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РЕГИОНАЛИЗАцИЈАЕвРОПЕ

У последњe две де це ни је, ба рем ка да је реч о ак тив но-
сти ма Европ ске уни је (ЕУ), под пој мо ви ма „ре ги о нал но“, „ре-
ги о нал на по ли ти ка“ и „ре ги о нал на са рад ња“ под ра зу ме ва ло 
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се не ко ли ко раз ли чи тих про це са.  Циљ ин сти ту ци ја ЕУ био 
је да се под стак ну три про це са: 1) пре ко гра нич не са рад ње - 
из ме ђу су сед них ре ги о на раз ли чи тих др жа ва; 2) тран сна ци о-
нал не са рад ње-ства ра њем „европ ских ре ги о на“ ко ји об у хва-
та ју те ри то ри је не ко ли ко др жа ва чла ни ца; 3) ме ђу ре ги о нал-
не са рад ње - ова ко фор ми ра ни ре ги о ни тре ба да што ви ше 
са ра ђу ју и ши ре ме ђу соб не од но се.1 Ис пу ња ва ње тре ћег ци-
ља би под ра зу ме ва ло да то ком вре ме на „европ ски ре ги о ни“ 
за о кру же соп стве ни ин сти ту ци о нал ни апа рат, пре у зму део 
из вр шних и за ко но дав них над ле жно сти и по ста ну су бјек ти 
ме ђу на род них од но са. По сма тра но из да на шње пер спек ти ве, 
мо же се за кљу чи ти и ка ко иза ова ко уре ђе ног, сте пе на стог 
раз во ја про це са ре ги о на ли за ци је, сто ји од лич но осми шље-
на стра те ги ја. Пре ко гра нич ни ре ги о ни су има ли сво ју уло-
гу у пра вље њу „евро ре ги о на“ (по ли тич ко-ин сти ту ци о нал но 
„пре ко ра чи ва ње“ др жав не гра ни це, ства ра ње је дин стве них 
пре ко гра нич них стра те ги ја и про гра ма не ве за них за од лу ке 
цен трал них ин сти ту ци ја, ства ра ње ре ги о нал ног би ро крат-
ског апа ра та ко ји је имао ди рект ну ве зу са ор га ни ма ЕУ што 
је отва ра ло мо гућ ност „за о би ла же ња“ цен трал них др жав них 
ин сти ту ци ја итд.), а ови су, опет, има ли уло гу у де фи ни са њу 
ма кро ре ги о нал них стра те ги ја за од ре ђе на под руч ја.

На нај ни жем ни воу, ре ги о на ли за ци ја се по ја вљу је у два 
об ли ка: 1) као па ра ди пло мат ска кон фи гу ра ци ја-про је кат ко ји 
има за циљ по спе ши ва ње пре ко гра нич не са рад ње ре ги о нал-
них це ли на из две или ви ше др жа ва; 2) као ре зул тат де цен-
тра ли за ци је, што ре зул ти ра ства ра њем ре ги о нал них ад ми-
ни стра тив них це ли на у окви ру ме ђу на род но при зна тих др-
жа ва. Пре ко гра нич ни ре ги о ни се раз ли ку ју и по ве ли чи ни, 
и по бро ју чла ни ца, над ле жно сти ма, ци ље ви ма ко ји се же ле 
ис пу ни ти, раз ло зи ма због ко јих се кон сти ту и шу. 

1 Ste fa nie Dühr, Baltic Sea,Danube andmacroregional strategies: amodel for
transnationalcooperationintheEU(StudyNo.86), No tre Euro pe-Jac qu es De lo-
res In sti tu te, Pa ris, str. 5-47. 
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Ма па бр . 1 :  Регио н „Југоисто чна Ев роп а“  
у окв иру „К охе зионе по литике Е У“2

Иако је им пулс инстит уц ионализацији  транс граничне 
са р адњ е несумњи во  дала ЕУ (а не што касн ије се  томе 
придруж ио и Са ве т  Ев ропе) у  ов ај пр оц е с с у укљ уч ене  све 
 ев ропске  з ем ље, без из уз ет ка, и чла нице Е У  и оне које то 
 ни су.  Та ко су,  н а  пример , р ег ионалне и л ок ал не са моупра ве 
Реп ублике  Србије  формирале са  п артнерима  из дру гих д рж-
ав а чак  пе т преког ра ничних  ре гиона. Н ај ст арији  је „Еврор ег-
иј а Дун ав-Кара ш-Мор иш-Тиса“ , настао 199 7.  године,  а у  к оји  
улазе  п оједине  оп штине из  Срб ије,  Ма ђарске  и  Румуниј е; 
 потом „Еврорегион  Дунав- Др ава -Сава“  ос нован  19 98. го-
дине, а ко ји о бухва та  градо ве  и општ ине на пр ос тор у Србиј е,  
Х рва тске, Ма ђа рске и Би Х;  п а „српс ко- македонско -б угарск и 

2 Ма па пре у зе та са: http://ec.euro pa.eu/re gi o nal_po licy/atlas2007/tran sna ti o nal/so-
uth_east_euro pe_sk.htm, 11/01/2014.
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регион “ наст ао  уз ди ректну под ршку  С аве та Ев ро пе  са 
ориги налним  ( неверо ва тн им?) на зив ом „Еврорегио н ЕвроБ-
алк ан-Ниш -С офи ја- Скопљ е“ ; затим ре гион  „Дуна в  21 “ који 
о бухвата п оду навске о бласти  Србије , Руму није и  Буга рске; 
и  на  к рају, најмла ђи прек огр анични регион  је „Др ин а-Сава- 
Мај евица“ , који с е  пр о стир е уз р еку Дрину у  њеном  д оњ ем 
делу  то ка, укључ уј ући у с вој с аст ав  општ ин е с а обе с тр ане 
границе  у  запад ној Ср би ји  и  север ои ст очном де лу  Б иХ.3 

Поре д  наведених, постоји и удр уж ење „ Ра дна заје дница п од-
у навских  зе маља“, с а  зн ачајно  ш иром те ри торијом дело ва ња 
и друга чиј ом стру ктур ом, јер  у  свој  р ад  укључуј е  д ржа ве, 
об ла ст и, рег ио не и гра до ве из  п оједин их  земаљ а.4 Циљев и 
 овог удруже ња су:  подстицај  привредн ог  развоја,  с ао бр аћај, 
 регио на л но  планир ањ е,  тур иза м, кул ту ра, нау ка ,  заштит а 
 жи вотне  средине .5 

Са дру ге стране,  до  правог  „проц ва та“ и повећа вања 
броја  ре гионал ни х админист ра тивних целин а  у  по једини м 
 д ржа вама  ко је  се налаз е  у  не кој од  пр иступних ф аза (в ећ ин а 
њих су  данас в ећ  постале чл ан иц е ЕУ) , д олази  ус лед пром ов-
и сањ а „рег ионалне по литик е“ и „рег ио на лног  ра з вој а“. Е вр-
оп ска  ко мисија (European Commission) обез бе ђ уј е  по се бне 
фондов е за региона лни  р азв ој,  за ко је могу да конку ри шу 
рег ион ал не  админис тр ац ије,  шт о је  узр оковало „ пр оц ват 
р ег ио на лизације“  у  Е вропи. 6

3 O на ве де ним пре ко гра нич ним ре ги о ни ма ви ше у: Ср ђан Пе тро вић, „Евро ре-
ги о ни у функ ци ји тран сгра нич не са рад ње зе ма ља за пад ног Бал ка на“, Глобус, 
Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, бр. 34, го ди на ХХХIV, стр. 77-81.

4 Град Беч, Бур ген ланд, Гор ња Аустри ја (Аустри ја); Ло веч, Мон та на и Ру се 
(Бу гар ска); Че шка; Хр ват ска; Ба ден-Вир тен берг, Ба вар ска (Не мач ка); Бач-Ки-
шкун, Ба ра ња, Бу дим пе шта, Пе шта, Фе хер, Ђер-Мо шон-Шо прон, Ко мо ран-
Ештер гон, Тол на (Ма ђар ска); Мол да ви ја; Удру же ње по ду нав ских обла сти (Ру-
му ни ја); Сло вач ка; Ср би ја; Оде са (Укра ји на).

5 Du ško Lo pan dić, RegionalneinicijativeujugoistočnojEvropi, In sti tut za me dju na-
rod nu pri vre du i po li ti ku: Evrop ski po kret u Sr bi ji, Be o grad, 2001, str. 159.

6 У по је ди ним др жа ва ма, по пут Не мач ке, Ита ли је или Шпа ни је, ре ги о нал не са-
мо у пра ве (у не мач ком слу ча ју то су Са ве зне ре пу бли ке) су по сто ја ле и ра ни је, 
а њи хов на ста нак је ре зул тат од ре ђе них исто риј ских про це са. У по је ди ним 
слу ча је ви ма су, ме ђу тим, уз обра зло же ње да ће се та ко лак ше до би ти фи нан-
сиј ска сред ства из фон до ва ЕУ, ре ги о на ли за ци је спро во ђе не „ве штач ки“ и на 
осно ву ди ску та бил них кри те ри ју ма (Грч ка, Пор ту га ли ја, а по сле про ши ре ња 
из 2004. го ди не нај у пе ча тљи ви ји је при мер Сло вач ке). Ови ре ги о ни, у раз ли-
чи тим др жа ва ма, има ју раз ли чи те над ле жно сти, струк ту ре и од го вор но сти. 
Пре „ве ли ког про ши ре ња“ ЕУ из 2004. го ди не у та ко зва ној „ста рој Евро пи“ је 
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 На субкон ти ненталн ом  н и воу,  од  2 000. го дине,  институ-
ц ије  Е У пок аз ују велику активнос т у п ок ушају дефинисања  
и  спров ође ња прогр ама по д називом  „ Кохези она по лит ик-
а“ . Прва фаза је о бухва тал а перио д 2 000-2 00 6 ,  а  др уг а пе-
риод 2 00 7- 2 013.  го ди на. По се бно у д ругој фа зи је приме-
тан н апор ин ституц ија  ЕУ да се  утврде  ј асн ији  стан дар ди 
регионализације . Циљ К охезионе  п о литике  (CohesionPolicy) 
је сте д а  се са  једне  стране по дс такне јо ш  в ећ а п рекогр анична 
сарадња,  а  да   се са друге  стране за реги он е „проглас е“ гео гр-
аф ск и в еће ц ели не, кој е  им ају и  ст ра т ешк и и ге опо литички 
з начај :  то  су „евро ре ги о ни“. Због  тог а се  кр оз  п ројекат „Е вро-
пске  териториј ал не  с ара дње“ пр омовишу надна ционалн и 
програми  у оквиру једанаес т „е врореги она“: 1)  Се ве рна  
перифе рија; 2)  Ба лт ичко море;  3 )  Сев ерозапа дна Европа ; 4 ) 
Атл антска обал а; 5)  А лпска  об ласт; 6)  Централна Евр оп а ; 7) 
 Ј уго за падна  Ев роп а; 8)  Ме ди те ран; 9 )  Југоисточна Европа; 
1 0)  Северно  мо ре; 11) А зор и-Мадер а-Канарска остр ва.  Још 
дв а рег ион а  об ухватају  пр екоморске  т ери тор ије чла ни ца ЕУ,  
и  то  с у : 1 ) Карип ск о  подручје; 2) Инди јс ки оке ан .7

У овом  к о нт ек ст у  треба са гледавати и  п ројекте  од  
к онтине нталног  зна чаја, макрор егион алн е  страте гиј е ЕУ. 
 Он е с у с ледећ и с тепеник  у „ региона лиз ацији“ Ев ропе,  а  з а  
њихо во  о ствари вањ е  тр е ба  да посл уж е  сви до сада  по кренут и 
 про је кти прекограни чн е сарадње  и програм и  осмиш љен и  у 
 о кри љу Кохе зи он е политик е.

МАКРОРЕГИОНАЛНЕСТРАТЕГИЈЕЕУ

У званичним  д ок ументима Е У,  као разлози  з бог којих  
с е  доносе  ма крорегионалне стратегије, у гл ав ном с е  на в оде 
и ст е  оне ст вар и  ко ј е с е већ д ец ен ију и по н аво де  и као разл-
ози  за разл ичи те  пројект е „ ре ги онализацијā“  и утврђ ив-
ање Ко хез ионе по литике. Мак рорегиона лне ст ра тегије  се  
 предс тављају  као п роје кти са  син ергетс ким  потенц ија лом , 
оне  тре ба  да донес у  „додат ну  вр ед н ост “ и утич у  на  разво ј 

по сто ја ло чак 168 ре ги о на. О ре ги о нал ној по ли ти ци (RegionalPolicy), ре ги о-
нал ном раз во ју (RegionalDevelopment) и про гра ми ма ЕУ ви ше се мо же про-
на ћи на ин тер нет стра ни ци: http://ec.euro pa.eu/re gi o nal_po licy/in dex_en.cfm, 
24/12/2013.

7 О ово ме се ви ше мо же про на ћи на: http://ec.euro pa.eu/re gi o nal_po licy/atlas2007/
tran sna ti o nal/in dex_sk.htm, 12/01/2014.
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 држава и ре гиона  кој и у њ има уч ествују.8 Резулта т  по сти гнут 
з аје дн ичком  ак тивношћ у  и  п ри ме но м  макрор еги оналних 
 ст ра тегија  т ребало б и  да  буде  знача јно  в ећи,  нег о  шт о  је  збир 
 по јединачн их резулта та  н асталих  о перационализа ци јо м 
државн их  страт еги ја. Циљ еви се деф ин иш у према пот ре бама 
ма кр ор егионалних цел ина за које се  с трате гије  сп ре мај у, а 
 не  пр едвиђ ају  се ник ак ва  д од атна с ред ст ва у ф он довим а ЕУ 
за  њихов о с прово ђе ње. Ци љ  је, да кл е,  што је мог уће  б оље 
иско ристити  п остојеће  рес ур се   и к оордина ци јо м актив но сти 
изме ђу ве ћег бро ја уч есн ика по ди ћи с тепене  еф икаснос ти  и 
ефект ив но сти.9 П ор ед  чланица  ЕУ, ма кр ореги он алне страт-
егије  укљ учују  и   тре ће земљ е,  које постају ра вн оп ра вни 
п арт не ри   у њ иховом с пр ов ођењу .  

К ори стећи  д о  сада ст ечена иску ст ва  н а пољу  п рип реме 
ре ги он алних прогр ам а,  ЕУ је з а  дефиниса ње  макр ореги-
онални х  стратегија и с кор ис тила  неколи ко  с тв ари : 1) п ро-
мовиса ње наддр жа вн их пројекат а;  2 ) укључивање у прој-
ек ат и  др жа ва  које  нису члан ице  ЕУ;  3)   об ух ва тање  већих 
тер ито ријалн их  ц елина  једном  страте гиј ом.10 ЕУ  п ок азује  да  
је  по  овом  пи тању  искорачи л а  да ље  и да  н ас туп а с амоувер-
ен иј е  не го у претх од но ј дец ени ји. Прво ,  ум есто поче тн-
их пројек ата п ре ко г ранич не  с арадње  који су  р еа лизовал е 
парад ип ло матске ко нф игу рац ије и у ск лађив ањ а држ авни х 
страте гија ЕУ-чла ница у  оквир у К охези оне пол итике, сада 
 се  дефи ни ш у о бимне  ст ратегиј е  од  конти не нта лног  значаја  
к о јима  суштинс ки  управља  ЕУ.  Друго ,  после  поче тне ф азе 
у  ко јој су у п роце се реги он алне сар ад ње  „ ус ис аване “ р ел-
ат и вно  мале  с ре дњоевр опс ке, бал тичке и  бал ка нс к е д ржаве 
ко је  н ис у бил е  чл анице  ЕУ (о чиглед но , т ра жени су за до-

8 У зва нич ним до ку мен ти ма ЕУ че сто се ко ри сте из ра зи по пут „in cre a se pro spe-
rity“ или „in cre a se de ve lop ment“ што би се мо гло пре ве сти и као „убр за ва ње 
раз во ја“.

9 О ма кро ре ги о нал ним стра те ги ја ма ви ше на: http://www.in ter act-eu.net/mac-
ro_re gi o nal_stra te gi es/mac ro_re gi o nal_stra te gi es/283/3921, 11/01/2014.

10 ЕУ у де фи ни са њу и спро во ђе њу ма кро ре ги о нал них стра те ги ја ком би ну је по-
сто је ће по ли ти ке и ин стру мен те: по ли ти ку Европ ске те ри то ри јал не са рад ње 
(European Territorial Cooperation-ETC-ко ри шће на за спро во ђе ње Ко хе зи о не 
по ли ти ке), ме ха ни зме прет при ступ не по мо ћи (InstrumentforPreaccessionAs
sistance-IPA), и ме ха ни зме за са рад њу у „европ ском су сед ству“ (EuropeanNe
ighbourhoodandPartnershipInstrument-EN PI), ко ји су део „Европ ске по ли ти ке 
за су сед ство“ (EuropeanNeighbourhoodPolicy). Пре ма: Ste fa nie Dühr. „Bal tic 
Sea, Da nu be and mac ro re gi o nal stra te gi es: a mo del for tran sna ti o nal co o pe ra tion in 
the EU“. No tre Euro pe, 26.09.2011, Jac qu es De lo res In sti tu te.
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вољавају ћи  институц иона лни ме хан из ми сара дњ е), сада 
се мак ро регионалним  стратегијам а покуша ва такав  од нос  
у споставити са У кр ај ином и  Ру си јом. У до гле дној буд ућн-
ости,  могу ће је д а  се  проши ри  и на  Ту рс к у. Зб ог  т ога се може  
и  п ретпоставити  да су св е  до садаш ње  ал ти в нос ти, а по се-
бн о од  почетка п рв е фазе  сп ровођењ а прогр ам а  Кохез ио не  
политике  ЕУ ,  усмера ва н е  ка овом циљу: ут врђ ивању макр ор-
ег ионал них  с та р тег ија које  ћ е  време но м постати о сн ова сп-
ровођ ењ а полит ике ЕУ  у п ој единим  регионима. 

Иак о  је прип рем а за ут вр ђи вање ма крорегионал-
ни х стр ате гија поч ел а  2000. године,  пр ви доку мент  таквог  
каракте ра  у својен је 2009 .  године: Б алтичк а  ст ратеги ја. 11 
Зати м с у уследи ле Дунав ск а  страте гија из 2 01 1. годин е и Јад-
ра нско- јонска страт ег ија из 2 012 . годин е.  Е вропск а комисија 
т ре нутно при према и А лпску ст ратегиј у,  која би  требал о д а 
 буде у св ој ена током  2 015. године. 12

Бал тич ка страте гиј а окуп ља  осам ч ланица  ЕУ-Фи нс ку , 
 Шведск у,  Данс ку ,  Немачку , Пољ ску, Л ит ван ију, Летони ју и 
Е стониј у.  Т ри  г лавна з ад ат ка су: заш ти та  Б алтичк ог  мора, 
 ближ е повезив ање чла ниц а регио на  (трансп ор тн о, трго ви нс ко 
и у бо рби  против  ор ганизованог  к рим инала) и обезбеђ ива ње 
 развоја и на пр ет ка у о блас ти привре де,  културе ,  образ ов ањ а,  
ин овациј а,  зд равствен ог си стема  ит д. 13  Паралелно са о во-
м, предс та вљена  је   и  Страте ги ја  д руш твеног  и  еконо мс ког 
р азв ој а Сев ер оз ап ад ног фед ералног  ок руга Руске фе дерације 
до  202 0. го ди не (Стратегия социальноэкономического
развитияСевероЗападногоФедеральногоокруганапериод
до2020года).14 Н а  састан ку  С ав ет а бал тич ки х земаља (Cou
nciloftheBalticSeaStates)  ју ла 2012.  го дине већ  ј е  покренут о 

11 Зва нич ни на зив је Стра те ги ја ЕУ за ре ги он Бал тич ког мо ра (EUStrategyfor
theBalticSeaRegion-EUSB SR). Ипак, по што је у струч ној и ши рој јав но сти у 
Ср би ји већ одо ма ћен на зив Ду нав ска стра те ги ја за до ку мент чи ји је зва нич ни 
на зив Стра те ги ја ЕУ за ре ги он Ду на ва (EUStrategy for theDanubeRegion-
EUS DR), у члан ку ће би ти ко ри шће ни и већ по ме ну ти на зив Бал тич ка стра те-
ги ја и на зив Ја дран ско-јон ска стра те ги ја за Стра те ги ју ЕУ за ја дран ско-јон ски 
ре ги он (EUStrategyfortheAdriaticIonianRegion-EUSA IR).

12 Европ ска стра те ги ја за ре ги он Ал па (EuropeanStrategyfortheAlpineRegion-
EUSAR).

13 О ово ме ци ше на: http://eu.bal tic.net/Bal tic_Sea_Re gion_Stra tegy.7428.html, 
25/12/2013.

14 До ступ но на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства еко ном ског раз во ја Мур ман-
ске обла сти (МинистерствоэкономическогоразвитияМурманскойобласти): 
http://mi nec.gov-mur man.ru/con tent/strat_plan/sub01, 24/12/2013.
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 питање сарадњ е ЕУ и  Р уси је,  коор дин ације  акт ивност и и  
усклађи ва ња циље ва п оменуте  дв е стр ате гије. 15 

Дунав ска  стра тег ија се  б азира на  т ри ст уб а: 
 успост ављ ање си сте ма  безбедн е п ловидбе  и разво ја  тран сп-
о рта  и пр ате ће инфрас тру ктуре; за шт и та животне средин е 
 и  одржи во к оришћ ењ е пр иродних   бог атс тава;  ек он омски 
развој  и јача ње  ре гиона лн е  сарадње и пар тне рства у р ег-
ио ну.16 У з то , у п ла но вима и зг радње пан европ ских са об-
раћајних к ори дора, ЕУ ј е Дуна в п рогласи ла Корид оро м 
VII.  У  Ду навско ј с тратеги ји  учест вује  четрнаест д рж ав а 
(од  тог а-девет  чл ан ица ЕУ):  Не мачка, А устр ија, Мађарск а,  
Чешка , С ло ва ч ка,  Словен иј а,  Хрва тска, Ср бија , Црна  Гора, 
Б иХ,  Р ум у нија, Бугарск а, М олдави ја  и Украји на .17 

Пос ледња,  ве ћ усвојен а,  м акрорегионал на  стратегија 
 ти че  с е јадранско -јонс ког мак ро ре гиона. У  њ ој учест вују 
 чланице ЕУ-И та лиј а, Грчк а,  Х рватск а  и  Словен иј а, и још-
Срби ја,  ( БЈ Р ) Макед он ија,  БиХ, Ц рна  Гора и  Албани ј а,  а 
ч етири  ос но вна циља  су : 1 ) м еђусобн о з бли жавање раз лич-
итих  држ ава из  о вог макр ор егиона ,  разрада н ови х поморск их 
р ута и  са обраћај них  коридо ра  ка ко нт ин енталној унутраш-
њости;  2)  з аштита живо тн е  ср едине  и  ув ођ е ње еколош ки х 
станд ар да ;  3) из гр адња одр жив ог  економс ког си ст ема б аз-
ираног на  тзв. „п ла во ј екон омији“; 4)  про мовиса њ е м ак-
рорег ион а као це ли не и пове ћав ање њего ве  атрактивн ости 
у  ци љу  развој а т уризма.18 А лп ска стр а те ги ја , која  је у пр ип-
ре ми, об ухватаће Немачк у, Ф ранцус ку, Швај царску, И талију, 
Аустрију, С лов енију , Л ихтеншт ај н  и Монако .19  Изузимају ћи 
Алпск у  страт ег ију ,  која је ј ош  у  прип ре мној фази,  а која  ће 
им ат и за ц иљ  да се уна пр еди с арадња у  поједин им  областим а 
с а једне,  и  поделе  одговорности  за одр еђе не ризике ,  са  друге 
 стр ане , између  чл аница Е У и  з емаља које  т о нису (Ш ва јцарска , 

15 Пре ма: http://www.bdfo rum.org/rus sia-and-the-stra tegy-for-the-bal tic-sea-re gion/, 
25/12/2013. О нео п ход но сти са рад ње го во рио је и ми ни стар ино стра них по-
сло ва Ру си је Сер геј Ла вров по чет ком 2013. го ди не. О ово ме ви ше на стра ни ци 
рук ског Ми ни стар ства ини стра них де ла: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/B51555
2530A07B6944257B190054B05F, 25/12/2013.

16 Пре ма: http://www.du nav ska stra te gi ja.rs/srp/stra te gi ja/, 02/09/2013
17 Пре ма: http://euob ser ver.com/re gi ons/32175, 11/10/2013.
18 О ово ме ви ше на: http://www.ai-mac ro re gion.eu/abo ut-the-ini ti a ti ve/di scus sion-

pa per, 22/12/2013.
19 Ви ше на: http://www.al pconv.org/en/or ga ni za tion/gro ups/wgmac ro re gi o nal stra-

tegy/pa ges/de fa ult.aspx?AspxA u to De tec tCo o ki e Sup port=1



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2014,год.Xvol.19 стр.927

17

 Ли хтенш тај н, Монако-иначе ,  све тр и з емље  поз на те по  спец-
ифичним  фи нансијск им  и поре ски м  сис темим а), у  случа-
ју три д оне те  стратегије в идљиво је да се највише  пр остор а 
 посвећује  т ем и  бр жег ек он ом ског раз во ја и  акт ивнос тим а које  
т оме треб а да  допринес у  (уз ов е  те ме , још с е  у сва  т ри  сл уч-
аја говори и  о координ ираним  ак ци јама по  пи тањ у  заштите  
ж иво тне с ре ди не).  

Закљу чц и из студије  „Разила жење т ре нд ова 
н езапосленос ти  у  Евро  зон и“  е в роп ског ком ес ар а  за за по-
шљавање  и соција лну по лит ику Ла сла  Андора  (LászlóAndor) 
 јасно по ка зуј у зашт о Е У у наведени м м акрор егиона лним 
стр ат егија ма  акце нат с тавља  на бржи економски напредак. 
 Пр оценат незапос лен их  у пери фе рним  зем ља ма ЕУ  је  значај-
но већ и,  н его  у случају др жа ва  к оје ч ине „је зг ро ЕУ“. 20 Уз 
то,  с ве  су прили ке  да  ће се  п остој ећ и трен дови на ста вит и, 
одн осно, да  ћ е незапослено ст  на  ЕУ-п ерифер иј и раст и.  Т ако-
ђе , треба  и у позорити  д а  статис тич ки подац и п он екад д ај у 
 и искрив љену слику  ствар нос ти , па ј е  ре лативн о нижи  пр-
оценат  нез ап ослености  у  Бугар ској, Румунији, Хрватској, 
Литванији, Летонији и Пољској у ствари последица исеља-
вања радно способног становништва у државе „језгра ЕУ“.

Гра фич ки при каз бр. 1: Про це нат не за по сле но сти  
у Евро зо ни 2000-2012.

20 László An dor, „La bo ur Mo bi lity in the Euro pean Union-The In con ve ni ent Truth”. 
Lec tu re at Uni ver sity of Bri stol, Bri stol, 10 Fe bru ary 2014. До сту но на: http://
euro pa.eu/ra pid/press-re le a se_SPE ECH-14-115_en.htm, 27/12/2013.
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На осно ву по сто је ћих по ка за те ља, мо же се са мо за кљу-
чи ти ка ко ће раз ли ка из ме ђу еко ном ских па ра ме та ра др жа ва 
„је згра“ и др жа ва пе ри фе ри је у бу дућ но сти би ти све ве ћа. 
Ма кро ре ги о нал ним стра те ги ја ма ЕУ по ку ша ва да про ме ни 
не по вољ не трен до ве у пе ри фер ним зо на ма на ис то ку и ју-
го и сто ку, кроз раз вој ин фра струк ту ре и но ве при вред не ак-
тив но сти сма њи не за по сле ност, што би он да ути ца ло и на 
за у ста вља ње да љих ми гра ци о них кре та ња ка „је згру“. Пе тер 
Шмит (PeterSchmitt) и Алек сан дар Ди боа (AlexanderDubois), 
раз ма тра ју ћи Бал тич ку стра те ги ју, на во де ка ко је ва жно да 
ма кро ре ги о нал на стра те ги ја бу де „мул ти сек тор ска“, са ве-
ћим бро јем ин стру ме на та и ак те ра из вла ди ног и не вла ди ног 
сек то ра, али и пи шу о нео п ход но сти „ја ча ња те ри то ри јал-
не ко хе зи је“.21 Те ри то ри јал на ко хе зи ја је је дан од пред у сло ва 
ис пу ња ва ња по ста вље них ци ље ва, па је и про стор на ди мен-
зи ја од ве ли ког зна ча ја. По сма тра но из овог угла, ма кро ре-
ги о ни не пред ста вља ју са мо окви ре за раз вој пре ко гра нич не 
са рад ње и ре ша ва ње еви ден ти ра них про бле ма-сма њи ва ња 
не за по сле но сти и ефи ка сни је за шти те жи вот не сре ди не-већ 
и по тен ци јал не по ли тич ко-ге о граф ске це ли не. То отва ра и 
пи та ње ге о по ли тич ке ди мен зи је ма кро ре ги о нал них стра те-
ги ја ЕУ.

ГЕОПОЛИТИЧКАДИМЕНЗИЈА
МАКРОРЕГИОНАЛНИХ

СТРАТЕГИЈАЕУ

Ар гу мен ти о то ме, ка ко се ма кро ре ги о нал не стра те ги је 
утвр ђу ју за рад бо љег и бр жег ре ша ва ња еко ном ских, со ци-
јал них и еко ло шких про бле ма на пе ри фе ри ји ЕУ де лу ју убе-
дљи во. Ме ђу тим, са тим у ве зи се отва ра и не ко ли ко ва жних 
пи та ња. На и ме, у тре нут ку ка да су ови до ку мен ти об ли ко ва-
ни до шло је до ве ли ке фи нан сиј ске кри зе у че ти ри чла ни це 
ЕУ-Пор ту га лу, Ир ској, Грч кој и Шпа ни ји (у за пад ним ме ди-
ји ма по пу лар но на зва не „PIGS“). Ма кро ре ги о нал ним стра-
те ги ја ма је об у хва ће на са мо Грч ка, и то по след њом усво је-
ном-Ја дран ско-јон ском. Уко ли ко је про ри тет ЕУ био ве зан за 
по ље еко ном ског раз во ја, он да је би ло осно ва да се нај пре 

21 Pe ter Schmitt; Ale xan der Du bo is, ExploringtheBalticSeaRegionOnterritorial
capitalandspatialintegration,Nor de gio, Stoc kholm, 2008, str. 39-85.
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раз ми шља о не ка квој „Пи ри неј ској стра те ги ји“. За тим, при-
мет но је да су све три до не те стра те ги је „усме ре не ка ис то-
ку“: Бал тич ка-се ве ро и сточ но, Ду нав ска-цен трал но и сточ но и 
Ја дран ско-јон ска-ју го и сточ но. За јед но, ова три ма кро ре ги о-
на, уз фак тор „те ри то ри јал не ко хе зи је“, пред ста вља ју мост 
или бра ну ЕУ ка гра ни ца ма Ру си је и Тур ске. За што су ма-
кро ре ги о нал не стра те ги је ори јен ти са не ис точ но? Че твр та-
Алп ска стра те ги ја, ко ја се тре нут но де фи ни ше, об у хва та ће 
ге о граф ски про стор ко ји са за пад не стра не по ве зу је три већ 
оиви че на ма кро ре ги о на и пру жи ти им стра те шку ду би ну.

М апа  бр.  2:  МакрорегионалнисистемиЕУ22

П осматрано  са  г еополи ти ч ког  станови шт а , н есумњ ив о 
 је да се  ма к рор егион алн им страте гиј ама с пров оде  и одређ-
ен и гео п ол ит ичк и циље в и.  Пе ри ферне  о бл асти ЕУ  и  државе 
 кој е јој  политичк и,  економ ски  и култу рно грав итирај у,  
с тварањ ем м акрореги она се д одатно ве зују за ЕУ . Све  ш то  
с е  подразу ме в а под  п ојмовима „р егиона лно“, „ ре гионална 
п ол ити ка“ и „ региона лна сар адњ а“ су зап рав о инс трументи  
у  процес у  ге ополитичк ог заок ру живања одре ђеног  пр остор а. 

22 Ма па пре у зе та са ин тер нет стра ни це: http://www.re gi ons.eu.org/?cat=34, 
22/12/2013.
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Прос тор а који су амер ичко-бр и тан ски аутори углавном нази-
вали  це нтралном  Е вропо м  (CentralEurope), а по љски теорет-
ичари у периоду из међ у два  с ветска  ра та  означ ил и  као „Међ-
ум орје“ (Międzymorze), мисл ећ и  на Бал ти чко  м оре на  се вер у 
и  Медитеран н а ј угу.23  Т адашњ и ше ф пољск е  државе  Јо зеф 
Пил су дс ки  (JоzefKlemensPiłsudski,18 67-1935) ј е ч ак и предл-
ага о  ств арањ е федера ције под  окри љем  Пољске, а у  кој у би 
још  ушле ба лт ичке држ аве  ( Литван ија, Ле то н ија,  Естони ја), 
Финска, М ађарск а,  Ру мун ија,  Југосл ави ја  и  Чехо словачк а, као  
и  за пад ни д елови С овјетског са ве за- Украјина  и  Белорусиј а.24  

У добр ој  мери,  ов ај простор се  покл ап а  и с а источ ноц ен-
тралн ом  Европом  Оскара Ха ле цког  (OskarHalecki). Пољск и 
и сторичар  и  п у бл ициста дел и средњ оевроп ски  п рос тор  на 
два  дела: з апа дноцен т ралн у и ис точноцен тралну  Ев ропу.  
Зап адноцен тр ална Евр оп а је п од  по лит ички м, култ урним 
и  ек ономским  утицајем  Н ем ач ке  и то је  зо на импе ри ј алн их 
прете нз иј а  немачког  ( пр ус ког!) ца ри стичк ог режима  у  дугом 
ист оријском  ко нтинуитет у. Са др уге стра не, ист очноцентр-
ал на  Европа пр едс тавља г еографс ки  по јас  укљ ештен и змеђу 
 Со вјетског  савез а  н а  ист оку,  за па дноцентра лне Е вропе на 
 зап аду, Шв ед ске  н а сев ер озапа ду  и Апенинског  по лу острва 
на  ј угозапа ду , а сачињавају га држ аве ко је се  прос т ир у  од 
 Финске на се веру  до  Гр чке на  ју гу.25  Ин ач е, А лпском ст ра те-
гијо м се „по кр ива“ п ростор западн оцен тралне Евр оп е. 

Пита ње је:  чији  г еопо лит ички и нт ере си се овак о  ши ре  
и учвршћуј у?  Најлог и чн иј и м огући  о дгов ор би би о: интереси 
Е У.  Ме ђутим,  пи тање  је  и: д а л и  ЕУ   уоп ште мо же  б ити геоп-
олити чк и  игр ач? Супротс та вљенос т  из међу талас ок ратских 
 и  телу рокра тских  вектора  ун ут ар ЕУ  је о чиглед на  и  по инт-
ере се  са ме У ни ј е ка тастроф ал на. Дугорочн о, то он емо гу-

23 Aviel Roschvald, EthnicNationalismandtheFallofEmpires:CentralEurope,the
MiddleEastandRussia,1914–1923,Ro u tled ge , Lon don, 2001, str. 37

24 Раз вој иде је Ме ђу мор ја мо же се пра ти ти у ра ду: Ja nusz Ci sek, „Kil ka uwag 
o myśli fe de racyjnej Józefa Pi ł sud ski e go, Mi ędzymor ze – Pol ska i kra je Europy 
środ ko wo-wschod ni ej XIX-XX wi ek“,  Międzymorze:PolskaikrajeEuropyŚrod
kowoWschodniejXIXXXwiek:studiaofiarowanePiotrowiŁossowskiemuwsie
demdziesiątąrocznicęurodzin (pri re dio: An dr zej Aj nen kiel), Instytut Hi sto rii PAN, 
War saw, 1995, str. 95-111.

25 О ово ме ви ше у По гла вљу VII ра да: Oskar Ha lec ki, TheLimitsandDivisions
ofEuropeanHistory, Sheed & Ward, Lon don:New York, 1950. Та ко ђе и у:  Ma-
rek Jan Cho da ki e wicz, Intermarium:TheLandbetweentheBlackandBalticSeas, 
Tran sac tion Pu blis hers, New Brun swick (NJ), 2012.
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ћава ЕУ да  п ос тане „ге оп олитич ки сам ос та лн а“. 26 Мог ло  би  
се ра зма тр ат и  и питање кол ико ма крорег ионал не  стате гије 
 ЕУ  могу иск ор истит и САД и В елика  Британи ја , као водеће 
 атлант истичке  силе,  за ра д утврђ ивања со пс твених позици-
ја у источ но центра лно ев ропском  п ој ас у.  Ипак, м оже се з ак-
ључити  д а у интер есу атла нтизма  ниј е „територијал на кохе-
нзија“  м акрор ег ио на, ј е р  се  ти ме сла б и у ло га  држав а,  м еђу 
којима  су  ч ла н ице  НАТО и  к љу чни војни  партнери САД у 
 Ев ро пи  (поп ут Пољск е, Руму ни је, Дан ск е,  Италиј е). 

Због  тога би „највећег добитника“  у  геоп оли тичком 
смисл у,  требал о тражити  на  т рећ ој стран и. Приметно  је да, у  
доброј  мери, те ку ћи покуш аји геоп ол ит ичког з ао кр уживања, 
 иск азани к роз мак рорегионалне  стра тегије ,  се тич у  истих 
он их  т ер ито рија кој е  су  биле у  фокусу  с тр атегија  „Про до р  на 
исток“  (DrangnachOsten) и  „Велики источ ни пл ан“  ( General
Ostplan). Дис ку та билно  је  када се  по  први пу т јавља  идеја о 
„Продор у на и ст ок“. По је дини и сторичари  је ставља ју у рани  
Средњи ве к и вре ме  првих ве лик их сук оба  с а  В елик оморав ск-
ом кнеже вин ом и пот ом Мађарима; др уг и  повезују  о ву  и деју 
 са  Бизмарк ово м  Пруском, д ок трећи на гл ашавају период  
посл е уједињењ а Н емачке и п рип ре ма за Прв и  светс ки  рат 
ка о  кљу чно  раздо бљ е  ра звоја  иде је.27 Уг лав но м, „Продо р  на 
ис ток “ је постао сино ним  за нема чке ек сп ан зиони ст ичке пл-
ан ове н а почет ку ХХ ве ка, што  је укљу чивало и пр есељав-
ање нем ач ко г станов ни шт ва  на ис ток . За раз лик у  од овог 
п лан а који  ј е  у  су штини  би о  о рије нтисан н а ш ир ење немач ко г 
 етн опросто ра  п ресељавањем  нема чко г станов ни штва, „Вели-
ки  источн и  пл ан“ је пр едс та вљ а о в ојну оп ер ац ију широ к их 
 ра зм ера токо м Д ругог с ве тс ког рата, а ко ја је  у другој фаз-
и у кључи ва ла и пр от ер ив ање словенс ко г ста новни штв а и 
на си лн о  г ерман из ов ањ е  ис точноевро пс к ог с тановниш тв а 
у  н ев ероватним р а зм ер ама .28 Не  тре ба  погрешно  сх ва тит и 

26 Ду шан Про ро ко вић, „За што је ЕУ (гео)по ли тич ки не са мо стал на?“, Национал
ниинтерес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 63-68.

27 Пр ва те о ри ја, ко ја сме шта по че так „Про до ра на ис ток“ у сред њо ве ков ни пе ри-
од, за пра во по ку ша ва да на пра ви ве зу са про це сом та ко зва ног Ostsiedlungа, 
на се ља ва ња ис точ них те ри то ри ја не мач ким на ро дом још од Х ве ка. О окол-
но сти ма ко је су до ве ле до на стан ка и раз во ја кон цеп ци је „Drang nach Osten“ 
у: Voj ta Be neš, TheVanguardof theDrangnachOsten, Czec ho slo vak Na ti o nal 
Co nu cil of Ame ri ca, Chi ca go, 1943.

28 Ко нач на вер зи ја пла на са сто ја ла се из два де ла: ма лог и ве ли ког пла на. „Ма ли 
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ов е истор ијске паралел е, па ма кро регионал не  страте ги је  ЕУ 
поисто ве т ити  са нема чк им  пл ан овима из дв а  св етск а рата .  
Ц иљ  пр етходн о и зн етог у поређивањ а  је да п ока же како  по ст-
ој и  ко нтинуир ан а  заинтересован ос т средњ оевропског ко нти-
нентализ ма,  као г ео по литичке  концепц иј е, за и ст очноцентр-
алну Евр опу . То с у,  д а кле , под ру чј а  од  в италног инт ерес а 
за ср едњоевро пс ки  континент ализам,  к ао тел ур ократск у 
г еополитич ку конц епцију , ч иј и  ј е „ носилац “  Не мачка.29 
Макрорег ионалн е стр атег ије  ЕУ су усме рен е у право  на  ова 
по дручја од  в ит ал ног  инте ре са ,  а  п осле  Бал тика и  Ду нава,  за 
које  је Не ма чк а традици он ално за инт ересов ана ,  кр о з Јадран-
ск о-јонск у  стратег иј у  се  о твара  и  п итање „и зл ас ка“ Нема-
чк е  на „т оп ла “ м ора. М ак ро ре гиона лне с тр ат ег ије Е У,  као и 
м ноги други  инст ру менти ЕУ,  пре дставља ју  о дличн о сред ст-
во  за геоп олитичко п озиционира ње  Немачк е и  ј ачање њ ен ог  
укупног по ло жаја.  

 Ст варањем  Ба лтичког макроре гио на са  ве ли ки м сте-
пеном  „територ ија не кох езије“  ам ор тиз ује се  и зр азито 
 антинемачк о  распол ожење кој е и с по ља вају П оља ци и Д анц и, 
као  први суседи ,  што Нема чк ој ом огу ћава  шир ок ман ев арски 
про ст ор за  насту п к а Русиј и  и активније  укључив ање у  све 
бу ду ће  догов ор е о Ар ктику  (што  ће у на ре дни м деценијама  
бити јед на  од в ажнији х тема у  м еђунаро дно ј поли тици, ка-
ко  због  пит ања пр ава  н а  експлоат аци ју природни х  рес урс а, 

план“ (KleinePlanung) је под ра зу ме вао пред у зи ма ње од ре ђе них ак тив но сти 
још то ком ра та и из во ђе ња рат них опе ра ци ја, док се „Ве ли ки план“ (Gros
sePlanung) од но сио на ак ци је ко је су тре ба ло да се спро во де по за вр шет ку 
ра та у пе ри о ду од три де сет го ди на. Да би по сто ја ла не мач ка ет нич ка ве ћи на 
на од ре ђе ним те ри то ри ја ма, пред ла га но је да се „ге ра ма ни зу је“ по ло ви на Че-
ха, тре ћи на укра јин ских Ма ло ру са и че твр ти на Бе ло ру са, као и да се ве ћи на 
сло вен ског ста нов ни штва про те ра да ле ко на ис ток, иза Ура ла. У „Ве ли ком 
пла ну“ се кон ста ту је да од 45 ми ли о на ста нов ни ка сред ње и ис точ не Евро пе 
ко ји ни су Нем ци, чак 31 ми ли он је „ра сно не по до бан“ (сви Је вре ји, че ти ри 
пе ти не По ља ка, три че твр ти не укра јин ских Ма ло ру са, две тре ћи не Бе ло ру са), 
док пре о ста лих 14 ми ли о на мо гу да оста ну у окви ру Не мач ке, али да слу же 
као јеф ти на рад на сна га. На но во у спо ста вље ни „жи вот ни про стор“ би за јед-
но са Нем ци ма би ли пре се ља ва ни и Че си и Ле тон ци, на при мер, што би у 
но вом окру же њу убр за ло њи хо ву гер ма ни за ци ју. Пре ма: Cze sł aw Ma dajczyk, 
GeneralnyPlanWschodni:Zbiórdokumentów.Glówna Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni 
Hi tle row skich w Pol sce, War sza wa, 1990.

29 О ге о по ли тич кој кон цеп ци ји сре до ње вроп ског кон ти нен та ли зма и ње ном 
раз во ју ви ше се мо же про на ћи у: Ду шан Про ро ко вић, ГеополитикаСрбије:
положајиперспективенапочеткуХХIвека, Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли-
ти ка, Бе о град, 2012. 
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та к о  и  збо г пит ањ а и з  домен а заштите  животн е среди не и 
о твара ња нових  помо рских п уте ва) . 

Са   д ру ге  стране,  посл е  за вршетка  канала  Ра јна-Ма јн-
а-Дунав,  успост ављен је  пл овни п ут  између Ц рног мо ра  на  
и стоку  и  Се ве рно г мора на з ап а ду.  Дунавски  ма крорегион  је  ис-
точни  крак  ко нт иненталн е  геополитич ке   хор изонтале к оја   се 
п ружа п ра в цем Ра јн а-Мајн а- Ду на в и  која м ож е представ љат и 
 г еоек ономску „жил у  к уцав ицу“ Европе. Д у на вс ки  рагио н 
је ва жна  к о пча,  транзи тно подручје  за  даље  тр ан сфер исање 
з ап адноер воп ских и  ср едњоевр оп ских ек он омских, култу-
рн их   и во јни инт ере са и утиц аја ка  ср ед њоаз ијском  и 
 блиско и ст очн ом  регион у.  Подела  „ц ивилиза ци јског За-
пада“  н а  „з апа дноев ро пск и“  и „с ред њо европс ки “ д ео  је гео-
политички важна.  Запа дно европск и  „rim la nd“ ј е  п од руч је та-
ласо кратс ких  з емаља, помо рских н арода  и њихови х  ку лтур а, 
док ј е  с редњ оевроп ска унут ра шњост  простор  т ел урокр атс-
ких  држава ,  континен та лни х народа  и  ку лтур а.30 Јачање ев-
ро пске г еоп ол и тичк е хориз он тал е гарантуј е конти ненталном 
д ел у  ЕУ,  а пре  свега Нема чк ој, с амостал нији г еопо ли тички 
на ст уп у будућ ности .  Са једне стра не , тим е се т е луро кр-
атске сре д њ ое вро пске земљ е у  ве ликој м ер и ослоба ђа ју не-
при јатног  при ти ск а  и за ви сно сти од таласокр атских САД  и 
њихових  западн оев ропск их  савезника.  Са др уг е стран е,  за 
средњоев ро пск е земље  се отварају  са свим нове  перспектив е 
 на  ис току, што може довес ти  и до ств ар ањ а нови х гео ст-
ратешки х  и гео еко но мских п ар тнерста ва. 

 По кушај ствара ња  Дунав ског мак ро регион а в ероватн о 
 има и ј ош  један ц иљ . Пошт о ј е режим п ловидб е  Дунаво м  
 био разлог великих спо рова  и ( ге о)политички х  борби  јо ш од  

30 По де ла на та ла со крат ске и те лу ро крат ске зе мље је узе та пре ма по-
став ци Кар ла Шми та (KarlSchmitt). За ње га је ова бор ба „искон ски 
ан та го ни зам“, опи са на још у јед ном од ту ма че ња ста ро за вет не при че 
о бор би из ме ђу Ле ви ја та на (огром не мит ске ри бе, пред ста вље не као 
моћ ног ки та) и Бе хе мо та (сна жне су во зем не жи во ти ње пред ста вље не 
или као бик са огром ним ро го ви ма или као слон са ве ли ким кљо ва-
ма). О ово ме се ви ше мо же про на ћи у ра ду:  Karl Schmitt, Landand
Sea, Plu tarch Press, Ann Ar bor (Mi), 1997. Или у кра ћој вер зи ји: Карл 
Шмит, „Зе мља и мо ре“, Основи геополитике, књига 2, Просторно
мислити, (Алек сан дар Ду гин), Еко прес, Зре ња нин, 2004, стр. 302-
303. О зна ча ју Ду на ва за цео сред њо е вроп ски по јас ви ше у: Oskar  
Krejčí, Geopolitikastředoevropskéhoprostoru, Pro fes si o nal Pu blis hing, 
Pra ha, 2009.
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почетк а ХIХ  ве ка , за прет поставити ј е да се  и иза Ду на вске 
стра те ги је кр ије п окушај  пром ене п ос то јећих пр ав ил а,  према  
којима  је  ово пита ње  чврст о у рука ма  п рибрежних земаља.  
Пројекто м  развој а  ун ут рашњих  пловни х путева (NAIADES)  
ЕУ ј е већ п ре д с еб е поставила  ци љ ст варања  „де лотвор них  
речних  к ом исија“.31  Према ов ом пла ну ,  а  који се  базир а на 
фор ми рањ у тела  по пут Цент ралне к оми сије  за  навига цију 
Рајн ом ( Commission Centrale pour la Navigation du R hin ), 
биле  б и уведе не обавезујуће правне норме за све прибреже-
не земље, успоставили би се јединствени стандарди пловид-
бе, претовара и утврдио образац тарифирања услуга, чиме 
се успоставља јединствен режим пловидбе Дунавом. Тиме 
би, суштински, „управљање Дунавом“ прешло из руку при-
брежних земаља у руке ЕУ.32

Maпа бр. 3: РајнаДунав:континеталнагеополитичкахоризонтала

На кра ју, Ја дран ско-јон ском стра те ги јом и ства ра њем 
исто и ме ног ре ги о на се обе зе бе ђу је осно ва за не спу тан на-
ступ сред њо е вроп ског кон ти нен та ли зма ка Бли ском ис то ку 
и се вер ној Афри ци. Зна чај ове стра те ги је се огле да и у мо гућ-
но сти ства ра ња стра те шких ал тер на ти ва, пре све га ка да се 
го во ри о по мор ској тр го ви ни и при сту па сред њо е вроп ских 
про из во ђа ча уда ље ним тр жи шти ма. Су коб ин те ре са из ме ђу 

31 Ви ше о ово ме на: http://www.na i a des.in fo/, 01/09/2013.
32 Чла ни це Цен трал не ко ми си је за на ви га ци ју Рај ном су при бре жне зе мље: 

Не мач ка, Фран цу ска, Швај цар ска, Хо лан ди ја и Бел ги ја. По сма тра чи су: 
Аустри ја, Бу гар ска, Лук сем бург, Ма ђар ска, Сло вач ка, Че шка, Ру му ни ја, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Ср би ја и Пољ ска. По се бан вид са рад ње по сто ји са ин сти-
ту ци ја ма ЕУ. О све му ви ше на зва нич ној стра ни ци: http://www.ccr-zkr.org, 
01/09/2013.
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атлан ти зма и сред њо е вроп ског кон ти нен та ли зма мо же до не-
ти и по гор ша ва ње од но са из ме ђу атлан ти стич ких и сред њо-
е вроп ских цен та ра мо ћи. По тен ци ја ли ја дран ских лу ка, пре 
све га Тр ста, сло ве нач ких и хр ват ских лу ка (Ко пер, Ри је ка) у 
се вер ном де лу Ја дра на, као и цр но мор ске лу ке Кон стан ца су 
ве ли ки. Њи хов раз вој мо же ди рект но ути ца ти на по ве ћа ва ње 
кон ку рент но сти сред њо е вроп ске при вре де, а у слу ча ју су ко-
ба са атлан ти змом то је и стра те шки пра вац за из воз ро ба.

Ка ква ће функ ци ја и суд би на ма кро ре ги о нал них стра-
те ги ја ЕУ би ти за ви си од пу но фак то ра. У бу дућ но сти, оне 
мо гу би ти ко ри шће не као ин стру мен ти ге о по ли тич ког за о-
кру жи ва ња сред њо е вроп ског кон ти не тал ног про сто ра или 
па не вроп ске кон ти нен тал не ма се, али, исто та ко, услед свих 
про бле ма са ко ји ма се сре ће ЕУ, оне мо гу би ти и пре пу ште не 
за бо ра ву. Оста ти за пам ће не као са мо је дан од по ку ша ја да се 
не што зна чај ни је ура ди. У овом тре нут ку, ме ђу тим, ва жно је 
упо зо ри ти да оне има ју и ге о по ли тич ку ди мен зи ју и да је у 
свим бу ду ћим пре го во ри ма (Ср би ја уче ству је у две ма кро-
ре ги о нал не стра те ги је. Ду нав ској и Ја дран ско-јон ској) и ана-
ли за ма и ову стра ну нео п ход но узи ма ти у об зир и са њом 
ра чу на ти. 
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THEGEOPOLITICALDIMENSION
OFEU’SMACRO-REGIONAL

STRATEGIES

Resume

Usually it is said that the aimof theEUmacroregional
strategiesistoprovidebetterandfastersolvingoftheeconomic,
socialandecologicproblemsattheEUperiphery.Butundoub
tedlytheseprojectshavetheirgeopoliticaldimensionaswell.It
isobviousthatallthreemacroregionalstrategiesthathavebeen
adopteduptillnowaredirectedtowardstheEast:theBalticstra
tegy towards northeast, theDanube strategy towards central
east and the AdriaticIonian strategy towards southeast. The
strategy for theAlpineRegionwhich at thismoment is still in
theprocessofcreationisdirectedtowardsthegeographicregion
thatfromthewestconnectsall threealreadyformedmacrore
gionsandgivesthemthestrategicdepth.ThiswaytheEUeast
periphery,whichalsoincludesnonEUmemberstates,isgeopoli
ticallyconnectedtothemiddleEuropeanspace.Thisismostlyin
theGermaninterest.
Keywords:macroregionalstrategies,EUStrategyfortheBaltic

SeaRegion, EU Strategy for theDanubeRegion,
EUStrategyfortheAdriaticIonianRegion,Euro
pean Strategy for the Alpine Region, geopolitics,
middleeuropeancontinentalism.
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