
163

УДК: 327(470+571):327(4)”20”
Примљено: 
30. 04. 2009.
Прихваћено: 
15. 06. 2009.
Оригинални научни рад 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година V, vol. 5
Број 1-2/2009.

стр. 163-182

163

ДраганПетровић*

СПОЉНАПОЛИТИКАРУСИЈЕ
НАЕВРОПСКОМПРАВЦУ(СА

ПОСЕБНИМОСВРТОМНАБАЛКАН)

Ре зи ме

Рад се ба ви основ ним стра те гиј ским прав ци ма са вре
ме не ру ске по ли ти ке на свом европ ском прав цу. Ру си ја је у 
стал ном уз ле ту то ком по след ње де це ни је, за раз ли ку од те
шке кри зе у ко јој се на ла зи ла то ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка. Као ре зул тат ја ча ња зе мље, до ла зи и до ње не ис так ну
ти је по зи ци је у ме ђу на род ним од но си ма, а у овом ра ду по себ
но је ана ли зи ра на по ли ти ка и по зи ци ја зе мље у Евро пи, има
ју ћи у ви ду да је Ру си ја свет ска си ла и дво кон ти нен тал на 
зе мља (eвроазијска). По ред при мар ног ин те ре са ко ји Ру си ја 
има на про сто ру За јед ни це не за ви сних др жа ва, она у Евро
пи нај ви ше по ла же на стра те шку са рад њу са Не мач ком и 
Фран цу ском. Ру си ја има низ су ко ба ин те ре са са САД, са ко
јом по ред то га има и од ре ђе на пи та ња са рад ње.
Кључ не ре чи: Ру си ја; европ ски пра вац ру ске по ли ти ке; успон 

Ру си је; су коб ин те ре са и мо гућ но сти са рад ње 
са САД; стра те шки ин те ре си са Не мач ком и 
Фран цу ском; бал кан ски пра вац;

 Увод 
Са вре ме на Ру си ја (Ру ска Фе де ра ци ја) је јед на од рет ких 

дво кон ти нен тал них др жа ва, ко ја се про сти ре и у Евро пи (4,6 
ми ли о на км кв и око 106 ми ли о на ста нов ни ка) и у Ази ји (12,5 

* Ин сти ту т за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Београд
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ми ли о на км кв и бли зу 40 ми ли о на ста нов ни ка).1 Ва жност 
европ ског прав ца је по себ но на гла ше на у ру ској ци ви ли за-
ци ји, ге о по ли ти ци, ка ко у исто риј ском кон тек сту, та ко и у 
са вре ме ним стре мље њи ма, по што се Ру си ја пре све га сма тра 
де лом Евро пе.2 

Са вре ме на Ру си ја је у ге о граф ском сми слу са став ни 
део го то во по ло ви не европ ског кон ти нен та са ко јим је ве о-
ма про же та и по ве за на ци ви ли за циј ски, исто риј ски и еко-
ном ски. На ро чи то је оста так Евро пе за ин те ре со ван за ру ске 
ре сур се, од ко јих су на пр вом ме сту енер ген ти, по себ но наф-
та и гас, али и мно ге ва жне ру де ме та ла и не ме та ла, др во, у 
пер спек ти ви и чи ста во да. У со ци о ло шком сми слу Ру си ја је 
бли жа ис точ но е вроп ским зе мља ма у тран зи ци ји, не го ви со-
ко ра зви је ним др жа ва ма За пад не Евро пе, где је сред ња кла са 
вр ло ста бил на – ста ту сно пре све га, еко ном ски и по ли тич ки. 
У по ли тич ком сми слу Ру си ја има ве о ма раз ви је не, чак стра-
те шке од но се са нај ва жни јим др жа ва ма ЕУ, па и са са мом ЕУ. 
Ком плек сност си ту а ци је за зва нич ну Мо скву мо же мо ви де ти 
у чи ње ни ци да САД има ју огро ман ути цај на до га ђа је у Евро-
пи, по себ но за хва љу ју ћи НА ТО са ве зу и да Ру си ја и по ред, 
услов но ре че но, со лид них од но са са зва нич ним Ва шинг то-
ном, има и ви ше не ре ше них пи та ња од ве ли ке ва жно сти, од 
ко јих је на пр вом ме сту на европ ском про сто ру по ли тич ка 
бу дућ ност Укра ји не.

По сле рас па да СССР, Ру ска Фе де ра ци ја је то ком де ве-
де се тих го ди на 20. ве ка, у усло ви ма но во на ста лог мо но по-
лар ног свет ског по рет ка у ме ђу на род ним од но си ма и уну тра-
шњег дру штве но-по ли тич ког про це са тран зи ци је у ко ји ма 
се на шла, по ку ша ва ла да про на ђе сво је ме сто у европ ској и 
свет ској по ли ти ци. У том пе ри о ду два пред сед нич ка ман да та 
Бо ри са Јељ ци на и ни за иза зо ва у ко ји ма се на шла, пре све-

1 А. Л. Че па лы га, Г. И. Че па лы га, Ре ги о ны Рос сии, Спра воч ник, Из да те лъ ско-
тор го вая кор по ра ция «Да шков и К», Мо сква, 2004.

2 О пре суд ном ути ца ју европ ског опре де ље ња и иден ти те та Ру си је, ви де ти у 
Дра ган Пе тро вић, «Ру си ја и Евро па» (I), Све ске, број 78, ок то бар 2005, Ма ли 
Не мо, Пан че во, стр. 153-167. и «Ру си ја и Евро па» (II ), Све ске, број 79, ја ну-
ар 2006, Ма ли Не мо, Пан че во, стр. 187-197; а о ге о по ли тич ком исто риј ском 
кон тек сту ру ске по зи ци је у Евро пи од истог ауто ра Ру си ја на по чет ку ХХI 
ве ка – ге о по ли тич ка ана ли за, Про ме теј, Но ви Сад и Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, Но ви Сад, 2007, под на слов «Ге о по ли тич ки и исто риј ски 
кон текст ру ске по зи ци је на кон ти нен ти ма на ко ји ма се рас про сти ра ла», и у 
окви ру ње га део «Ру си ја и Евро па», стр. 161-172.
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га у свом тран зи ци о ном по ку ша ју (пре)на глог пре ла ска из 
со ци ја ли стич ко-план ског у нео ли бе рал ни ка пи та ли стич ки 
дру штве но-еко ном ски по ре дак, до ла зи до бит ног сла бље ња 
зе мље и до озбиљ ног ума ње ња ње ног зна ча ја у ме ђу на род-
ним од но си ма. Ме ђу тим, од кра ја 1999. го ди не, и до ла ска на 
власт Вла ди ми ра Пу ти на, пр во као пре ми је ра, по том од 31. 
де цем бра 1999. као вр ши о ца ду жно сти пред сед нка, а од мар та 
2000. и као иза бра ног пред сед ни ка Ру си је, до ла зи до бит ног 
пре о кре та и ја ча ња зе мље и на уну тра шњем и на спољ но по-
ли тич ком пла ну. У овом ра ду ће мо по себ ну па жњу по све ти-
ти по зи ци ји Ру си је у европ ском окру же њу и ње ној европ ској 
по ли ти ци. Све у куп но ја ча ње Ру си је у по след њој де це ни ји, те 
на ста вља ње и чак по ве ћа ва ње при ти са ка по ли ти ке САД ка 
ду би ни Евро а зи је усло ви ли су про ме ну по ли ти ке зва нич не 
Мо скве пре ма Аме ри ци и НА ТО-у, чи ја би ме та фо рич ка во-
до дел ни ца мо гао би ти на ступ бив шег пред сед ни ка (са да пре-
ми је ра) Вла ди ми ра Пу ти на на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у 
Мин хе ну фе бру а ра 2007. го ди не. 

 Ко ор ди на те спољ не по ли ти ке са вре ме не 
Руси је

У спољ но по ли тич кој рав ни по зи ци ја Ру си је је усло вље-
на: 

а) Си сте мом са ве за ко ји Ру си ја има на под руч ју Евро а-
зи је. Ра ди се о др жав ној уни ји ко ју има са Бе ло ру си-
јом, За јед ни ци не за ви сних др жа ва, За јед нич ком еко-
ном ском про сто ру и Шан гај ском спо ра зу му. Др жав-
на уни ја са Бе ло ру си јом, ни је још у прак си за жи ве ла 
у пот пу но сти, али без об зи ра на од ре ђе не по ли тич ке 
раз ли ке ко је по сто је из ме ђу два ру ко вод ства (Ру си-
је и Бе ло ру си је), си ту а ци ја је та ква да су обе зе мље 
по ве за не ви ше стру ко, и да раз ви ја ју и за јед нич ку од-
бра ну у од но су на тре ће зе мље, по ред ве о ма те сне, 
еко ном ске, кул тур не и дру ге са рад ње (бо ље ре че-
но ин те гра ци је). Ста нов ни штво Бе ло ру си је и бли зу 
по ло ви не ста нов ни штва Укра ји не има по ред, евен-
ту ал но, свог ужег на ци о нал ног и ши ре про ру ско, а 
је дан део и ру ско на ци о нал но од ре ђе ње. За јед ни ца 
не за ви сних др жа ва још увек функ ци о ни ше на је дан, 
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углав ном успе шан на чин, док је За јед нич ки еко ном-
ски про стор још увек не до вр шен, а због нео д луч ног 
ста ва Укра ји не по сте пе ну ин те гра ци је и де лом не-
из ве стан са вез. Нај зад, Шан гај ски спо ра зум, за хва-
љу ју ћи свом ја ча њу по след њих не ко ли ко го ди на и на 
вој ну ди мен зи ју, пред ста вља ва жан фак тор ко ји да-
је из ве сну си гур ност Ру си ји, да ши ре ње аме рич ког 
ути ца ја и НА ТО са ве за не ће мо ћи да пре ђе у ду би ну 
Ази је. По сто ји и са вез ОТ БОК, ко ји чи не по ред Ру-
си је и зе ма ља сред ње Ази је ЗНД, још и Бе ло ру си ја 
и Јер ме ни ја. Ру си ја, по ред на ве де ног си сте ма др жав-
них уни ја и са ве за, има и спе ци јал не од но се и би ла-
те рал ну са рад њу стра те шког ни воа са ни зом зе ма ља 
и вла да у све ту, по чев ши од Си ри је, пре ко Ве не цу е-
ле, Хон ду ра са, Ку бе и др. 

б) Услов но гле да но, бла го на кло ним од но сом Ру си је 
пре ма ЕУ, а на ро чи то пре ма не ким ње ним зе мља ма, 
по пут Не мач ке, Фран цу ске и др. Овај од нос пре ма 
ЕУ, на ро чи то не ким ње ним но ви јим чла ни ца ма на 
Ис то ку, мо же да се, та ко ђе, услов но гле да но, де лом 
ре ла ти ви зу је по сле ин ста ли ра ња ра кет ног шти та у 
Пољ ској и ра дар ског си сте ма у Че шкој, али и ови по-
те зи су ве за ни пре све га за од но се Ру си је пре ма САД. 
На су прот то ме стра те шки ин те ре си из ме ђу Ру си је са 
Не мач ком и Фран цу ском (у знат но ма њој ме ри и са 
Ита ли јом и Шпа ни јом) су чвр сти и за све ове си ле 
ве о ма ва жни.

в) Сло же ним од но си ма пре ма САД, ко ји по ред ни за ме-
ђу соб но ис пре пле те них ин те ре са, по след њих го ди-
на све ди рект ни је ула зе у суп ти лан су коб по ви ше 
ва жних пи та ња. У том кон тек сту у др жа њу Ру си је, 
ва жну пре крет ни цу пред ста вља Пу ти нов го вор у 
Мин хе ну по чет ком 2007. го ди не, ко ји је на го ве стио 
озбиљ ни је су прот ста вља ње Ру си је Аме ри ци, по ни-
зу ва жних пи та ња где по сто ји су коб ин те ре са. И по-
ред то га, су коб ин те ре са са САД ни је де фи ни тив но 
пре ра стао у оп шти су коб из ме ђу две др жа ве, већ се 
и да ље ра ди о моћ ним парт не ри ма ко ји на гло бал ној 
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сце ни од ме ра ва ју од нос сна га, али у исто вре ме и са-
ра ђу ју по ни зу ва жних пи та ња.3

г) Сло же ним од но сом са Ки ном, ко ји је пре вас ход но 
са ве знич ки, пре све га у од но су на аме рич ку по ли ти-
ку и НА ТО. С дру ге стра не, по тен ци јал не су прот но-
сти из ме ђу Ру си је и Ки не оста ју, нај ви ше у ви ду ру-
ске опре зно сти у од но су на свог ју го и сточ ног су се да. 
Та ко у од но су на ве ли ка про стран ства сла бо на ста-
ње ног ис точ ног Си би ра и Да ле ког ис то ка, на ла зи се 
гу сто на ста ње на Ки на.4 Ру ско-ки не ски вој но-по ли-
тич ки са вез, ина че де фан зив ног ка рак те ра, нај ви ше 
из ра жен кроз Шан гај ски уго вор (са вез, али јан су), 
као и уска са рад ња Ру си је са цен трал но а зиј ским зе-
мља ма пост со вјет ског про сто ра (ЗНД, Шан гај ски са-
вез, ОД БОК), чи не зва нич ну Мо скву си гур ни јом на 
азиј ском про сто ру у од но су на САД и НА ТО, и да је 
јој ве ћу ма не вар ску по зи ци ју за европ ски пра вац.

 На ве де ној гру пи фак то ра, као нај но ви је мо мен те мо-
же мо при до да ти још два ва жна ме ђу на род на до га ђа ја у по-
след њих не ко ли ко ме се ци. Пр ви је успе шна ак ци ја ру ских 
ору жа них сна га ав гу ста 2008. го ди не у За кав ка зју, што је ре-
зул ти ра ло осу је ће њем вој ног по ку ша ја гру зиј ских вла сти на 
че лу са пред сед ни ком Са ка шви ли јем, да му ње ви том ак ци-
јом по вра ти су бјек ти ви тет над от це пље ним ре пу бли ка ма Ју-
жном Осе ти јом и Аб ха зи јом. На про тив, по сле то га зва нич на 
Мо сква је и de iure ове зе мље при зна ла као не за ви сне. Oвај 
до га ђај се не мо же по сма тра ти са мо ре ги о нал но, већ и као 
оп шта спрем ност и спо соб ност зва нич не Мо скве да за шти ти 
сво је нај ви тал ни је ин те ре се на пост со вјет ском про сто ру, али 
по по тре би и у ши рем ма кро ре ги о ну Евро а зи је.5 

3 У тре ну ци ма ка да пре да је мо овај рад, вест о по бе ди Ба ра ка Оба ме на пред-
сед нич ким из бо ри ма у САД би мо гла да бу де по вољ на окол ност за по пра-
вља ње ме ђу соб них од но са САД и Ру си је, а евен ту ал но чак и пре ди спо зи ци ја 
за по бољ ша ва ње оп ште по ли тич ке си ту а ци је у све ту.

4 Ов де мо ра мо до да ти да су ове су прот но сти ипак не што мек ше, по што су 
гра нич не обла сти Ки не пре ма Ру си ји сла би је на се ље не од цен трал не Ки не. 
Ра ди се о се вер ним под руч ји ма Ман џу ри је и о Уну тра шњој Мо но го ли ји, те 
о де лу Син кјан га. На су прот то ме, уз са му ки не ску гра ни цу су нај ју жни је ру-
ске обла сти ис точ ног Си би ра (Бај кал ска област) и Да ле ког ис то ка (При мор је 
и По а мур је) не што ви ше на ста ње не од оста лих де ло ва ис точ ног Си би ра и 
Да ле ког ис то ка.

5 Овај ско ра шњи вој но-по ли тич ки су коб опи сан је и ана ли зи ран у на уч ној 
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Дру го је ве ли ка еко ном ска кри за, ко ја је за хва ти ла пре 
све га САД, а у ма њој ме ри и зе мље ЕУ, па и не ке дру ге кон-
ти нен те (пре вас ход но тзв. За пад у ши рем сми слу). Ка ко су 
ко ло сал не свет ске др жа ве по пут Ки не, Ин ди је, па и Ру си-
је, Бра зи ла ван епи цен тра ове еко ном ске де струк ци је са још 
укуп но не са гле ди вим по сле ди ца ма, за оче ки ва ти је из ме ну 
ге о по ли тич ког од но са сна га, чак и у кра ћем ро ку, иза зва ног 
сла бље њем еко ном ске мо ћи пре све га САД и Бри та ни је. У 
овом тре нут ку, док је кри за још у раз во ју, те шко је про це ни ти 
укуп не ефек те ових про ме на, али је ја сно да је аме рич ка моћ 
до жи ве ла свој озби љан и иде о ло шки и прак тич ни уда рац.6 
На ве де ним фак то ри ма ши рег зна ча ја мо же мо у кра ћем ро ку, 
као дра го цен за ру ску спољ ну по ли ти ку, до да ти и мо ме нат 
па да вла де «на ран џа сте ко а ли ци је» у Укра ји ни, рас пи си ва ње 
но вих из бо ра за де цем бар 2008. До шло је до ви дљи ве на пу-
кли не у да љем по тен ци јал ном са ве зу Вик то ра Ју шчен ка и 
Ју ли је Ти мо шен ко, где се Ти мо шен ко ва при бли жи ла про ру-
ском бло ку у зе мљи.

 Ка да је реч о при о ри те ти ма ру ске по ли ти ке у Евро пи, 
из дво ји ли би смо сле де ће. Пр во, то је за шти та те ри то ри јал-
ног ин те гри те та Ру си је на ње ном европ ском под руч ју, као и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет ру ских са ве зни ка, пре све га Бе ло-
ру си је, ко ја је у др жав ној уни ји са Ру си јом. Ка да је у пи та њу 
Укра ји на, ту је нај ва жни ји ру ски ин те рес да она не уђе у НА-
ТО, као и да оста не у са ста ву ин те гра тив них про це са на пост-
со вјет ском про сто ру, у чи јем је цен тру Ру си ја, по пут ЗНД и 
За јед нич ког еко ном ског про сто ра. У слу ча ју од сту па ња од 
ових при о ри тет них ру ских ци ље ва у Укра ји ни, ал тер на ти-
ва је од у ста ја ње од те жњи по сма тра ња Укра ји не као је дин-
стве не це ли не и пре ла зак на за шти ту ру ских ин те ре са у де лу 
зе мље, од но сно у ње ној ју го и сточ ној по ло ви ни, где пре о вла-

мо но гра фи ји Дра ган Пе тро вић, Ге о по ли ти ка пост со вјет ског про сто ра, 
Про ме теј – Но ви Сад и Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду – 
Бе о град, Но ви Сад, 2008, део о Гру зи ји стр. 71-99, по себ но «Вој ни су ко би 
Гру зи је са Ју жном Осе ти јом, Аб ха зи јом то ком ле та 2008. го ди не, са крат-
ко трај ним рат ним деј стви ма и са Ру си јом у пр вој по ло ви ни ав гу ста», стр. 
91-99.

6 Иде о ло шки удар би се мо гао ис ка за ти у кри зи до ми на ци је нео ли бе рал них 
по сту ла та еко ном ске док три не су бли ми ра не у тзв. «Ва шинг тон ском спо-
ра зу му»; Прак тич ни удар би се мо гао огле да ти у енорм ним фи нан сиј ским 
гу би ци ма пре све га САД и Бри та ни је, али у ма њој ме ри и мно гих дру гих 
др жа ва све та, укљу чу ју ћи ин ди рект но и са му Ру си ју. 
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да ва ру ско и ру ско је зич ко ста нов ни штво.7 Иако се ва жност 
Укра ји не не мо же ме ри ти ни са јед ним дру гим про сто ром 
за Ру си ју (ван соп стве ног те ри то ри јал ног ин те гри те та, Бе ло-
ру си је и се вер ног Ка зах ста на), по сто ји од ре ђе на слич ност са 
по зи ци јом Гру зи је у не по сред ној про шло сти.  

На и ме, Ру си ја је чи ни ла до ста да за др жи Гру зи ју, као 
тра ди ци о нал но кул тур но-ци ви ли за циј ски и исто риј ски зе-
мљу сво је ор би те. Ме ђу тим, по сле «ре во лу ци је ру жа» и до ла-
ска Са ка шви ли ја на власт, у зва нич ној Мо скви су по ста ја ли 
све ви ше све сни да је у сред њем ро ку те шко по но во окре ну ти 
Гру зи ју ка свом пре суд ном ути ца ју. У том прав цу су кључ ни 
до га ђа ји би ли не мо гућ ност гру зиј ске опо зи ци је да уз др ма Са-
ка шви ли јев (не де мо крат ски) ре жим ко ји је из да шно по ма ган 
од САД, при че му су ва жни до га ђа ји би ли по бе да Са ка шви-
ли ја на ван ред ним пред сед нич ким из бо ри ма ја ну а ра 2008. 
и по бе да ње го ве стран ке на ван ред ним пар ла мен тар ним из-
бо ри ма ма ја 2008, са дво тре ћин ском ве ћи ном до вољ ном за 
из ме ну Уста ва; по том из гла са ва ње на ре фе рен ду му ја ну а ра 
2008, са бли зу 70 % иза шлих гла са ча у при лог „за“, пра ва на 
ула зак Гру зи је у НА ТО; на го ве ште на спрем ност по ли тич ког 
вођ ства Гру зи је да у ско рој бу дућ но сти иза ђе из ЗНД; пре у-
ра ње но на пу шта ње од стра не ору жа них сна га Ру си је вој них 
ба за у ју жном де лу Гру зи је и пре ма гра ни ци са Јер ме ни јом 
услед при ти са ка гру зиј ске стра не већ до 1. де цем бра 2007, 
а не до 1. ја ну а ра 2009, на шта су ме ђу на род ним уго во ром 
има ле пра во. Да кле, у та квом спле ту окол но сти у по ли тич-
ком вођ ству Ру си је је по сте пе но са зре ва ла спрем ност да је 
Гру зи ја у крат ком, па и сред њем ро ку, све док је Са ка шви ли 
на вла сти, ван ор би те пре суд ног ути ца ја Мо скве и под до-
ми нант ним ути ца јем САД и НА ТО. Сто га је од лу че но да се 
по др жа ва ју Аб ха зи ја и Ју жна Осе ти ја у сво јој су ве ре но сти, 
што је на кон из не над не ору жа не агре си је Са ка шви ли је вог 
ре жи ма по чет ком ав гу ста 2008. и те шког по ра за од ру ских 

7 По ред на ве де них при о ри те та у ви ду те ри то ри јал ног ин те гри те та сво је те-
ри то ри је и на европ ском прав цу те ри то ри је Бе ло ру си је и Укра ји не (пре вас-
ход но ју го и сточ не по ло ви не зе мље ко ја је ве ћин ски на ста ње на ру ским и 
ру ско је зич ким укра јин ским ста нов ни штвом), на про сто ру Ази је са мо још 
те ри то ри ја се вер ног Ка зах ста на (ко ја је, та ко ђе, ве ђин ски на ста ње на ру ским 
и ру ско је зич ким сло вен ским ста нов ни штвом), има та ко огром ну ва жност за 
ру ски на ци о нал ни ин те рес, због че га би Ру си ја и би ла по тен ци јал но спрем-
на да уђе и у рат ни су коб ве ћих раз ме ра.
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сна га, ма те ри ја ли зо ва но при зна ва њем не за ви сно сти ове две 
за кав ка ске зе мље. 

У том прав цу по сто ји са мо до не кле слич ност са Укра-
ји ном, уз на по ме ну да је пи та ње Укра ји не кру ци јал но ва жно 
за ру ске ин те ре се на европ ском прав цу и да је у том пи та њу 
суп тил ност по ли ти ке да ле ко из ра же ни ја. Ме ђу тим, у крај њој 
ли ни ји, при ли ком екс трем них по те за су прот не стра не (чи ји 
је пред став ник у Укра ји ни про а ме рич ки ори јен ти са ни пред-
сед ник Вик тор Ју шчен ко), ко ја би ре зул ти ра ла ди рект ним 
по ку ша јем увла че ња Укра ји не у НА ТО, уз би ло ка кво ин сти-
ту ци о нал но и де мо крат ско за ле ђе у ви ду ве ћин ске по др шке 
вла сти или ста нов ни штва та квој оп ци ји, то би ре зул ти ра ло 
про ме ном стра те гиј ског ци ља Ру си је, до са да шњег одр жа ва-
ња sta tu sa quo и пре ла зак на со лу ци је ин сти ту ци о нал не по-
де ле зе мље (фе де ра ли за ци ја, ауто но ми је или чак рас пад зе-
мље). 

Ру ски ин те ре си у Укра ји ни су ис ка за ни у сна зи по ли-
тич ке ор га ни за ци је про ру ских стра на ка, пре све га Пар ти је 
ре ги о на на че лу са Вик то ром Ја ну ко ви чем, ко ја је по је ди-
нач но убе дљи во нај ја ча стран ка у зе мљи. По ред ње, ту су 
ко му ни сти Укра ји не ко ји ре дов но пре ла зе цен зус и ула зе у 
пар ла мент (Вр хов ну ра ду), као и још две ва жне стран ке ко је 
по вре ме но по ста ју пар ла мен тар не. То се, пре све га, од но си на 
со ци ја ли сте оку пље не око Мо ро за и стран ку бло ка Ли тви на, 
ко ја је тре нут но у пар ла мен ту на осно ву ре зул та та из бо ра од 
сеп тем бра 2007. У Укра ји ни је до шло до ве ли ког про це па у 
«на ран џа стој ко а ли ци ји», по што Блок Ју ли је Ти мо шен ко и 
ње го ва ли дер ка не по др жа ва ју као при о ри те тан циљ ула зак 
у НА ТО, што је су штин ски циљ стран ке пред сед ни ка ре пу-
бли ке Вик то ра Ју шчен ка, На ша Укра ји на. Ју ли ја Ти мо шен ко 
је за ула зак Укра ји не у ЕУ, као и одр жа ва ње це ло ви то сти зе-
мље са рад њом и са ис точ но у кра јин ским стран ка ма и ува жа-
ва њем бар ми ни му ма ин те ре са ове по ло ви не зе мље.

Ка да је у пи та њу Бе ло ру си ја, ру ски ин те рес је за др жа-
ва ње и про ду бљи ва ње за јед нич ке др жав не уни је са Мин ском, 
где је пред сед ник Лу ка шен ко са мо јед но од ре ше ња (сва ка-
ко не и иде ал но), кад је у пи та њу парт нер у вр ху бе ло ру ске 
вла сти. Си ту а ци ја у Бе ло ру си ји је за ру ске ин те ре се до ста 
по вољ на јер је бе ло ру ски на род, сем пољ ске на ци о нал не ма-
њи не (ко ја бро ји 5 до 6 % ста нов ни штва), огром ном ве ћи ном 
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за је дин ство са Ру си јом. Бе ло ру си ја је еко ном ски за ви сна од 
Ру си је, по што је упу ће на на увоз од ње прак тич но свих ва-
жних ре сур са (енер ге на та и ру да ме та ла и не ме та ла). С дру ге 
стра не, бе ло ру ска ин ду стриј ска про из вод ња про на ла зи ме-
сто на ве ли ком ру ском тр жи шту за сво је про из во де, ко ји би 
се те шко пла си ра ли на За па ду. 

Ру си ја у За кав ка зју мо же да ра чу на на тра ди ци о нал но 
при ја тељ ство са Јер ме ни јом и на ути цај у Азер беј џа ну. Од но-
си са Ира ном су тра ди ци о нал но до бри, на ро чи то има ју ћи у 
ви ду да зва нич ни Те хе ран упра во у Шан гај ском са ве зу ви ди 
по тен ци јал ну по моћ од сво је угро же но сти пред Аме ри ком.8 
Исто риј ски ло ши од но си Ру си је са Тур ском су по след њих го-
ди на у уз ла зном трен ду. Ру ска ди пло ма ти ја је ус пе ла да про-
тив Са ка шви ли је вог ре жи ма у Гру зи ји до би је по др шку свих 
гру зиј ских су се да, ко ји има ју сво је ма њи не у гра нич ним гру-
зиј ским обла сти ма. То би, с дру ге стра не, мо гло да ути че да и 
у са мој Гру зи ји ве ћин ски са зре свест да про а ме рич ка оп ци ја 
и фрон тал ни су коб са ве ли ким су се дом Ру си јом са да шњег 
ре жи ма ни ти је исто риј ски и кул тур но-ци ви ли за циј ски уте-
ме љен, ни ти до но си пред ност зе мљи. То би мо гло да ути че 
на про ме ну ре жи ма у Тби ли си ју у сред њем и ду гом ро ку, на 
шта се ра чу на у ру ској по ли ти ци на Кав ка зу.9 Ово ме тре ба 
до да ти да је се вер ни Кав каз прак тич но је ди на те ри то ри ја 
Ру си је у европ ском де лу зе мље где ве ћин ски не до ми ни ра 
ру ско ет нич ко ста нов ни штво, већ раз ли чи ти на ро ди, углав-
ном ислам ске ве ро и спо ве сти, па је ово по тен ци јал но ра њи ва 
област зе мље. Ме ђу тим, сем де лом Че че на, за са да они ни су 
по ста вља ли пи та ње сво је ло јал но сти Ру си ји. Олак ша ва ју ћа 
окол ност ду го роч но за цен трал не вла сти у зе мљи је и чи-

8 У тра ди ци о нал ном су ко бу са Тур ском ко ја ра чу на и на свој ути цај ме ђу тур-
ко фон ским на ро ди ма Кав ка за и сред ње Ази је, зва нич на Мо сква упра во са 
ши ит ским Ира ном има стра те шки са вез.

9 У овај рад о европ ском прав цу Ру си је укљу чи ли смо и За кав ка зје иако оно 
фи зич ко ге о граф ски de iure не при па да Евро пи, али dе fac to те жи, па су ове 
три зе мље (Гру зи ја, Јер ме ни ја и Азер беј џан), као ре ци мо и Тур ска, укљу че-
не у ОЕБС и дру ге об ли ке европ ских ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја, (ре ци мо у 
спорт ским так ми че њи ма и сл.). Због ва жно сти и ис пре пле та но сти ин те ре са 
Ру си је на За кав ка зју са ње ном укуп ном европ ском по ли ти ком, на ро чи то у 
Укра ји ни и цр но мор ском прав цу, по себ но по сле до га ђа ја ав гу ста 2008. сма-
тра ли смо ово ва жним за раз у ме ва ње по ли ти ке и по зи ци је Ру си је на чи та-
вом европ ском прав цу.
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ње ни ца да су ово ма ло људ ни на ро ди и по ре клом углав ном 
ра зно род ни, где је вер ски чи ни лац че сто је ди ни за јед нич ки 
фак тор ме ђу њи ма.10

У Евро пи је, да кле, за Ру си ју нај ва жни ји про стор За-
јед ни це не за ви сних др жа ва, где је још и Мол да ви ја, по ред 
већ спо ме ну тих др жа ва. Прид ње стров ска област, ко ја је 
исто риј ско-ет нич ки сло вен ска, одво ји ла се од Мол да ви је и 
тан ги ра Ру си ји. Ов де је ва жно на по ме ну ти да је ју го и сточ на 
по ло ви на Укра ји не, ко ја је ина че про ру ска, ге о граф ски по-
ве за на са Прид ње стров ском об ла шћу. Са ма Мол да ви ја, ко ја 
при па да ру мун ском на ци о нал ном кру гу, за др жа ва члан ство 
у За јед ни ци не за ви сних др жа ва, по ред то га што је са мо па-
си ван члан ГУ АМ. Да кле, у ру ским пла но ви ма Мол да ви ја се 
по сма тра у окви ру ја ког ру ског ути ца ја, а ал тер на ти ва је, или 
чак па ра лел ни план о из два ја њу Прид ње стро вља у те ри то-
ри ју ко ја је ди рект но под ру ском кон тро лом за хва љу ју ћи ет-
нич ко-исто риј ском ка рак те ру ове обла сти. Ко нач на др жав на 
ком по зи ци ја Укра ји не и Мол да ви је, укљу чу ју ћи и евен ту ал-
не ауто но ми је, фе де ра тив ни си стем и сл. ни је још до кра ја 
за вр ше на и за ви си од ни за уну тра шњо по ли тич ких, као и ме-
ђу на род них окол но сти.

По пи та њу Бал ти ка и Скан ди на ви је Ру си ја је ве о ма за-
ин те ре со ва на, бу ду ћи да се ра ди о ње ном су сед ству. Три бал-
тич ке ре пу бли ке бив шег СССР Есто ни ја, Ле то ни ја и Ли тва-
ни ја су сво јим учла њи ва њем у ЕУ и по себ но у НА ТО, као и 
за хва љу ју ћи укуп ном од но су да оста ну ван ин те гра тив них 
про це са на пост со вјет ском про сто ру у чи јем је цен тру Ру си-
ја, опре де ље не на чел но за су прот ну по ли ти ку од свог ве ли-
ког ис точ ног су се да. Нај ја че оруж је Ру си је у од но су на њих 
је њи хо ва еко ном ска за ин те ре со ва ност за ру ске енер ген те и 
дру ге ва жне ре сур се, као и број на ру ска ет нич ка и ру ско је-
зич ка ма њи на, на ро чи то у Ле то ни ји (бли зу 40 %) и Есто ни ји 
(бли зу 35 %), док је не што ма ња у Ли тва ни ји (око 12 %). У 
од но су на Скан ди на ви ју Ру си ја има тра ди ци о нал но ко рект-
не су сед ске од но се са прак тич но свим зе мља ма овог ре ги о-
на, иако су не ке од њих чла но ви и НА ТО са ве за (Нор ве шка 
и Дан ска). Ми ро љу би ва по ли ти ка скан ди нав ских др жа ва, 
10 Ме ђу тим, и ту по сто је по је ди не раз ли ке, по што по ред нај број ни јих су ни та 

ме ђу му сли ма ни ма овог де ла Ру си је је дан ма њи део при па да ши и ти ма.
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њи хов ви сок еко ном ски стан дард и ци ви ли за циј ски ни во, 
ко ји ма ге о граф ски по сма тра но ру ски се ве ро за пад ни ре ги он 
пред ста вља ва жног су се да, чи не низ пред но сти за раз вој жи-
ве са рад ње у тр го вин ском, са о бра ћај ном и ту ри стич ком до-
ме ну.

У од но су на Европ ску уни ју, Ру си ја раз ви ја стра те шки 
и ин те ре сно до бре од но се. Ка да су у пи та њу по је ди нач не 
др  ж а ве, Ру си ја има још бо ље од но се са нај ва жни јим кон ти-
нен тал ним си ла ма, по пут Не мач ке и Фран цу ске. Ру си ја има 
ду го ро чан и стра те шки ин те рес збли жа ва ња и стра те шког 
парт нер ства са ове две моћ не кон ти нен тал не европ ске си ле, 
и њи хо вог уда ља ва ња од ан гло-аме рич ке (по себ но аме рич ке) 
по ли ти ке. Фран цу ска се, из ве сно, тре нут но одво ји ла од сво-
је уоби ча је не ма три це од но са са ве ли ким си ла ма, за хва љу ју-
ћи по ли ти ци ко ју на ме ће Ни ко ла Сар ко зи, а у ди пло ма ти ји 
по др жа ва ми ни стар спољ них по сло ва Бер нар Ку шнер. У Не-
мач кој је да ле ко ма њи от клон, ко ји са да, у од но су на по ли ти-
ку бив шег кан це ла ра Гер хар да Шре де ра, пре ма Ру си ји во ди 
Ан ге ла Мер кел.

Не мач ка је еко ном ски и де мо граф ски нај ја ча европ ска 
зе мља ван Ру си је. Она за у зи ма ва жан ге о по ли тич ки по ло жај 
у сре ди шњем де лу европ ске ни зи је, са ве о ма по вољ ним коп-
не ним и мор ским ко му ни ка ци ја ма са зе мља ма пост со вјет-
ског про сто ра. У ге о по ли тич ком сми слу Не мач ка и Ру си ја 
има ју низ по ду дар них ин те ре са11, што има и сво је исто риј ско 
за ле ђе.12 На ро чи то је ве ли ка за ин те ре со ва ност Не мач ке за 
увоз енер ге на та и дру гих си ро ви на и по лу про и зво да из Ру си-
је, а и Ру си ји је Не мач ка нај ве ћи спољ но тр го вин ски парт нер. 

Фран цу ска је зе мља, ко ја је тра ди ци о нал но у до брим 
од но си ма са Ру си јом. Од Ан тан те кра јем 19. и по чет ком 20. 
ве ка, чи ја је око сни ца био ру ско-фран цу ски са вез, пре ко ме-
ђу рат ног вој но по ли тич ког пак та из ме ђу Фран цу ске и СССР 
1935. (ко ме ни су мо гли да бу ду пре пре ке ни иде о ло шке раз-
ли ке), до Де Го ло ве ви зи је Евро пе «од Атлан ти ка до Ура ла», 

11 Ки син џер, твр ди да је «ноћ на мо ра Аме ри ке у Евро пи са вез из ме ђу Ру си је 
и Не мач ке», ви де ти у Хен ри Ки син џер, Ди пло ма ти ја, II књи га, Вер зал прес, 
Бе о град, 1997.

12 Ру си ја и Пру си ја, као и не мач ке зе мље у це ли ни, су све до Пр вог свет ског 
ра та има ле, исто риј ски по сма тра но, са ве знич ке од но се. Чак и су коб у Пр вом 
свет ском ра ту је на стао ин ди рект но, пре ко њи хо ве по ве за но сти са си сте мом 
са ве за у Ан тан ти, од но сно Цен трал ним си ла ма.
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пре ко Сар ко зи је вог пред ло га о за јед нич ком европ ском еко-
ном ском про сто ру у ко ји би спа да ла и Ру си ја за јед но са ЕУ, 
зва нич ни (и не зва нич ни) Па риз је увек у Ру си ји ви део свог 
мо гу ћег са ве зни ка или ма кар из у зет но ва жног по тен ци јал-
ног стра те шког са рад ни ка. 

У струк ту ри по ли тич ких стра на ка у Не мач кој и Фран-
цу ској по сто ји раз ли чи то опре де ље ње ка ко пре ма САД, та-
ко и пре ма Ру си ји. У Не мач кој је ле ви ца (со ци јал де мо кра ти) 
ма ње на кло ње на САД, а има ви ше раз у ме ва ња пре ма Ру си ји 
(при мер бив ши кан це лар Гер хард Шре дер). На су прот то ме, 
де сни ца за др жа ва ко рект не и чак при ја тељ ске од но се пре ма 
Ру си ји, али је ви ше окре ну та ка САД, че му нај бо љи при мер 
да је са да шња кан це лар ка Ан ге ла Мер кел. У Фран цу ској су 
де го ли сти, ко ји су по след њих де це ни ја нај че шће на вла сти, 
пу ни не по ве ре ња пре ма САД и оства ру ју ко рек тан од нос 
пре ма Ру си ји, али је ве ли ки из у зе так са да шњи пред сед ник 
Ре пу бли ке Ни ко ла Сар ко зи. Из ра зи та де сни ца у окви ру На-
род ног фрон та је слич них по ли тич ких по зи ци ја пре ма ве ли-
ким си ла ма као и де го ли сти, а ле ви ца је по де ље на, али ипак 
ве ћин ски, при бли жно као и де сни ца, опре де ље на по на ве де-
ном пи та њу.13 Да кле, САД не ма ју зна чај не по ли тич ке при ја-
те ље у ле пе зи нај ва жни јих стра на ка у Фран цу ској, где је ак-
ту ел ни пред сед ник Сар ко зи сен за ци о нал ни из у зе так. Ру си ја 
има по др шку раз ли чи тих по ли тич ких гру па ци ја, а нај ма ње 
јој је на кло њен мон ди ја ли стич ки део дру штва, без об зи ра да 
ли се ра ди о со ро шев ској «ле ви ци» или нео ли бе рал ној «де-
сни ци».

Др жа ве Ви ше град ске гру пе су, фак тич ки, бив ше чла-
ни це Вар шав ског уго во ра и СЕВ, ко је су са да чла ни це ЕУ и 
НА ТО. Са не ки ма од њих, по пут Пољ ске, Ру си ја има тра ди-
ци о нал но ло ши је од но се, што мо же до ћи до из ра жа ја по сле 
фор ми ра ња Ра кет ног шти та. Нај бо ље од но се Ру си ја у овом 
ре ги о ну има са Сло вач ком. Од но си са Че шком, и по ред из-
ве сног не спо ра зу ма ко ји ће ве ро ват но на ста ти из ме ђу две зе-
мље, по што се у окви ру кон цеп та Ра кет ног шти та у Че шкој 
на ла зи ње гов ра дар ски си стем, има ју тра ди ци ју, па и пер-
спек ти ву до брих од но са. 

13 Та ко ђе и по след њих го ди на фран цу ски по ли ти чар у успо ну на до ма ћој по-
ли тич кој сце ни, цен три ста Фран соа Бај ро, је на слич ним по ли тич ким по-
зи ци ја ма ка да је у пи та њу од нос пре ма САД и мон ди ја ли зму (кри тич ки) и 
пре ма Ру си ји (углав ном бла го на клон са из ве сним кри ти ка ма пре ма још не 
оства ре ном сте пе ну де мо крат ског по рет ка).
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Ру си ја од дру гих др жа ва Евро пе има не што на гла ше ни-
ји ин те рес пре ма Ита ли ји, па и Шпа ни ји, као ве ћим зе мља-
ма ЕУ (мно ги их по ред Фран цу ске и Не мач ке свр ста ва ју и у 
Ста ру Евро пу).

Тра ди ци о нал но ло ши је од но се, пу не су ко ба стра те-
шких ин те ре са, зва нич на Мо сква има у зва нич ном Лон до ну. 
Ти од но си осци ли ра ју од под но шљи вих, про же тих из ве сним 
ме ђу ин те ре си ма, до отво ре но не тр пе љи вих, про же тих су ко-
би ма. Бри та ни ја је нај ве ћи са ве зник САД у Евро пи, и кроз 
ру ско-ен гле ске од но се че сто мо же мо по сма тра ти са мо ни јан-
се укуп них ру ско-аме рич ких од но са.

Ка да је у пи та њу од нос пре ма НА ТО са ве зу, у ко јем нај-
ви ше до ми ни ра ути цај САД, Ру си ја на чел но има дво стру ки 
стан дард. С јед не стра не, ува жа ва овај нај моћ ни ји вој ни са-
вез у све ту и са њим има ин сти ту ци о нал но раз ви јен об лик 
са рад ње. С дру ге стра не, ши ре ње али јан се на Ис ток не по-
сма тра се са оду ше вље њем у Ру си ји и то ме су углав ном са-
гла сни и по зи ци ја и опо зи ци ја. Ру си ја по сле рас пу шта ња ВУ 
не сма тра нео п ход ним оп ста нак НА ТО у Евро пи, а по го то во 
не ње го во ши ре ње на Ис ток. Евен ту ал но по спе ши ва ње раз-
во ја са мо стал них европ ских ору жа них сна га са сим па ти ја ма 
би се по сма тра ло у Ру си ји (и Бе ло ру си ји). Ди фе рен ци јал на 
тач ка пре ко ко је би Ру си ја те шко мо гла да пре ђе је евен ту ал-
но укљу чи ва ње Укра ји не у НА ТО.

Да кле, гле да но стра те шки у од но су на чи тав оста так 
Евро пе (ван Ру си је и др жа ва ЗНД), ру ски глав ни ин те рес је 
да ус по ста ви што ква ли тет ни ју са рад њу ка ко са ЕУ као це-
ли ном, а по себ но са ње ним нај ва жни јим си ла ма Не мач ком 
и Фран цу ском, те да из бег не аме рич ку ге о по ли тич ку зам ку. 
Аме рич ка по ли ти ка у Евро пи је да осу је ти при бли жа ва ње 
из ме ђу Ру си је и нај ва жни јих кон ти нен тал них европ ских си-
ла Не мач ке и Фран цу ске (то је те жи део пла на) и (или) да 
на пра ви дис тан цу из ме ђу ЕУ и ру ске по ли ти ке. Нај зад, као 
по след њи адут по сто ји по ку шај да се у Ис точ ној Евро пи, 
на ро чи то у зе мља ма ко је има ју ло ши је исто риј ско ис ку ство 
са Ру си ма (Пољ ска, бал тич ке ре пу бли ке Есто ни ја, Ле то ни-
ја, Ли тва ни ја и по тен ци јал но и не ке дру ге), ус по ста ве про-
а ме рич ки ре жи ми, ко ји би на пра ви ли рас цеп из ме ђу «Ста-
ре Евро пе» и Ру си је, где би се укли ни ла аме рич ка по ли ти ка. 
Бал кан је та ко ђе об у хва ћен та квим пла но ви ма, где се по себ-
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но ра чу на на оне на ро де и зе мље са ка рак те ри стич ном ру со-
фо би јом, али по мо гућ но сти и дис тан цом у од но су на Фран-
цу ску и Не мач ку, те окре ну тост ан гло сак сон ској по ли ти ци. 
То су Ал бан ци, бо сан ски Му сли ма ни и му сли ма ни у це ли ни, 
док се за зи ре од Бу га ра и по себ но Ср ба, јер су то на ро ди са 
ја ким про ру ским еле мен ти ма (по Бро де ло вим еле мен ти ма 
ду гог и сред њег тра ја ња – од но сно ге о по ли тич ким и ци ви-
ли за циј ско-исто риј ским еле мен ти ма). За ове на ро де де лом је 
ма три ца Грч ка14, а де лом и по по тре би «по ли ти ка шта па», те 
у слу ча ју Ср ба те ри то ри јал не де ком по зи ци је и стал ног при-
ти ска ка њи хо вом сла бље њу и пот чи ње но сти. 

У сво јој по ли ти ци у Евро пи, Ру си ја се при мар но осла-
ња на еко ном ску ди мен зи ју, од но сно на тр го вин ску раз ме ну 
и фи нан сиј ска ула га ња. Ње ни нај ва жни ји спољ но тр го вин ски 
парт не ри су Не мач ка, Укра ји на и Бе ло ру си ја са по 7 до 9 % 
пар ти ци па ци је у ру ском из во зу. По себ но зна ча јан фак тор су 
енер ген ти, на ро чи то наф та и гас. Це во во во ди (наф то во ди и 
га со во ди) су зна чај ни, по што се њи хо ва мре жа стал но до гра-

14 Грч ка је зе мља ко ја је, упра во по Бро де ло вим еле мен ти ма ду гог и сред њег 
тра ја ња, ци ви ли за циј ски и исто риј ски по ве за на са Ру си јом, уз не ко ли ко спе-
ци фич них еле ме на та ко ји овај фак тор мо гу ре ла ти ви зо ва ти. Пр во, Грч ка је 
је ди на зе мља на Бал ка ну у чи јем слу ча ју су Ен гле зи, ма кар де лом, од у ста ли 
од сво је по ли ти ке у ис точ ном пи та њу. Ен гле ска по ли ти ка у ис точ ном пи та-
њу је ди рект но су прот на етич ким на че ли ма ове зе мље у но вом ве ку, а то су 
еле мен ти мо дер ни за ци је и ин си сти ра ње на људ ским пра ви ма и сло бо да ма. 
Су прот но то ме, Бри та ни ја је у Ис точ ном пи та њу по др жа ва ла кон зер ви ра-
ње тур ске вла сти на Бал ка ну и Бли ском ис то ку, су прот но осло бо ди лач ким 
те жња ма по ро бље них хри шћан ских на ро да и не ци ви ли за циј ском по ло жа ју 
у ко јем су се на ла зи ли од стра не су ро вог ото ман ског ре жи ма. Дру го, Грч ка 
има број ну ди ја спо ру у САД, па и не ким дру гим за пад ним зе мља ма, ко ја 
је фи нан сиј ски ути цај на, и тре ће, упра во члан ство Грч ке (као и Тур ске) у 
НА ТО пак ту је ва жна га ран ци ја да не ће до ћи до ди рект ног грч ко-тур ског 
ору жа ног су ко ба, у ко јем је Грч ка де мо граф ски и про стор но да ле ко ма ња 
зе мља. Нај зад исто риј ски гле да но, у гра ђан ском ра ту 1945-1947. ле ви ца у 
Грч кој је по бе ђе на, чи ме је уз по моћ Бри та ни је и САД та да ус по ста вљен 
про за пад ни ре жим, па је Грч ка сле де ћих де це ни ја по ста ла члан НА ТО и ЕУ. 
За хва љу ју ћи члан ству у ЕУ, Грч ка је то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја 
оства ри ла убр за ње еко ном ског раз во ја. Ово ме тре ба до да ти да је грч ки ва-
се љен ски па три јарх у Ца ри гра ду (Грч ка у Ати ни има свог па три јар ха) тра-
ди ци о нал но још од пе ри о да Ви зан ти је пр ви ме ђу јед на ки ма у пра во слав ној 
хи је рар хи ји (de iure), и да упра во у ру ском па три јар ху има ри ва ла (de fac to) 
за ствар ног пред вод ни ка пра во слав них хри шћа на. По ред све га на ве де ног, 
грч ка по ли ти ка са свим озбиљ но ра чу на на по др шку Ру си је у ни зу сво јих 
спољ но по ли тич ких пи та ња и по ред чи ње ни це да је зва нич на Ати на у НА ТО 
и ЕУ.
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ђу је и об на вља. Ру си ја је енер гет ска ве ле си ла, и то је ва жно 
сред ство у ње ној спољ ној по ли ти ци.

По ли ти ка Ру си је пре ма Бал ка ну је та ква да се по ред 
еко ном ског ин те ре са у ви ду спољ но тр го вин ске са рад ње и 
при вред них ула га ња, ви ше не го у не ким дру гим де ло ви ма 
Евро пе, мо же ра чу на ти и на исто риј ске и кул тур но-ци ви ли-
за циј ске ве зе. То се на ро чи то од но си на сло вен ске и пра во-
слав не на ро де овог ве ли ког по лу о стр ва. Ван тих обе леж ја су 
са мо Ал бан ци и ма ли део те ри то ри је европ ске Тур ске. На ро-
чи то су ин тен зив ни и ква ли тет ни ру ски исто риј ски и ци ви-
ли за циј ски од но си и ве зе са Ср би ма (и Цр но гор ци ма), Бу га-
ри ма, Ма ке дон ци ма, Гр ци ма, а тек не што на ни жем ступ њу и 
са Ру му ни ма, па и Хр ва ти ма, Сло вен ци ма и раз ли чи тим гру-
па ма сло вен ских му сли ма на (Бо шња ци, бу гар ски По ма ци и 
др.). Ру си ја из град њом га со во да Ју жни ток по ве ћа ва свој ути-
цај на Бал кан, а та ко ђе и ула га њем ни за ка пи тал них фи нан-
сиј ских ула га ња (НИС у Ср би ји, Алу ми ни јум ски ком би нат и 
же ле за ра у Цр ној Го ри, ра фи не ри ја наф те у Бо сан ском Бро ду 
– Ре пу бли ка Срп ска), што пред ста вља ве ро ват но са мо увер-
ти ру за озбиљ ни ји про дор ру ског ка пи та ла на ове про сто ре.

 Пер спек ти ве глав них ко ор ди нат них пра ва ца 
ру ске по ли ти ке у Евро пи

Уко ли ко би смо се усу ди ли да да мо не ке глав не смер ни-
це пред ви ђа ња даљ ње ру ске по ли ти ке у Евро пи (европ ском 
прав цу), оне би се мо гле све сти на сле де ће. 

- За др жа ва ње не по сред ног и пре суд ног ути ца ја на пост-
со вјет ском про сто ру, и по сте пе но укљу чи ва ње по ред Бе ло-
ру си је и са ме Укра ји не (ал тер на ти ва је ју го и сточ на по ло ви на 
зе мље) у свој ди рект ни кул тур но-еко ном ски, а вре ме ном и 
вој но-по ли тич ки про стор.

- Сма њи ва ње, на сва ки мо гу ћи на чин ути ца ја САД (по 
мо гућ но сти и Ве ли ке Бри та ни је) у Евро пи, као и оп ште сма-
ње ње зна ча ја НА ТО, и за у ста вља ње ње го вог ши ре ња на Ис-
ток. Ра кет ни штит је ве ли ка прет ња за ру ске ин те ре се у том 
прав цу. На ве де ни по ли тич ки од нос ће се од ви ја ти ве ро ват но 
«ис под жи та», да кле у услов но мир ној ко му ни ка ци ји ових 
си ла, али је мо гу ће да пар ци јал но до ђе и до по вре ме них ин-
ци ден тал них и ин ди рект них су ко ба ин те ре са си ла (по пут 
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афе ра Ли тви нен ка, сво је вре ме но на ран џа сте ре во лу ци је у 
Укра ји ни, нај но ви јег су ко ба у За кав ка зју и сл.).

- Фор ми ра ње што те шњих и ква ли тет ни јих об ли ка 
стра те шке са рад ње и при ја тељ ства са Не мач ком и Фран цу-
ском, те по здра вља ње сва ког об ли ка дис тан це ових европ-
ских си ла у од но су на САД (у ма њој ме ри и на Бри та ни ју). 
На ро чи то би се у Ру си ји бла го на кло но гле да ло на ја ча ње сва-
ког об ли ка са мо стал них европ ских ору жа них сна га и без бед-
но сти ван НА ТО, где би при род но упра во Не мач ка и Фран-
цу ска има ле до ми нант ну уло гу. 

- Ко ри шће ње еко ном ске сна ге Ру си је, на ро чи то енер ге-
на та и си сте ма це во во да у Евро пи за сво је по ли тич ке ци ље ве 
и пе не тра ци ју ути ца ја. По сле ве ли ке еко ном ске и фи нан сиј-
ске кри зе у САД и де лу За па да, ре ал но је оче ки ва ти да ље 
ја ча ње ру ске еко ном ске мо ћи у Евро пи и све ту. Глав на кар та 
у бу дућ но сти у од но си ма са европ ским зе мља ма сва ке вла де 
у Мо скви је оби ље дра го це них и ква ли тет них ре сур са ко-
је Ру си ја има и ко ји су пре ко по треб ни Евро пи за свој да љи 
при вред ни раз вој. Сто га је њи хов увоз из Ру си је за европ ске 
зе мље че сто нај по вољ ни ји, нај јеф ти ни ји, нај бли жи и нај ло-
гич ни ји. Ово је и нај ве ћа пре пре ка у до са да шњој суп тил ној 
аме рич кој по ли ти ци одва ја ња ин те ре са европ ских зе ма ља и 
ЕУ од Ру си је и ЗНД.

- Од нос Ру си је са ЕУ је ком плек сан и из гле да још не-
про фи ли сан до кра ја, има ју ћи у об зир да и сам ко на чан про-
фил ЕУ ни је за вр шен, а ње на укуп на суд би на мо жда чак и 
не из ве сна. У оној ме ри у ко јој је ЕУ не за ви сан и из гра ђен 
су бје кат ван по ли ти ке САД и НА ТО, би ће сва ка ко по зи тив но 
при хва ће но у зва нич ној Мо скви. Са дру ге стра не, би ро кра-
ти зо ва на струк ту ра ЕУ у Бри се лу, ван ствар них ин те ре са и 
кон тро ле сво јих чла ни ца, на ро чи то оних нај ве ћих по пут Не-
мач ке и Фран цу ске, не би би ла ни као мо дел при хва ће на са 
сим па ти ја ма у Ру си ји. Оту да ће зва нич на Мо сква нај ра ди је 
фор си ра ти би ла те рал ну са рад њу са си ла ма по пут Не мач ке, 
Фран цу ске, Ита ли је, Шпа ни је, из гра ђу ју ћи са њи ма стра те-
шку са рад њу, а па ра лел но по ку ша ва ти да са ЕУ као це ли ном 
одр жа ва до бре од но се и пот пи су ју ћи (по вољ не) уго во ре о ме-
ђу соб ној са рад њи. 

- На про сто ру Бал тич ких др жа ва, као је ди ном де лу 
пост со вјет ског про сто ра ван ин те гр тив них ме ђу др жав них 
про це са у чи јем је цен тру Ру си ја, ко ри сти ти број ну ру ску 



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 12/2009, год. V vol. 5 стр. 163182

179

и ру ско је зич ку сло вен ску ма њи ну (ко ја је ре ал но по сма тра-
но до брим де лом угро же на у сво јим пра ви ма по европ ским 
стан дар ди ма, иако су Есто ни ја, Ле то ни ја и Ли тва ни ка чла-
ни це ЕУ и као та кве из ло же не кри ти ци ор га на ЕУ по том 
пи та њу), као и еко ном ске мо гућ но сти за оства ри ва ње сво јих 
ин те ре са.

- На про сто ру Бал ка на мо гу ће је да до ђе и до про ду-
бљи ва ња су ко ба ин те ре са Ру си је са ан гло а ме рич ком по ли ти-
ком. Пи та ње Ко со ва још ни је за вр ше но, а Ру си ја има сна жне 
ци ви ли за циј ско-исто риј ске ве зе са ве ћи ном на ро да Ба ла ка на 
(сем де ли мич но Сло ве ни је и Хр ват ске, као и му сли ман ских 
на род но сних гру па по лу о стр ва). Ве ро ват но је по ве ћа ва ње 
еко ном ског ути ца ја Ру си је на Ба ла ка ну у це ли ни, али и по ку-
ша ји ди рект ни јег по ве зи ва ња са ве ћи ном бал кан ских др жа-
ва, при че му би јед на од ва жних пре пре ка би ла њи хо во члан-
ство у НА ТО пак ту. Да ља по зи ци ја Укра ји не је та ко ђе ве о ма 
ва жна за укуп ну ге о по ли тич ку по зи ци ју ру ских ин те ре са и 
по ли ти ке на Бал ка ну.

- Те шко је пред ви дљи во, ко ли ко ће Ру си ја гле да ти са 
сим па ти ја ма на да љи ве ро ват ни по раст ути ца ја Ки не у Евро-
пи (пре вас ход но еко ном ски), има ју ћи у ви ду да је са њом 
већ раз ви ла Шан гај ски вој но-по ли тич ки са вез чи ја је сфе ра 
де ло ва ња пре вас ход но Ази ја. На чел но, ра ди се о две си ле у 
си сте му са ве за, пре вас ход но про тив ши ре ња ути ца ја САД и 
НА ТО у ду би ну Евро а зи је, али ни је до кра ја ја сно ко ли ко у 
ства ри и са ма Ру си ја за зи ре од свог де мо граф ски, а све ви ше 
и еко ном ски су пер моћ ног су се да. Са дру ге стра не, ја сно је да 
и по пут Ин ди је, са ма Ки на пре вас ход но раз ви ја свој ге о по-
ли тич ки ин те рес на Ази ју и се би нај бли же ре ги о не, па да за 
њу са ма Евро па не ма при мар ни зна чај.

- По ред свих по тен ци јал них раз ли ка ко ју Ру си ја има и 
мо же има ти са по ли ти ком и вла да ма САД, Бри та ни је и под 
њи хо вим ути ца јем по тен ци јал но дру гим зе ма ља у са мој 
Евро пи, зва нич на Мо сква ће са овим си ла ма за др жа ти са рад-
њу по пи та њу: 

- очу ва ња свет ског ми ра.
- не ши ре ња ну кле ар ног оруж ја и по што ва ња ме ђу соб-

них кон вен ци ја о ње го вом огра ни ча ва њу код по сто-
је ћих ну кле ар них си ла.
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- бор бе про тив ме ђу на род ног те ро ри зма, на ро чи то 
опа сно сти да у њи хо ве ру ке до спе оруж је за ма сов но 
уби ја ње.

- еко ло шког угро жа ва ња пла не те и за шти те жи вот не 
сре ди не.

- еко ном ској са рад њи, обо стра ног ин те ре са.
- са рад ње и ме ђу соб ним уступ ци ма у окви ру ве ли ких 

ме ђу на род них ор га ни за ци ја у ко ји ма има ју за јед нич-
ко члан ство, по пут ОУН, на ро чи то СБ, по том са ми-
ти ма Е 8 и дру гих.
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Дра ган Пе трович 
ВНЕ ШНЯЯ ПО ЛИ ТИ КА РОС СИИ В ЕВРО ПЕ Й СКОМ  

НА ПРА ВЛЕ НИИс осо бым вни ма ни ем к Бал ка нам

Ре зю ме 

Ав тор рас сма три ва ет основ ные стра те ги че ские на
пра вле ния со вре мен ной рос си й ской по ли ти ки в от но ше нии 
Евро пы. В отли чие от тя же ло го кри зи са, в ко то ром Рос
сия на хо ди ла сь на про тя же нии 90х г.г. ХХ в., в те че нии по
след не го де ся ти ле тия эта стра на по сто ян но на хо дит ся на 
взле те сво е го раз ви тия. В ре зу ль та те уси ле ния го су дар ства 
се год ня Рос сия игра ет ва жную ро ль в раз ви тии ме жду на
род ных от но ше ний. На сто я щ ая ра бо та по свя щ е на осо бо му 
ана ли зу по зи ции и по ли ти ки Рос сии в Евро пе, при ни мая во 
вни ма ние тот факт, что  Рос сия – двух кон ти нен та ль ное 
евра зи й ское го су дар ство. По ми мо пер вич ных ин те ре сов, ко
то рые Рос сия име ет на тер ри то рии СНГ, в Евро пе Рос сия 
при да ет осо бое зна че ние стра те ги че ско му со труд ни че ству 
с Гер ма ни ей и Фран ци ей. Рос сия име ла до ста точ но мно го 
си ту а ций столк но ве ния соб ствен ных ин те ре сов с ин те ре са
ми США. И тем не ме нее, Рос сия про дол жа ет со труд ни ча
ть с США в опре де лен ных сфе рах. 
Клю че вые сло ва: Рос сия, евро пе й ское на пра вле ние рос си

й ской по ли ти ки, взлет Рос сии, столк но ве ние 
ин те ре сов и во змо жно сти  со труд ни че ства с 
США, общ ие стра те ги че ские ин те ре сы с Гер
ма ни ей и Фран ци ей, бал кан ское на пра вле ние.
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