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Въведение
Поредното напрежение между Русия и НАТО по повод кризата в Украйна показа за пореден
път разнородните позиции на отделните държави
в Алианса, които варират от това да се оказва значителен натиск над Русия (обичайната позиция на
„ястреба“ Полша) до това да се търси конструктивен диалог без дрънчене на оръжия (обичайната
позиция на България).
Подобни противоположни позиции в рамките
на НАТО не са изключение. В годините назад дори се е стигало до моменти, в които две държави
от Алианса (Турция и Гърция) ескалират напрежението до явни заплахи (свързани със ситуация44
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та с Кипър, островите в пограничните им морски
територии и други.)
Тази липса на единство и солидарност се
проявява не само по отношение на политическите въпроси, но и по икономическите. В настоящата статия ще се разгледа въпроса за спазването
на ангажиментите относно разходите за отбрана,
които всяка страна от НАТО е поела.
През 2006 г. страните-членки заложиха цел
да поддържат разходите за отбрана на минимум
2% от брутния вътрешен продукт (БВП) – цел,
която на срещата в Уелс през 2014 г. във времево
отношения бе отложена да се осъществи в рамките
на следващите 10 години.

Предвид периодичното участието на държави
от Алианса (особено САЩ) във военни конфликти
из различни географски територии, нивото на разходите за отбрана не случайно заема важна точка
от дневния ред на организацията, която бе особено
изострена от президента на САЩ Доналд Тръмп,
който изиска всички страни да спазват поетите ангажименти.
Следва да се отчете и факта, че НАТО не е
единствената форма на колективна отбрана (например държавите участващи в Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Пакта за
сигурност между Австралия, Обединеното Кралство и САЩ (AUKUS) със стремеж да бъде стожер
на сигурността, което извежда въпроса за разходите за отбрана като първостепенен.
Вече изминаха 7 години откакто бе коригирано
времето за постигане на целта за минимум 2% от
брутния вътрешен продукт (БВП) да се разпределя
за отбрана и 15 години от първоначалния зародиш

поставка къде се намира Алианса относно разходите за сигурност спрямо останалите региони по
света, поради участието на страните-членки (самостоятелно, в коалиция или като част от мисии на
НАТО) във военни конфликти отвъд географските
пределите на своите граници.
Регионите обхванати от анализа са: Африка,
Централна Америка и Кариби, Северна Америка,
Южна Америка, Азия и Океания, Близкия изток,
Европа.
На фиг. 1 са представени осреднените данни за
процента от БВП, който отделят държавите в съответния регион за отбрана в периода 2007 г. - 2020 г.
и 2015 г. -2020 г. (периодите съвпадат с тези определени от НАТО за постигането на заложената от
тях цел за разходи за отбрана).

на идеята. Времето е достатъчно, за да може да се
направи обективен анализ кои страните-членки са
заложили като приоритет изпълнение на поставената „задача“.
За целите на анализа се използват данни от
Stockholm international peace research institute
(SIPRI)1, който е доказан „независим ресурс за
глобална сигурност“ (мотото на института)2.
Освен конкретното изпълнение на заложената цел от Уелс 2014 г., следва да се направи и съ-

ния си вътрешен продукт за отбрана след Централна Америка и Карибския басейн. Именно
Старият континент е във фокуса предвид, че преболяващата част от членовете на Алианса са европейски държави.
Следва да се отговори и на въпроса къде се
намират страните от НАТО по отношение на разходите за отбрана и сигурност (фиг. 2).

Източник: собствен анализ въз основа на данни
от SIPRI.

Обзорът на данните показва, че Европа е регионът който разпределя най-малка част от брут-
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Източник: собствен анализ въз основа на данни от SIPRI.

Съгласно представените данни от SIPRI в
НАТО, като военен съюз, се отделят средно 1.59%
от БВП на държавите-членки и за двата периода
2007 г. -2020 г. и 2015 г. – 2020 г. Това означава, че
към момента и отложената във времето цел за минимум 2% от БВП да се разходват за отбрана не
се изпълнява, а вече са изминали 5 години (за които има данни) от стремежа да се постигне целта в
рамките на десетилетие.
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Държавите, които спазват поетия ангажимент след срещата в Уелс през 2014 г. са:
• САЩ: 2007 г. - 2020 г.: 4.01%; 2015 г. - 2020
3.45%
• Гърция: 2007 г. - 2020 г.: 2.65%; 2015 г. - 2020
2.63%
• Турция: 2007 г. - 2020 г.: 2.21%; 2015 г. - 2020
2.32%
• Естония: 2007 г. - 2020 г.: 1.90%; 2015 г. - 2020
2.07%
• Полша: 2007 г. - 2020 г.: 1.92%; 2015 г. - 2020
2.04%

г.:

г.:
г.:
г.:
г.:

• Обединеното кралство: 2007 г. - 2020 г.: 1.26%;
2015 г. - 2020 г.: 2.03%.
Последни по разходи за отбрана като дял от БВП:
• Люксембург: 2007 г. - 2020 г.: 0.52%; 2015 г. - 2020
г.: 0.59%
• Белгия: 2007 г. - 2020 г.: 1.01%; 2015 г. - 2020 г.:
0.93%
• Северна Македония: 2007 г. - 2020 г.: 1.27%; 2015
г. - 2020 г.: 1.04%

Причините НАТО да има едни от най-ниските
нива на разходи за отбрана спрямо БВП (ако разгледаме НАТО като отделен регион, то единствено Централна Америка с Карибския басейн са с
по-малък дял на разходите спрямо БВП) се крият
най-вече в историческите предпоставки и развитие
на Европа след Втората световна война. Алиансът
включва 30 държави, от които 27 са европейски, 2
от Северна Америка (САЩ и Канада) и 1 от Близкия изток (по класификацията на SIPRI Турция е в
регион “Близък изток“). От 27-те европейски страни 13 са от Западна Европа и 14 Централна Европа.
Като цяло за Западна и Централна Европа след Голяма война основен приоритет е „насърчаване на мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани“ и „човешко
достойнство“ (заложени в Договора от Лисабон
и в Харта на основните права на ЕС3). Тази част
на Европа обикновено не се стреми да бъде глобален хегемон посредством военна агресия, а напротив – търси лидерство посредством иновации,
новаторство, културно развитие, социално благо-

денствие и просперитет. Не е случайно също и че
мнозинството държави, който изпълняват целта от
Уелс са локализирани по границите с Източна Европа и Близкия Изток и имат съседи, с които имат
многогодишни исторически и/или териториални
спорове: Гърция с Турция; Естония с Русия; Полша с Русия и Беларус.
Стремежът на НАТО да бъде водещ военен съюз следва да се съпостави по отношение на разходите за отбрана и с други международни формирования, обезпечаващи колективна сигурност на
своите членки. След последните сблъсъци в Казахстан от януари 2022 г. и дипломатическото напрежение от края на 2021 г. между Австралия и
Франция най-подходящи за такова сравнение са
Организация на Договора за колективна сигурност
(ОДКС) и Пакт за сигурност „AUKUS“.
Основите на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) се полагат през 1992 г.
като от 2002 г. е преоформена като международна
такава със свой устав и правила. Включва Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия, Таджикистан (Афганистан и Сърбия са с асоциирано
членство). Последната намеса на ОДКС е след като президента на Казахстан поиска помощ на част
от страните-членки за потушаване на избухналите
бунтове от 2022 г.4.
На фиг. 3 са представени средните разходи за
отбрана на държавите от Организацията.
Източник: собствен анализ въз основа на данни от SIPRI.
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Пактът за сигурност (AUKUS), създаден между Австралия, Обединеното Кралство и САЩ през
септември 2021 г. е отбранителен сговор, чиято
скрита цел е да се противопостави на засилващото го икономическо, политическо и военно присъствие на Китай в Югоизточна Азия и Океания5.
Макар да не е формирование подобно на НАТО и
ОДКС, AUKUS е стратегически съюз, който има
своето значимо влияние във военно отношения.
На фиг. 4 са представени средните разходи за
отбрана на държавите от AUKUS.
Източник: собствен анализ въз основа на данни
от SIPRI.

Сравнителните данни показват, че НАТО отстъпва значително на разходите за отбрана като дял
от БВП спрямо Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и Пакта за сигурност
(AUKUS), което не е добър атестат за целите, които страните-членки на Алианса са си поставили
„да пазят свободата, общото наследство и цивилизацията на своите народи, основани на принципите на демокрацията, личната свобода и върховенството на закона“6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАТО по своята същност е военно-политически съюз, който се основава на солидарността. Солидарност, че никоя страна от Алианса няма да бъде оставена сама пред опасността да бъде
атакувана и въвлечена в нов военен конфликт. Извън формалния аспект на термина „солидарност“
в милитаристичен аспект (залегнал в чл. 5. в Договора7), страните-членки влагат в участието си в
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организацията много по-широко разбиране за солидарността. Не случайно през 2010 г. тогавашният Генералният секретар на НАТО Андерс Фог
Расмусен (2009 г. -2014 г.) в речта си в Талин (Естония) използва думата „солидарност“ 29 пъти като
заяви, че „повече от шест десетилетия след създаването на НАТО солидарността остава най-ценният актив на Алианса. Но като всички ценни активи, той не може да се приема за даденост. Ето защо
съм решен да гарантирам, че НАТО ще остане
бастионът на солидарността, който трябва да е“8.
Също през 2021 г. по време на срещата си с Youth
Atlantic Treaty Association (YATA), Зам.-генерални-

ят директор на Алианса Mircea Geoană заяви, че „в
един опасен свят солидарността е сила....“9.
Видно от изказванията НАТО продължава да
вижда себе си като стожер на мира, демокрацията и законността, който черпи своята енергия от
силата на единственото и солидарността на своите държави-членки. Но как тези думи за солидарност се свързват с факта, че само 6 страни (от 30)
изпълняват задълженията си да отделят минимум
2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана и
сигурност. Нима единството се крие само в добрите намерения. Mircea Geoană е прав, че в един опасен свят солидарността е сила, но текущото изпълнение на целта от Уелс 2014 г. всъщност показва,
че тя „не може да се приема за даденост“ и когато всички държави от Алианса осъзнаят този факт
значително ще се подобри възможността поне в
икономическите цели да няма разединение (подобно на политическите).

1 https://www.sipri.org/databases/milex
2 https://www.sipri.org/
3 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/
principles-and-values/aims-and-values_bg
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https://en.odkb-csto.org/
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