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Геополитика и международни отношения
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оръжени сили. Специално внимание се отделя на 
проблемите през годините, открито се разкриват 
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ПРЕДИ 70 ГОДИНИ
Изминаха 70 години от първия план за създа-

ване на Европейска отбранителна общност (ЕОО) 
през февруари 1951 г. Предложението на САЩ 
на конференцията на НАТО през 1950 г. ФРГ да 
участва във военните структури на блока води до 
ответна френска реакция за създаване на отбра-

нителна общност и Европейски въоръжени сили. 
Механичното пренасяне на Плана „Шуман“ не ус-
пява, както тогава, така и през следващите седем 
десетилетия. Предложението на Консултативната 
асамблея на Съвета на Европа на 11.08.1950 г. да 
се създаде „обединена европейска армия под де-
мократичен контрол“ и до днес не е реализира-
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но по едни или други причини. Сложните отно-
шения между съюзниците (до скоро противници 
във Втората световна воина (ВСВ), решително-
то противопоставяне на СССР (през 1952 г. все 
още начело със Сталин), нееднозначната полити-
ка на САЩ приоритезираща НАТО и редица дру-
ги фактори оказват своето негативно влияние на 
подобни проекти и те се провалят още в зародиша 
си. Създаването на обща програма за отбраните-
лен съюз, въоръжаването му и най-вече съвмест-
ния бюджет се оказват непреодолима преграда на 
демократичните страни за формиране на собст-
вени въоръжени сили (ВС). Трудните прегово-
ри се дължат и на проблема с прехвърлянето на 
част от отбранителните политики на отделните 
държави на бъдеща обща структура и запазване-
то на ограничени национални сили. Липсата на 
обща външна политика и различията на страни-
те по отношение на демократичния контрол водят 
до компромисното решение силите на ЕОО да бъ-
дат временно на разположение на командването 
на НАТО. Във времето, когато светът се разделя 
на два антагонистични противоборстващи блока 
и започва Студената война това състояние про-
дължава десетилетия.

НОВАТА ГЕОПОЛИТИЧЕСКА 
ОБСТАНОВКА И ЕВРОПЕЙСКАТА 
СИГУРНОСТ
Сравнително бързо приключилата еуфория 

след края на двуполюсното противопоставяне 
води до лансирането на различни теории за бъ-
дещото развитие на света. Въпреки добре аргу-
ментираните твърдения на Фукояма за „край на 
историята“ и на Чомски за „край на реалността“, 
се стигна само до опровергаването на един от во-
ждовете на бившия СССР за „победата на кому-
низма“ (прогноза от 1960 г. за 1980 г. на Ники-
та Хрушчов) и до неговия край десетина години 
по-късно. По различни исторически, политиче-
ски, социални, културни и др. причини в Европа, 
може би най-добре се разбира поредното предиз-
викателство, пред което е изправено човечество-
то. Новото преразпределение ще бъде определено 
различно по своята форма в резултат на времето, 
ситуацията и участващите актьори, но като съдър-
жание едва ли може да изненада. „Съвременните 
интеграционни процеси стават все по глобални и 
по този начин въздействат за формиране на гло-
бална култура в света…на социално-икономиче-

ското, културно, езиково и териториално разсло-
ение на части от глобалното общество. Въпреки 
глобализацията различията между цивилизаци-
ите не намаляват, и според Самуел Хънгтингтън 
това води до  „сблъсък на цивилизациите“1

Глобализмът като процес на постоянно засил-
ващите се икономически, финансови, политиче-
ски, социални, културни и др. взаимоотношения 
между страните, народите и най-вече на транс-
националните организации достигна своя връх и 
взаимопроникването стигна такива нива по отно-
шение на идеите, технологиите и особено на капи-
талите, че нямаше много изненадани от пробива в 
самото сърце на системата. Вълната от антиглоба-
листки настроения се очакваше, но може би не и в 
самите САЩ, и то на най-високо ниво. Президен-
тът Тръмп загуби битката, но войната определено 
предстои и, като че ли силите в „Мека-та на демо-
крацията“ (дали това определение е в сила след съ-
битията в Капитолия) са изравнени и вече е ясно, 
че Америка няма да бъде същата. Законите на фи-
зиката са в сила за всички останали сфери, от което 
следва, че освободеното пространство (през прези-
дентския мандат 2017 – 2021 г.) ще се атакува от 
другия претендент за световното господство. През 
периода 2008 – 2016 г. БВП на Китай нарасна от 8% 
на 16% в световен план, което се прие като сериоз-
но основание от президента Си Дзипин да заяви в 
ООН (на 21.09.2020 г. по повод на 75 годишнината 
на организацията), че страната му остава с твърд 
ангажимент към мултилатерализма. Още през 2015 
г. китайският ръководител заяви, че „целите за мир, 
развитие, равенство, справедливост, демокрация и 
свобода далече не са постигнати, но надеждата се 
крие в колективна отговорност на света“

На фона на очертаващите се промени в ге-
ополитическата ситуация  може да се констатират 
и известни изменения във вече вековния научен 
спор между теориите на Халфорд Джон Макиндер 
и Карл Хаусхофер за Хартланда и континенталния 
блок и то преди всичко в идеите, средствата, поя-
вяващите се нови актьори и мястото на действие. 
Геополитиката още веднъж потвърди определе-
нието си, че изследва именно ефектите на геогра-
фията върху международните отношения и ана-
лизира държавите като пространствен феномен, 
акцентира върху тяхната мощ – икономическа, ре-
сурсна, финансова и на тази база политическа и во-
енна. Промяната е във всички посоки – Великите 
сили, регионалните съотношения и преместване-



36

то на центъра на световните интереси към Тихоо-
кеанския регион и все по-засилващото се противо-
борство между САЩ и Китай.

ЕВРОПА – ПРОТИВОРЕЧИЯ, 
КАЗУСИ, ПРОБЛЕМИ
В тази нова ситуация ЕС като икономически 

колос, социален оазис и (все пак) бивш световен 
властелин в исторически план, следва да кориги-
ра политиката си по редица актуални въпроси, за-
щото по всеобщо мнение, един от основните му 
проблеми, е че е „военно джудже“. Особено след 
Брекзит и излизането на Великобритания от Съ-
юза, когато само Франция остана единствената яд-
рена сила. Всяка промяна носи своите рискове, но 
когато се разместват геостратегическите пластове 
нещата придобиват по-сериозни измерения. Посе-
щението на Върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на си-
гурност Жозеп Борел в Русия (04-06.02.2021 г.) по-
стави с изключителна острота ситуацията в Евро-
съюза и за опитния дипломат беше изключително 
трудно да изразява само „Общо мнение“. Няма как 
без единна външна политика ЕС да стане сериозен 
и уважаван геополитически субект на световна-
та сцена. Този проблем касае европейската сигур-
ност от 50-те години на миналия век и продължа-
ва и до сега да не открива своето решение. Докато 
не се намерят обединяващи формули ще бъде все 
по-трудно на ръководството на ЕС да реагира на 
екстремалните ситуации, които очевидно ще ни 
съпътстват при установяването на новия световен 
ред. Дори без специален анализ на обстановката, 
може да се констатира, че освен проблемите и раз-
ногласията по отношение на положението на За-
падните Балкани (като пример може да се посочи, 
че Косово не е признато от пет страни от ЕС), съ-
ществуват сериозни разминавания по ситуацията в 
Украйна (Крим) и Русия, обтегнатите отношения 
на Гърция и Кипър с Турция, различията в пози-
циите на страните от Севера (донори на средства) 
с нетните получатели от Юга, различните стано-
вища по въпросите за мигрантите. Ако приемем, 
че Ковид-кризата е медицински проблем в свето-
вен мащаб и ще бъде преодоляна в обозримо бъде-
ще, то след   Брекзит  най-сериозен за Съюза ще се 
окажат специалните отношения между Германия 
и Франция. Тази година завършва ерата „Меркел“, 
а във Франция  предстоят президентските избори, 
които се очаква да се превърнат в сериозен сблъсък 

не само между личностите на Еманюел Макрон и 
Мари льо Пен, но и в идеологически тест за френ-
ските избиратели. В стратегически план новите 
ръководства на двете водещи страни в ЕС ще се 
изправят пред сериозни изпитания, в частност от-
ношението към Зелената сделка в условията на 
сложна международна конфронтация, като за при-
мер може да се посочи, че при предходните прези-
дентски администрации: „В Съединените щати е в 
ход мащабна пиар кампания, открито организира-
на от едрия бизнес като цяло и големите енергий-
ни корпорации в частност, която се опитва да убе-
ди обществеността, че глобално затопляне няма 
или ако го има, то не е резултат от човешката дей-
ност“.2 Следва да се отчетат и различията по отно-
шение на Русия, Украйна и Полша, Северен поток 
2 и американското ембарго, ситуацията в Среди-
земноморието (Либия, Сирия и вечните пробле-
ми между Турция и Гърция) и само да се маркират 
проблемите в отделните региони като Вишеград-
ската четворка, Ирландия и Шотландия след Брек-
зит и разбира се да не пропуснем вечните балкан-
ски противоречия с последния акорд спора между 
България и Р С. Македония.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА
Сегашното (и предходните) ръководство на ЕС 

полагат усилия да се намери консенсус по страте-
гическите въпроси и да се създаде единна баланси-
рана позиция на Съюза, като необходимо условие 
за изграждане на Обща външна политика и систе-
ма за сигурност и отбрана. На срещите на НАТО 
във Варшава (2016) и Брюксел (2018) европейски-
те страни поеха ангажимент до 2024 г. да се отде-
ля 2% от БВП за отбрана. Тогавашния председател 
на Европейския съвет Доналд Туск се обърна към 
президента Тръмп (10.07.2018 г.): „Америка няма 
и няма да има по-добър съюзник от Европа. Днес 
европейците отделят за отбрана в пъти повече от 
Русия и толкова, колкото Китай.“ Посочени бяха 
и основните области на сътрудничество: военна-
та мобилност, киберсигурност, хибридни заплахи, 
борба с тероризма и жените и сигурността. 

За пореден път ЕС се изправя пред основ-
ния проблем за единомислието по стратегически-
те въпроси на външната политика и сигурността 
по отношение на другите световни субекти, като 
се вземе предвид променящата се геополитиче-
ска обстановка. Един от световните икономиче-
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ски колоси следва да намери най-добрите мулти-
пликатори и да постигне съответната ефективност 
спрямо разходваните финансови ресурси за да има 
удовлетворяващ коефициент на усвояемост на вло-
жените средства и като резултат да осигури качест-
вена защита и сигурност на гражданите си. Затова 
следва да се приветстват действията по засилване 
на военната автономия на Съюза. След неуспеш-
ните опити през миналия век за изграждането на 
работещ проект, посочените проблеми и динамич-
но променящата се ситуация явно са мотивирали 
европейските лидери, за да достигнат до извода, че 
са необходими решителни действия за повишава-
не на сигурността и създаването на европейски въ-
оръжени сили. „Сигурността е като кислорода – не 
я забелязваш, докато не започнеш да я губиш. Ала 
тогава ти не можеш да мислиш за нищо друго на 
света, освен за нея.“3 Преди началото на кризата с 
коронавируса френския президент Макрон заяви: 
„Европа трябва да започне да мисли и да действа 
не само като икономическа групировка, чийто ос-
новен проект е разширяването на пазара, но и като 
стратегическа и геополитическа сила. Това трябва 
да започне с възвръщането на военния ѝ суверени-
тет. Европа стои на ръба на пропастта. Ако не се съ-
будим, съществува значителен риск, че в дългосро-
чен план ще изчезнем геополитически, или поне, 
че вече няма да контролираме съдбата си“. Силни 
думи и амбициозна заявка, за съжаление последва-
ни от непремереното му изявление за „мозъчната 
смърт“ на НАТО (в типичен френски стил), крити-
кувано от много страни, включително и от Ангела 
Меркел. Съвсем ясно, кратко и прагматично канц-
лера на Германия призова ЕС „да вземе съдбата си 
в свои ръце…като създаде истинска европейска ар-
мия“. Без да се задълбочаваме в понятията за вой-
ната, военното дело и армията следва да се отбеле-
жи, че: „Армията е една военна институция и като 
такава е система от правила, образци и предписа-
ния на задължително поведение и действия с оглед 
на нейното предназначение…Армията е главното 
, основно средство за водене на войната. Тя е про-
дукт на войната. Армията е преднамерено рацио-
нално изградена структура, а не спонтанен естест-
вен резултат на развитието на обществото.“4

Живеем във века на информационните техно-
логии и комуникациите, когато сигурността и ин-
формацията са най-важната, и съответно, с най-ви-
сока цена стока. Живеем във време различно от 
това, когато Европа можеше да си позволи „внос 

на сигурност“ (Мандата на Тръмп и очевидното 
преориентиране на САЩ към Азиатско-тихооке-
ански регион, както и все по-горчивия опит с Тур-
ция и мигрантския поток), живеем в една прин-
ципно нова ситуация,  която изисква автономност, 
която в последствие да премине в пълна самостоя-
телност по отношение на сигурността и отбраната, 
ако европейците наистина искат да бъдат фактор 
в новосформиращия се свят. Докато футуролозите 
още спорят дали следващият обществено-иконо-
мически строй (ОИС) ще бъде ъпгрейдвана версия 
на капитализма или социализма (след последни-
те критики за крайното олевяване на Демократи-
ческата партия на САЩ), продукт на технологич-
ната революция или нещо съвсем различно, всеки 
от кандидатите за водеща роля в бъдещия свят, 
следва да направи необходимото за своята сигур-
ност. Военния потенциал на САЩ и Русия е извес-
тен, усилията, които полагат Китай и Индия са все 
по-впечатляващи, а последните информации за Ве-
ликобритания след напускането на ЕС показват из-
ключителната загриженост на Лондон. В начало-
то на март 2021 г. британският премиер декларира 
готовността на страната си за качествена промя-
на на отбранителните способности, като повиши с 
40% тавана на ядрените заряди. Показателно в до-
кумента озаглавен „Цялостен преглед“, е че пра-
вителството посочва Русия и Китай, като „активна 
заплаха“ и предявява претенциите на Обединеното 
кралство за разширяване на влиянието си в Индий-
ско-Тихоокеанския регион  и за един нов световен 
ред „основан на правила, сътрудничество и търго-
вия“, в който да имат лидерска позиция. Повече от 
ясно, е че Великобритания едва ли ще съумее да 
бъде самостоятелна сила в световен мащаб, без да 
се разчита на специалните отношения със САЩ в 
един много познат от имперските времена регион. 

ЕВРОПЕЙСКА ОТБРАНИТЕЛНА 
ОБЩНОСТ И АРМИЯ
Всичко това още веднъж потвърждава пра-

вилната позиция на ЕС да се насочи към военна 
автономия и развиването на собствени отбрани-
телни способности. За миналата 2020 г. държави-
те от НАТО са разходвали за военни цели $1108 
трилиона, от които на САЩ се падат 71%, което 
е 3,73% от БВП. Анализа на приетия ангажимент 
до 2024 г. страните да отделят не по-малко от 2% 
от БВП за отбрана показва, че почти половината 
от този ресурс ще бъде от европейските държави, 
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след изпълнението на това условие от най-мощ-
ните икономики – Италия, Испания, Холандия, 
Белгия и най-вече Германия. Друга цел поставена 
пред страните от Алианса е поне 20% от бюдже-
та  да са за ново въоръжение и техника и да се от-
деля специално внимание на хибридните заплахи 
и киберсигурността. (Като потвърждение на се-
риозното отношение в тази посока е решението 
за създаване на нова структура в Българската ар-
мия - „Командване за комуникационно – инфор-
мационна поддръжка и киберсигурност“).

На видеоконферентната среща от 26-
27.02.2021 г. ръководителите на страните-членки 
на ЕС заявиха необходимостта от засилването на 
военната автономия на Съюза. Председателя на 
Европейския съвет Шарл Мишел  заяви „Искаме 
да действаме по-стратегически, за да защитаваме 
нашите интереси и да насърчаваме нашите цен-
ности…Искаме да задълбочим сътрудничеството 
в сигурността и отбраната между нашите страни 
членки. Искаме да увеличим инвестициите в от-
браната. И искаме да подобрим цивилния и во-
енния капацитет и оперативната готовност.“ Ва-
жно е да се подчертае, че въпреки сериозните 
проблеми – усложняващата се епидемична обста-
новка и съпътстващите икономически трудности 
се поставят сравнително кратки срокове (особе-
но за ЕС). В изявлението си Мишел посочва: „На-
дяваме се да одобрим Стратегическия компас до 
март 2022 г. Ще продължим да правим редовно 
преглед на сигурността и отбраната на равнище 
Европейски съвет“. Интересно е да се отбележи, 
че по време на разговорите с генералния секретар 
на НАТО Йенс Столтенберг и поемането на вза-
имни ангажименти към формулираните заплахи 
и предизвикателства, при които Европа е готова 
да бъде силен и надежден партньор се разглеж-
дат и сценарии, при които Алианса не е ангажи-
ран, но „ЕС е призован“, визирайки се мисиите 
на Съюза или на ООН, което се подчертава от 
председателката на Еврокомисията Урсула фон 
дер Лайен. Именно в този контекст тя представя 
необходимостта от изграждането на Европейски 
съюз за отбрана, който да стъпи на Постоянното 
структурно сътрудничество (ПСС) и да си изгра-
дим „военен капацитет като европейци“.

ЕС с 510 мил. население на 4 млн. км2 площ., с  
€16,4 млрд. БВП, 15% от износа и 25% от вноса на 
света, от висотата на своята история, култура, и со-
циални постижения за да гарантира днес бъдеще-

то си трябва да има необходимите способности да 
защити достиженията си. Ноам Чомски формули-
ра два основни проблема пред човечеството – кли-
мата и ядрените оръжия „Както несъмнено знаем, 
изправени сме пред някои от най-съдбоносните 
решения в човешката история. Многобройни про-
блеми очакват своето решение, но два се открояват 
със своята значимост: разрушаването на околната 
среда и ядрената война. За първи път в историята 
сме изправени пред възможността да унищожим 
перспективите за нормално съществуване, и то не 
в далечно бъдеще. Дори само поради тази причина 
е задължително да разсеем идеологическите обла-
ци и да подходим честно и обективно към въпро-
са как се вземат политическите решения и какво 
можем да направим, за да ги променим преди да е 
станало прекалено късно“ 5

През януари на Световният икономически фо-
рум в Давос се поставиха въпросите за все по-не-
отложните глобални предизвикателства, като 
съживяването на икономиката, борбата с измене-
нието на климата, премахването на неравенства-
та и възобновяването на сътрудничеството между 
държавите. Един от изводите, които с основание 
се констатираха беше, че едва ли има световна те-
ма, която да се разисква и да получи своето реше-
ние без Европа(все още). Единствения слаб пункт 
в портфолиото на ЕС (засега) са реалните отбрани-
телни способности, при наличие на един наисти-
на огромен икономически и технологичен потен-
циал. Това още веднъж потвърждава правилността 
на последните действия на ръководството на Съ-
юза за форсиране на усилията в посока на изграж-
дането на Европейска отбранителна общност и ев-
ропейска армия.
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