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Избледняват ли Балканите 
на политическата карта
на света?
(Проба за преосмисляне перспективите 
пред Югоизточна Европа)

Проф. д-р динко динков е преподавател в университета за национално и световно стопанство.
Под това заглавие са обединени размишления на проф. д-р динко динков при откриването и закриване-
то на конференцията „Балканите в ХХІ век – българският поглед” (унсс, 27 февруари 2013 г.), органи-
зирана от университета за национално и световно стопанство, Института за икономика и междуна-
родни отношения, Българското дипломатическо дружество, националната асоциация за международни 
отношения, с медийното съдействие на списание „Международни отношения”. конференцията преми-
на в три панела – „Балканите в глобалния свят”; „Балканският регионализъм – необходимост или уто-
пия”; „България и балканските съседи”.

Проф. д-р Динко Динков

Географският район, който повече от два века е обозначаван с по-
нятието „Балкани”, е една от люлките на човешката цивилизация и 
дълго време е играл ключова роля в историческия процес. тук оставят 
трайна следа културите на елини, траки, илири, даки. те са градивна 
сила в римската империя. неслучайно нейната източна част се оказ-
ва много по-жизнена и просъществува във времето много по-дълго от 
всички други „велики” и „свещени” останки. Всъщност, Византия ста-
ва бастиона на християнството. В средновековието е мощно  при-
съствието на славянските държавни образования, сред които доми-
нира империята на българите. В тази част на света става плодот-
ворно съприкосновение и триене между различни религии и култури. 
Поради известни причини в новото време народите на тази част от 
европа остават встрани от важни събития, които задават нови на-
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соки в развитието на европейската цивилизация. османската импе-
рия се оказва трудно податлива на идеите на ренесанса, свързани с 
реформирането на християнството, на революционните промени в 
организирането на обществото, на индустриалния преврат и свър-
зания с него разцвет на средствата за производство на блага. тези 
факти обуславят по-различно историческо време, в което живеят на-
родите от европейския югоизток, в сравнение с останалата част на 
континента. тава дава основание на немския географ Щефан Цойне в 
началото на ХІХ век да въведе новото понятие „Балкани” за обозна-
чаване на европейската част на османската империя, чиито наро-
ди не успяват да претворят една от най-европейските идеи – нацио-
нално-държавната в нейния класически вариант. 

национално-освободителните конвулсии на балканските народи, 
при намесата на европейските велики сили, оформят един от най-
сложните международни въпроси на ХІХ и началото на ХХ век – 
Източния. тогава Балканите си спечелват славата на най-неспокой-
ната и конфликтна част на континента. Балканските войни от 
1912-1913 г. стават повод районът да бъде наричан „кървавите поля 
на европа” и „буре с барут”. от тук започва Първата световна вой-
на. регионът не остава встрани и от Втората световна война. В 
периода на „студената война” през Балканите минаваше основна-
та разделителна линия между Изтока и запада. В района като че ли 
бяха проектирани в умален мащаб политическите реалности в све-
та с всичките последици от това за балканските страни. особено 
характерно беше това, че при военноблоковото противостоене, въ-
преки опитите за изменение в съотношението на силите в региона-
лен план, много от проблемите бяха замразени.

на фона на дълбоките промени в международната система в края 
на ХХ век Балканите започнаха да възраждат характеристиките си 
на най-конфликтна част на европа и колкото и абсурдно да изглежда-
ше, тук се разгоряха военни конфликти. отново Балканите доказа-
ха, че живеят в различно от останалата европа историческо време. 
Във вихъра на промените се получи асинхрон между създаването на 
качествено ново обединение в лицето на европейския съюз и новите 
изблици на национализъм на Балканите. за пореден път балканските 
народи не успяха да се приобщят своевременно към доминиращите в 
европа тенденции. При амбициозния опит за обединение на стария 
континент, след разпадането на Югославия (замислена като федера-
ция на три нации), се родиха 7 нови държави. само върху 7,5% от те-
риторията на континента вече се разполагат 25% от държавите – 
от велики по-велики, но малки. В условията на глобализация нашият 
район не успя да даде адекватни на новата степен на интернациона-
лизация на обществения живот политически решения.

Почти незабелязано, след края на „студената война” се появиха 
нови названия, отнасящи се за Балканите. новите обозначения дадо-
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ха израз на новите тенденции в развитието на евроатлантическите 
отношения и на нова роля на Балканите, която видяха двата центъ-
ра на сила – саЩ и европейският съюз.

В конкретната обстановка след края на „студената война”, в пре-
следване на своите амбиции да поемат лидерството на света, саЩ 
отредиха на Балканите особена роля. доколкото оспорването на ам-
бициите им дойде от европа – с трансформирането на европейските 
общности в европейски съюз (договорът от Маастрихт), те видя-
ха възможности за себе си в този район. на европейските центрист-
ки амбиции саЩ отговориха категорично, че ще си останат „евро-
пейска сила” (Холбрук). Въпреки първоначалния опит на саЩ да спа-
сяват (тяхното творение) Югославия, те бързо се преориентираха 
към използване на югокризата за засилване позициите си в европа. 
затова саЩ прекръстиха Балканите на Югоизточна европа – те не 
се стремяха да бъдат балканска сила, а европейска, със засилени по-
зиции в „Югоизточна европа”.

европейският съюз, в търсене на възможности за диференциране 
на балканските страни в контекста на своето разширение,  предло-
жи също ново понятие – „западни Балкани”, в което бяха визирани би-
вшите югославски републики без словения, плюс албания. Идеята за 
европеизиране на Балканите играе силно реформираща роля в полити-
ческите и стопанските системи на страните и в търсенето на ре-
шения на проблемите в междудържавните им отношения.

Възникват много въпроси по вписването на Балканите в света на 
ХХІ век. досега те имаха своя облик, макар не много благовиден, в 
международната система. В перцепциите на останалите това беше 
важен район. създават се впечатления, че има възможност него-
вата роля да бъде принизена. на тази конференция чл. кор. на Бан 
проф. д.ф.н. Васил Проданов повдигна интересния въпрос за „перефе-
ризация на Балканите” като се позова както на отслабващия из-
следователски интерес към района като такъв, така и на своята 
констатация, че глобализацията доведе до извличане на ресурси от 
Балканите, а не до привличане. да, докато бушуваха конфликтите в 
постюгославското пространство медиите ангажираха вниманието 
на целия свят. сега интересът се фокусира главно върху една държа-
ва от района – турция. тя се модернизира, постига впечатляващо ви-
соки темпове на икономически растеж в условията на криза, укрепва 
нейното самочувствие и демонстрира амбиции за нарастващо влия-
ние. сто годишнината на турската република се очертава като удо-
бен повод тя да направи силни внушения и впечатления в този кон-
текст. на фона на изпадналата в дълбока криза Гърция вехнат ней-
ните аспирации за регионално лидерство. натрупаният огромен вън-
шен дълг във висока степен е следствие от опитите за подплатява-
не на тези амбиции. Гърция не издържа на противостоенето и сърев-
нованието с турция.

Балканите на политическата карта на света
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сега на територията на балканските държави от 1543 хил. кв.км 
живеят около 140 милиона души. те произвеждат брутен продукт 
възлизащ на около 1378 милиарда щатски долари. общият износ от 
тези страни е около 226 милиарда щатски долари.1 тези числа дават 
някаква идея за тежестта на балканските страни в международна-
та политика и в световното стопанство. този потенциал, обаче, би 
бил респектиращ, ако към него се добавяше принадената стойност 
на регионално сътрудничество. за съжаление, никоя от балканските 
страни не отрежда приоритетно значение на сътрудничество с дру-
гите за решаване на свои проблеми и между тях не е развито интен-
зивно двустранно и многостранно сътрудничество. дори географска-
та близост, близките култури и начин на живот не могат да надде-
леят над политическата предубеденост. затова те не могат да оч-
ертаят свое политическо пространство. на практика, Балканите не 
са изграден в политико-икономическо отношение регион в междуна-
родните отношения и затова не е голям шансът останалите да го 
възприемат като относително значимо цяло и фактор в новия свят.

очевидно промените стават по-бързо от способността на об-
щественото съзнание да разбере тяхната комплексна динамика. 
радикалните трансформации в съвременния свят променят граници-
те на историческите възможности. съвременната финансова, иконо-
мическа, структурна и идейно-теоретична криза вещае неочаквани 
за стереотипите на модерния свят перспективи за нарастващо по-
требление на блага. долавят се нови тенденции към прекрояване на 
политическата карта на европа. дълбоката криза, в която изпадна 
европейският съюз, като че ли дава нови шансове за националните 
егоизми. сега пример и вдъхновение за изостаналите в своето разви-
тие страни идват не от най-напредналите и считани за недости-
жими държави като саЩ, япония, Германия, а от новите сили като 
китай, Бразилия, турция.

В новия многополюсен свят високата степен на интернационали-
зация, подпомагана от съвременните информационни технологии, не 
роди ново политическо пространство с механизми за глобално упра-
вление на процесите. Вече върви процес на осъзнаване потребност-
та от смяна на парадигмите за обяснение на динамиката в пост-
модерния свят. Променя се ролята на държавата. тя не отмира. 
агентите на глобализацията я товарят с нови функции. зараждат 
се нови форми на организиране на човешки общности и те, наред с 
държавите, се вплитат в сложните взаимодействия между общест-
вени образувания. Важна роля в търсенето на решения на проблеми-
те на ХХІ век имат да играят продуктите на електронното обще-
ство – социални мрежи, информационни технологии и други. започва 
да се говори за кибер-политика като нещо свързано с действията на 

1. тези числа са пресметнати от автора на базата на различни източници.
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общности в кибер-пространството и с неизбежна роля на този нов 
фактор в комуникациите и взаимодействията в света на ХХІ век. 
налага се да търсим перспективите пред Балканите в радикално 
променящ се свят и как те ще се идентифицират в него.

През ХХ век останалият свят възприемаше Балканите като из-
останал в своето развитие и изпълнен с конфликти район. с таки-
ва впечатления балканските народи започнаха века, с такива го и 
завършиха. остана валидно предсказанието на един от героите на 
ръдиърд киплинг – военен кореспондент, който с висока доза на си-
гурност предсказва пред свои колеги, че напролет ще има тревоги на 
Балканите, създавайки впечатление, че всяка пролет неизбежно в ра-
йона избухват конфликти. дали с разпадането на Югославия се изжи-
вяха и надживяха балканските конфликти, или все още имат капаци-
тет да „балканизират” европа?

несъмнено, при определяне положението на Балканите в новия 
свят ще има да играят роля: 

• Новите тенденции в структурирането на международна-
та система. новите геополитически конструктори в никакъв слу-
чай няма да пренебрегнат и в информационния век стратегическото 
положение на Балканите.

• Икономическите предизвикателства, свързани с дефици-
та на ресурси. за Югоизточна европа и Черноморския район се оч-
ертава да бъдат натоварени с нови функции в търсенето на решение 
на проблеми с ресурсното осигуряване и особено в енергийните дос-
тавки от големи производители до големи потребители.

• Демографските тенденции в страните от района. сега 
в балканските страни живеят около 140 милиона души. При силно-
то застаряване на повечето балкански нации и големи емиграционни 
вълни се открояват младите албанска и турска нации. със своето 
75 милионно население турция е регионален колос. някога най-малки-
ят етнически масив на албанците вече е от големите на полуостро-
ва. новите съотношения между етническите общности вещаят не-
подозирани предизвикателства.

Пред балканските народи и държави се изправят общи изпитания, 
свързани с необходимостта да преодоляват своята исторически обу-
словена изостаналост. те имат много трудности в изграждането на 
свои демократични политически системи, да преодоляват много „бал-
кански синдроми”, да гарантират основни права на индивида и мал-
цинствата, да осигурят достъп до качествено образование, до основ-
ни блага, осигуряващи достоен живот.

за новата идентичност на Балканите роля има да играе култур-
ната близост. културата е силен израз на идентичност и основа за 
регионална кохезия на народи с обща съдба. сътрудничество в тази 
област на регионална основа би разширило потенциала за по-широко 
влияние.

Балканите на политическата карта на света
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Балканите биха могли да бъдат фактор в развитието на проце-
сите през ХХІ век, ако дадат своя принос за решаване на проблеми-
те на сигурността в засега несигурния свят, ако са част от реше-
нието на екологично-климатичните, енергийните, продоволствените, 
информационните тревоги на постмодерния свят. Възможни са мно-
го роли, но способността на балканските народи да осмислят пре-
дизвикателствата пред себе си ще бъде решаваща. за да бъдат забе-
лежими Балканите на политическата карта, но не с тяхната кон-
фликтност, а с градивната си значимост, е нужно и лидерско въоб-
ражение, и умела политика на правителствата.




