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Геоекономскиположајбалканскихдржава

Ка ко се ме ња ла по ли тич ко-ге о граф ска кар та ју го и-
сточ не Евро пе, та ко се ме ња ла и кла си фи ка ци ја шта се мо-
же, а шта не мо же увр сти ти под Бал кан. У пред ве чер је Пр вог 
свет ског ра та То маш Ма са рик (TomášGarrigueMasaryk) је 
при ме тио, ка ко до Пр вог бал кан ског ра та Ру му ни ја и Грч ка 
ни су увр шта ва не у Бал кан, а да то че сто ни је био ни слу чај са 
Дал ма ци јом и чак - Бо сном! По сле Дру гог бал кан ског ра та, 
све се про ме ни ло. Бал кан је об у хва тао све по бро ја не обла-
сти1. 

Из ве сно, ово је ге о граф ски ре ги он на ју го и сто ку Евро-
пе, окру жен Ја дран ским, Јон ским, Сре до зем ним, Егеј ским, 
Мра мор ним и Цр ним мо рем. Мо ра пред ста вља ју ис точ ну, ју-
жну и ју го за пад ну гра ни цу Бал ка на, али се по ста вља пи та ње 
ње го ве се вер не и за пад не гра ни це. Јо ван Цви јић је Бал кан-
ским по лу о стр вом на зи вао под руч је ко је се про сти ре ју жно 
од ре ка Са ве и Ду на ва. С об зи ром да ре ка Са ва на ста је спа-
ја њем Са ве До лин ке и Са ве Бо хињ ке, код ме ста Ра до вљи це у 
се ве ро за пад ној Сло ве ни ји, пре ма Цви ји ће вој де фи ни ци ји се 
мо же за кљу чи ти ка ко за пад ну гра ни цу Бал ка на пред ста вља 
пла нин ски ма сив Ју лиј ских Ал па. Сам Цви јић на во ди ка ко 
не сум њи во цео про стор до ушћа Ку пе у Са ву је сте део по лу-
о стр ва, али да про блем на ста је у да љем кре та њу ка се ве ро за-
па ду. „Уоп ште се узи ма да она нај пре иде Ку пом па се да ље 
на ста вља у пра вој ли ни ји пре ко ди нар ских ве на ца до Ри је ке 
на Ја дран ском мо ру. Ова гра ни ца је у мно го ме ве штач ка. Не 
по ду да ра се ни са ре ље фом, јер пре ла зи ди нар ске вен це, ни 
са ет но граф ским фак ти ма... При род ни је би би ло да се се вер-
на гра ни ца По лу о стр ва про ду жи од ушћа Ку пе до ли ном Са ве 
и љу бљан ским ба се ном до ве зе си сте ма пла ни на са Ал пи ма. 
На за па ду је ње го ва гра ни ца ја сно озна че на Со чом“.2 У ен ци-
кло пе диј ским из во ри ма се мо же про на ћи ка ко се ве ро за пад ну 
гра ни цу пред ста вља ре ка Идриј ца, ко ја из ви ре ис под Ју лиј-
ских Ал па, а за тим се ули ва у Со чу (ита. Isonzo).3 Со ча се 

1 Masaryk, Tomáš Garrigue: Österreich und derBalkan,DieBalkanfrage, Verlag 
von Duncker und Humbolt, München/ Leipzig, 1914, str. 144. [elektronska verzija]

2 Цвијић, Јован: БалканскополуострвоијужнословенскеземљеI. [Kindle ver-
sion]. Београд 1922, стр. 6

3 На пример у: The New Encyclopaedia Britannica[ТheBalkanPeninsula], vol. 1, 
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по том ули ва у Ја дран ско мо ре код ита ли јан ског гра да Мон-
фал ко не.4 

У ова ко „оиви че но“ Бал кан ско по лу о стр во, а по сма-
тра ју ћи по ли тич ко-ге о граф ску ма пу пр ве де це ни је ХХI ве-
ка, ула зи ле би са сво јим це ло куп ним те ри то ри ја ма-Бу гар ска, 
(БЈР) Ма ке до ни ја, Грч ка, Ал ба ни ја, Цр на Го ра и Бо сна и Хер-
це го ви на, за тим че ти ри пе ти не те ри то ри је Ср би је (из у зи ма-
ју ћи са мо под руч је се вер не срп ске по кра ји не Вој во ди не), три 
пе ти не Хр ват ске, јед на тре ћи на Сло ве ни је, око јед не де се ти-
не Ру му ни је (под руч је Се вер не До бру џе и дел те Ду на ва), те 
ита ли јан ске про вин ци је Го ри ца (ProvinziadiGorizia) и Трст 
(ProvinziadiTrieste), и тур ски део Тра ки је. 

  
Мап а  бр . 1: Б ал канско  по луострво

Ипак, у овим  гр аницам а Б алкан ни ко  н ик ада ни је  
сагледава о. Ита лиј а с е у опште н е  см атра  Бал каном, а  углавном  
ни Словени ја, док  се с а д руге с тр ане  Румуниј а ч есто пр-
идодаје Б алкан у.  Уочљиво је  и  да с е због  к ултур не блис ко сти 
и  повезано сти Х рва та са осталим  јужно сло венским  на родима 
 Хр ват ска уг лавном  „сме шт а“ на Б ал кан, м ада х рватска поли-

London, 1993, p. 833.
4 ита. Monfalcone; стари српски назив за ово место на обали Тршћанског залива 

је - Тршић, док се у словеначком језику користи назив - Тржич (ориг. Tržič).
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ти ч ка и  академска  јавност у порно од би ја  да се њихо ва  зе мља 
наз о ве д елом Ба лк ан а.  Нешто слично вид љив о је и  ко д д ел а 
румунске  кул турне и  по литичк е  ел ит е,  која рад иј е озн ача ва 
сво ју  земљу као  с ред њо европс ку.  

Аутор и  ов ог рада , ослањ ај ућ и се на  пол итичке и 
геогра фс ке  крит ер ијуме,  к ао и на  истори јс ку  фак тографију, 
 по д  балк анским зе мљама по др аз умевају  све д ржаве н аст-
але рас падом СФ Р Југославиј е, Буг а р ск у,  Румунију, Грчк у  и 
 Албанију.  

 Приметно је  да  све на веден е државе  с падају у г ру пу 
дру гораз ред ни х или  тр еће разре д них  европск их  економиј-
а.  П р ема  Мајклу  Да нфорду ( Michael Dunford) , европс ка 
 геоекон омска  оса  се фор мир ала  од ср еди не XVI  д о поче тк а 
XVIII  ве ка  и протеж е  се (гледано према савременој политичко-
географској подели) од североисточне Француске, преко 
северне Италије, Швајцарске, јужне Немачке, Луксембурга, 
источних делова Белгије и Холандије до Лондона.5 

Ма па бр. 2: МапаекономскихактивностиуЕвропи6
У нај ве ћем де лу у свом кон ти нен тал ном кре та њу, оса 

ће пра ти ти ток Рај не и по је ди них при то ка ове ре ке. Нај зна-
чај ни ји еко ном ски (фи нан сиј ски и ин ду стриј ски) цен три у 

5 Dunford, Michael: “EconomiesinSpaceandTime:EconomicGeographiesofDe
velopmentandUnderdevelopmentandHistoricalGeographyofModernization”. 
U: Graham, B [ed. ]: Modern Europe: Place, Culture and Identity. Arnold, London, 
1998, pp. 53-56.

6 Преузето са: http://www.roebuckclasses.com/maps/placemap/placemapindex. htm 
(страница последњи пут посећена 19.11.2012)
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тој обла сти ће вре ме ном по ста ти: Па риз, Же не ва, Ци рих, 
Ми ла но, То ри но, Мин хен, Франк фурт, Бри сел, Ам стер дам, 
Ро тер дам и Лон дон. Ка овом под руч ју гра ви ти ра ће и Ту луз, 
Рим, Беч, Хам бург, Ко пен ха ген и гра до ви са за пад не оба ле 
бри тан ског остр ва. „Од глав не европ ске еко ном ске осе, жи-
ле ку ца ви це кон ти нен тал ног раз во ја, у та ла си ма ће се ши-
ри ти зо не раз ли чи тог ни воа еко ном ске ак тив но сти и сте пе на 
укуп ног раз во ја. По сма тра ју ћи под руч је ко је се про сти ре ка 
ис то ку, мо гу се уочи ти две зо не раз ли чи тог сте пе на раз ви-
је но сти, ко је су се на ла зи ле из ме ђу глав не еко ном ске осе и 
Бал ка на. Пр во је под руч је ко је об у хва та нај ве ћи део Аустри је 
(укљу чу ју ћи Бо хе ми ју, Мо рав ску, Шле зи ју и ма ли део Сло ве-
ни је; то су углав ном за пад не обла сти не гда шње Аустро у гар-
ске) и де ло ве се вер не Ита ли је, са Бе чом као сре ди штем, нај-
ра зви је ни јим еко ном ским, обра зов ним и на уч ним цен тром. 
То је под руч је ви со ког сте пе на раз во ја и еко ном ске ак тив но-
сти, али ипак у из ве сном за о стат ку за про сто ром глав не еко-
ном ске осе, па би се мо гло ока рак те ри са ти не као „глав на“, 
већ као „пр во ра зред на“ еко ном ска зо на. Дру го је под руч је 
ко је об у хва та Ма ђар ску, ве ћи део Сло ве ни је, за пад не де ло ве 
Сло вач ке и Хр ват ске, се вер не де ло ве Ср би је, се ве ро за пад не 
де ло ве Ру му ни је и ју жне де ло ве Пољ ске. У овом под руч ју 
је при мет но осла ња ње на по љо при вред ну про из вод њу и екс-
пло а та ци ју при род них ре сур са (шу ме, руд на бо гат ства). За-
о ста так за „пр во ра зред ном“ еко ном ском зо ном је еви ден тан 
на свим по љи ма. Ово под руч је би се мо гло на зва ти „дру го ра-
зред ном“ еко ном ском зо ном“7.8 Оста так бал кан ских др жа ва, 
што укљу чу је-нај ве ћи део Ср би је, цен трал не де ло ве Ру му-
ни је, БиХ, Цр ну Го ру, Ма ке до ни ју, Ал ба ни ју и Бу гар ску, се 
пре ма ово кла си фи ка ци ји свр ста ва у по след њи, тре ћи раз ред. 

Ве ћи је број раз ло га због ко јих је до шло до ова квог 
исто риј ског раз во ја. Још од по зног Сред њег ве ка, нај ве ћи део 
Бал ка на је био под тур ском упра вом, а све до по чет ка ХIX 
ве ка у при вред ном си сте му Ото ман ског цар ства је за у зи мао 

7 Пророковић, Душан: ГеополитикаСрбије:положајиперпсективенапочетку
ХХIвека, Службени гласник: Геополитика, Београд, 2012, стр. 159.

8 Захваљујући развијеној трговини и бродоградњи, у групу другоразредних 
економија се може сврстати и Грчка, која у кретању по замишљеној 
геоекономској оси више прати правац преко Апенинског, а мање преко 
Балканског полуострва. 
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пе ри фер ни по ло жај9. Уз то, ка рак те ри стич не су би ле и че-
сте не ста бил но сти узро ко ва не по бу на ма и ра то ви ма на овом 
под руч ју, што је узро ко ва ло пе ри о дич не еко ном ске и со ци-
јал не по тре се. Ства ра ње мо дер них др жа ва бал кан ских на ро-
да ути ца ло је да се убр за ју про це си тех но ло шког оса вре ме-
ња ва ња, из град ње са о бра ћај не ин фра струк ту ре и осни ва ња 
ин сти ту ци ја од јав ног зна ча ја, што је под ста кло еко ном ску 
ак тив ност. Ме ђу тим, све то ни је до при не ло зна чај ни јем сма-
њи ва њу за о ста та ка у од но су на за пад но е вроп ске зе мље. 

Та бе ла бр. 1: Категоризацијабалканскихдржава
премакритеријумимаМајклаДанфорда

Геоекономскакатегорија Балканскадржава
Европскагеоекономскаоса -

Првакатегорија -
Другакатегорија Сло ве ни ја, Хр ват ска, Грч ка

Трећакатегорија
Ру му ни ја, Бу гар ска, Ср би ја, Ал-
ба ни ја, БиХ, Ма ке до ни ја, Цр на 

Го ра

Док се по чет ком XX ве ка у Дан ској и Хо лан ди ји раз-
ви ја ла ви со ко ка пи та ли зо ва на и спе ци ја ли зо ва на ин ду стри-
ја, а у Аустро у гар ској бе ле жио стал ни раст про дук тив но сти, 
бал кан ске зе мље су би ле огра ни че не да сво ју еко но ми ју ба-
зи ра ју на по љо при вред ној про из вод њи за сно ва ној на об ра ђи-
ва њу ма лих по се да и из во зу си ро ви на. Ка шње ње у при ме ни 
са вре ме них агро тех нич ких ме ра, из град њи ка пи лар не пут-
не и же ле знич ке ин фра струк ту ре, по том и елек три фи ка ци-
ји, до при но си ло је не кон ку рет но сти бал кан ских при вре да на 
европ ском ни воу.10 У дру гој по ло ви ни XIX ве ка, уку пан ин-
декс ин ду стриј ске про из вод ње свих бал кан ских др жа ва ни је 
пре ма ши вао 1% од укуп ног ин дек са ин ду стриј ске про из вод-
ње Ве ли ке Бри та ни је.11 

Убр за ни раз вој по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та по-
тра ја ће не пу не две де це ни је, по сле че га на сту па стаг на ци-
ја , за то што је овај мо дел са др жао не ко ли ко струк тур них 

9 Kreiser, Klaus; Neumann, Cristoph: DĕjinyTurecka. Lidové noviny, Praha, 2010, 
str. 61-71. 

10 Робертс, Џон М. : Европа18801945, Clio, Београд, 2002, стр. 30-52.
11 Bairoch, Paul: „International Industrialization Levels 1750-1980“, Journal of

ЕuropeanEconomicHistory, vol. 11, Rome, 1982, p. 329.
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гре шка, ме ђу ко ји ма је нај ве ћа би ло што је „за раз ли ку од 
си ту а ци је на За па ду, где је Мар ша лов план ја сно од ре ђи вао 
у ко јој ће зе мљи ка ква ин ду стри ја нај рен та бил ни је да се раз-
ви ја, Мо сква је у сво јој ути цај ној сфе ри ин си сти ра ла на при-
вид ном по ли тич ком при ма ту на ци о нал них др жа ва“. По ку-
шај са мо стал ног рав но мер ног раз во ја свих гра на ин ду стри је 
у ма лим и за ви сним еко но ми ја ма, до вео је до пре те ра ног ис-
цр пљи ва ња за рад по сти за ња скром них ре зул та та. Вре ме ном 
је раз ли ка у тех но ло шкој раз ви је но сти за пад них зе ма ља, ко је 
су из ме ђу се бе све ви ше са ра ђи ва ле и по ве ћа ва ле сте пен ме-
ђу за ви сно сти не са мо у обла сти тр го ви не, већ и у обла сти ма 
на уч ног ис тра жи ва ња и при ме не ино ва ци ја у про из вод њи, и 
зе ма ља ко му ни стич ког Ис точ ног бло ка, по ста ја ла све ве ћа. 

 
Гр афички  прик аз  б р.  1: ВисинаБДПевропскихрегиона12
Не кон курентн ост источн оевро пск их  економиј а  у врем е 

 тр ајања Х лад но г  рата пов ећ ава ле су  и  полити чк е одлук е 
Запада. „Ис точ на Евро па  је ос та ла  и ск љ учена  из  п роцеса 
те хно лошко г  напред овања  из  С ил иконске  дол ине (Silicon

12 Преузето са: http: //www. pnas. org/content/103/10/3510/F1. expansion. html 
(страница последњи пут посећена 19. 11. 2012)
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Valley). Ј ер, одре дбе о ембаргу Координационог комитета
за контролу извоза (COCO M-Coor di na ting  Co mm ittee  fo r 
 Multi lat eral E xpo rt Contro l,  п рим. аут . ) кој е  су од 1948/49 . 
ступил е  на сна гу  у о квиру Т ру ма но ве политике суз бијања  
и сточн е о пасности,  спреч ава ле су з емље чланице СЕВ да 
увозе  с а  Запад а компј ут ер ску т ех нологи ју .  Он е су и  де сет го-
дина ка сниј е  (п о п аду Бер ли н ског  зи да, прим.  аут.  ) ј ош  спре-
ча вал е изво з п рои звода високе  те хно логије  у  Ру сију“.13  

У постх ла дноратов ск ом  периоду  дол ази до  пра ве екс-
пл оз ије т ако зване „ финанс иј ске“ и ли  „сим боличке“  еконо-
ми је ,  насупрот „р еа лн ој“ е кономији,  па  покретач г лобалне 
 ек он омије  по стаје стал но  кр етање н ов ча не ма се  и разне 
ш пекула ције,  а  н е тргов ина робом  и услуга ма. „У светско ј 
економи ји  „ реал на“ и „с им бо ли чка“  екон омија п о стају у зна-
тно ј мер и независ на  једна  од  д руге“ 14.  

 Како се о вај  пр елаз из  ко му нистич ко г у  капит ал-
ис тички с ис те м одиг рао , у т ренутку  к ад а  је  глоба лн а 
 еконо  миј а  п очив ала на „ фи нансијској е кон ом ији“ објашњава 
 ек он омиски  ан ал итичар  Неб ојша Катић а на лизирајући  еко-
номије источноев ро пских чланица  ЕУ.  Он з ак ључује  да је  
БДП Летониј е,  Литваније  и  Бугарск е  20 09. г одине  био је дна к 
оно м  из 1989 . год ине, док  је пр ос еч на годиш ња  стопа раста 
 БДП у  Мађарској, Е стони ји  и  Румуни ји била ис под прос ечн е 
годишњ е  ст опе раст а у време  комунизм а.  Приб лижно  и сте 
сто пе ра ста као у  време к ом ун изма  имали  с у  и Чеш ка, Сл ова-
чка и  Сло ве нија,  а  са мо је Пољс ка ост ва ри ла  већу г одишњу  
с топу  раста  БДП него  у к омуни ст ичком  пе ри оду. Л ош и 
 економски  р езулт ати пок ривани  су с талним  за ду живањ ем. 
К ат ић на во ди ка ко само три  ба лти чке д рж аве-Лит ванија, Ле-
тон иј а  и Е стонија- ко је збирн о  имају мање  стан овника не го  
С рбија-ду гу ју  ви ше од 100  милијард и дол ар а. Ук упан ду г 
исто чноевропских  чл а ница Е У п ов ећао с е  у последњ е  две  
деце ни је за  невер ов ат них 10  пута,  па сада држав е кој е укуп-
но  има ју ок о  100 ми ли она ста новника,  ду гу ју 850 милиј ар д и 
дола ра  (р ади поређ ења ,  тр еба  рећи  да  је то в иш е нег о што 

13 Hofbauer, Hanes: ProširenjeEUnaistok, Filip Višnjić, Beograd, 2004, str. 45, 48.
14 Зиновјев, Александар: Запад: феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 

2002, стр. 87-88.
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 за једно ду гују М ексико, Б разил и  Ар ге нтина са  34 0 мили она 
с та но вника).15  

Карак теристи ка  б ал кански х  др жава к оје с па дају  у 
трећи  р азр ед европс ких економија на почетку  друге  де це није 
 ХХI  века ,  јесте кон ти ну ално с ма њи ва ње уд ел а индустр-
ијске  про из во дње у  ук упном Б ДП , што с е услед слабо  р аз-
виј ене инф растру кт ур е  и  ограничених  к апа ци тета т ржи-
шт а  не мож е компензов ат и разво је м секто ра  у сл уга , већ  се  
надомешћује  сталним  за ду живањ има и све  не повољн ијим 
позајмица ма, ка ко  би се  п оп ун ио растући сп ољнотр го вински  
дефи цит. Збо г  овога су  п ом ен уте земље  н а на јбољем пут у  да  
уђу у ф азу  „фатал не   зад уженост и“ 16.  

У п рилог  узн ет ој тези  могу с е н авести  и  показат ељ и за 
конкурентнос т  и техн олошку опр ем љено ст нац ионалних ек-
ономиј а к оје пр езе нтују  Св етск и  економски форуми  из Дав-
ос а  (WE F-WorldEconomicForum)  и стати стичке  слу жбе ЕУ . 
Према  глобално м и ндексу  кон курент но сти-ГИК  (GCI-Global
Competitivness Index) ,  који утвр ђује  Св етски  економс к и 
ф ору м, Бал кан  предс та вља еконо мс ки  регио н са нис ки м ин-
дексом конк ур е нтн ост и у односу на друге  делове све та.  На-
јуспешнија  б алканск а држ ава  ј е  Словенија, која с е  налази на  
5 7,  а нејнеусп ешн ија је Б иХ на  10 0.  м есту ( од  п осматра ни х 
 140 др жа ва, пр ема  истраживању за 2011/12. годину)17. 

15 Катић, Небојша: „Зашто источна Европа заостаје?“ Чланак објављен у 
београдском дневном листу Политика 20.11.2009. Доступно на интернет 
страници Новасрпскаполитичкамисао: http: //www. nspm. rs/ekonomska-poli-
tika/zasto-istocna-evropa-zaostaje-q. html

16 Према професору братиславског Економског универзитета Игору Косиру, 
земље које се већ налазе у фази „фаталне задужености“ су данас 11 пута више 
задужене од осталих држава, са тенденцијом даљег раста дуга, јер су годишњи 
ануитети који стижу на наплату понекад већи и од целокупног навионалног 
БДП-а.

17 Израчунавање ГИК-а подразумева оцењивање параметара разврстаних у три 
категорије: основне параметре (институције, инфраструктура, макроеконо-
мија, здравствена заштита и основно образовање), параметре повећања ефек-
тивности (високо образовање, ефективност тржишта, ефективност тржишта 
рада, развијеност финансијског тржишта, технолошка опремљеност и вели-
чина тржишта) и иновације (иновативност-примена иновација у производњи, 
иновације-развијеност система проналазака иновација). Честе су примедбе на 
методологију израчунавања ГИК. Тако се на овој лествици Светског економ-
ског форума Мађарска налази на 48, Словачка на 69, а Грчка на 90. месту, 
иако би гледано према неким другим параметрима-БДП-у, степену страних 
директних инвестиција или укупном извозу-овај поредак изгледао сасвим 
другачије, а разлике у позицијама између наведених земаља не би биле толико 
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Табела бр. 2: Положај балканских држава према ГИК

А
лбанија

БиХ

Бугарск а

 Грчка

М
акедо ни ја

Рум
у ниј а

С
лове ни ја

С
рб ија

Х
рват с ка

 Ц
Г 

78 1 00 74 90 7 9  77  57  95 76 6 0

За о ста ја ње Бал ка на у кон ти нен тал ним раз ме ра ма ви-
дљи во је и из ре зул та та ко је по ка зу је збир ни ин декс ино ва-
тив но сти (SII-SummaryInnovationIndex). Овим по ка за те љом 
се уну тар ЕУ упо ре ђу је успе шност и кон ку рент ност еко ном-
ских си сте ма др жа ва. По ред ЕУ-чла ни ца, ин декс се ра чу на и 
за по је ди не др жа ве ко је то ни су, а ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. На 
осно ву ре зул та та, др жа ве су раз де ље не у че ти ри ка те го ри-
је: ка те го ри ја ли дерâ, ка те го ри ја пра те ћих др жа ва, ка те го ри-
ја др жа ва ко је су сти жу и ка те го ри ју за о ста ју ћих др жа ва.18 У 
пр вој ка те го ри ји се на ла зе во де ће еко но ми је-Не мач ка, Ве ли-
ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Дан ска, Фин ска, Швед ска, Хо лан-
ди ја и Лук сем бург, у дру гој ка те го ри ји су - Бел ги ја, Аустри ја, 
Ки пар, Ита ли ја, Есто ни ја и Че шка, у тре ћој - Пољ ска, Сло-
вач ка, Ма ђар ска, Шпа ни ја, Пор ту гал, Грч ка, Ир ска, Сло ве-
ни ја и Мал та, а у по след њој че твр тој - Ли тва ни ја, Ле то ни ја, 
Хр ват ска, Ру му ни ја, Бу гар ска и Ср би ја. 

велике. О овоме више у: The Global Competitiveness Report 2011-12. Appendix: 
Computation and Structure of the GCI 2011-12. Доступно на: World Economic 
Forum: www. weforum. org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12. pdf (страница по-
следњи пут посећена 19. 11. 2012)

18 Више на: www. proinno-europe. eu/page/summary-innovation-index-0 (страница 
последњи пут посећена 19. 11. 2012)
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Саобраћајникоридори
континенталногзначајанаБалкану

Ге о граф ски по ло жај Бал ка на је вр ло по во љан. Пре ко 
ње га во де кон ти нен тал не са о бра ћај ни це ко је спа ја ју за пад ну 
и сред њу Евро пу са Бли ским ис то ком и кав ка ско-ка списјким 
под руч јем, као и реч не са о бра ћај ни це ко ји ма се спа ја цр но-
мор ски ба сен са атлант ским аква то ри јем. У пла но ви ма ЕУ 
про јек то ва но је не ко ли ко па не вроп ских ко ри до ра ко ји би 
тре ба ло да про ла зе пре ко Бал ка на. То су друм ско-же ле знич-
ки ко ри до ри IV, V, VI II, IX и Х, и реч ни ко ри дор VII, ко ји се 
про те же то ком Ду на ва. 

Ма па бр. 3: Трасепланираних
паневропскихкоридорапрекоБалкана19

19 Maпа преузета из: Пророковић, Душан: Геополитика Србије: положај и
перпсективенапочеткуХХIвека, Службени гласник: Геополитика, Београд, 
2012, стр. 400. 



ДушанПророковић,МилорадПеровић СТРАТЕШКИКОРИДОРИ...

116

По ред ово га, тре ба до да ти и ини ци ја ти ву ор га ни за ци је 
Цр но мор ске еко ном ске са рад ње о из град њи кру жног ауто-
пу та уз цр но мор ску о ба лу кроз Бу гар ску, Ру му ни ју, Мол да-
ви ју, Укра ји ну, Ру си ју, (Аб ха зи ју), Гру зи ју и Тур ску. То би, у 
слу ча ју ре а ли за ци је, по ве ћа ло тран зит ни зна чај бал кан ских 
др жа ва и отво ри ло но ве мо гућ но сти за лак ши и бр жи тран-
спорт ро ба на тр жи шта за пад но е вр оп ских др жа ва и цр но-
мор ског ре ги о на, што би ути ца ло на по ве ћа ње из во за.20 

Не сум њи во, у ин те ре су бал кан ских др жа ва је по ве ћа ва-
ње њи хо вог тран зит ног зна ча ја. Ме ђу тим, са из град њом свих 
по ме ну тих ко ри до ра се ка сни ви ше од де сет го ди на, а ве ро-
ват но је да се не ки про јек ти не ће ни ка да ре а ли зо ва ти. При-
мет но је да по је ди ни ко ри до ри кон ку ри шу јед ни дру ги ма, па 
се за то мо же по ста ви ти пи та ње еко ном ске оправ да но сти по-
ве зи ва ња Бу дим пе ште са чак три мор ске лу ке на Ја дран ском 
мо ру, као и па ра лел не из град ње ко ри до ра IV и X ко ји тре ба 
да по ве зу ју сред њу Евро пу са Ма лом Ази јом (је дан иде пре-
ко Ср би је, а дру ги пре ко Ру му ни је и Бу гар ске). По ред то га, у 
по след њој де це ни ји су при мет не и мно го број не не са гла сно-
сти из ме ђу па не вроп ских про је ка та ЕУ и на ци о нал них про-
је ка та бал кан ских др жа ва. Из град ња ауто пу та пу ног про фи-
ла из ме ђу Ти ра не и При шти не је за Ал бан це пред ста вља ло 
кључ но на ци о нал но, а не са мо са о бра ћај но пи та ње. По што се 
у ње го вој ре а ли за ци ји од ма кло да ле ко, он да је ло гич ни је и 
јеф ти ни је да се При шти на по ве же на крак Ко ри до ра Х, чи ме 
би се ус по ста ви ла но ва са о бра ћај на ко му ни ка ци ја на ре ла ци-
ји Ниш-Ти ра на, не го да се фи нан си ра про је кат из град ње Ко-
ри до ра VI II ко ји би се пру жао кра ком не ка да шњег ан тич ког 
пу та ViaEgnatia. Та ко ђе, за Ср би ју и Цр ну Го ру је од ве ли ког 
зна ча ја по ве зи ва ње Бе о гра да са ја дран ском лу ком Бар са вре-
ме ном друм ском са о бра ћај ни цом и мо дер ни за ци јом по сто је-
ће же ле знич ке пру ге истом тра сом, на че му обе зе мље ин тен-
зив но ра де. Ре а ли за ци јом овог срп ско-цр но гор ског про јек та 
до во ди се у пи та ње оправ да ност из град ње ис точ ног кра ка 
Ко ри до ра V, ко ји тре ба да спа ја Бу дим пе шту са лу ком Пло че. 

Што се ко ри до ра VII ти че, при ме тан је све ве ћи број 
ди пло мат ско-по ли тич ких ини ци ја ти ва ко је се од но се на Ду-
нав. Плов ни ре жим Ду на вом ре гу ли сан је Кон вен ци јом о ре-
жи му пло вид бе из 1948. го ди не, чи ме су при бре жне зе мље 

20 О планираној изградњи аутопута око Црног мора више на: www. bsec. org
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по пр ви пут у исто ри ји до би ле упра ву над це лим плов ним 
то ком Ду на ва21. У по ли тич ком, еко ном ском и без бед но сном 
сми слу, ово је не по вољ но за ве ћи ну ути цај них за пад них зе-
ма ља, пре све га - САД, Ве ли ку Бри та ни ју, Фран цу ску, а у од-
ре ђе ној ме ри и Не мач ку. Циљ но вих ди пло мат ско-по ли тич-
ких ини ци ја ти ва, су штин ски је сте про ме на ста рих ре ше ња 
и де ли мич но или пот пу но пре у зи ма ње кон тро ле ду нав ског 
плов ног ко ри до ра из ру ку при бре жних зе ма ља22. Да кле, у 
овом слу ча ју при о ри тет је не што дру го, а не пи та ње мо гу ћих 
пер спек ти ва и раз во ја бал кан ских зе ма ља. Уз све на ве де но, 
мо ра се упо зо ри ти и да је услед ве ли ке еко ном ске кри зе ко ја 
је за хва ти ла за пад но е вроп ске др жа ве, до шло до сма њи ва ња 
оби ма фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се из два ја ју за ре а ли за-
ци ју про је ка та ко ји су за по че ти и од ла га ња по чет ка ре а ли за-
ци је пла ни ра них. 

У овом де лу ра да, а уз осврт на већ из не те за кључ ке о 
„тре ће ра зред но сти“ еко но ми ја бал кан ских др жа ва, оправ да-
но је и по ста ви ти пи та ње: ко ли ко би уоп ште из град ња ових 
са о бра ћај них ко ри до ра до при не ла укуп ном раз во ју и по ве ћа-
ва њу БДП!? За кључ ци ма са Бер лин ског кон гре са 1878. го ди-
не, Ср би ја је би ла у оба ве зи да пре ко сво је те ри то ри је из гра-
ди же ле зни цу ко ја ће по ве зи ва ти сред њо е вроп ске зе мље са 
Бли ским ис то ком. Че шки исто ри чар Јан Ри хлик (ЈánRychlík) 
упо зо ра ва да „за сво је вре ме ова нео бич но ве ли ка ин ве сти-
ци ја ни је ни ка ко зна чај ни је ути ца ла на сти му ли са ње раз во ја 
срп ске еко но ми је. Ис по ста ви ло се да је све нео п ход но за из-
град њу же ле зни це би ло до во же но из ино стран ства. Срп ски 
рад ни ци су уче ство ва ли у ње ној из град њи и за то би ли пла ће-
ни. Али по за вр шет ку ра до ва огром на ве ћи на њих се вра ти ла 
на сво ја има ња“23. 

EУ и ње не нај ве ће чла ни це има ју соп стве не ге о е ко ном-
ске и стра те шке ин те ре се због ко јих же ле да ре а ли зу ју пла-
но ве о из град њи па не вроп ских са о бра ћај них ко ри до ра. Што 

21 Lopandić, Duško: Regionalne inicijative u jugoistočnoj Evropi, Institut za 
međunarodnu privredu i politiku: Evropski pokret u Srbiji. Beograd, 2001, str. 158.

22 Mеђу овим новим организацијама се посебно истиче још од 2001. године 
институционализовани Процес сарадње на Дунаву (ПСД), који представља 
„политичко-дипломатску иницијативу која има за циљ пружање новог 
политичког подстрека за јачање и развој вишестраних односа између 
подунавских земаља, без успостављања нових институција“, а у чијем раду су 
посебно активни САД и ЕУ.

23 Rychlík, Ján ( a kol. ): MeziVídníaCařihradem1, Višehrad, Praha, 2009, str. 244.
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се бал кан ских др жа ва ти че, из град ња са о бра ћај них ко ри до ра 
од кон ти нен тал ног зна ча ја је ва жан пред у слов да љег раз во ја, 
али то ни је и до вољ но са мо по се би. Осно ва, на ко јој се да ље 
тре ба раз ви ја ти еко но ми ја је уска и не ста бил на, а бал кан ске 
др жа ве не ма ју сво је ме сто у ме ђу на род ној по де ли ра да. 

Планиранистратешкицевоводи
ињиховзначај

По ред на ве де них са о бра ћај них ко ри до ра, пре ко Бал-
кан ског по лу о стр ва је пла ни ра на и из град ња чак пет енер гет-
ских ко ри до ра: га со во да „Ју жни ток“, „НА БУ КО“ и „Тран-
сја дран ског га со во да“; и наф то во да „АМ БО“ и „ЦПОТ“. Је-
дан од кључ них стра те шких ци ље ва НА ТО, ЕУ и Ру си је на 
Бал ка ну ве зан је за пи та ње енер гет ске без бед но сти. Бал кан 
се на ла зи на про сто ру зна чај ном за тран спорт наф те и зем ног 
га са са бли ско и сточ них и сред њо а зиј ских из во ри шта ка за-
пад ним тр жи шти ма. САД и ЕУ су жи вот но за ин те ре со ва не 
за тран спорт наф те, по што из до ма ћих из во ра за до ва ља ва ју 
50% до ма ћих по тре ба - САД, од но сно са мо 10% - ЕУ24. 

Та бе ла бр. 3: Основ ни по да ци о стра те шким це во во ди ма

пројекат најављен дужина
(км)

капацитет фазареа
лизације

АМБО 1993 912 0. 75 мил. 
брл/днев но

не за по чет

ЦПОТ 2002 1856 1, 2-1, 8 
мил. брл/

днев но

не за по чет

Набуко 2002 3893 31 млрд. м3/
год

(трај но) об-
у ста вљен

Трансја
дрански

2013 870 16 млрд. м3/
год

при прем на

Јужниток 2007 2380 63 млрд. м3/
год

у из град њи

Про це не су да ће по тро шња наф те на гло бал ном ни воу 
ра сти, а да ће ре зер ве опа да ти25. За гас су као крај њи ко ри-
сни ци по себ но за ин те ре со ва не за пад но е вроп ске зе мље, ко-

24 Krejčí, Oskar: „Geopolitika a energetická bezpečtnost USA“. U: Energetická
bezpečtnostgeopolitické souvislosti, Vysoká škola mezinároních a veřejných 
vztahů Praha, Praha 2008, str. 184-216.

25 Више у: Ђукић, Славољуб: Времеенергијe:вишеоддипломатије. Службени 
гласник, Београд, 2009.
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је уво зе око 70% овог енер ген та26. У за ви сно сти од то га ко ји 
се енер гент по сма тра-си ро ва наф та или зем ни гас, раз ли ку је 
се и при ступ у де фи ни са њу ци ље ва енер гет ске без бед но сти. 
Нај ве ће ре зер ве си ро ве наф те на ла зе се у под руч ју Бли ског 
ис то ка (нај ве ће по твр ђе не ре зе р ве по је ди нач но има ју Ве не-
цу е ла и Са у диј ска Ара би ја), али су зна чај на из во ри шта и у 
ши рем ре ги о ну Ка спиј ског је зе ра и у Ру си ји, док се нај ве ће 
ре зер ве зем ног га са на ла зе у Ру си ји (по твр ђе не ре зе р ве од 47 
три ли о на ку би ка) и Ира ну (28,5 три ли о на ку би ка). 

За са да се као је ди ни про је кат, ко ји је из во дљив и ис пла-
тив, из два ја „Ју жни ток“. Из град ња це во во да је на ја вље на у 
ју лу 2007. го ди не, од стра не парт не ра у овом по слу-пред став-
ни ка ру ског Га спро ма и ита ли јан ског ЕНИ-ја, а до кра ја те 
го ди не су се про јек ту при дру жи ли још и Бу гар ска и Ср би ја. 

Графички приказ бр. 2: Променеупотврђенимрезерваманафте
упетводећихземаљазапериод19802013.година.27

Најве ћи ак ци о нар Ју жног то ка је Га спром ко ји има по-
ло ви ну вла сни штва, док дру гу по ло ви ну по се ду ју ита ли-
јан ски ЕНИ (20%), не мач ки БАСФ (15%) и фран цу ски ЕДФ 
(15%). И по ред свих оме та ња и оп струк ци ја, из град ња је по-

26  Cupalová, Marcela: „EnergetickábezpečtnostEU“. U: Energetická bezpečtnost-
geopolitické souvislosti. Vysoká škola mezinároních a veřejných vztahů Praha, 
Praha 2008, str. 158-184.

27 Преузето са: Trendsinprovedoilreservesintopfivecountries,19802013 (date 
from US Energy Information Administration)
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че ла у де цем бру 2012. го ди не на цр но мор ској оба ли, на ста-
вље на у Бу гар ској но вем бра 2013. го ди не, а на ја вље но је да 
ће два, од укуп но че ти ри во да би ти за вр ше на у по след њем 
квар та лу 2015. или пр вом квар та лу 2016. го ди не28. Сто га се 
мо же за кљу чи ти ка ко и од за вр шет ка ње го ве из град ње ди-
рект но за ви си и пи та ње отва ра ња но вих пер спек ти ва за бал-
кан ске др жа ве. Га со вод про ла зи кроз че ти ри др жа ве Бал ка-
на: Бу гар ску, Грч ку, Ср би ју и Сло ве ни ју. По ред то га, у ју ну 
2013. го ди не је пот пи сан спо ра зум о „ма пи пу та“ из град ње 
кра ка „Ју жног то ка“ ко ји би се одва јао из Ср би је у Ре пу бли-
ку Срп ску, што укљу чу је Бо сну и Хер це го ви ну у про је кат, а 
оста ју отво ре не мо гућ но сти по ве зи ва ња ре ги о нал ним га со-
во ди ма ма њег ка па ци те та и Ма ке до ни је (из Бу гар ске, Грч ке 
или Ср би је), Ал ба ни је (пре ко Ко со ва), Цр не Го ре (из Ср би је) 
и Хр ват ске (из Ср би је)29. 

Мапа бр. 4: Трасагасовода„Јужниток“30

28 Према вестима руске државне новинске агенције „РИА Новости“. Чла-
нак од 13. 11. 2012. под насловом: „Gasprom, Slovenia Sign Deal on South
Stream Pipeline Stretch“. Доступно на интернет страници: http: //en. ria. ru/
business/20121113/177424702. html (страница последњи пут посећена 20. 11. 
2012)

29 Споразум су потписали председник Републике Српске Милорад Додик 
и потпредседник Гаспрома Александар Медведев 14. 06. 2013. у Бањој 
Луци. Више се може пронаћи на: http://www.b92.net/biz/vesti/region. 
php?yyyy=2013&mm=06&dd=14&nav_id=722909 

30 Мапа преузета са: http://www.balkanmagazin.net/energetika/cid163-21138/juzni-
tok-treba-i-rusiji-i-evropi (страница последњи пут посећена 03.11.2013)
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За на ве де не тран зит не зе мље, ре а ли за ци ја про јек та 
зна чи ће и при хо де од тран зи та, али за све бал кан ске др жа ве 
отво ри ће се мо гућ ност ста бил ног снаб де ва ња зем ним га сом, 
по знат но по вољ ни јим усло ви ма не го што је то би ло до са да. 
Сто га се на овај на чин по ве ћа ва кон ку рент ност про из во ђа ча 
из бал кан ских др жа ва на оста лим тр жи шти ма и ства ра пред-
у слов за об на вља ње ин ду стриј ске про из вод ње. У том кон тек-
сту по сма тра но, са но вом еко ном ском ак тив но шћу и ра стом 
БДП омо гу ћа ва се и ре а ли за ци ја оста лих про је ка та ко ји се 
ти чу из град ње са о бра ћај них ко ри до ра, јер би та да би ло еко-
ном ске ис пла ти во сти. У ин те ре су бал кан ских др жа ва је да 
до ста вља ња у функ ци ју Ју жног то ка што је мо гу ће пре до ђе, 
јер би се ти ме сма њи ло за о ста ја ње у од но су на европ ску ге-
о е ко ном ску осу. 

Иако је још дав но на ја вље но, са ре а ли за ци јом три од 
на ве де них пет про јек та се уоп ште ни је за по че ло. Ве ро ват но 
је да два про јек та - „НА БУ КО“ и „АМ БО“, ни ка да не ће ни 
би ти ре а ли зо ва не, или ће, у нај бо љем слу ча ју, њи хо ва ре а ли-
за ци ја би ти мо гу ћа тек за пар де це ни ја. 

Ка да је о про јек ту „АМ БО“ реч (AlbanianMacedonian
BulgarianOil), САД су пла ни ра ле из град њу овог наф то во да 
још од 1993. го ди не. То је тре ба ло да бу де је дан од пра ва ца 
тран спор та ка спиј ске наф те (од Азер беј џа на пре ко Гру зи је, а 
ода тле од ис точ ног кра ка „АМ БО“-а у бу гар ској лу ци Бур гас, 
пре ко те ри то ри је Ма ке до ни је до ја дран ске лу ке Драч (алб. 
Durrës), ка ко је пр во бит но пла ни ра но, од но сно до Вло ре (алб. 
Vlorë) у Ал ба ни ји, ка ко је то ка сни је од ре ђе но, ода кле би би-
ла да ље тран спо ро ва на ка Ба ри ју у Ита ли ји. Наф та би до Бур-
га са би ла до во же на, а из Дра ча/Вло ре од во же на тан ке ри ма 
до ко нач них од ре ди шта, а овај про је кат је раз ра ђи ван због 
све ве ћег за кр че ња Бос фо ра кроз ко ји мо же да про ђе огра-
ни чен број тан ке ра днев но)31. Про јек то ва на ду жи на наф то во-
да „АМ БО“ је 912 ки ло ме та ра, а ка па ци тет 750. 000 ба ре ла 
днев но. Од 2004-2007. го ди не три др жа ве су пот пи са ле и ра-
ти фи ко ва ле све нео п ход не спо ра зу ме ко ји се ти чу из град ње 
наф то во да, али до 2013. го ди не ре а ли за ци ја ни је за по че ла32. 

31 Trud, Aleksis: GeopolitikaSrbije, Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 156.
32 Wood, Barry: “Balkan Oil Pipeline Agreement Moves Project Closer to reality”, 

VoiceofAmericaNews, 30. 12. 2004. Доступно на: http: //www. voanews. com/
section/europe/balkan-oil-pipeline-agreement-moves-project -closer-to-reality. 
html. (страница последњи пут посећена 20.10.2009)
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Три су про бле ма ве за на за ре а ли за ци ју про јек та „АМ БО“: 
1) пи та ње ње го ве ис пла ти во сти; 2) по ли тич ка не ста бил ност 
у ре ги о ни ма Кав ка за и Бал ка на, по себ но на уну тра шњо по-
ли тич кој сце ни у Ма ке до ни ји; 3) не до ста так ин те ре со ва ња 
ин ве сти то ра ко ји ову тра су це во во да ипак ви де као јед ну од 
мо гу ћих ал тер на ти ва, али не и као бит ни ју у ши рим раз ме-
ра ма.33 

Ма па бр. 5: Упоредниприказпланиранихтраса
нафтовода„ЦПОТ“и„АМБО“34

До ини ци ра ња из град ње наф то во да Кон стан ца-Пан-
че во-Оми шаљ, ко ји би се по сле про ду жио и до Тр ста (још 
се на зи ва и као Па не вроп ски наф то вод и наф то вод „ЦПОТ“; 
скра ће ни ца на пра вље на од по чет них сло ва име на гра до ва - 
ConstanțaPančevoOmišaljTrieste), до шло је 2002. Ини ци ја-
то ри овог про јек та су би ли Ср би ја, Ру му ни ја и Хр ват ска, а 
то ком ње го ве раз ра де при кљу чи ли су се још и Сло ве ни ја и 
Ита ли ја. Ме мо ран дум о раз у ме ва њу пет др жа ва пот пи сан је 
2007. Наф то вод „ЦПОТ“ би се про те зао од Цр ног до Ја дран-
ског мо ра, у ду жи ни од 1. 856 ки ло ме та ра. Овај це во вод пред-

33 Пројектовани капацитет је 2-3 пута мањи од капацитета нафтовода „ЦПОТ“, а 
питање је и одакле би се „пунио“ у случају нових политичких нестабилности 
у Грузији. Нафтовод „АМБО“ је искључиво амерички пројекат, па би у случају 
драматичнијег погоршавања америчко-руских односа постало отворено чему 
би овај нафтовод уопште служио. Према процењеним резервама, које се крећу 
од 60. 000-118. 000 милиона барела, а узависности од тога чији подаци се 
користе, Русија је између 6-8. места на свету.

34 Мапа преузета са: http: //www. freeworldacademy. com/globalleader/georgia. htm 
(страница последњи пут посећена 02. 11. 2013)
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ста вља ди рект ног кон ку рен та аме рич ком про јек ту „АМ БО“, 
а иако је ду жи од наф то во да ко ји би спа јао Бур гас и Вло ру, 
ње го ва из град ња би би ла јеф ти ни ја, а ко ри шће ње ис пла тљи-
ви је. На и ме, у Ср би ји и Хр ват ској би се ко ри сти ле већ по сто-
је ће ин ста ла ци је ко је су део „Ја дран ског наф то во да“ (ЈА НАФ) 
или се осла ња ју на ње га35. За то би би ло по треб но из гра ди ти 
још 135 ки ло ме та ра у Ср би ји и све га 40 ки ло ме та ра у Хр ват-
ској. И у Ср би ји и у Хр ват ској оста ло је да се до гра де де ло ви 
наф то во да ко ји се про те жу рав ни чар ским пре де ли ма, што по-
јеф ти њу је град њу. Нај ве ћи тро шко ви ве за ни су за ру мун ски 
део наф то во да, ко ји тре ба из гра ди ти у пот пу но сти, у ду жи ни 
од 635 ки ло ме та ра. На кра ју, из Оми шља би се по след њи део 
наф то во да ЦПОТ „про ву као“ пре ко Сло ве ни је у ду жи ни од 
30 ки ло ме та ра, па пре ко ита ли јан ске те ри то ри је у ду жи ни од 
10 ки ло ме та ра до Тр ста. „ЈА НАФ“ већ има ка па ци тет од 34 
ми ли о на то на го ди шње, док би уку пан ка па ци тет наф то во да 
„ЦПОТ“ био два и по пу та ве ћи. На по ме ну том прав цу већ се 
на ла зи шест ра фи не ри ја, па је и то је дан од раз ло га због ко јих 
је ра чу ни ца са из град њом „ЦПОТ“-а мно го про фи та бил ни ја 
не го са из град њом кон ку рент ског „АМ БО“-а. По ред за до во-
ља ва ња по тре ба по ме ну тих шест ра фи не ри ја, глав ну уло гу 
би ЦПОТ имао у пре ба ци ва њу наф те из Ру си је и ка спиј ског 
ба се на ка за пад но е вроп ским тр жи шти ма, што зе мља ма ко је 
уче ству ју у овом про јек ту обез бе ђу је уло гу зна чај них тран-
зит них др жа ва. 

Пр во бит но је пла ни ра но да наф то вод бу де из гра ђен 
до 2012. го ди не, са ка па ци те том од 1, 2-1, 8 ми ли о на ба ре-
ла днев но, али се са ње го вом град њом ни је ни по че ло36. И 
пре пот пи си ва ња Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу Сло ве ни ја је 
из не ла од ре ђе не ре зер ве, по што би де о ни ца кроз ову др жа ву 
про ла зи ла карст ним те ре ном, што би мо гло да угро зи жи вот-
ну сре ди ну. По том је 2010. го ди не хр ват ски „ЈА НАФ“ сво је 
уче шће у овом про јек ту „за мр зао“, са обра зло же њем да наф-
то вод ни је ис пла тив уко ли ко се не до го во ри ње го во про ду-
жи ва ње ка сред њо е вроп ским чла ни ца ма ЕУ, а иако су Ср би ја 

35 Више доступно на: Јаdranski naftovod: www.janaf.hr
36 Према: Šekularac, Ivana: “Funds still short for PanEuropean Oil Pipeline“, 

Reuters, 04.06.2008. Чланак доступан на: http://uk.reuters.com/article/2008/06/04/
balkans-pipeline-idUKL0488037320080604 (страница последњи пут посећена 
04. 11. 2013)
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и Ру му ни ја на ја ви ле да ће на ста ви ти уче шће у про јек ту и за-
вр ши ти де о ни цу од Кон стан це до Пан че ва, до 2013. го ди не се 
у то ме ни је од ма кло да ле ко.37 

Нај зна чај ни ји про је кат, пла ни ран од стра не САД на 
Бал ка ну је га со вод „НА БУ КО“ (енг. NABUCCOpipeline). Овај 
це во вод би по чи њао у Азер беј џа ну и пре ко Гру зи је, Тур ске, 
Бу гар ске и Ру му ни је до пре мао гас до остат ка Евро пе. Ду жи-
на га со во да би тре ба ло да бу де 3. 893 ки ло ме та ра, а ка па ци-
тет 31 ми ли јар да куб них ме та ра. Иако је гро мо гла сно на ја-
вљи ван, са ре а ли за ци јом „НА БУ КО“-а се уоп ште ни је по че-
ло. У ју лу 2013. го ди не об ја вље но је да се глав ни пла ни ра ни 
снаб де вач - Азер беј џан по вла чи, а пре то га су се из про јек та 
по ву кли и не мач ки ин ве сти то ри38. Уме сто о „НА БУ КО“-у, 
за то се по че ло го во ри ти о „Тран сја дран ском га со во ду“ (енг. 
TransAdriatic Pipeline), ко јим би од азер беј џан ског на ла зи-
шта Шах-Де низ био тран спор то ван гас ка ју жној Евро пи. 

Мапа бр. 6: Планиранатрасагасовода„НАБУКО“39

37 Према: Petković, Rato: „PEOP se neće graditi bez Janaf-a“, Poslovni dnevnik, 
16.02.2010. Доступно на: http://www.poslovni.hr/strane-kompanije/peop-se-
nece-graditi-bez-janafa-140021#(страница последњи пут посећена 01.11.2013)

38 Према: http: //www. rts. rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1355316/Propao
+projekat+gasovoda+Nabuko. html (страница последњи пут посећена 30. 10. 
2013)

39 Мапа преузета са интернет странице: http://www.nabucco-pipeline.com 
(страница последњи пут посећена 20.04.2012)
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 „Тран сја дран ски га со вод“ би се про те зао на 870 ки ло-
ме та ра од грч ко-тур ске гра ни це на се ве ро и сто ку, пре ко се-
вер не Грч ке и ју жне Ал ба ни је, по том дном Ја дран ског мо ра 
до ју жне Ита ли је. На грч ко-тур ској гра ни ци би био по ве зан 
са „Тран са на дол ским га со во дом“ (енг. TransAnadolianPipe
line), ко ји тре ба да бу де за вр шен до 2018. го ди не, а у по чет ку 
ће се њи ме до „Тран сја дран ског га со во да“ до во ди ти око 16 
ми ли јар ди куб них ме та ра га са го ди шње. Ипак, и у слу ча ју 
„Тран сја дран ског га со во да“ се по ста вља исто пи та ње као и 
са „НА БУ КО“-ом, јер по сто ји „стал на за бри ну тост у ве зи 
га са из Азер беј џа на као ал тер на ти ве основ ним ре зер ва ма из 
Ру си је-што је део на по ра ЕУ усме ре ног ка ве ћој енер гет ској 
про ме ни-је сте да ли су ко ли чи не из Азер беј џа на са ме по се би 
до вољ не“.40 

На су прот пла но ви ма САД и по је ди них зап дно е вроп-
ских др жа ва, а чи ју ре а ли за ци ју би тре бао да обез бе ђу је 
НА ТО, Ру си ја је би ла за ин те ре со ва на за из град њом га со во-
да „Ју жни ток“ (рус. ЮжныйПоток). „Ју жни ток“ би се од 
Ру си је, пре ко цр но мор ског дна, про те зао до Бу гар ске, где би 
се ра чвао у два де ла-ју жни ка Грч кој ода кле би на ста вљао ка 
ју жној Евро пи и се ве ро за пад ни ка Ср би ји ода кле би на ста-
вљао ка за пад но е вроп ским др жа ва ма. Овај це во вод би био 
ду жи не 2.380 ки ло ме та ра са ка па ци те том од 63 ми ли јар де 
куб них ме та ра га са го ди шње. 

Ма па бр. 7: Пла ни ра на тра са „Тран сја дран ског га со во да“41

40 Према: http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/bs/features/setimes/fea-
tures/2013/07/03/feature-03 (страница последњи пут посећена 01.11.2013)

41 Ма па пре у зе та са: http://www.trans-adri a tic-pi pe li ne.com/news/news/de tail-vi ew/
ar tic le/50/ (стра ни ца по след њи пут по се ће на 01.11.2013)
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Из Ру си је се тре нут но у оста ле др жа ве Евро пе ис по-
ру чу је око 180 ми ли јар ди ме та ра куб них га са кроз већ по-
сто је ће га со во де, плус још 9 ми ли јар ди ме та ра куб них ко је 
Ру си ја ис по ру чу је Фин ској пре ко за јед нич ког ру ско-фин ског 
га со во да. Пла ни ра но је да се из Ру си је до Тур ске пре ко га со-
во да „Пла ви ток“ ис по ру чу је још 16 ми ли јар ди уз пла ни ра ни 
раст до 2030. до 32 ми ли јар де; да се пре ко Не мач ке ка за пад-
ној Евро пи пре ко га со во да „Се вер ни ток“ ис по ру чу је око 30 
ми ли јар ди ме та ра куб них го ди шње са ра стом до 2030. до 55 
ми ли јар ди; и да се ју жној и сред њој Евро пи пре ко два кра ка 
„Ју жног то ка“ ко ја би се ра чва ла у Бу гар ској ис по ру чу је го-
ди шње до 30 ми ли јар ди ме та ра куб них га са го ди шње42. 

Исто вре ме но, ду го пла ни ра ни га со вод „НА БУ КО“, по-
ли тич ки при о ри тет за ко ји су САД би ле (и оста ле!?) за ин те-
ре со ва не, би по чи њао у Азер беј џа ну и пре ко Гру зи је, Тур-
ске, Бу гар ске и Ру му ни је до пре мао гас до остат ка Евро пе.43 С 
об зи ром да са сво јим по твр ђе ним ре зе р ва ма Азер беј џан мо-
же да пу ни „НА БУ КО“ са око 16 ми ли јар ди ме та ра куб них 
го ди шње и да је ве ро ват но ре ал но да се из Турк ме ни ста на 
до ба ви још то ли ко, до ла зи се до ра чу ни це од око 30 ми ли јар-
ди куб них ме та ра га са го ди шње, ко ји би се „НА БУ КО“-ом 
тран спор то вао до Евро пе 2030. го ди не (што је и пла ни ра ни 
ка па ци тет)44. Упо ре ђу ју ћи овај број, са зби ром свих те ку ћих и 
пла ни ра них ис по ру ка ру ског га са до 2030. ла ко је за кљу чи ти 
да ова ко про јек то ван „НА БУ КО“ мо же пред ста вља ти кон ку-
рен ци ју не ком по је ди нач ном ру ском про јек ту-„Пла вом то ку“ 
или „Ју жном то ку“ на при мер, али пре ко ње га се не мо же 
обез бе ди ти зна чај ни ја ал тер на ти ва ру ским енер ген ти ма ни-
ти се мо же сма њи ти енер гет ска за ви сност Евро пе од Ру си је.45 

42 Ba riš, Кatinka: Cevovovodi,politikaimoć:budućnostenergetskihodnosaEURu
sija, Еvropski po kret u Sr bi ji, Be o grad, 2009, str. 13-14, 93-95.

43 О про јек ту „НА БУ КО“ ви ше се мо же про на ћи на зва нич ној стра ни ци: http://
www.na buc co-pi pe li ne.com/por tal/pa ge/por tal/en (стра ни ца по след њи пут по се-
ће на 20. 04. 2012)

44 Dil ba zi, El tay: EnergySecurityandAlternativeSourcesintheCaspianSeaRegion, 
In ter na ti o nal Is su es, Vol. XIX, No. 1/2010, Energy (still) mat ters, Re se arch cen ter 
SFPA, Bra ti sla va, 2010.

45 Про ро ко вић, Ду шан: Анализа експертског предлога за утврђивање нове
стратегијске концепције„НАТО2020“,Фонд Сло бо дан Јо ва но вић, Бил тен 
бр. 15/2010, де цем бар 2010. До ступ но на: www.slo bo da njo va no vic.org (стра ни-
ца по след њи пут по се ће на 01. 11. 2013)
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Исто ово ва жи и за на ја ве ка ко „Тран сја дран ски га со вод“ са 
пла ни ра ним ка па ци те том ду пло ма њим од „НА БУ КО“-а мо-
же кон ку ри са ти „Ју жном то ку“ и ути ца ти на зна чај ни је сма-
њи ва ње за ви сно сти ЕУ од ру ског га са. 

Ис пу ња ва ње по ли тич ког ци ља, ка ко је нео п ход но сма-
њи ва ти про цен ту ал но уче шће Ру си је на европ ском тр жи шту 
енер ге на та, а ко ји је НА ТО пред се бе по ста вио на Са ми ту у 
Бу ку ре шту 2008. го ди не, мо гу ће је са мо уко ли ко се „НА БУ-
КО“ бу де снаб де вао га сом из Ру си је или из Ира на (јер ове 
две зе мље има ју до вољ не по твр ђе не ре зе р ве да снаб де ва ју 
без ика квих про бле ма европ ско тр жи ште, а рас по ла жу и нео-
п ход ним ка пи та лом и тех но ло ги јом да из гра де но ве це во во-
де).46 Не ло гич но је да ње го во из во ри ште бу де у Ру си ји, јер да 
су Ру си ја и САД пла ни ра ле за јед нич ку из град њу га со во да, не 
би ни до шли у си ту а ци ју да кон ку ри шу јед ни дру ги ма са два 
раз ли чи та про јек та, а про бле ма тич ни од но си из ме ђу Ира на и 
за пад них зе ма ља, пре све га САД, ко ји тра ју још од свр га ва ња 
Мо ха ме да Мо са де га са вла сти 1956. го ди не и ко ји су ути ца-
ли да Иран сво ју енер гет ску по ли ти ку ба зи ра де ли мич но и 
на по ве ћа њу из во за у Ја пан и Ки ну, до во де и дру гу на ве де ну 
мо гућ ност у пи та ње. За кљу чак ка ко „они ко ји сто је иза пла на 
„НА БУ КО“ су о ча ва ју се са про тив реч но сти ма пре ко мер них 
им пе ри јал них ам би ци ја“, је ис пра ван, за то што је тре нут но 
те шко на зре ти ка ко „НА БУ КО“ мо же про функ ци о ни са ти, 
уко ли ко не до ђе до но вих вој них ин тер вен ци ја САД у ре ги-
о ну сред ње Ази је, нај ве ро ват ни је про тив Ира на47. То би опет 
зна чај но ути ца ло на про ме не у свет ском по ли тич ком си сте-
му и до при не ло по гор ша њу укуп них ме ђу на род них од но са. 

46 О ово ме се ви ше мо же про на ћи на: Buc ha rest Sum mit Dec la ra tion Is sued by the 
He ads of Sta te and Go vern ment Par ti ci pa ting in the me e ting of the North Atlan tic 
Co un cil in Buc ha rest on 3 April 2008, www. sum mit buc ha rest. ro/en/2. html (стра-
ни ца по след њи пут по се ће на 08.09.2013)

47 Ан ђел ко вић, Дра го љуб: ФакторибезбедностиБалкана:геополитичкеиенер
гетскепротивречности. На уч ни скуп „Ге о по ли тич ки и енер гет ски фак то ри 
без бед но сти Бал ка на“, Цен тар за раз вој ме ђу на род не са рад ње, Бе о град 2010. 
До ступ но на: http: //crms. org. rs/fak to ri-bez bed no sti-bal ka na-ge o po li tic ke-i-ener-
get ske-pro ti vrec no sti (стра ни ца по след њи пут по се ће на 11.10.2013)
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Закључак

Из у зи ма ју ћи га со вод „Ју жни ток“, пи та ње из град ње 
свих оста лих стра те шких це во во да на Бал кан ском по лу о-
стр ву је ди ску та бил но и не из ве сно. Због то га је, по сма тра но 
из да на шње пер спек ти ве, „Ју жни ток“ је ди ни раз вој ни про-
је кат од ре ги о нал ног зна ча ја, ко ји мо же зна чај ни је ути ца ти 
на по бољ ша ва ње ста ња у еко но ми ја ма бал кан ских др жа ва. 
Из град ња це во во да ће ко шта ти нај ма ње 25 ми ли јар ди до ла-
ра, што ће би ти ве ли ки за ма јац за при вред не си сте ме тран-
зит них др жа ва (па по сред но и за њи хо ве су се де са ко ји ма су 
по ве за не пре ко спо ра зу ма ЦЕФ ТА или је дин стве ног тр жи-
шта ЕУ), а про це не су да ће са мо Ср би ја на осно ву то га има ти 
при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја од око 1,5 ми ли јар де 
евра (по ре ђе ња ра ди, у Ср би ји је у пе ри о ду 2003-2012. ин ве-
сти ра но 2,2 ми ли јар ди до ла ра го ди шње, ра чу на ју ћи и при хо-
де од при ва ти за ци је).48 49 

Из град њом „Ју жног то ка“ се фак тич ки ре ша ва и пи та-
ње енер гет ске без бед но сти бал кан ских др жа ва у ХХI ве ку, 
чи ме се ути че на ста би ли за ци ју по ли тич ког и еко ном ског си-
сте ма, ства ра осно ва за ши ре ње ин ду стриј ске про из вод ње и 
раст ре ал не еко но ми је, те по ве ћа ва кон ку рет ност бал кан ских 
др жа ва на гло бал ном тр жи шту. По след ње, али не и нај ма ње 
ва жно, овим про јек том се ства ра и ре ал на мо гућ ност отва ра-
ња се ве ро и сточ ног ге о е ко ном ског век то ра и чвр шћег по ве зи-
ва ња бал кан ских др жа ва са тр жи штем Евро а зиј ског са ве за. 
То мо же има ти по зи ти ван ефе кат на по ве ћа ва ње из во за и по-
сте пе но за у зи ма ње од ре ђе ног по ло жа ја бал кан ских зе ма ља у 
ме ђу на род ној по де ли ра да, што би у крај њој ли ни ји ути ца-
ло на де пе ри фе ри за ци ју Бал ка на на европ ској ге о е ко ном ској 

48 По дат ке о ути ца ју из град ње Ју жног то ка на при лив стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја из нео је Мар сел Кре мер, ди рек тор овог про јек та. Ви ше се мо же 
про на ћи у члан ку. Ва шчен ко, Ми ха ил: „Сла би до ка зи, стра шна му зи ка“. До-
ступ но на ин тер нет стра ни ци ча со пи са Рускареч, 30. 10. 2013: http: //ru ska rec. 
ru/eco no mics/2013/10/30/sla bi_do ka zi_stra sna_mu zi ka_25931. html (стра ни ца 
по след њи пут по се ће на 04. 11. 2013)

49 По да ци о оби му стра них ди рект них ин ве сти ци ја у Ср би ји за пе ри од 2003-
2012. пре у зе ти из: Be go vić, Bo ris (et al. ): Grinfildstranedirektneinvesticijeu
Srbiji, Cen tar za li be ral no-de mo krat ske stu di je, Be o grad, 2008, str. 24.
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оси. Уме сто тре ће ра зред не уло ге, Бал кан би по стао ва жна 
ка ри ка енер гет ског, тех но ло шког и еко ном ског по ве зи ва ња 
ЕУ и ЕАС50. Услед то га, отво ри ла би се и мо гућ ност бр зе из-
град ње још јед ног стра те шког це во во да-наф то во да „ЦПОТ“, 
што би оја ча ло по ло жај и убр за ло еко ном ски раст Ру му ни је. 

Уз ре а ли за ци ју про је ка та „Ју жни ток“ и мо гу ће - наф-
то во да „ЦПОТ“, ме ња се ге о е ко ном ски по ло жај Бал ка на, па 
у том слу ча ју и из град ња пла ни ра них са о бра ћај них ко ри до-
ра од кон ти не тал ног зна ча ја по ста је ис пла ти ва и за бал кан-
ске др жа ве ви ше стру ко ко ри сна. Овим се бал кан ске др жа ве 
до дат но усме ра ва ју на ме ђу соб ну са рад њу, кроз по ве зи ва ње 
стра те шким са о бра ћај ним ко ри до ри ма и по ве ћа ва ње оби ма 
раз ме не. 

На рав но, де лу за пад них зе ма ља, а пре све га САД, ова-
кав раз вој до га ђа ја не иде у при лог. Са „Ју жним то ком“, ко јим 
ће би ти ди стри бу и ра но чак 35 од сто ру ског га са ка зе мља ма 
ЕУ, оја ча ће и ру ски ути цај на Бал кан ском по лу о стр ву. Оту да 
и све ини ци ја ти ве о из град њи но вих це во во да и усме ра ва ње 
бал кан ских др жа ва, ина че чла ни ца НА ТО, на тра же ње ал-
тер на тив них ре ше ња по пи та њу вла сти те енер гет ске без бед-
но сти. 

Ме ђу тим, пи та ње је ко ли ко је ин те ре су бал кан ских др-
жа ва да упор но пра те ге о стра те шке ин те ре се САД. Оме та ње 
„Ју жног то ка“ до при но си да љој еко ном ској стаг на ци ји и (са-
мо)пе ри фе ри за ци ји бал кан ских зе ма ља на кон ти нен тал ној 
ге о е ко ном ској оси. У од ре ђе ном раз во ју си ту а ци је то мо же 
до при не ти и де ста би ли за ци ји по ли тич ких при ли ка и ме ђу-
др жав них од но са. Оп струк ци ја „Ју жног то ка“ и по ку ша ји 
ства ра ња ал тер на ти ва су у осно ви ску пи, а ду го роч но по сма-
тра но по ли тич ки ри зич ни и еко ном ски не ис пла ти ви про јек-
ти. Ре ше ње се за то на ла зи у при кљу чи ва њу свих бал кан ских 
др жа ва про јек ту „Ју жни ток“ и осми шља ва њу пла на за јед-
нич ког на сту па и са рад ње у на ред ним де це ни ја ма, што би 
би ло од ви ше стру ке ко ри сти сви ма, а не у по ку ша ји ма но вих 
де ста би ли за ци ја. 

50 О ин те ре су европ ских зе ма ља, пре све га Не мач ке за стра те шким енер гет ским 
по ве зи ва њем са Ру ском фе де ра ци јом ви ше у: Un ger man, Ja ro slav: „Novéten
dencenatrhusezemnímplynemvEvropě“.U: Mařík, Ka mil (ed. ): Energetická
bezpečnostamezinárodnipolitika, Pro fes si o nal Pu blis hing, Pra ha, 2011, str. 64-67.
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DusanProrokovic
MiloradPerovic

STRATEGICCORRIDORSANDPIPELINES
ANDTHEIRINFLUENCEONBALKAN
STATESGEOECONOMICPOSITION

Re su me

PositionoftheBalkanstatesinthecontinentalgeoecono
micaxisisextremelyunfavorable.IneverysenseofawayBal
kanisaperiphery.Duetothedeclineinindustrialproduction,
the limitedmarket capacity and underdeveloped infrastructure
these countryare forced to keep thecurrent levelof economic
activitybyenduringlessandlessfavorableborrowing.However,
thegeographiclocationsetstheBalkansasanimportantlinkin
the transport linking theMiddle East andEurope and gives it
aroleofan inevitable factor in theconstructionofcontinental
significance pipelines. The future geoeconomic positionof the
Balkanstatesdependsonrealizationofplannedprojectsrelated
totheconstructionoftrafficandenergeticcorridors.Currently
itisevidentthatonlyoneoftheplannedprojectsSouthStream
pipelinecanbecompletedandputtoworkrelativelyquickly,whi
letheconstructionoftheothersisunderthequestionmark.This
iswhythequickrealizationoftheSouthStreampipelineisinthe
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bestinterestoftheBalkans,andwhyotherBalkanstatesshould
jointhisprojectassoonaspossible.
Keywords:geoeconomicposition,Balkanstates,transportcor

ridors,oilandgaspipelines,SouthStream,Nabuc
co,CPOT,AMBO,TransAdriaticPipeline.
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