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УВОД

Aко би хте ли да од ре ди мо не ки све при сут ни и ака дем ски из у зет-
но атрак тив ни фе но мен да на шње по ли тич ке ми сли и ствар но-

сти, он да би не из о став но мо ра ли да се „су о чи мо“ и са те о ри ја ма 
ре ги о на ли зма, то јест са про це сом ре ги о на ли за ци је. Ма да про цес 
ни је са свим нов, „оти шао“ је то ли ко да ле ко да се сло бод но мо же 
го во ри ти о све ту ком по но ва ном од цен трал них, ин тер ме ди ја тив-
них и пе ри фер них ре ги о на, све ту где ће др жав ни си стем би ти за-
ме њен или до пу њен ре ги о на ли зо ва ним свет ским по рет ком и по др-
жан гло бал ним ци вил ним дру штвом са нор ма тив ном кон струк ци-
јом ба зи ра ном на мул ти кул ту ра ли зму и мул ти ла те ра ли зму.1) По јам 
ре ги он по ти че, да кле, од ла тин ске ре чи re gio са зна че њем упра вља-
ти или ру ко во ди ти, то јест од ла тин ског гла го ла re ge re са зна че њем 
вла да ти или ко ман до ва ти, док је ка сни је ука зи вао на огра ни че ни 
про стор: област, пре део, крај, под руч је, по кра ји ну или про вин ци ју. 
По сто ји ви ше ти по ва ре ги о на: (1) ми кро-ре ги он је нај ста ри ја вр ста 
и исто риј ски по сма тра но он је схва тан као уну тра шње по ље сме-
ште но из ме ђу ло кал ног и на ци о нал ног не ке пар ти ку лар не др жа ве 
(ма да се та кав ста тус ни је све ден на уну тар др жав ну ин те гра ци ју); 
(2) ма кро-ре ги он пред ста вља ве ћи те ри то ри јал ни суб си стем по зи-
ци о ни ран из ме ђу др жа ве и гло бал ног си сте ма; те (3) ме зо-ре ги он 
се на ла зи из ме ђу ова два ни воа и под ра зу ме ва др жав не или не др-
жав не аран жма не сред њег оби ма.2)

Док се у про шло сти ре ги он стрикт но од но сио на ге о граф ски 
про стор, пред ста вљао је пре све га „кар то граф ски фе но мен“ без 
ика квих по ли тич ких ко но та ци ја, да нас ње го во де фи ни са ње ну жно 
укљу чу је и по ли тич ку ди мен зи ју. Та ко се, на при мер, ре ги он тре-
ти ра као дру штве ни и ког ни тив ни кон структ про и за шао на од ре ђе-
ној по ли тич кој прак си3) или као флу ид на и ком плек сна ме ша ви на 
фи зич ких, пси хо ло шких и би хе ви о рал них ка рак те ри сти ка, ко је се 
на ла зе у про це су стал ног ре фор му ли са ња и ре де фи ни са ња и ва-
1) Het tne, B. „Re gi o na lism and World Or der.“ у Far rell, M., Het tne B. и Lan gen ho ve, L. (ур.) 

GlobalPoliticsofRegionalism:TheoryandPractic.Plu to Press, Lon don, 2005, стр. 277, 
284. Ви ди и Kat zen stein, P. AWorldofRegions:AsiaandEuropeintheAmericanImperium.
Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 2005.

2) Söderbaum, F. „In tro duc tion: The o ri es of New Re gi o na lism.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. 
Shaw (ур.) TheoriesofNewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 6.

3) Ви ди Kat zen stein, P. „Re gi o na lism and Asia.“ New Political Economy, 5(3), 2000, стр. 
353−368.
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ри ра ју са ре ги о нал но ка рак те ри стич ним по ли тич ким пи та њи ма.4) 
На тој ли ни ји, не ма сум ње да ре ги о нал не ор га ни за ци је, као спе-
ци фич на вр ста ме ђу на род них ин сти ту ци ја, мо гу ко ри сти ти сво јим 
чла ни ца ма и ши рој ме ђу на род ној за јед ни ци на раз ли чи тим ни во-
и ма: (1) кроз гра ђе ње кре ди би ли те та и по ве ре ња ре ги о нал но ин-
вол ви ра них ак те ра; (2) кроз сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва; (3) 
кроз де фи ни са ње јав ног до бра; (4) кроз ре а ли за ци ју струк ту и ра ног 
про сто ра (фо ру ма) за рас пра вља ње и до но ше ње од лу ка, ко ји као 
по сле ди цу мо же има ти не са мо пла си ра ње ин те ре са др жа ва већ и 
њи хо во ре фор му ли са ње (че сто у сме ру ши рих тран сна ци о нал них 
ин те ре са, а на уштрб уже на ци о нал не ва ри јан те); те (5) кроз по ве-
ћа ње ефи ка сно сти у ре ша ва њу пи та ња по ве за них са не ком без бед-
но сним про бле ми ма (пре вен ци ја кон фли ка та, ус по ста вља ње ми ра, 
гра ђе ње ми ра итд.), због отва ра ња но вих мо гућ но сти про и за шлих 
на прет по ста вље ној кон сен зу ал ној про це ду ри до но ше ња од лу ка 
(тран спа рент ност ово га ран га сва ка ко ути че на по ве ћа ње сте пе на 
уза јам но сти ме ђу чла ни ца ма не ке ре ги о нал не ор га ни за ци је).5)

Нај ши ре исто риј ски по ста вље но, еко ном ска ва жност Ази је, 
ма ни фе сто ва на ус по ста вља њем тр го вач ких ве за, да ти ра још од хе-
лен ског пе ри о да на ова мо. По чет ком 19. ве ка на Ки ну је от па да ло 
28% а на Ин ди ја 16% укуп ног свет ског БДП-а (или бру то до ма ћег 
про из во да), док је сре ди ном ве ка, као ре зул тат „за пад не ко ло ни за-
ци је“, ова кон јунк ци ја ра ди кал но про ме ње на.6) На сту пио је пе ри од 
од око сто пе де сет го ди на азиј ске еко ном ске „де пре си је“ и европ-
ско-аме рич ке до ми на ци је. То је до ве ло до то га да је свет ски БДП за 
Ис точ ну Ази ју 60-тих го ди на про шлог ве ка из но сио 4%.7) На су прот 
то ме, да нас „азиј ски еко ном ски фе никс“ об у хва та че ти ри из у зет но 
зна чај не свет ске еко но ми је: Ки ну, Ја пан, Ин ди ју и Ју жну Ко ре ју, 
це ло куп на азиј ска еко ном ска си ту а ци ја се мо же сло бод но ева лу и-
ра ти као по кре тач ка сна га свет ске еко но ми је, а удео Ис точ не Ази је 
4) Pem pel, T. J. „In tro duc tion: Emer ging Webs of Re gi o nal Con nec ted ness.“ у Pem pel, T.J. 

(ур.) RemappingEatAsia:TheConstructionofaRegion.Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 
2004, стр. 25.

5) Ви ди Ke o ha ne, R. AfterHegemony:CooperationandDiscordintheWorldPoliticalEco-
nomy. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1984.; Bar nett, M. и Fin ne mo re, M. Rulesfor
theWorld. Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca, 2004.; и Wed gwo od, R. „Re gi o nal and Su bre gi-
o nal Or ga ni za ti ons in In ter na ti o nal Con flict Ma na ge ment.“ у Croc ker, C. A., Hamp son, F. O. 
и Aall, P. (ур.) ManagingGlobalChaos:SourcesofandResponsestoInternationalConflict. 
1996, стр. 275-287.

6) Ви ди Ma di son, A. TheWorldEconomy:AMillennialProspective. OECD, Pa ris. 2001.
7) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. Ro u tled ge, Lon don, 2008, стр. 2.
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у свет ском БДП-у је по рас тао на 25%.8) На по ме ни мо, ди стинк ци-
ја из ме ђу Ази је и Ис точ не Ази је (или про за пад ног тер ми на Да ле-
ког ис то ка) за пра во тре ба да ука же на пре о вла ђу ју ће ре ги о нал ну, а 
ма ње кон ти нен тал ну ди мен зи ју, еко ном ских тран сфор ма ци ја, што 
ја сно су ге ри ше да је ис хо ди шни мо ме нат у иден ти фи ко ва њу Ис-
точ но-азиј ског ре ги о на био не сум њи во еко ном ске при ро де.9)

Кра јем 80-тих и то ком 90-тих го ди на про шлог ве ка, две нај-
че шће кон цеп ци је ре ги о на овог де ла све та ма ни фе сто ва не су пре-
ко за ми сли тран спа ци фич ког ре ги о на ин сти ту ци о на ли зо ва ног у 
фо ру му Азиј ско-па ци фич ке еко ном ске ко о пе ра ци је (Аsia Pa ci fic 
Eco no mic Co-ope ra tion, АПЕЦ, осно ван 1989. го ди не, глав ни циљ 
ства ра ње зо не сло бод не тр го ви не и ин ве сти ци ја до 2020. го ди не)10) 
и за ми сли огра ни че ног ре ги о на Ју го-ис точ не Ази је ин сти ту ци о-
на ли зо ва не у Асо ци ја ци ји ју го-ис точ них азиј ских др жа ва (As so ci-
a tion of So ut he ast Asian Na ti ons, АСЕ АН, осно ва на 1967. го ди не, 
глав ни циљ је ње но ево лу и ра ње у АСЕ АН еко ном ску за јед ни цу, то 
јест кон сти ту и са ње за јед нич ког тр жи шта, до 2015. го ди не, ASEAN 
Eco no mic Com mu nity, AEЦ),11) ко ја је 1997. го ди не про ши ре на са 
Ки ном, Ја па ном и Ју жном Ко ре јом (у фор ми ASEAN Plus Three, 
АПТ). Док се ну жност осни ва ња јед не ор га ни за ци је ка ква је АПТ-а 
(при мар но усред сре ђе не на фи нан сиј ску ко о пе ра ци ју и ин те гра ци-
ју) од стра не ње них чла ни ца уоп ште не до во ди у пи та ње, до тле 
по сто је ви дљи ве не у са гла ше но сти по пи та њу свр хе ор га ни за ци је, 
сред ста ва пу тем ко ји би се ре а ли зо ва ли про кла мо ва ни ци ље ви и 
члан ства. Про дукт та квог ста ња ства ри су два раз ли чи ти са гле да-
ва ња бу дућ но сти ис точ но-азиј ског ре ги о на ли зма: (1) са јед не стра-
не, ра ди се о ком пакт ном ре ги о ну ко ји је ви ше или ма ње из ра жен 
на пот пу но за до во ља ва ју ћи на чин АПТ мо де лом (ово ста но ви ште 
по др жа ва ве ћи на чла ни ца АСЕ АН-а и Ки на); са дру ге стра не, АПТ 
тре ба да пред ста вља те мељ за из град њу да ле ко ши ре ре ги о нал не 
ор га ни за ци је (ово ста но ви ште по др жа ва ју вла де Ин ди је, Аустра-
ли је и Ја па на). За јед нич ки име ни тељ оба кон цеп та је сте трет ман 
8) Loc. cit.
9) У Ис точ но-азиј ски ре ги он спа да ју: Ки на, Ју жна Ко ре ја, Ја пан, Тај ван, Ин до не зи ја, 

Хонг-Конг, Тај ланд, Ма ле зи ја, Син га пур, Фи ли пи ни, Ви јет нам, Се вер на Ко ре ја, Ми ја-
мар, Бру неј, Кам бо џа, Ма као, Ла ос, Ис точ ни Ти мор и Мон го ли ја.

10) Ње не чла ни це су: Ја пан, Ју жна Ко ре ја, Тај ван, Ки на, Хонг Конг, САД, Ка на да, Мек си-
ко, Пе ру, Чи ле, Тај ланд, Ин до не зи ја, Фи ли пи ни, Ма ле зи ја, Бру неј, Син га пур, Ви јет-
нам, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд, Па пуа Но ва Гви не ја, Ру си ја. За ши ре ин фор ма ци је ви ди 
http://www.apec.org/ 

11) Ње не чла ни це су: Бру неј, Кам бо џа, Ин до не зи ја, Ла ос, Ма ле зи ја, Ми ја мар, Фи ли пи ни, 
Син га пур, Тај ланд, Ви јет нам. За ши ре ин фор ма ци је ви ди http://www.ase an sec.org/ 
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ре ги о на као аде кват ног об ли ка за упра вља ње са за јед нич ким еко-
ном ским, по ли тич ким и вој ним иза зо ви ма, ма да при ступ истим ни-
је уни сон већ се у не ким ка рак те ри сти ка ма раз ли ку је.

РАЗЛИЧИТИИДЕЈНИПРИСТУПИ
ИСТОЧНО-АЗИЈСКОМРЕГИОНАЛИЗМУ

Тра ди ци о нал не, кла сич не или ста ре те о ри је ре ги о на ли зма, 
ка рак те ри стич не за 50-60 го ди не про шло га ве ка,12) су ба зи ра не на 
ли не ар ном про гре су еко ном ске ин те гра ци је ко ји об у хва та пет ни-
воа: (1) фор ми ра ње за јед нич ке тр го вач ке зо не осло бо ђе не од свих 
ре стрик ци ја, уз пра во чла ни ца да сво је тр го вач ке од но се са неч-
ла ни ца ма ре гу ли шу на на чин ка ко то оне же ле; (2) фор ми ра ње 
ца рин ске уни је ко је пред ста вља про ду же так за јед нич ке тр го вач-
ке зо не у сми слу да се усва ја ју за јед нич ке ца рин ске та ри фе пре ма 
неч ла ни ца ма; (3) фор ми ра ње за јед нич ког тр жи шта ко је до во ди до 
екс тен зи је ца рин ске уни је ану ли ра њем свих пре пре ка сло бод ном 
кре та њу ка пи та ла, услу га, ро ба и љу ди; (4) фор ми ра њем еко ном-
ске и мо не тар не уни је ко ја под ра зу ме ва про ши ре ње за јед нич ког 
тр жи шта уво ђе њем за јед нич ке ва лу те; те (5) фор ми ра ње еко ном-
ске и по ли тич ке уни је као крај њег ни воа ре ги о нал не ин те гра ци-
је (фе де рал но спа ја ње).13) Ка да го во ри мо о но вим те о ри ја ма, тј. о 
ево лу ци ји, ре ги о на ли зма ва жно је кон ста то ва ти два тен ден ци је: 
(1) гло бал но ре ги о нал но „мул ти пли ко ва ње“, ства ра ње аутен тич-
них, ори ги нал них или ен до ге них про це са ре ги о на ли за ци је за ко је 
ни је ка рак те ри стич но ко пи ра ње европ ског ин те гра тив ног мо де ла, 
ре ги о на ли зам се ма ни фе сту је раз ли чи тим об ли ци ма у раз ли чи тим 
де ло ви ма све та - ло кал но спе ци фи ко ва ним по ли тич ким, еко ном-
ским, кул тур ним, дру штве ним и исто риј ским од ли ка ма; и (2) гло-
бал но окру же ње ко је је ка рак те ри са ло вре ме на ста ја ња кла сич ног 
(уског, ин тра верт ног и евро цен трич ног) ре ги о на ли зма је про ме ње-
но ди со лу ци јом би по лар ног хлад но ра тов ског кон тек ста, отво рен 
је про стор ко ји пре ва зи ла зи окви ре пре фе рен ци јал них тр го вач ких 
аран жма на и без бед но сних са ве за у сме ру „отво ре ног (ши ро ког, 
екс тра верт ног и аутен тич ног или по ли цен трич ног) ре ги о на ли зма“, 
плу ра ли стич ког и флек си бил ног по пи та њу фор ми ре ги о нал не ко-
12) По сто је ми шље ња ко ја пр ви ве ли ки та лас ре ги о на ли за ци је по ве зу ју са про тек ци о ни-

стич ким трен дом из 30-тих го ди на про шлог ве ка.
13) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 9.
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о пе ра ци је и ин те гра ци је у све ту где је ква ли тет по ве за но сти све 
ја чи и из ра же ни ји.14)

Од нос из ме ђу ста рог и но вог ре ги о на ли зма се нај бо ље мо же 
иден ти фи ко ва ти пре ко сле де ћих ди стинк ци ја: (1) док је тра ди ци-
о нал ни ре зул тат би по лар не хлад но ра тов ске по де ле све та, до тле је 
но ви по ве зан са про це сом гло ба ли за ци је и мул ти по лар ним свет-
ским по рет ком; (2) док је ста ри ре зул тат про це са „од о зго“, до тле је 
но ви ви ше ре зул тат во лун та ри стич ке при ро де на ста ја ња ре ги о на; 
(3) док је ста ри у еко ном ској сфе ри ви ше окре нут ка уну тра шњем 
пла ну и про тек ци о ни зму, до тле се но ви мо же од ре ди ти као упу ћен 
на све гу шће умре же ну и ме ђу за ви сну свет ску еко но ми ју; (4) док 
је ста ри упу ћен на тач но спе ци фи ко ва не (нај че шће еко ном ске, а 
до не кле и без бед но сне) ци ље ве, до тле је но ви ре зул тат об у хват-
ни јих и ком плек сни јих дру штве них про це са (при ступ му је обе ле-
жен мул ти-ди сци пли нар но шћу); и (5) док је ста ри кон цен три сан 
на од но се су сед них др жа ва, до тле но ви пред ста вља део гло бал них 
струк ту рал них пре о бра жа ја и под ра зу ме ва дру штве не сна ге и не-
др жав не ак те ре опе ра тив не на не ко ли ко ни воа гло бал ног си сте-
ма.15) Ово им пли ци ра: (1) да европ ска ре ги о нал на ин те гра ци ја ни је 
ви ше мо дел већ ре пер за за се бан на чин ин сти ту ци о на ли за ци је ре-
ги о на ли зма; (2) да но ви ре ги о на ли зам не не ги ра зна чај ин сти ту ци-
ја за ре ги о нал но спа ја ње и са рад њу, али да на њи хо ву уло гу гле да 
мно го ши ре; (3) да се схва та ње ре ги о на про ме ни ло, он има раз ли-
чи те по јав не об ли ке, па мо же би ти: по ли тич ки као ад ми ни стра тив-
на је ди ни ца, кул тур ни као ет нич ка ен кла ва или лин гви стич ка за-
јед ни ца, те еко ном ски као под руч је сло бод не тр го ви не и раз ме не; 
(4) да је ре ги он дру штве но кон стру и сан; па ти ми и сам ре ги о на ли-
зам; и (5) да гра ђе ње ре ги о нал не за јед ни це, ја ча ње ко о пе ра тив но-
сти и му ту ал но сти из ме ђу др жа ва, гра ђа на и ор га ни за ци ја, во ди ка 
бр жем еко ном ском раз во ју, ве ћој по ли тич кој и дру штве ној ко хе зи-
ји, те уко ли ко су по сто ја ле, сма ње њу ин тра-ре ги о нал не и ме ђу на-
род не ре ги о нал не кон фликт но сти.16) Oвде тре ба на по ме ну ти да је, 
без об зи ра на то што по сто ји раз ли ко ва ње из ме ђу „ста ро те о риј ске“ 
ре ги о нал не ин те гра ци је и „но во те о риј ске“ ре ги о нал не ко о пе ра ци-
је, по треб но, за рад што бо ље ана ли зе сло же ног и ви ше ди мен зи о-
14) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 11. и Söderbaum, F. „In tro duc tion: The o-

ri es of New Re gi o na lism.“ op. cit., стр. 4.
15) Het tne, B. „The New Re gi o na lism Re vi si ted.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. Shaw (ур.) 

TheoriesofNewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 23-24.
16) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 12-13.
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нал ног ре ги о нал ног ком плек са, узи ма ти у об зир и ин те гра тив не и 
ко о пе ра тив не ве зе раз ли чи тих ак те ра, по др жа не од ре ђе ним ин сти-
ту ци о нал ним окви ром и на фор мал ном и на не фор мал ном пла ну.

Има ју ћи на уму го ре из не то, ре ги о на ли зам мо же мо од ре ди ти 
на два ме ђу соб но про жи ма ју ћа на чи на. Са јед не стра не, он мо же 
би ти схва ћен као из раз иде а ци о них ка те го ри ја, као по се бан идеј ни 
по глед на бе не фи ци је про ис те кле на раз во ју за јед нич ких нор ми, 
вред но сти, ци ље ва и по ли ти ка из ме ђу љу ди и вла да од ре ђе ног де ла 
све та.17) Са дру ге стра не, ре ги о на ли зам мо же би ти схва ћен и на ин-
сти ту ци о нал ни на чин, у сми слу по сто ја ња тран сна ци о нал них ин-
сти ту ци ја ко је омо гу ћа ва ју фор мал но ре гу ли са ну са рад њу ме ђу др-
жа ва ма у од ре ђе ном ге о граф ском под руч ју.18) Уоп ште ни је спор но 
да ре ла ци ја из ме ђу ове две по став ке под ра зу ме ва од ви ја ње ак ци о-
не кон кре ти за ци ја иде је о ре ги о ну пре ко ус по ста вља ња од ре ђе ног 
ин сти ту ци о нал ног окви ра: ка да го во ри мо о ди на ми ци у ства ра њу 
од ре ђе ног ре ги о на иде је прет хо де фор му ли са њу од ре ђе ног ре ги о-
нал ног ин сти ту ци о нал ног скло па. Ре ги о на ли зам се, да кле, ре фе-
ри ра на по ли тич ке струк ту ре ко је ре флек ту ју и об ли ку ју стра те ги је 
вла да, еко ном ских кор по ра ци ја и раз ли чи тих не-вла ди них ор га ни-
за ци ја и дру штве них по кре та.19) Без об зи ра на сла га ње вла ди них и 
не-вла ди них ак те ра ко је об у хва та ге не рал не нор ме, вред но сти, ци-
ље ве и по ли ти ке, ме ђу чла ни ца ма ре ги о на мо гу по сто ја ти зна чај не 
не су гла си це на ни воу од ре ђи ва ња гра ни ца ре ги о на, рит ма ре ги о-
нал не ево лу ци је, ре ги о нал них при о ри те та или смер ни ца ре ги о нал-
ног раз во ја. Би тан еле мент у при сту пу ре ги о ни ма је и чи ње ни ца да 
ре ги о ни ни су пре де тер ми ни са ни или ста тич ни, па њи хо ва ана ли за 
тре ба ин кор по ри ра ти ево лу тив ну пер спек ти ву ко ја узи ма у об зир 
ка ко струк ту рал не про ме не та ко и про ме не у пер цеп ци ји и са мо-
ра зу ме ва њу ре ле вант них ре ги о нал них ак те ра.20) При то ме, као што 
је већ на по ме ну ти, ре ги о ни се мо гу схва ти ти и ван сво је ге о граф-
ско-фи зич ке ма пи ра но сти или од ре ђе но сти као не че га при род ног 
17) Ви ди Kim, S. „Re gi o na li za tion and Re gi o na lism in East Asia.“ JournalofEastAsianStudies

4(1), 2004, стр. 39-67.
18) Ви ди Pem pel, T. J. RemappingEastAsia:TheConstructionofaRegion.Cor nell Uni ver sity 

Press, It ha ca, 2005.
19) Kat zen stein, P. „Re gi o na lism and Asia.“ op.cit., стр. 354.
20) Ca mil le ri, J. RegionalismintheNewAsia-PacificOrder. Ed ward El gar, Chel ten ham, 2003, 

стр. 25.
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и су штин ског, у сми слу да су дру штве но кон стру и са ни, уте ме ље-
ни на за јед нич ком иден ти те ту и по ли тич ки отво ре ни за про ме не.21)

По ред пој ма ре ги о на ли зма, ко ји, да кле, об у хва та иде је, иден-
ти те те и иде о ло ги је по ве за не са ре ги о нал ним про јек том, по јам 
ре ги о на ли за ци је мо же мо да од ре ди мо као про цес ства ра ња ма-
те ри јал них ве за ко је во де ка уве ћа њу ко о пе ра ци је, кон вер ген ци је 
или ин те гра ци је ван др жав них гра ни ца у од ре ђе ном ге о граф ском 
под руч ју, као про цес ре ги о нал не ин тер ак ци је ко ји ре зул ту је ства-
ра њем ре ги о нал ног про сто ра. За пра во, ре ги о на ли за ци ја апо стро-
фи ра ви ше ди мен зи о нал но про ми шља ње ре ги о на ли зма, то јест чи-
ње ни цу да раз вој јед ног ре ги о на об у хва та раз ма тра ње кул тур них, 
еко ном ских, по ли тич ких, без бед но сних и дру штве них фак то ра по-
треб них за ње го во пу но са гле да ва ње и фор му ли са ње аде кват ног 
ре ги о нал ног аран жма на.22) На по ме ни мо да се овај про цес мо же 
по сма тра ти и као чи ни лац у су прот но сти са гло ба ли зу ју ћим трен-
до ви ма и као про пул зив ни мо ме нат гло ба ли за ци је. Од нос ре ги о-
на ли зма и ре ги о на ли за ци је се мо же по ста ви ти као од нос из ме ђу 
од стра не др жа ве или др жа ва во ђе ног про јек та, ори јен ти са ног на 
ор га ни за ци ју по себ ног ре ги о нал ног про сто ра у скла ду са де фи ни-
са ним еко ном ским и по ли тич ким про по зи ци ја ма, и не-др жав ног 
или дру штве ног про јек та, ком плек сног фор му ли са ња ин сти ту ци ја, 
пра ви ла и ша бло на дру штве не ин тер ак ци је не-др жав них ак те ра,23) 
то јест као од нос ини ци ја ти ва јав не по ли ти ке и ак тив но сти ци вил-
ног сек то ра.24) Тре ба на по ме ну ти, по ред ова квог ста но ви шта фи гу-
ри ра и ста но ви ште по ко ме ре ги о на ли зам пред ста вља по ли тич ки 
про јект у ко ме др жа ва ни је је ди ни ин вол ви ра ни ак тер, ти раз ли чи-
ти ак те ри, ко ји ко ег зи сти ра ју са вла сти тим ви зи ја ма и за ми сли ма: 
по не кад иден тич но ори јен ти са ним, а по не кад ко ли ди ра ју ћим, фор-
му ли шу иде а ци о ни ре ги о нал ни кон текст, то јест про цес „пре тва-
ра ња ре ги о на у ре ги он“.25) Ква ли та тив но по бољ ша ва ње са рад ње 
из ме ђу ре ги о нал них ак те ра во ди ка оно ме што се мо же озна чи ти 
21) Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Asian Re gi o na lism in Com pa ra ti ve Per spec ti ve.“ у Kat zen-

stein, P. и Shi ra is hi, T. (ур.) Network Power: Japan andAsia. Cor nell Uni ver sity Press, 
It ha ca, 1997, стр. 7.

22) Taylor, P. InternationalOrganization in theModernWorld:TheRegionaland theGlobal
Process.Pin ter, Lon don, 1993, стр. 7.

23) Gam ble, A. и Payne, A. „The World Or der Ap pro ach.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. Shaw 
(ур.) TheoriesofNewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 50.

24) Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 7.
25) Bоаs, M., Mar chand, M. H. и Shaw, T. M. „The We a ve-World: The Re gi o nal In ter we a ving 

of Eco no mi es, Ide as and Iden ti ti es.“ у Söderbaum, F. и Ti mothy M. Shaw (ур.) Theoriesof
NewRegionalism. Pal gra ve, New York, 2003, стр. 201.



стр:191-208.

- 199 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

као кон цепт ре ги о нал но сти: хар мо ни за ци је по ли тич ких ре жи ма, 
кул ту ро ло шких пре ди ка ме на та, еко ном ских по ли ти ка и без бед но-
сних спо ра зу ма.26)

Не а де кват на (сла ба) ин сти ту ци о на ли за ци ја Ис точ не Ази је се 
мо же ту ма чи ти чи ње ни цом да сла би је др жа ве ре ги о на фор ми ра-
ње ре ги о нал них ин сти ту ци ја др же за по сле ди цу не јед на ке ло кал не 
ди стри бу ци је мо ћи, ко ја ре флек ту је ин те ре се ја чих др жа ва и не-
га тив но де лу је на њи хо ву без бед ност.27) Она се мо же од ре ди ти и 
на са свим су про тан на чин: као ре зул тат ак ту ел не по ли ти ке Ки не 
и Ја па на, ко ја ни је скло на ис хи тре ним по те зи ма ори јен ти са ним ка 
фор мал ној ин сти ту ци о на ли за ци ји ре ги о нал них ин те гра ци ја, што 
је кон фрон ти ра но са пре фе рен ци ја ма сла би јих ре ги о нал них др-
жа ва у сме ру њи хо вог ства ра ња.28) Ме ђу тим, ако се у фо кус ста ве 
фак то ри ко ји ни су пре суд но по ве за ни са ре ла ци ја ма мо ћи (нео-ре-
а ли стич ким аспек ти ма), раз вој ре ги о нал них азиј ских ин сти ту ци ја 
се мо же озна чи ти као ве о ма ком пли ко ван ка ко због зна чај не раз ли-
чи то сти ре ги о нал них др жа ва, та ко и због тен ди ра ња ре ги о нал них 
др жа ва ка не фор мал ном, пре го ва рач ком при сту пу по ли ти ци (на су-
прот фор мал но-ле га ли стич ком ме то ду).29) Осим то га, за раз ли ку од 
за тво ре ног европ ског ре ги о на ли зма, азиј ски ре ги о на ли зам се мо же 
од ре ди ти као отво ре на ва ри јан та, она ко ја им пли ци ра не ди скри ми-
на тор ну еко ном ско-тр го вач ку прак су и же љу за при хва та њем но-
вих чла но ва. Та ква кон јунк ци ја се нај че шће об ја шња ва ви со ким 
сте пе ном еко ном ске, по ли тич ке и кул тур не хе те ро ге но сти азиј ских 
др жа ва, те са од но сом азиј ског ре ги о на са САД. На тој ли ни ји, сла-
ба ин сти ту ци о на ли за ци ја мо же да се об ја сни и пре ко: (1) чи ње ни-
це да су САД по сле 2. свет ског ра та про мо ви са ле на че ло би ла те ра-
ли зма за Ази ју и мул ти ла те ра ли зма за Евро пу; (2) да је из град ња 
ко лек тив ног иден ти те та олак ша ла ус по ста вља ње фор мал не ре ги о-
нал не ин те гра ци је, али да су азиј ски по ли тич ки ак те ри од би ли да 
при хва те иде ју кре и ра ња за себ не за јед ни це то га ран га; и (3) да је 
дис про пор ци ја у при ро ди азиј ских др жа ва би ла то ли ка да је оме та-
26)  Ibi dem, стр. 202.
27) Gri e co, J. „Syste mic So ur ces of Va ri a tion in Re gi o nal In sti tu ti o na li za tion in We stern Euro pe, 

East Asia, and the Ame ri cas.“ у Man sfi eld, E. и Mil ner, H. (ур.) ThePoliticalEconomyof
Regionalism. Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1997, стр. 176.

28) Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Asian Re gi o na lism in Com pa ra ti ve Per spec ti ve.“ op. cit., стр. 
23.

29) Pe tri, P. „The East Asian Tra ding Bloc: An Analyti cal Hi story.“ у Fran kel, J. A. и Ka hler, M. 
(ур.) RegionalismandRivalry:JapanandtheUnitedStatesinPacificAsia. Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Chi ca go, 1993, стр. 43.
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ла фор ми ра ње ре ги о нал них ин сти ту ци ја.30) За азиј ску ре ги о нал ну 
ин те гра ци ју нај ва жни је по ље је пред ста вља ло тр жи ште, то јест по-
ве ћа ње тр го ви не, ди рект них ин ве сти ци ја, тех но ло шког тран сфе ра 
и про то ка ка пи та ла, па су, сход но то ме, кључ ну уло гу има ле мул-
ти на ци о нал не кор по ра ци је, док је по ли тич ка ко ор ди на ци ја има ла 
ми ни мал ну уло гу. Овај на чин по ве зи ва ња, про цес од „до ле-на го ре“ 
фун ди ран на еко ном ским ве за ма и мре жа ма, се раз ли ку је од про-
це са по ли тич ког ди ја ло га од „го ре-на до ле“, ка рак те ри стич ним за 
Евро пу, ко ји прет хо ди еко ном ским тран сак ци ја ма.

О ис точ но-азиј ском ре ги о на ли зму, као и о сва ком дру гом, мо-
же мо, да кле, го во ри ти на осно ву три гру пе фак то ра ма ни фе сто ва-
них као: асо ци ја тив на ко хе зи ја (при мар но на че ло асо ци ја тив не ко-
хе зи о ног кор пу са је дру штве не и кул тур не при ро де са фо ку сом на 
људ ске, груп не и дру штве не аспек те ре ги о на ли зма), ин те гра ци о на 
ко хе зи ја (од но си се на тех но ло шке и тех но крат ске ме ха ни зме и мо-
да ли те те, на по ли тич ко-ин стру мен тал но за сно ва не и опе ра ци о нал-
но-прак тич но ори јен ти са не ква ли те те, ти пич не за од ре ђе ни ре ги-
он) и ор га ни за ци о на ко хе зи ја (об у хва та ор га ни за ци о но-си стем ско 
уоб ли ча ва ње или из ра жа ва ње ре ги о на ли зма, то јест асо ци ја тив не 
и ин те гра ци о не ко хе зи је).31) Ка да се ра ди о асо ци ја тив ној ко хе зи ји, 
по ред већ прет ход но ди ску то ва них раз ли чи то сти уну тар ре ги о на 
(сиг ни фи кант не по ли тич ке, еко ном ске, де мо граф ске, кул тур не и 
ре ли ги о зне ди фе рен ци ја ци је) и исто риј ски про фи ли са них ани мо-
зи те та са ја ким на ци о нал ним пред зна ком, овом тре ба до да ти ни зак 
сте пен ре ги о нал не со ци ја ли за ци је ме ђу жи те љи ма Ис точ не-Ази-
је (у том сми слу асо ци ја ци је гра ђан ског дру штво су до ми нант но 
усред сре ђе не на уну тар-на ци о нал ну про бле ма ти ку са сла бом ре ги-
о нал ном умре же но шћу).32) Ма да је зна чај на ин те гра тив на ди мен зи-
ја ре ги о на еко но ми ја, оста је чи ње ни ца да је ин те гра ци о на ко хе зи ја 
сла ба у сми слу да је огра ни че на и на ма кро-ни воу (уче ству ју са мо 
раз ви је не др жа ва) и на ми кро-ни воу (уче ству ју са мо не ки де ло ви 
раз ви је них др жа ва), те да пре о вла ђу ју па сив на ин те гра ци ја (укла-
ња ње ба ри је ра за еко ном ску раз ме ну ис точ но-азиј ских зе ма ља) у 
од но су на про-ак тив не ме ре (по ли ти ка ко ор ди на ци је, ко о пе ра ци је 
и хар мо ни за ци је).33) 
30)  Ви ди Kat zen stein, P. „In tro duc tion: Asian Re gi o na lism in Com pa ra ti ve Per spec ti ve.“ op. 

cit., стр. 1-44.
31)  Dent, C. M. EastAsianRegionalism. op. cit., стр. 273-275, 277.
32)  Ibi dem, стр. 275.
33)  Ibi dem, стр. 276-277.
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Ор га ни за ци о ну ко хе зи ју, глав ном ис тра жи вач ком по љу мно-
гих сту ди ја ре ги о на ли зма, ће мо ана ли зи ра ти кроз идеј не прет по-
став ке ин кор по ри ра не у функ ци о ни са ње АСЕ АН-а као нај ва жни-
је ре ги о нал не ор га ни за ци је, об у хва та ју ћи глав не цр те од но са са 
АПТ-ом, АПЕЦ-ом и ЕАС-ом (East Asia Sum mit). Ер го, еви дент но 
је ви ше ва жних иде а ци о них атри бу та ко ји обе ле жа ва ју функ ци о-
ни са ње АСЕ АН-а. Као пр во, то је свр ста ва ње иде је не у трал но сти у 
кла су ре ги о нал ног при о ри те та. Још од за ми сли Не у трал ног бло ка 
из 1947. го ди не, ко ји би Ази ју са чу вао од свр ста ва ња у Хлад ном 
ра ту, пре ко Де кла ра ци је о Ју го-ис точ ној Ази ји као зо ни ми ра, сло-
бо де и не у трал но сти из 1971. го ди не (Dec la ra tion of So ut he ast Asia 
as a Zo ne of Pe a ce Fre e dom and Ne u tra lity, ZOP FAN), па све до Спо-
ра зу ма о Ју го-ис точ ној Ази ји као зо ни сло бод ној од ну кле ар ног на-
о ру жа ња (So ut he ast Asian Nuc le ar We a pons-Free Zo ne, SE ANWFZ, 
Tre aty) из 1995. го ди не, мо же се еви ден ти ра ти ја сна тен ден ци ја 
ори јен ти са на ка ин кор по ри ра њу кон цеп та не у трал но сти у ре ги о-
нал не ор га ни за ци је за рад ану ли ра ње тен зи ја ка рак те ри стич них за 
од но се нај ве ћих свет ских си ла. Као дру го, то је кор пус иде ја по-
ве за них са су ве ре ни те том, те ри то ри јал ним ин те гри те том, по ли ти-
ком не ме ша ња и прав дом на ни воу јед на ко сти ме ђу др жа ва ма. У 
том сми слу, из у зет но је ва жна Бан дун шка кон фе рен ци ја из 1955 
го ди не, ко ја је, из ме ђу оста лог пла си ра ла, не ко ли ко ва жних на че-
ла: (1) не ин тер ве ни са ње у по сло ве дру гих др жа ва; (2) по што ва ње 
су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та свих др жа ва; (3) јед-
на кост свих ра са и на ци ја; (4) пра во на ко лек тив ну од бра ну ко је 
ни је у функ ци ји афир ми са њем ин те ре са ве ли ких си ла; и (5) про-
мо ви са ње му ту ал них ин те ре са и ко о пе ра ци је.34) Сви ови прин ци пи 
ће би ти угра ђе ни у АСЕ АН-ову по став ку од но са пре ма су сед ним 
др жа ва ма пре ко Спо ра зу ма о при ја тељ ству и ко о пе ра ци ји (Tre aty 
of Amity and Co o pe ra tion, ТАЦ, пот пи сан 1976. го ди не на пр вом са-
ми ту у АСЕ АН-а одр жа ном у Ба ли ју) об у хва та њем: (1) по што ва ња 
не за ви сно сти, су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та и на ци о-
нал ног иден ти те та свих др жа ва; (2) пра ва др жа ве да бу де сло бод-
на од спољ ног ме ша ња; (3) од ри ца ња прет њи си лом; и (4) мир ног 
ре ша ва ња свих не су гла си ца. Као тре ће, Бан дун шка кон фе рен ци ја 
је ре а ли зо ва ла и иде ју мир ног ре ша ва ња по тен ци јал них раз ми ри ца 
ме ђу др жа ва ма. На че ло ко је је про мо ви са но са др жа ло је ста во ве да 
се све др жа ве мо ра ју уз др жа ва ти од упра жња ва ња при ти ска усме-

34) Ви ди Mac kie, J. Bandung1955:Non-AlignmentandAfro-AsianSolidarity.Edi ti ons Di di er 
Mil let, Ku a la Lum pur, 2005.
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ре ног ка дру гим др жа ва ма, да мо ра по сто ја ти по што ва ње прав де 
и ме ђу на род них оба ве за, те да се раз ми ри ци мо ра ју окон ча ва ти 
пу тем ми ро љу би вих сред ста ва. Ове иде је су ин тер на ли зо ва не и 
раз ви је не пре ко АСЕ АН-а, а ин сти ту ци о на ли зо ва не као ге не рал ни 
при ступ ме ђу на род ним од но си ма у ТАЦ-у. 

Као че твр то, не фо р мал ни и не су ко бља ва ју ћи тон Бан дун шке 
кон фе рен ци је (нпр. из бе га ва ње спор них и де ли кат них пи та ња, 
фор си ра ње ши ро ко по ста вље них кон сул та ци ја, ком про ми са и гра-
ђе ње кон сен зу са итд.) је ка сни је по стао ре ле вант на осо би на са-
ста на ка АСЕ АН-а. На и ме, по ред ви со ко фор ма ли зо ва ног ста ту са 
ТАЦ-а, раз ви је на је не струк ту ри са на рас пра ва, не фор мал но, свр-
сис ход но и прак тич но урав но те же но из на ла же ње „ми ни мал них“ 
ре ше ња ко ја ће од го ва ра ти свим за ин те ре со ва ним стра на ма.35) Као 
пе то, за др жа ве чла ни це АСЕ АН-а, услед ве ли ке ре ли гиј ске, ет-
нич ке и ре ли ги о зне по де ље но сти, сва ко про ду ко ва ње уну тра шње 
ста бил но сти и дру штве не хар мо ни зо ва но сти, без об зи ра да ли се 
ра ди о уну тра шњој без бед но сти или кон се квен ца ма гло бал ног еко-
ном ског устрој ства, пред ста вља из у зет но ва жан мо ме нат де ло ва-
ња ре ги о нал ног по ве зи ва ња. Ко нач но, ве ћи на чла ни ца АСЕ АН-а 
по др жа ва др жав ни ин тер вен ци о ни зам за рад очу ва ња и уна пре ђе-
ња вла сти тих еко но ми ја. Ка да се ово по диг не на ре ги о нал ни ни во, 
иде ја о по тре би др жав ног ин тер вен ци о ни зма у сфе ри еко но ми је 
зна чи да по сто ји за јед нич ки по глед о то ме ка ко не га тив ни ефек ти 
гло ба ли за ци је мо гу би ти амор ти зо ва ни и пре тво ре ни у ре ги о нал ну 
пред ност. Из све га го ре по бро ја ног, про из и ла зи да др жа ве чла ни це 
има ју по при лич но ја сан кор пус иде ја ко је се успе шно раз ви ја ју у 
„за да том“ АСЕ АН-овом, то јест у АПТ-овом, ин сти ту ци о нал ном 
окви ру. Ове иде је у нај ве ћој ме ри из ра жа ва ју тен ден ци ју ка очу ва-
ње ауто но ми је ка ко пре ма САД та ко и пре ма ути ца ју раз ли чи тих 
об ли ка си ла гло ба ли за ци је. У том сми слу, по сто ји ја сно из ра же на 
ре зер ви са ност, сво је вр сна фор ма кон фор ми зма, пре ма пре и на че њу 
или про ши ре њу ре ги о нал ног ор га ни зо ва ња, јер би та кав про цес 
во дио ка угро жа ва њу пла си ра ног, за мно ге др жа ве чла ни це оп ти-
мал ног, при сту па ре ги о на ли зму.

Што се ти че ки не ског при сту па ре ги о ну, он је у ве ли ком сте-
пе ну ком па ти би лан са АСЕ АН-овим прет по став ка ма, а на не ким 
ни во и ма и иден ти чан. Иако ки не ска по ли ти ка ни је за сно ва на на 
35)  Ac harya, A. „Ide as, Iden tity, and In sti tu tion-Bu il ding: From the „ASEAN Way“ to the 

„Asia-Pa ci fic Way.“ ThePacificReview, 10(3), 1997, стр. 329.
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„не при ко сно ве ној по све ће но сти“ не у трал но сти, она ја сва ка ко 
кон сти ту и са на та ко да све оно што фор си ра или под у пи ре хе ге-
мо ни ју САД, би ло на вој ном, без бед но сном или еко ном ском пла-
ну, тре ти ра као апри ор ну прет њу не са мо Ки ни не го и це лом Ис-
точ но-азиј ском ре ги о ну. На том ни воу, АСЕ АН-ово ин си сти ра ње 
на не у трал но сти је са свим кон вер гент но ки не ским по ли тич ким 
ори јен ти ри ма. Исто та ко, АСЕ АН-ово апо стро фи ра ње по што ва ња 
су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та, по ли ти ке не ме ша ња 
и на ци о нал не јед на ко сти се по кла па са ки не ским про мо ви са њем 
ста во ва о ини ци јал ној ауто но ми ји у ме ђу на род ним од но си ма, ди-
рект но про и за шлим на ње ним не га тив ним ко ло ни јал ним и хлад но-
ра тов ским ис ку стви ма. Ма да је ки не ска по ли ти ка осло бо ђе на од 
ве ли ких иде о ло шких уто пи ја и иде а ла, ње на по др шка од стра не 
АСЕ АН-а про кла мо ва ном на че лу мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 
раз ми ри ца ни је спор на, јер се та ко обез бе ђу је ста бил но ме ђу на род-
но окру же ње за да ље не сме та но ки не ско на пре до ва ње и за др жа ва-
ње по сто је ћих по зи ци ја. Не про пи ту ју ћи ва лид ност та квог од но са 
пре ма функ ци о ни са њу јед ног еко ном ског си сте ма, Ки на по др жа ва 
ме тод др жав ног ин тер вен ци о ни зма у под руч је на ци о нал не еко но-
ми је, ко ји је ка рак те ри сти чан за ве ћи ну ре ги о нал них др жа ва, за то 
што се та ко „си гур ни је“ обез бе ђу је кон тро ла и кон ти ну и тет еко-
ном ског раз во ја. На кра ју се мо же ре ћи да по ред свих по бро ја них 
стра те гиј ско-на чел них кон со нат но сти по сто ји и јед на сиг ни фи-
кант на не ус кла ђе ност из ме ђу Ки не и АСЕ АН-а. На и ме, еви дент-
на је дис про пор ци ја из ме ђу по тре бе Ки не да по ста не „ре ги о нал но 
ли дер ско је згро“ и же ље АСЕ АН-а да се о оби му, вр сти и ин тен зи-
те ту ре ги о нал них пи та ња и про бле ма од лу чу је пре ко уче шћа свих 
др жа ва чла ни ца. У том сми слу, би ло ко ји дис ба ланс на стра ну Ки-
не, Ја па на или Ју жне Ко ре је би се сма трао ди рект ном су прот но сти 
идеј ним по ста мен ти ма АСЕ АН-а.

Ка да го во ри мо о ја пан ском при сту пу ре ги о ну, пре све га, мо же-
мо ре ћи да је ја пан ска спољ на по ли ти ка „за ро бље на“ исто риј ском 
вер ти ка лом пер ма нент не за пи та но сти о по ли тич кој, еко ном ској и 
кул тур ној окре ну то сти ка Ази ји или ка За па ду. По сле 2. свет ског 
ра та, по го то во за вре ме Ко реј ског ра та, Ја пан је раз вио из у зет не 
eкономске и без бед но сне ве зе са САД, ко је се одр жа ва ју све до да-
на шњих да на. Исто вре ме но, ве зе са остат ком Ази је су при мар но 



- 204 -

ИСТОЧНО-АЗИЈСКИРЕГИОНАЛИЗАМ:...ЂорђеСтојановић

би ле уте ме ље не пре ко еко ном ских пи та ња, то јест по тре бе Ја па-
на за си ро ви на ма и ор га ни зо ва њем јеф ти не про из вод ње, што је у 
сти ца ју по бољ ша ва ло по ло жај др жа ве на зах тев ном свет ском тр-
жи шту.36) По ред ово га, по сле 2. свет ског ра та, Ја пан је ра ди кал но 
пре ки нуо тра ди ци о нал не ве зе са сво јим ге о граф ским за ле ђем, те 
је као ре зул тат то га до шло до ши рег по ве зи ва ња са раз ли чи тим 
др жа ва ма Ази је и Па ци фи ка. Ово се по себ но од но си на Аустра-
ли ју са ко јом је по кре ну ли низ ини ци ја ти ва у сме ру про мо ви са ња 
еко ном ског ре ги о на ли зма (још је 1960. пла си ра на за јед нич ка иде ја 
о ства ра њу па ци фич ке ре ги о нал не за јед ни це), што је 1989. го ди не 
кул ми ни ра ло ства ра њем ши ро ко по ста вље ног АПЕЦ-а. На кра ју, 
због про тив те же све из ра же ни јој еко ном ској и вој ној мо ћи Ки не, 
Ја пан као јед ну од нај ве ћих вред но сти про це са ис точ но-азиј ског 
гру пи са ња ви ди екс тен зив ну ре ги о нал ну ин клу зив ност кроз ак-
тив но ан га жо ва ње што ве ћег бро ја азиј ских др жа ва. Аустра лиј ска 
идеј на по зи ци ја а про по ис точ но-азиј ског ре ги о на ли зма је у мно го-
ме слич на ја пан ској по став ци. И за њу је ка рак те ри стич на исто риј-
ска ам би ва лент ност пре ма Ис точ ној Ази ји, спољ но по ли тич ка за-
о ку пље ност од но си ма са САД и Евро пом, те иде ја о раз во ју од но-
са про ис те кла на пре ми си еко ном ских бе не фи ци ја. На тој ли ни ји, 
осни ва ње ЕАС-а (са чи ња ва ју га АПТ чла ни це са Ин ди јом, Аустра-
ли јом и Но вим Зе лан дом) 2005. го ди не пред ста вља ва жан мо ме нат 
(по ред АПЕ ЦА, ко ји је до сти гао свој мак си мум по пи та њу ли бе-
ра ли за ци је у обла сти тр го ви не) у ма те ри ја ли зо ва њу идеј ног трет-
ма на ре ги о на од стра не Аустра ли је и Ја па на. Ме ђу тим, оче ки ва ње 
да ће ЕАС отво ри ти про стор за пу но аустра лиј ско уче ство ва ње у 
ис точ но-азиј ском про јек ту, оно за шта се Ја пан за ла же још од сре-
ди не 90-тих го ди на про шлог ве ка ини ци ја ти вом за про ши ре њем 
АСЕМ-а (Asia-Euro pe Me e tings, АСЕМ) Аустр ли јом и Но вим Зе-
лан дом, ни је ре а ли зо ва но. Ствар је оста ла на пу ном ува жа ва њу ме-
ђу др жав не са рад ње по пи та њи ма по пут за га ђе ња или швер цо ва ња 
дро ге, док је све оста ло што би се ти ца ло не ке ви ше ма три це ре ги-
о нал не ин те гра ци је на и шло на слаб од јек дру гих азиј ских зе ма ља 
(укљу чу ју ћи и Ју жну Ко ре ју).

ЗАКЉУЧАК

У ово ме мо мен ту, за Ис точ но-азиј ски ре ги о на ли зам се мо же 
ре ћи да је из раз пре ва лент но сти „идеј не стру је“ или ви зи је ин-
36) Ви ди Miyagi, T. „Post-War Ja pan and Asi a nism.“ Asia-PacificReview,13(2), 2006, стр. 

1-15.
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кор по ри ра не у АСЕ АН-у, то јест АПТ-у, а по сред но и ки не ског 
при ступ кар ди нал ним прин ци пи ма, ор га ни за ци о ном устрој ству и 
ин сти ту ци о нал ном ис по ља ва њу са мог ре ги о на. Ов де се, на рав но, 
мо ра на по ме ну ти и да је АСЕ АН оп те ре ћен и са од ре ђе ним „про-
бле ми ма“ ко ји мо гу ма ње или ви ше ути ца ти на успе шност ње го ве 
опе ра тив но сти, што не мо ра да де гра ди ра ње го ву по зи ци ју нај при-
хва тљи ви јег идеј ног мо ду са. У том сми слу, прин цип не ме ша ња у 
уну тра шње по сло ве др жа ва чла ни ца мо же ути ца ти на сте пен ре ги-
о нал не ко о пер тив но сти и ин те гра ци је ко ји мо же би ти до сег нут, а 
же ља за ства ра њем ре ги о нал не за јед ни це оме те на ин си сти ра њем 
на не по вре ди во сти су ве ре них пра ва др жа ве. Ва жна ис хо ди шна 
идеј на тач ка „АСЕ АН по гле да“ на бу дућ ност ре ги о на је, да кле, 
кон сен зу ал но до но ше ње од лу ка. Ди рект на по сле ди ца кон сен зу ал-
но сти је вр ло ком пли ко ва на про це ду ра за уве ћа ње члан ства са ме 
ор га ни за ци је, ком пли ко ва на у сми слу да мо ра по ми ри ти по не кад 
вр ло раз ли чи те и ри гид не ста во ве др жа ва чла ни ца, што ди рект но 
су ге ри ше од ре ђе ни ни во ин хе рент не за тво ре но сти, по те шко ћа и 
„ре гу ла тив не ре зер ви са но сти“ по пи та њу ње не екс тен зи је. Ово ме 
тре ба до да ти и чи ње ни цу да Ки на и Ја пан сма тра ју да АСЕ АН (то 
јест АПТ) пред ста вља во де ћу ор га ни за ци ју ин сти ту ци о нал ног раз-
во ја ис точ но-азиј ског ре ги о на ли зма. Ово им пли ци ра да је, за рад 
очу ва ња та кве по зи ци је, те шко оче ки ва ти по др шку иде ји ши ро ко 
за сно ва ног ре ги о на. Исто та ко, по ред то га што је иде ја кон струк-
ци је „АСЕ АН и АПТ за јед ни це“ из у зет но сна жна и што су АСЕ АН 
и АПТ до при не ли по ве ћа њу оби ма ко о пе ра тив но сти и ин тен зи фи-
ка ци ји осе ћа ја ре ги о нал ног при пад ни штва и иден ти те та, овај се 
иден ти тет као, збир за јед нич ких вред но сти и уве ре ња, ја ко спо ро 
и „оба зри во“ раз ви ја. Не сум њи во је да та ква кон сте ла ци ја кул ти-
ви са ња ре ги о нал не амал га ма ци је има ве зе са „ви ше не го сло же-
ним“ раз ли ка ма као но се ћој ка рак те ри сти ци ре ги о на. У том сми-
слу, оте жа ва ју ћа нео-ре а ли стич ки мо ме нат би био про лон ги ра ње 
ан та го ни зма из ме ђу две во де ће си ле ре ги о на- Ја па на и Ки не, ма да 
је упу ће ност јед не др жа ве на дру гу све ве ћа (Ја пан је по стао нај ва-
жни ји стра ни из вор ка пи та ла и тех но ло ги је за Ки ну, до је Ки на за 
ја пан ске ком па ни је по ста ла кру ци јал ни про из вод ни про стор). Из 
кон струк ти ви стич ког ра кур са, „пре ши ро ко“ по ста вље на ре ги о на-
ли за ци ја, ка рак те ри стич на за ЕАС, би мо гла од ве сти ка су штин ски 
не про бле ма тич ној транс-ре ги о на ли за ци ји (Ин ди ја у Ју жној Ази-
ји, Аустра ли ја и Но ви Зе ланд у Оке а ни ји) али са по тен ци ја лом за 
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још ду бље по ве ћа ње већ иона ко сиг ни фи кант них ин тра-ре ги о нал-
них дис про пор ци о нал но сти као те жи шног чво ри шта сла бог рит ма 
иде а ци о ног кре и ра ња ре ги о нал ног иден ти те та.

DjordjeStojanovic
EASTASIANREGIONALISM:IDEATIONAL

CONTEXT
Summary

This paper assumes that regionalism is one of themost
attractiveissueofactualpoliticalthought,whiletheEast
Asianregionisdefinedasthemostinterestingareaofglo-
baleconomicandpoliticalreality.Unliketheoldtheoryof
regionalism,oneofthemostimportantaspectsofthenew
theoryofregionalism isacontestationofdifferent ideas
aboutthebenefitsarisingoutoftheformulationofcom-
mon regional goals, normsand values.Accordingly, the
developmentofEastAsianregionalismischaracterizedby
twodifferentsetsofideasandinstitutionsbasedonthem:
(1)„ASEANandAPTvision“-whichispredominantlyfo-
unded on the principles of limited regionalism; and (2)
„APECandEAS vision“-which is predominantly foun-
dedontheideaofopenregionalism.Becauseofthegreat
cultural, economic, political, demographic and regional
diversity,thelonghistoryofconflictsatintra-regionalle-
velandinternationallevel,andweakEastAsianidentity,
thepresentregionalsituationismarkedbyprevalenceof
ASEANandAPTideationalalternative.
Keywords: regionalism, regionalisation,EastAsianre-
gion,newtheoryofregionalism,oldtheoryofregionalism,
globalization.
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Resume
NowadaysitispossibletosaythatinEastAsianregion-
alism the expression of prevalence in “ideological ten-
dency”orvisionisincorporatedintotheASEAN,thatis,
APT,and indirectly there isalsoaChineseapproach to
mainprinciples,organizationalstructureandinstitutional
establishmentofthisregion.Hereitisnecessarytounder-
linethattheASEANisburdenedwithsomecertain“prob-
lems” thatmoreand lessmight influence successfulness
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of its functionalitybutdoesnotmeandegradationof its
positionasamostacceptableideologicalmodus.Inthis
sense,aprincipleofnon-intrusionintointernalactivities
ofamember-statemightalsoinfluenceadesiredlevelof
regionalcooperativenessandintegrationandatendency
tocreatetheregionalcommunitymightbeobstructedwith
insistingoninviolabilityofsovereignrightsofthestates.
Thereforeanimportantideologicalpointof“theASEAN
view”onfutureoftheregionisaconsensual(consensus)
decisionbringing.Adirectconsequenceoftheconsensus
isaverycomplicatedprocedureregardingtheincreaseof
thenumberof themember-statesof thisorganization. It
is complicated in themeaningof theneed toharmonize
sometimesverydifferentandrigidviewsof themember-
states,which directly reflects a certain level of inherent
self-sufficiency,obstaclesand“regulativecaution”inre-
lationtoitsextension.Itisnecessaryalsotoaddtothisa
factthatChinaandJapanconsidertheASEAN(orAPT)to
representaleadingorganizationofinstitutionaldevelop-
mentofEastAsianregionalism.Itimpliesthat,inorderto
preservesuchposition,itisdifficulttoexpectitssupport
toanideaoftheestablishmentofabroaderconceptofthe
region.

 Овај рад је примљен 16. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
15. новембра 2010. године.
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