ње је ве о ма ва жно за др жа ве Бал ка на, ко је не 
са мо да не мо гу ку му ли ра ти ини ци јал не екс пан зив не пред-
но сти, већ су услед слич но сти у ге о по ли тич ким по зи ци ја ма 
у опа сно сти да им не по сред на кон фрон та ци ја до дат но угро зи 
ге о по ли тич ки по ло жај.81 

77 Zielonka, op. cit. стр. 173.
78 Ibidem.
79 Collins, 1986, op. cit.
80 Zielonka, op. cit.
81 Из тих разлога, постаје јасније зашто су ове државе, као и већина источноевропских 

држава дугорочно искључене из могућности стицања иницијалних предности, 
неопходних за проширење. Прво, позиције ових држава су историјски биле 
унутрашње и та ситуација, у смислу геополитичких односа, није се значајно 
променила, без обзира на успостављање режима који се колоквијално називају 
демократским. Штавише, успостављање ових режима може да се тумачи као 
структурно прилагођавање промењеним околностима, које су се збиле са сломом 
моћи једног геополитичког ентитета - Совјетског Савеза и његовог идеолошког 
апарата и система класификације и перцепције. Пошто ниједна од ових унутрашњих 
држава није имала аутономну културну производњу, посебно не у области политичке 
организације, збило се више или мање добровољно прихватање образаца другог 
великог геополитичког ентитета - Запада. Наиме, ово нас доводи до друге тачке, где 
је свакој од ових држава недостајало простора за могуће проширивање сопствене 
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Узи ма ју ћи у об зир по зи ци је у струк ту ри ге о по ли тич-
ких од но са као та кве, мо же мо прет по ста ви ти да ће да љи 
про це си на Бал ка ну за ви си ти од е кс пан зи је Европ ске уни-
је, чи ме се умно го ме мо гу ап сор бо ва ти су прот ста вље но сти 
ко је пра те уну тра шње др жа ве. Ипак, ну жан пред у слов ове 
екс пан зи је, и са мим тим спре ча ва ња су ко ба и про це са фраг-
мен та ци је, је сте да Европ ска уни ја за др жи ре ла тив ну ко хе-
рент ност у екс пан зив ној те жњи, од но сно ми ни мум за јед нич-
ких ге о по ли тич ких ин те ре са. Исто вре ме но, то под ра зу ме ва 
и тран сфор ма ци ју уну тра шње струк ту ре, ко ја тре ба да бу де 
спо споб на да ап сор бу је рас ту ће раз ли ке ме ђу др жа ва ма на-
ста ле екс пан зи јом. Уко ли ко се тај про цес са гле да са рав ни 
ин те ре са са мих др жа ва чла ни ца, да ља екс пан зи ја упр кос 
уно ше њу про тив реч но сти и ди вер зи те та, ге не рал но зна чи 
по твр ђи ва ње и про ши ри ва ње мо ћи ста рих чла ни ца ста вља-
њем но вих под кон тро лу, али и оп ште ја ча ње ге о по ли тич ке 
по зи ци је ко ја на ста је ши ре њем на но ве те ри то ри јал но-по пу-
ла ци о не је ди ни це и њи хо ве ре сур се. Пи та ње ре сур са и њи хо-
ве оскуд но сти82 по себ но мо же би ти ва жно за ус по ста вља ње 
да љих ре ла ци ја на евро а зиј ском про сто ру а ти ме по сред но и 
на Бал ка ну. 

За кљу чак

У овом ра ду, пре до че на су не ка ста но ви шта Ко лин со ве 
ге о по ли тич ке те о ри је. У при ка зу ста но ви шта су исто вре ме-
но са др жа на пред ви ђа ња и да ља раз ра да ме то до ло ги је ко ја 
укљу чу је осла ња ње на исто риј ско-ре ла ци о ни при ступ и кон-
струк ци ју ин дек са ге о по ли тич ке по зи ци је др жа ве. Тим пу-

моћи. Другим речима, ниједна од ових држава, без обзира на њихову тренутну 
политичку организацију не може да стекне иницијалну предност спрам других, 
како су суочене са већим геополитичким ентитетима. Још један значајан проблем 
који се јавља код теорија које инсистирају на сагледавању геополитичких процеса 
кроз облике политичке организације (како то теорија демократског режима чини), 
јесте да је дефинисање тих режима и организација историјски условљено, и услед 
тога, партикуларно. Случај распада бивше Југославије (поново) показује да увођење 
одређене форме политичке организације, попут вишепартијског система, није 
зауставило процес фрагментације, како овај процес прати историјско (ре)композицију 
геополитичких односа и повлачење експанзивних сила. 

82 Ali Tekin, Paul Williams, Geopolitics of the Euroasia: Energy Nexus, Palgrave 
Macmillan, New York, 2010.
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тем оцр та не су струк ту ра и про це су ал ност ге о пол тич ких 
од но са. Раз ма тра не прет по став ке су по ка за ле да су ге о по ли-
тич ки про це си на Бал ка ну исто риј ски усло вље ни не ста бил-
ним по зи ци ја ма и од но си ма, ка рак те ри стич ним за уну тра-
шње др жа ве. Ду го роч но ис кљу че ње из мо гућ но сти сти ца ња 
ку му ла тив них пред но сти као пред у сло ва екс пан зи је, кључ не 
су од ли ке по зи ци ја бал кан ских др жа ва у струк ту ри ге о по ли-
тич ких од но са, чи ме се до дат но отва ра ју мо гућ но сти за екс-
пан зив не си ле. 

 Ана ли за је по ка за ла да се Европ ска уни ја ја вља као 
екс пан зив на, али не и као вој на си ла ко ју ка рак те ри ше ужа 
те ри то ри јал на су ве ре ност. На про тив, би ро крат ски ка рак тер 
ње ног про ши ре ња отва ра пи та ња ње не уну тра шње струк ту-
ре. Иако је ве ро ват но да је ду го роч ни ге о по ли тич ки ин те рес 
Европ ске уни је екс пан зи ја и кон тро ла екс тер ног про  сто ра, 
од ње них уну тра шњих од но са умно го ме за ви си ком плек сан 
про цес да љег про ши ре ња на Бал кан. На тој осно ви мо гућ 
је за кљу чак да ће бу ду ћи од но си на Бал ка ну би ти у об ли-
ку ви ше или ма ње ди фе рен ци ра не суб ор ди на ци је зах те ви ма 
при сту па ња ЕУ. При ро да са ме ЕУ отво ри ла не ка пи та ња ко ја 
мо гу би ти основ за бу ду ће ана ли зе, а ко је се од но се на ус-
по ста вља ње ме ха ни за ма мо ћи у дру штве ном про сто ру - од 
од но са еко ном ске за ви сно сти до сим бо лич ке кон струк ци је 
про сто ра. 
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Ste fan Jan ko vic

THE FU TU RE GE O PO LI TI CAL 
PATTERNS AND THE BAL KAN STA TES – 
PREDICTION FROM THE PER SPEC TI VE 

OF GE O PO LI TI CAL THE ORY

Re su me

In the first part of the pa per, aut hor pre sents analyti cal stan
po ints of the Ge o po li ti cal The ory, de ve lo ped by Ran dall Col lins, 
who se main fo cus is on the ri se and the fall of the ter ri to ral po wer 
of sta tes. Thro ugh a cri ti cal re vi ew, autor po ints se ve ral pos si ble 
draw backs of a gi ven the ory and pro vi des furt her met ho do lo gi
cal ela bo ra tion by con struc ting an In dex of Ge o po li ti cal Po si tion 
(IGP), as a mean for de li ne a ting the struc tu re of ge o po li ti cal po
si ti ons i. e. the re la ti ons bet we en the sta tes. The se cond part of 
the pa per is de di ca ted to the analysis of the struc tru re of ge o po
li ti cal re la ti ons con sti tu ted by the Bal kan sta tes. By de ploying the 
con struc ted In dex, aut hor finds that all of the Bal kan sta tes are 
ex clu ded from the pos si bi li ti es of ga i ning the ini tial advan ta ges, 
ne ces sary for ex pan si on and po si ti o ned as the “in nersta tes” in 
the Eura sian ge o po li ti cal spa ce. As sump ti ons of the Ge o po li ti cal 
The ory in di ca te that sta tes in the se po si ti ons are mostly su bjects 
of ex pan si on of the ge o po li ti cal en ti ti es, who cu mu la ted most ge
o po li ti cal advan ta ges: third part deal exactly with the pos si bi lity 
of con si de ring the Euro pean Union as the ex pan si ve ge o po li ti cal 
en tity. 

It is ge ne rally shown that EU hi sto ri cally ap pe ars as the 
ex pan si ve for ce, es spe ci ally af ter the bre ak down of US SR. Ho
we ver, the com ple xity of the se is su es are furt her de ba ted: first, 
it is shown that EU’s ex pan si on is not mi li tant in cha rac ter, but 
bu re a uc ra tic and ba sed on the im po si tion of nor ma ti ve sets. Ad
di ti o nally, the fun ction of of ge o po li ti cal ex pan si on of EU is con
si de red, in terms of an im pe rial ex pan si on, as the hi sto ri cal ne
ces sity of con tro ling the un sta ble ge o po li ti cal en vi ron ment. Aut
hor con clu des that this fin dings are al so hi sto ri cally con di ti o ned 
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and sub stan ti ally de ter mi ned by the com ple xity of the ge o po li ti cal 
re la ti ons in si de the EU. 
Keywords: ge o po li tics, fo re ca sting, sta te, Bal kan, in dex of ge o po

li ti cal po si tion.

 Овај рад је примљен 27. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на 
састанку редакције 17. децембра 2013. године.


	NI 3-2013-3-1-2014-final
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


