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Въведение и актуалност на проблема 

Европейският съюз е безспорно един значим актьор на международната сцена, 

но невинаги успява да провежда ефективна обща външна политика и политика за 

сигурност, което го поставя пред редица предизвикателства. Важността и актуалността 

на изследвания проблем се обуславят от необходимостта Европейският съюз да 

провежда ефективна външна политика по целия спектър, която в допълнение към 

предпочитания мултилатерализъм, основан на конструктивистки и постмодерни 

либерални възгледи, да следва, там, където е необходимо, и един структурен 

реалистичен подход, базиран на анализ на балансите и заплахите в международната 

система, използвайки при нужда средствата на принудата и упражняването на сила. 

Интересът към темата на настоящото изследване беше провокиран от 

убеждението, че постмодерна Европа, която се (само)възприема и (само)представя за 

глобален играч, систематично е неспособна и неефективна в провеждането на общата 

си външна политика и политика за сигурност. В Европа има деклариран стремеж 

Съюзът да бъде суперсила, но от събитията през последните двадесет години става 

ясно, че не може да провежда реалистична външна политика и да проектира ефективно 

сила в конфликтни райони по света, за да постигне този заявен статут. 

Настоящият труд адресира проблема за необходимостта от провеждане на 

реалистична европейска външна политика, базирана на способност за упражняване на 

сила, повлияна от анализа на структурата на света и съществуващите международни 

кливиджи, които формират новия световен ред. 

 

Цел, изследователски въпрос, хипотези, променливи, методология и 

аналитичен подход 

Цел на настоящата разработка е да разкрие и обоснове чрез един теоретичен 

подход, подкрепен от исторически и настоящи примери, необходимостта от 

реалистичен подход в европейската външна политика и международни отношения, 

търсейки аргументи в базираната на кливиджи структура на съвременния световен ред 

и властовото (анархистично или йерархично) разпределение в него. Това следва да 

покаже, че в очертаващата се многополюсна структура на новия световен ред и 

конкурентни модели за организация на света, и под натиска на структурните влияния  в 

международната система, Европейският съюз трябва да има способността да води 

широкоспектърна и ефективна външна политика, която освен на мултилатерализъм 

трябва да се основава и на реализъм и възможности за упражняване на сила. 
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Европейската външна политика в настоящия момент трябва да отговори на 

заплахите за сигурността, пред които е изправена Европа, като тероризма, проблемите, 

произтичащи от държави с разпадащи се политически системи, регионалната 

нестабилност, миграцията и пр. За да се справи с тези заплахи Европейският съюз 

трябва да разполага както с ,мека’, така и с ‘твърда’  сила, с една комбинация от 

политически и икономически инструменти, допълнени със способност за упражняване 

и проектиране на сила, като част от инструментариума на една реалистична политика, 

повлияна от структурните фактори на съвременната световна система. 

Основният изследователски въпрос, произтичащ от тази цел, е дали и доколко 

ЕС, един безспорно значим актьор на световната сцена, може да се превърне в 

суперсила или велика сила, без да има способност да води реалистична и ефективна 

външна политика, основана на баланс на силите в новия световен ред, или ще остане 

просто важен регионален актьор с аспирации, амбиции и очаквания, несъвместими с 

неговия статус и капацитет, но без реални възможности за световно лидерство. 

Накратко, въпросът се свежда до това дали без реализъм в европейската външна 

политика Европейският съюз би могъл да се превърне от голям актьор в световна сила. 

Без такъв подход ЕС не би могъл да участва в световното преразпределение на 

балансите между големите актьори като САЩ, Русия и Китай – все страни разполагащи 

със значителен потенциал за провеждане на силова политика, поради липсата на 

реалистичен компонент в неговата външнополитическа стратегия и доктрина. В 

структурата на новия световен ред и при невъзможността на този етап от развитието на 

света да се постигне световно правителство, времето за реализъм изглежда още не е 

отминало. 

Авторът предлага четири хипотези, които по същество представляват отговори 

на централния въпрос: 1) основаният на конструктивистки принципи и либерални 

институции европейски мултилатерализъм е ефективен подход за провеждане на 

външна политика и политика на сигурност при отсъствие на заплаха или конфликт с 

използване на твърда сила; 2) европейският мултилатерализъм е ефективен, когато е 

насочен към по-слаби и зависими от икономическите помощи на Съюза страни, или 

когато обменът на ползи е със страни с демократични режими на управление; 3) 

структурата на новия световен ред е формирана от големи международни кливиджи, 

които са в основата на съвременния световен ред; в тази структура съществуват 

паралелно зони на йерархия (със структурирани властови взаимоотношения) и зони на 

анархия, като презумпцията е, че състояние на анархия може да съществува между две 
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или повече йерархични системи; и 4) при съществуваща заплаха или конфликт, 

неспособността за провеждане на реалистична външна политика създава структурен 

дисбаланс, който поставя ЕС в асиметрична позиция спрямо по-реалистично 

ориентираните актьори. 

В така изведените хипотези общата основа е залагането на реализма като подход 

в международните отношения и сигурността. В настоящия труд това поставя 

структурата на международната система като независима променлива, която влияе 

върху зависимата променлива – поведението на актьорите в международната система, 

и техните външнополитическите решения и действия, вследствие на външните 

структурни влияния. Често пъти се спори дали един компонент в дадена причинно-

следствена връзка е независима или зависима променлива. Този спор е безполезен, 

защото в повечето случаи не става дума за свойствена независимост, а за задаване на 

различни въпроси. Структурата на международната система е независима променлива, 

когато зададем въпроса какво прави тя и как влияе върху поведението на актьорите и 

външнополитическите решения. Ако вместо това зададем въпроса какво влияе върху 

структурата и как тя се формира, тогава тя може да се третира като зависима 

променлива. Всъщност, така поставените въпроси отразяват двупосочността на 

взаимното влияние във връзката между актьор и структура. 

Тъй като настоящото изследване няма за цел да търси количествено измерение 

на темата за външната политика на Европейския съюз, тоест не да използва числа и 

статистически методи, в методологичен план следвам методиката за провеждане на 

качествено изследване, базирана на дескриптивни и причинно-следствени изводи. 

Качественото изследване покрива широк кръг от подходи, но по дефиниция никой от 

тези подходи не се основава на числови измервания. 

Подходът в дисертацията е теоретичен и няма за цел да изследва микронивото 

на европейската външна политика: начините за вземане на решения, 

институционалните фактори, или интересите на страните-членки и взаимодействията 

между тях. Разглеждам въпроса от макронивото на структурния реалистки анализ на 

съвременната международната система. С цялостното концептуализиране на 

различните теории за международните отношения и структурния анализ на новия 

световен ред се придържам към един реалистки подход в опит да обоснова 

необходимостта от проектиране на сила и сигурност в международната система, като 

едно условие за провеждане на ефективна външна политика. 
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Въпреки на места нормативния и философски аспект на засяганите теми, в 

настоящото изследване не се стремя да създавам някаква грандиозна теория за 

европейската външна политика, а такава обобщаваща теория досега не е успял да 

създаде никой от известните изследователи в областта. По-скоро ще се вмествам в 

логиката на средните по обхват теории за европейската външна политика. Тъй като 

много от най-важните въпроси, отнасящи се до политическия живот, са по-скоро 

философски, отколкото емпирични, този труд е в областта на качествените, а не на 

количествените изследвания, като в него има съществен нормативен елемент, съчетан с 

дескриптивни обяснения, както на фактологията, така и на научно-изследователския 

принос. Поради ограниченията на дисертацията разглеждам предимно политическите 

аспекти на външната политика на Европейския съюз и на сигурността като едно от 

нейните измерения, макар че много от анализаторите са на мнение, че икономическите 

аспекти не могат да бъдат отделяни от политическите. По тази причина се позовавам, 

където е необходимо, и на икономическите аспекти, които често са в основата на 

политическите действия, за постигане на една по-пълна цялост на анализа в настоящия 

труд. 

Разглежданият период обхваща времето след падането на комунизма в 

Югоизточна Европа до наши дни. Това е период, в който ЕС се опитва да действа 

повече като самостоятелен играч поради възможността, предоставена от новата 

структура на международната система; в периода преди 1989 г. неговата външна 

политика е изцяло функция на американската външна политика - следствие от 

противопоставянето между Запада и комунистическия блок. 

 

Глава 1: Преглед на литературата 

Тъй като изследователите имат тенденция да подбират факти и литература, 

които потвърждават техните собствени тези, разработката прави разширен преглед на 

литературата в опит да обхване максимално широк кръг от гледни точки в научния 

дебат за външната политика на ЕС като форма на баланс на едно такова естествено 

подбиране на аргументация в защита на собствената авторова теза в рамките на 

изследването. В обзора на литературата са разгледани голям брой автори и техните 

многообразни подходи и концептуализации за външната политика на Европейския 

съюз. 

През 70-те и 80-те години на миналия век европейската външна политика не е 

фокусирала академичния и изследователски интерес в много голяма степен, но тогава 
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се поставя началото на нейното по-задълбочено изучаване. Интересът към външната 

политика на ЕС се задълбочава през 90-те години със създаването на Общата външна 

политика и политика за сигурност, когато са написани някои от фундаменталните за 

дисциплината трудове, а през последните няколко години се наблюдава още по-

засилено внимание към тази сфера на европейската политика. Този интерес е 

провокиран от факта, че все още има основни въпроси относно ролята на Европейския 

съюз в света, на които трябва да бъде даден отговор. 

Въпреки засилената изследователска дейност, натрупването на знания в тази 

област е все още твърде малко. Не се отделя достатъчно внимание на големите въпроси, 

пред които са изправени анализаторите, а също и на отговорите, предложени в 

научната литература. В допълнение към това все още е налице голяма необходимост от 

повече съществен емпиричен анализ, който да има историческа дълбочина. 

Литературата, която разглежда мястото на Европейския съюз в световната политика, 

изследва различни нейни аспекти, като адресира широк кръг от въпроси, но акцентира 

върху някои повече, отколкото върху други. С други думи, тя е разделена по категории, 

които поставят фокуса върху подробностите от съвременното развитие в рамките на 

микроизследвания с ограничен обхват, или пък обхваща изследванията на учени, които 

работят в рамките на една и съща теоретична традиция. 

В научната литература дебатът се концентрира в две основни направления. 

Първо, той разглежда международната роля на ЕС като дава различни определения за 

това каква сила е той: суперсила в процес на изграждане (Йохан Галтунг), мека сила 

(която кооптира, вместо да принуждава – Джоузеф Най), гражданска сила (използва 

граждански средства за убеждаване, следвайки граждански цели, чийто процес на 

провеждане на външна политика е предмет на демократичен контрол и обществено 

наблюдение – Франсоа Дюшен, Керън Смит), нормативна сила (способността да 

оформя концепции за това, какво е нормално в международната политика -  Йън 

Менърс), интелигентна сила (Бенита Фереро – Валднер), образцова сила (Дейвид 

Милибанд). Ейдриан Хайд-Пайс нарича ЕС трагичен актьор, поради противоречията, 

които се съдържат в идеята за Европа като етична сила. 

Второ, голяма част от научната литература се опитва да категоризира 

идентичността на ЕС и се фокусира върху това какъв международен актьор е той и 

каква е неговата роля, а не върху неговата външна политика, крайния резултат от нея и 

нейната ефективност. Много малко място е отделено на структурните характеристики 

на международната система, които формират поведението на актьорите. Повечето 
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анализатори обръщат внимание на ролята на ЕС като международен актьор, на 

процесите, които структурират тази роля, и на характера на неговата външна 

идентичност. В доста по-малка степен фокусът пада върху крайния резултат от 

политиката и нейната ефективност, както и върху причините, които оказват влияние 

върху (понякога) слабото представяне на актьора (ЕС) в тази му роля и бележат 

неговата външнополитическа ефективност/неефективност. 

Две много важни концепции са разработени, за да очертаят международната 

роля на ЕС: разглеждането на Съюза като 1) актьор на международната сцена 

(actorness) и 2) присъствие  (presence). Първата разглежда ЕС като движещ се в посока 

на добиване на пълните характеристики, които има държавата като международен 

актьор, докато втората го квалифицира като развиващо се и добиващо все по-голямо 

значение присъствие в международната система. Съществува и друга интерпретация, 

която разглежда самия Европейски съюз като един процес, който го структурира във 

вътрешен план и влияе върху неговата външна среда. Веселс и Регелсбергер отбелязват, 

че докато повечето анализатори са съгласни, че Съюзът е някакъв вид глобален актьор, 

то съществуват различни мнения относно качеството на ‘актьорството’ и истинската му 

идентичност. 

Терминът ‘европейска външна политика’ също не е много ясно определен. 

Според някои учени той обхваща всички международни действия на Европейския съюз, 

докато според други той е синоним на Общата външна политика и политика за 

сигурност (ОВППС). Други определят три вида преплитащи се външни 

взаимоотношения или три форми на европейската външна политика: традиционната 

национална външна политика (тоест, външната политика на страните-членки), 

външната политика на ЕС, заложена в договорите във връзка с ОВППС и ЕПСО, и 

външните отношения на Общността, които се фокусират главно върху отдавнашните 

икономически външни отношения и политиката за развитие. Ключова изследователска 

задача за анализаторите е да установят степента, в която тези форми се преплитат и си 

взаимодействат. 

За разлика от авторите, които подкрепят концепцията за гражданската сила, още 

през 1982 г. Хедли Бул твърди, че е необходимо силата да се основава на военна мощ. 

Според него, без заслужаващо доверие военно измерение, ЕО няма да стане актьор в 

международната политика. Стелиос Ставридис пък се стреми да докаже, че по-късното 

придобиване на военна сила от страна на ЕС не прави концепцията за гражданската 

сила по-малко валидна. Той е на мнение, че Съюзът трябва да притежава военни 
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средства, за да бъде гражданска сила, защото само чрез притежанието на военна сила 

могат да бъдат следвани граждански цели. Силата може да бъде необходима за 

насърчаване спазването на човешките и демократичните принципи, като ЕС не би 

трябвало да се колебае да я използва за тези цели. 

Една от основните идеи, която дава рамка за измерване процеса на промяна в 

европейската външна политика, а оттам и за определяне и оценяване на 

международната роля на ЕС, е концепцията на Кристофър Хил за разминаването 

между възможности и очаквания при провеждането на европейската външна 

политика. 

Няколко автори са основни за общата концепция на дисертацията, като различни 

аспекти от техните идеи са разгледани както в настоящата глава, така и в рамките на 

изложението на същинската аргументация на авторовите тези в следващите глави. 

Робърт Купър разглежда европейската външна политика в рамките на 

очертаните от него три зони на новия световен ред: 1) постмодерни, характеризиращи 

се с размиване на разликите между вътрешните и външните работи, взаимна намеса в 

традиционните вътрешни работи и взаимно наблюдение, отхвърляне на използването 

на сила при противоречия и последваща ги кодификация на правила на поведение, 

намаляващо значение на границите и сигурност, основаваща се на прозрачност, 

взаимна откритост, взаимна зависимост и взаимна уязвимост; 2) модерни - класическата 

международна система, националната държава запазва своя монопол върху 

използването на сила и е готова да я използва срещу друга държава, редът в тази зона 

на света се поддържа само посредством баланс на силите или наличието на някоя 

хегемонистична сила; признаване на държавния суверенитет и логически следващото 

го разделение на вътрешните и външните работи, където съществува забрана за външна 

намеса във вътрешните работи на друга страна); и 3) предмодерни – държавите са 

загубили своята легитимност и впоследствие - монопола си върху използването на 

сила. Там има смут и безредие. Купър предлага и две идеи, според които страните в 

постмодерната зона трябва да действат в международната система: двойни стандарти 

(в постмодерния свят се следват законите и политика на открита кооперативна 

сигурност, извън него – придържане към по-старите методи на силата) и либерален 

империализъм (който е съвместим с човешките права и може да донесе ред и 

организация). 

Робърт Кейгън разглежда силата и слабостта в контекста на мястото и 

поведението на САЩ и Европейския съюз в международната система, като използва 
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метафората за американците които са от Марс и европейците, които са от Венера. 

Според него европейските политици наблягат на процеса, отколкото на резултата, като 

вярват, че в крайна сметка процесът ще се превърне в съдържание. ЕС практикува 

стратегията на слабите, следствие от психологията на слабостта. Налице е раздвоение 

между стремежа ЕС да бъде равен по ранг и влияние на САЩ в световните дела, но 

неуспявайки в това зависи от Америка, която му осигурява чадър на сигурността. 

Марк Платнър извежда своите тези от анархията в международната система и 

естественото състояние (света на джунглата при Купър). Той определя два типа 

мултилатерализъм – стар и нов, изразяващ се в дистинкцията между стария либерален 

интернационализъм и новия глобализъм. Платнър застъпва идеята, че суверенитетът и 

демокрацията изискват съществуването на националната държава, която има и ясна 

териториалност. От тази гледна точка пред Европейския съюз има две възможности – 

да остане една междуправителствена организация или да се превърне във федерална 

държава. 

Ян Зиелонка характеризира европейската външна политика като „европарализа”, 

поради неуспеха на провеждането на заложените в Договора за Европейския съюз 

начала в сферата на външната политика и сигурността. Според него, новопоявяващата 

се европейска политическа система наподобява на някакъв вид нео-средновековна 

империя, с една полицентрична система на управление, множество от припокриващи се 

юрисдикции, изключителна културна и икономическа хетерогенност, неясни граници и 

разделен суверенитет. Той определя парадоксите на европейската външна политика - 

нормативна привлекателност, контрастираща със слабостта му да действа, породена от 

балансирането между неопределеността и прямотата; неговата способност да се 

изправя пред предизвикателствата на модерността, контрастираща със слабостта му, 

когато трябва да се справя с предизвикателствата на предмодерната политика в региони 

като Близкия изток и Балканите; и дисхармонията между процесите на задълбочаване и 

разширяване на Съюза, когато е необходимо да следва своите външни и вътрешни 

цели. 

 

Глава 2: Теоретизация и практика на европейската външна политика 

В научната литература съществува набор от теории и концептуални модели, 

които се опитват да обяснят процесите в съвременния свят и ролята на различните 

актьори – държави, междуправителствени организации, неправителствени организации, 

мултинационални корпорации – в провеждането на външната политика. Доминиращите 



12 
 

теоретични школи в международните отношения са реализъм, либерализъм и 

конструктивизъм, но съществуват и различни други вариации. Тези доминиращи школи 

не могат да твърдят, че дават верен отговор за всичко и във всяка ситуация, която 

трябва да се анализира с тяхна помощ. Често пъти дадена теория може да бъде 

приложена към една ситуация или един контекст, а към други не, или пък анализът 

може да изисква комбинация от две или повече теории. Търсенето на валидни отговори 

и заключения за неспособността на Европейския съюз да се превърне от значим актьор 

в световна сила се базира на операционализация на теоретични конструкти, което 

налага необходимостта от един преглед на основните теории в контекста на ЕС. 

Съществуват различни теоретични модели, които се стремят да обяснят 

външната политика на Европейския съюз - от сферите на сравнителната политология, 

международните отношения и външнополитическия анализ. 

Моделите, които се основават върху теориите за международните отношения, 

разглеждат Европейския съюз като форма на сътрудничество между държавите, които 

го съставляват. Тези теории разглеждат естеството на отношенията между държавите и 

могат да бъдат разграничени една от друга според допусканията, които правят по 

отношение на природата на международната система. Основната разлика между 

теориите е, че едните – например рационалистките, либералните и институционалните 

– предполагат, че сътрудничество между държавите е възможно, докато тези, които се 

основават на реализъм, че такова сътрудничество не е възможно. Общото между 

горните подходи е приемането на факта, че не може да съществува световно 

правителство, основаващо се на принудителен авторитет над суверенните държави, 

както и че международната система е фундаментално различна от всяка 

вътрешнополитическа система. 

До времето, когато самият ЕС би се превърнал в държава и заеме мястото си в 

международната система, той остава един сбор от държави, които работят заедно в 

тясно сътрудничество, посредством правно-обвързващи договори, които остават 

неприведени в действие от един хегемонистичен авторитет, който в международната 

система представлява еквивалентен авторитет на този на правителство, с неговите 

институции на съдилища, полиция и затвор. Поради това, теориите за международните 

отношения разглеждат Европейския съюз или като сбор от държави, или като sui 

generis актьор в международната система,  който представлява нещо повече от 

договорната сума на съставляващите го части. Тук авторът на настоящия труд прави 

предположението, че в съответствие с класическите концепции за естественото 
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състояние, страните-членки на ЕС, подобно на индивидите, които създават 

политически организираните общества, се обвързват в една общност с цел оцеляване и 

сигурност. Това показва, че реалистките интерпретации имат своето сериозно 

основание и научна стойност при разглеждането както на европейската интеграция по 

същество, така и на външнополитическия продукт, който ЕС произвежда като общо 

действие на страните-членки и като унитарен актьор. 

Моделите от сравнителната политология се изграждат върху схващането, че 

политиката съществува в сферата на държавата, и че ЕС може най-добре да бъде 

разбран като една конструкция, чиито основи са в държавите-членки. От съществена 

важност е как Съюзът да изглежда легитимен в очите на европейските граждани, тъй 

като ЕС е възприеман като политически проект, чиято цел е да увеличи сигурността и 

благоденствието на населението на държавите-членки. За разлика от подходите, 

основаващи се върху теориите за международните отношения, които разглеждат 

отношенията между държавите като продукт на структурните напрежения, 

произтичащи от международната система, подходите, основаващи се на сравнителната 

политология, разглеждат държавните политики и отношенията към други страни като 

произтичащи от вътрешнополитическите процеси. 

Външнополитическият анализ, разглежда действията на актьорите в 

политическия процес, тоест той представлява фокусирана върху актьорите теория. ВПА 

изучава тези взаимодействия, вътрешнополитическите обстоятелства, които ги 

предизвикват, ефекта на системата и нейните структури върху тях, от една страна, и 

тяхното влияние върху системата, от друга. Той е ценен, защото е свързваща 

дисциплина, която трансформира абстрактната теория в конкретни проблеми; той 

свързва микронивото на политиката с макронивото на международната система. 

Трите основни теории (и техни вариации), върху които се гради в основата си 

теоретичната обосновка на дисертацията, са реализъм/неореализъм, 

либерализъм/неолиберализъм и конструктивизъм. 

Една от основните теоретични школи при изучаването на международните 

отношения е реализмът (и неговата неореалистка интерпретация). Той е най-добре 

познатият подход в международните отношения, но същевременно и най-силно 

критикуваният. Реализмът постулира, че държавите се намират в система на анархия, 

като отношенията между тях се свеждат до постоянна борба за власт и надмощие. Той 

подчертава ограниченията, които структурата поставя върху поведението на актьорите. 

Това се допълва от пълния прерогатив на държавата в осигуряване на оцеляването, 
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както и от естествения стремеж към баланс на силите и запазване на ред в системата. 

Реалистичните предположения не допускат промяна в системата,  тъй като на всяко 

излизане от състоянието на анархия, като въздигането на някоя хегемонистична сила, 

се противопоставя някакъв баланс на силите, което прави теорията статична и 

неисторична. Реализмът отдава голямо значение на силата в един опасен, 

непредсказуем свят. Поради конфликтността на интересите, които не са допълващи се, 

политиката между държавите е игра с нулев резултат. В реалисткия дискурс 

мултилатералните институции като ООН и ЕС са инструменти на предпочитанията на 

държавите, а не ограничение на властта им. 

Неореализмът или структурният реализъм – съвременната версия на реализма, 

който е водещ в разбиранията и аргументацията на настоящата дисертация – е 

формулиран от Кенет Уолц в края на 70-те години, за да преодолее някои от 

съществуващите недостатъци на реалисткия подход. Той разглежда международната 

система като баланс на силите със своя собствена логика – логиката на анархията. В 

този смисъл неореализмът предполага, че политиката на баланс на силите надделява 

винаги, когато системата е в състояние на анархия и съставните й части желаят да 

оцелеят. Уолц определя три посоки на обяснение на международните отношения: 1) 

обяснения от първи порядък – обяснява причините за международните последствия с 

природата и поведението на хората; 2) обяснения от втори порядък – поставят 

причините във вътрешната структура на държавата; 3) обяснения от трети порядък – 

търсят причините вътре в международната система, което е в основата на структурния 

подход на реализма. Националният интерес се определя с оглед сигурността на 

държавата, която е рационален актьор и се стреми към максимизиране на сигурността в 

условията на дадено относително равновесие между държавите. Структура на 

международната политика е анархистична, поради което оцеляването е основен мотив 

на държавите и те се уповават в собствените си сили (самопомощ). 

Европейският съюз от гледна точка на реализма се разглежда като отговор на 

държавите на структурния натиск на международната система чрез създаването на нов 

блок на силите, но реалистките интерпретации се различават по въпроса защо 

съществува той и защо води своя външна политика. От една страна, реализмът 

разглежда ЕС като сбор от държави, които остават фокусирани върху своя най-

съществен национален интерес – националната сигурност, както и че 

междуправителствената структура на ОВППС не ги възпира по някакъв съдържателен 

начин да действат индивидуално, когато решат. Алтернативното обяснение е, че 
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Съюзът се превръща в международен актьор, за да се противопостави и съперничи на 

хегемонистичната доминация на Съединените щати. В международната система той 

действа според нейната структурна максима за баланс на силите, което се илюстрира от 

постепенното преминаване към създаването на военни сили на ЕС. 

Либерализмът е теория, според която международните отношения са движени 

от икономическа взаимозависимост между страните в света, с други думи - свежда се 

до международна политическа икономия. Външноикономическата политика на 

Европейския съюз се основава именно на такъв либерален подход. Тази школа не 

разглежда държавите като унитарни действащи лица, а счита, че техните 

предпочитания се формират чрез конкуренция между идеологии и 

вътрешнонационални интереси. Либералите твърдят, че е възможно по-силно 

сътрудничество в международната система, както и изграждането на международни 

институции, което произтича от това, че държавните интереси са обусловени 

икономически, а взаимната зависимост в икономически аспект нараства с процеса на 

глобализация. Изследователската програма на неолиберализма обръща много повече 

внимание на ролята на институциите за сътрудничеството между държавите. 

Институционалните фактори играят голяма роля при обяснението на различните 

политики на ЕС и тяхната ефективност, включително и на неговата външна политика. 

Действията на Съюза в сферата на външната политика и политиката за сигурност се 

определят от неговата външноикономическа политика, като либералите очакват 

предпочитанията на страните-членки във външната политика да се променят, а не да са 

стабилни, както е при реализма. 

Конструктивизмът разглежда международните отношения като движени от 

културни и идеологически сили, за разлика от рационалистката основа на неореализма, 

или утилитарната основа на либерализма. Основното конструктивистко твърдение в 

сферата на идеите не е, че идеите са по-важни от властта и интереса, или че са 

автономни от тях, а по-скоро, че властта и интересът се създават по силата на идеите. 

Така материалната сила и държавният интерес се формират от идеи и социално 

взаимодействие. Според конструктивиста Александър Вендт, анархията е това, което 

държавите правят от нея. Идеологическите и културни норми са от значение, а 

актьорите не са строго рационални, защото имат задръжки от психологически или 

нормативен характер, и техните предпочитания и поведение еволюират вследствие на 

социализацията. Режимите за сигурност представляват набор от правила, което свързва 

конструктивизма с базирания на норми, правила и институционализация на 
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отношенията мултилатерализъм. Мултилатералният подход при повеждането на 

външната политика на ЕС на включване на международната общност в световните дела 

в значителна степен е продукт на ролята на идеите и социалните взаимодействия между 

държавите. В този смисъл идеите и ценностите, които са в основа на конструктивизма, 

представляват основен фундамент на европейската външна политика. 

Анализът на конструктивисти като Вендт е системен. Те се фокусират върху 

взаимодействията между държавите в международната система и значението на 

международната среда при формирането на идентичността на държавите, като 

пренебрегват ролята на вътрешнополитическите фактори. Други конструктивисти като 

Питър Каценщайн и Тед Хопф акцентират върху вътрешнополитическата среда, като се 

опитват да видят основното конструктивистко твърдение за значимостта на културата, 

нормите и идентичността през призмата на националната сигурност и 

вътрешнополитическите норми. Те развиват конструктивистки аргументи за ролята на 

вътрешнополитическите норми в сферата на националната сигурност и анализират 

вътрешнополитическата нормативна структура, която допринася за определянето на 

интересите, които формират националните политики за сигурност и световната 

несигурност. Отговорът на въпроса кои са врагове и приятели започва у дома, или 

казано с други думи, идентичността на държавата се създава от взаимодействието й с 

нейното собствено общество. 

В случая с Европейския съюз, според автора, се наблюдава именно такова 

проектиране отвътре - навън на неговата идентичност, ценности и норми в 

международната система (разширяване, политика на съседство и пр.), които се явяват 

интервенираща променлива, чиито характеристики са каналът, по-който независимата 

променлива оказва влияние върху зависимата променлива в причинно-следствената 

връзка между актьор и структура. Конструктивистките основи (в смисъла, който 

придават Каценщайн и Хопф) на европейската идентичност определят предпочитаните 

мултилатерални механизми и представляват „каналът”, по-който се определя един 

либерален подход във взаимоотношението между променливите в посока от актьора 

към системата. В случая поведението във външнополитически план на ЕС, целящо да 

формира международната среда, се явява независима променлива, която оказва 

формиращо въздействие върху структурата. Това е причинно-следствената връзка на 

поведението на една гражданска, постмодерна сила, за каквато се счита Съюзът, чиято 

идентичност е основана на конструктивистки принципи и либерални мултилатерални 

механизми. Като преимуществено основава взаимовръзките между независимата и 
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зависимата променлива на такъв тип причинно-следствена логика, ЕС всъщност 

отхвърля възможността да провежда реалистична политика, лишавайки се от 

инструменти, които все още се използват от съперничещите си големи сили, което го 

поставя в асиметрична позиция спрямо тях. За разлика от реализма, който дава 

първостепенно значение на структурата, основаният на  конструктивистки принципи и 

либерални институции европейски мултилатерализъм е фокусиран върху актьора и 

неговата формираща роля върху системата, посредством налагане на принципите и 

ценностите му. 

Авторът разглежда и взаимоотношенията между агенция и структура, като 

подкрепя идеята за двупосочното влияние на структурите (средата) и агенцията 

(актьорите) в международните отношения. По същество проблемът ‘агенция-структура’ 

отразява разликата между анализа на дадена система и анализа на нейните съставни 

части. Според Александър Уендт, агенцията и структурата са взаимно съставни, но 

онтологически различни единици. Всяка е по някакъв начин следствие на другата, тоест 

те са съобусловени. 

Основен обект на изследване в дисертацията е европейският 

мултилатерализъм, който според автора е основан на конструктивистки принципи и 

норми и либерална институционална практика. Мултилатерализмът е предпочитаната 

външнополитическа стратегия на Европейския съюз, която има пряко отношение към 

ефективността на неговата обща външна политика и политика за сигурност и към 

отказа от упражняване на сила - продукт на специфична конструктивистка политическа 

култура, основаваща се на норми, ценности и международния закон, с подчертано 

предпочитание към преговорите, компромиса и добродетелите на договорените 

ограничаващи условия. 

Авторът прави кратък исторически преглед на мултилатерализма и разглежда 

неговата теоретична концептуализация и типологизация. Като термин той все още не е 

добре концептуализиран и се използва за описване на различни модели и форми на 

международно сътрудничество и институции, с които да се ограничи или замени 

анархията. Терминът няма ясна и универсална дефиниция и може да покрие един 

широкообхватен спектър от практики и подходи. Мултилатерализмът може да се 

изгражда и като аналитичен инструмент и като организационен принцип. 

В научната литература най-често се цитират трудовете на Робърт Киохейн и 

Джон Ръги. За Киохейн мултилатерализмът е „практиката на координиране на 

национални политики в групи от три или повече държави, посредством ad hoc 
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споразумения или институции”. Той разглежда мултилатерализма като институции, 

включващи държави. Тези институции представляват „непроменливи набори от 

правила, които ограничават действия, формират очаквания и определят роли”. Като 

представител на школата на либералния институционализъм той се фокусира основно 

върху институционалните характеристики на мултилатерализма, който той дефинира 

като „институционализирано колективно действие, включващо обусловен набор от 

независими държави. Истински мултилатералните организации са отворени към всички 

организации, които покриват специфични критерии. Правилата на мултилатералните 

организации са публично известни и съществуват за значителен период от време. 

Мултилатералните институции по подразбиране вземат формата на международни 

режими или бюрократични организации. 

За разлика от Киохейн, дефиницията на Ръги освен институционален има и 

нормативен характер. Той дефинира мултилатерализма като „институционална форма, 

която координира отношенията между три или повече държави на основата на общи 

принципи за поведение…, които определят подходящото поведение за дадена 

категория действия, без отношение към специфичните интереси на страните или 

стратегическите нужди, които могат да съществуват  във всеки конкретен случай”. В 

един по-широк смисъл мултилатерализмът може да бъде определен като международно 

сътрудничество между повече от две държави, с което трябва да се разрешават 

международни проблеми и конфликти, появили се в резултат от предполагаема или 

съществуваща анархия в международната система. Характеристиките, които отличават 

мултилатерализма от други форми на международни отношения като билатерализъм 

или империализъм са: 1) генерализирани принципи на поведение (подходящо 

поведение за определена категория от действия, без значение от партикуларистичните 

интереси на участващите страни); 2) неделимост (специфична социална конструкция, 

която може да приема много форми, но във всички случаи съставлява както 

географския, така и функционалния обхват, в рамките на който се разпростира 

съотношението между цената и ползите, когато предприетите действия засягат 

колективната цялост); и 3) дифузна реципрочност (членовете на колективната цялост 

очакват да извлекат полза от мултилатерализма в дългосрочен план и по редица 

въпроси, тоест да получат приблизителна равностойност на ползите като цяло и във 

времето). 

Мултилатерализмът приема различни форми, поради което можем да говорим за 

различни видове или разновидности на многостранността. Питърсън et al например 
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определят три категории мултилатерализъм – институционализиран, кристализиращ и 

аспириращ. Според различните нива на международен ред мултилатерализмът може да 

бъде системен, основополагащ и договорен. Джон ван Уденарен говори за 

дисфункционален мултилатерализъм, който най-общо се свързва с целенасочени 

нарушения на мултилатералните споразумения. Марк Платнър разделя 

мултилатерализма на стар и нов, разглеждан като различие между стария „либерален 

интернационализъм” и новия „глобализъм”. 

Интересно разграничение между старата и нова форма на мултилатерализъм 

прави Люк ван Лангенхофе. В очертаващия се многополюсен международен ред и 

поради необходимостта от трансформация на сегашната мултилатерална система се 

случва преход от мултилатерализъм 1.0. към мултилатерализъм 2.0. При 

мултилатерализъм 1.0 основните актьори в междудържавното пространство на 

международните отношения са държавите, националните правителства играят главната 

роля, междуправителствените организации са само зависими агенти, чиято свобода на 

действие се простирам дотам, докъдето им позволят държавите, а суверенитетът е 

основополагащ принцип в международните отношения. При мултилатерализм 2.0 се 

следва един бюрократичен идеал към изграждане на мрежови организации, по подобие 

на Световната интернет мрежа (има и други актьори освен суверенните държави, които 

играят роля и дори отправят предизвикателство към представата за суверенитет). 

Предполага се, че двете разновидности ще продължат да съществуват паралелно, а 

дори и че напълно завършена версия 2.0. едва ли ще се появи. 

Легитимността представлява едно от предизвикателствата пред 

мултилатерализма през настоящия век. Съществен въпрос е кой е гласувал за такива 

организации, за да ги легитимира като представителство на интереси наред с 

държавните (които в демократичните страни произтичат от легитимността на 

управлението, дадена от избирателите). Друг важен изследователски въпрос при 

изучаването на мултилатерализма е за връзката между него и демокрацията. 

Многостранни подходи могат успешно да бъдат следвани и прилагани от 

недемократични държави като Китай например, а същевременно, често едностранният 

подход на хегемон като САЩ не променя  характера на държавното му управление, 

което притежава всички атрибути на либералната демокрация - т.е. между 

многостранност и демокрация не може да се слага знак за равенство. Други считат, че 

мултилатерализъм и демокрация взаимно си влияят, че съществува ясна размяна между 
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ефективност и демокрация при изграждането на мултилатерализма, тоест, че са налице 

ефекти от мултилатерализма, които водят до демокрация. 

В развитието на формите и практиките на мултилатерализма от нов тип 

Европейският съюз има основополагаща роля и значение. За Европейския съюз 

мултилатерализмът, като основа за световно управление и международно 

сътрудничество, представлява фокус на цялата му външна политика, а подкрепата за 

ефективния мултилатерализъм е в центъра на неговата стратегия за сигурност, където 

придържането към принципите на Хартата на ООН е в сърцевината на 

външнополитическите действия на Съюза. Европейският мултилатерализъм може да се 

разглежда както като цел  за налагане на нормативен елемент в международните 

отношения, така и като средство за постигане на цели, добре калкулирана стратегия за 

влияние в международните отношения в условия на относителна военна слабост на ЕС. 

 Най-успешният конструктивистки мултилатерален проект е самото създаване и 

разширяване на Европейския съюз. По свой „образ и подобие” на създаване на 

многостранни отношения Съюзът се стреми да моделира или конструира и 

окръжаващия го свят, което е заложено като ръководен принцип в Договора от 

Лисабон. В същото време институциите, отговорни за провеждането на европейската 

външна политика, остават предимно национални, макар че ЕС се опитва да играе по-

съществена роля в нейното провеждане. 

Европейският мултилатерализъм обаче може да се разглежда и като добре 

калкулирана стратегия на международни отношения, съобразно собствените интереси 

на общността, при относителна слабост, произтичаща от неспособността за 

упражняване на сила като условие за провеждане на реалистична и ефективна външна 

политика. Така, за европейския мултилатерализъм можем да кажем, че освен идейно-

конструктивистки има и рационален характер на добре пресметната 

външнополитическа стратегия, чрез която Съюзът да упражнява власт в свой интерес, в 

условията на относителната му военна слабост и ограничени способности да проектира 

сила и води реалистична външна политика. Този рационализъм е следствие от 

слабостта, която кара ЕС да следва стратегията на слабите, което ни отвежда към 

позицията на Кейган за силата и слабостта.  

Въз основа на това от само себе си се налага заключението, че ако разглеждаме 

европейския мултилатерализъм като цел, то той, бидейки основан върху социално-

конструирани принципи и норми, е конструктивистки в своята същност. Ако обаче го 

погледнем от гледна точка на либералния институционализъм, можем да разглеждаме 
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мултилатерализма като вид рационален избор на слабостта, където 

външнополитическите цели, в отсъствието на възможности – военни и политически – 

за водене на реалистична външна политика, се следват в институционална 

многостранна среда, в която ЕС има по-голяма тежест и преимущество за постигане и 

налагане на своите собствени политики. 

Пред мултилатералния дневен ред на ЕС стои опасността новата ролята на 

Европа да бъде възприемана като нова форма на евроцентризъм, като протекционистка 

икономическа крепост. Основания за подобни възприятия има с оглед на определени 

страни от поведението на Съюза като международен актьор. И докато някои 

анализатори смятат, че ЕС задава модела за бъдещето на света, други го считат за 

рационален актьор, който следва своите цели включително и с придържането към 

двойни стандарти. И ако европейският мултилатерален модел е недостижим на 

глобално равнище в настоящия момент, то е защото мултилатералната система е 

неравномерно развита в глобален план, а структурата на света предполага и други 

модели, които с оглед на сигурността трябва да бъдат балансирани с инструменти 

различни от и допълващи многостранния механизъм. Европейската култура и стратегия 

за сигурност могат да бъдат определени като мултилатерализъм в действие. 

Дисертацията прави преглед и на начините, по които ЕС провежда външните 

си отношения – програми и помощи за развитие, хуманитарна помощ, икономическа 

помощ, насърчаване на спазването на човешките права, мироопазващи и мироналагащи 

мисии, политика на съседство, източно партньорство – като дава данни за финансовото 

изражение на тези помощи. 

Главата завършва с разглеждане на кризите в бивша Югославия и Ирак, като 

примери, които в най-голяма степен демонстрират неспособността на Европейския 

съюз да предприеме решителни, ефективни и резултатни действия за тяхното 

преодоляване. От целия набор на възможни външнополитически подходи, ЕС се 

придържа в тези два случая към стратегия на бездействието – парализа при вземането 

на решения или децентрализация на неговите външнополитически действия до тези на 

отделните страни-членки. При Иракската криза парализата доведе до разделение на 

стара и нова Европа; по отношение признаването независимостта на Косово – до 

децентрализация, при което всяка стана-членка може да вземе решение, съобразно 

своята национална практика и националното право. Робърт Кейгън твърди, че що се 

отнася до използването на сила, европейците се държат лицемерно, като дава сравнение 

с поведението им по отношение на военните действия в Ирак и Косово. В първия 
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случай те искат и настояват за санкция и одобрение на Съвета за сигурност на ООН, 

докато за втория са готови да го заобиколят. 

 

Глава 3: Съвременният световен ред и европейската външна политика 

 Главата има за цел да изясни структурата на новия световен ред, която от една 

страна е продукт на големите международни кливиджи, а от друга – формира 

поведението на актьорите. Тя също изяснява и моделите на анархия и йерархия в 

международната система. За да определи мястото на една политическа система без 

държава като ЕС в структурата на света, този труд разглежда основните 

характеристики на международната система. Основни концепции при разглеждането на 

съвременния световен ред са концепциите за анархия и йерархия, както и свързаните с 

тях концепции за авторитет и власт. 

Анархията е централен обяснителен подход на структурния анализ на реализма. 

За Кенет Уолц анархията е политическо взаимоотношение, при което никоя от 

съставните части на системата не притежава власт върху друга и двете не са свързани с 

трети общ авторитет. Тя предполага тенденция към баланс на силите. Под анархия се 

разбира отсъствие на върховна власт (а не безредие), липса на правителство или 

управление. Използвайки идеята за вътрешнополитическата аналогия (domestic 

analogy), можем да направим връзка между идеята за анархията в международната 

система и идеята за естественото състояние, особено в нейния Хобсиански и Локиански 

вид. Не всички взаимоотношения в системата обаче са анархични. Йерархия 

съществува тогава, когато някоя част от системата/актьор притежава власт (авторитет) 

върху друга, или и двете са обвързани от някоя трета страна. Поставяйки йерархиите 

върху континуума анархия-йерархия, Дейвид Лейк очертава следните видове: съюзи, 

сфери на влияние, неутрализирани държави, слаби протекторати, протекторати. 

Терминът империя показва отношения, съчетаващи високи нива, както на 

икономическа йерархия, така и на йерархия в сферата на сигурността. 

Според релационната концепция за властта (authority), която в същността си 

представлява размяна на обществен ред за съгласие, йерархията може да съществува и 

на международно равнище. Щом властта/авторитетът може да се появи от естественото 

състояние като част от баланс между управляващи и управлявани, то тя по дефиниция 

не може да бъде изключена от отношенията между актьори в глобалната система. 

Според концепцията за йерархия, произтичаща от релационния подход, общественият 

ред, върху който почива договорът между управляващ и управлявани трябва да бъде 
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изгоден както за доминиращата, така и за подчинената страна, тоест от йерархията да 

имат полза и двете страни. 

На база на очертаните школи, разглеждащи анархията и йерархията в 

международните отношения, авторът счита, че в съвременната международна система 

паралелно съществуват зони на анархия и зони на йерархия, като две йерархични 

системи теоретично и на практика могат да са в състояние на анархия една спрямо 

друга. Европейският съюз като йерархична структура е част от тази международна 

система, в която съжителстват анархия и йерархия. Той се стреми да изгражда властови 

взаимоотношения с трети страни, базирани обаче не на обмен на сигурност за 

съгласие/подчинение, а чрез помощи – един вид „купуване” на лоялност. Такъв тип 

йерархична подредба дава сигурност на ЕС, като изисква послушание след обмен на 

икономически ресурси. За реципиентите на тези ресурси обаче ползата е основно 

икономическа, защото ЕС не може с инструментите, с които разполага, да предостави 

ползи в сферата на сигурността (в смисъла на обмена на общи ползи). 

Ян Зиелонка разглежда Европа като империя. Типично за имперския дневен 

ред е насърчаването на нормите и ценностите на имперския център в различни 

периферни актьори. Имперската политика на ЕС е най-успешна и ефективна, когато 

неговата власт е непреодолима и неговите норми и ценности са споделени, какъвто е 

случаят с Централна и Източна Европа. Усилията на ЕС да изнася своите норми там, 

където няма търсене за тях, изглеждат напразни. Нормите и регулациите на ЕС са така 

проектирани, че да защитават неговите интереси. Европейският съюз прилича и 

действа като империя, защото се опитва да поддържа политически и икономически 

контрол върху различни периферни актьори, чрез формални анексирания или различни 

форми на икономическа и политическа доминация. Неговият модел на имперска 

политика е провеждан чрез експорт на икономика и норми, а не на войници. Той има 

полицентрична, а не централизирана структура на управление, а неговите „имперски” 

инструменти са главно икономически и бюрократични, отколкото военни и 

политически. 

Европейският съюз, като уникален международен актьор и постмодерна 

политическа система, заема особено място в международната система и новия световен 

ред. Авторът разглежда различни модели на световния ред, които дават рамка на 

начините, по които е структурирана съвременната международна система. 

На първо място в процес на изграждане е един европейски многополюсен, а не 

мултилатерален ред, с основни полюси ЕС, Русия и Турция. На фона на това развитие 
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на Стария континент Кръстев, Ленард et al очертават като основен парадокс на 

стратегията за сигурност на Европейския съюз факта, че тя защитава една система, 

която правителствата на собствените му страни-членки считат за дисфункционална. 

Въпреки че военен конфликт между основните сили на този етап изглежда малко 

вероятен, правителствата на страните-членки осъзнават, че съществуващите 

институции за сигурност не успяха да предотвратят конфликта в Косово от 1998 – 1999 

г., да ограничат надпреварата във въоръжаването в Кавказ, да предотвратят спирането 

на доставките на газ през 2008 г., да спрат процесите на нестабилност в Киргизстан 

през 2010 г., а още по-малко да отбележат напредък в разрешаването на останалите т. 

нар. замразени конфликти на европейския континент. В допълнение, Руско-

Грузинският конфликт отново издига духа на съперничество между Великите сили, а 

същевременно световната финансова криза разкрива крехкостта и взаимозависимостта 

на европейските общества и икономики. Бидейки наясно с растящата нестабилност по 

периферията на Европа, правителствата на държавите-членки на ЕС се страхуват да 

предоговорят европейския ред за сигурност, за да не се накърнят неговите интереси от 

по-нататъшното разклащане на основите на институционалния ред, останал от 

Студената война. 

Дисертацията разглежда две основни концепции за съвременния световен ред 

след края на Студената война. Според Робърт Купър, светът не е хомогенен и е 

съставен от три доста различни свята: предмодерен, модерен и постмодерен, всеки със 

свои специфики. Предмодерният свят обхваща зони, в които обществата се намират в 

състояние на пост-имперски хаос, белязан от липса на държавност. Тук държавата не 

изпълнява основния критерий на Вебер и няма легитимен монопол върху използването 

на сила. В предмодерния свят, както и в древния свят, изборът е между империя и хаос. 

Светът, където класическата междудържавна система остава непокътната, Купър 

нарича модерен. В него държавите имат монопол върху използването на сила и могат 

да са готови да я употребят срещу други страни. Редът в тази зона се осигурява или от 

баланс на силите, или от наличието на хегемонистични държави, които имат интерес от 

поддържането на статуквото. Модерната държава може да бъде както демократична, 

така и авторитарна. Третият свят на Купър е светът на постмодерната държава. Този 

свят се характеризира с прозрачност, взаимна намеса във вътрешните работи, 

включване на недържавни актьори в международната политика и отказ от използването 

на сила. 
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Робърт Кейган пък разделя света според режимите на управление на държавите - 

демократични автократични, или теократични, което очертава линиите на 

съществуващото съперничество и групиранията между държавите. Според него светът 

отново се връща към своето нормално състояние след еуфорията от периода на края на 

Студената война и измамността, че ще бъде изграден нов световен ред, в който 

националните държави израстват заедно или изчезват, идеологическите конфликти 

отшумяват, културите се смесват, а търговията и комуникациите стават все по-

свободни. Съвременният демократичен свят, който се е стремил да повярва, че това ще 

бележи края не само на един стратегически и идеологически конфликт, а и на 

стратегическия и идеологическия конфликт изобщо, се оказва подведен от илюзията за 

един променен свят. Съперничеството в упражняването на сила се допълва и от 

съперничество между ценностни системи и идеи, което ще даде основата на един 

многополюсен световен ред. Според Кейган обаче, международният ред не почива 

единствено върху идеи и институции. Той се оформя от конфигурациите на силата. 

Днешният ред отразява нарастващото влияние на Великите сили, включително на 

големите автокрации. 

От тези две концепции за световния ред е видно, че в международната система 

съществуват разделения, които формират структурата на света с цялото й 

многообразие. В тази структура съществуват постоянни източници на заплаха, които 

при засилване на разделенията могат да доведат до противопоставяне и конфликти. За 

операционализация на тези разделения въвеждам понятието кливидж от сферата на 

вътрешната в международната политика. Те са разгледани в светлината на по-широкото 

определение за кливиджа на Бартолини като разделителна политическа линия със 

собствен функционален аспект, но и спрямо основополагащия модел на Липсет и Рокан 

за кливиджите като структурни социални конфликти, развили се в дълъг исторически 

период от време, които свързват предпочитанията на избирателите и партийните 

алтернативи. Трябва да се отбележи, че не всеки конфликт е кливидж, но и че все още 

не съществува единна концепция и дефиниция за понятието, което позволява една по-

свободна интерпретация. 

Най-трудни за управление са кливиджите, които произвеждат абсолютни 

искания. По тази причина расовите и религиозните кливиджи са по-трудни за 

управление посредством преговори и компромис, отколкото са класовите кливиджи 

например. В международен план такива кливиджи с абсолютни искания са огромните 

идеологически различия и разделения между демократичния Запад и комунистическия 
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Изток по време на Студената война, или днес между Западния свят и света на 

радикалния ислям (с неговата универсалистка идеология и абсолютни искания), но в 

по-малка степен се наблюдават между съвременните демокрации и автокрации, където 

е постигнато едно ниво на съжителство с вариращ потенциал на конфликтност. 

В анализа на Купър основните кливиджи или разделения са между 

постмодерните, модерните и предмодерните общества, а за Кейган те са между 

демокрация и автокрация, но и двата подхода са приложими към анализа на 

съвременния световен ред. Разглеждайки очертаните от Купър разделения в контекста 

на формулировката на Липсет и Рокан за кливиджите като структурни социални 

конфликти, развили се в дългата история, то не бихме могли да твърдим, че те 

представляват международен кливидж. Разглеждайки в този контекст предложеното от 

Кейган разделение на международното съперничество по линията демокрация-

автокрация, моделът на Липсет и Рокан би бил приложим, тъй като този кливидж е 

имал достатъчно време да се развие в рамките на целия 20 век. Такова разделение и 

групиране на актьорите според характерите на режимите се е случвало в един доста 

дълъг исторически период и мисля, че би могло да има методологична стойност. 

Ако приложим обаче цитираната по-широка дефиницията на Бартолини ще 

видим, че и двете концепции имат свой собствен методологичен аспект при 

обяснението на външната политика. И ако кливиджът между постмодерни, модерни и 

предмодерни общества е сравнително нов и не изпълнява критерия на Липсет и Рокан 

за дълго историческо развитие, то струва ми се, че в по-общ план според едно по-

широко определение като това на Бартолини, бихме могли да го приемем за кливидж – 

или за кливидж в зародиш, или в процес на формиране, който има потенциал за 

структурно развитие. 

Все повече стават мненията, че светът е минал от еднополюсен международен 

ред, в който безпрецедентната сила на САЩ предполагаше нейното доминиращо 

положение в световната структура, към многополюсен свят, с алтернативни и 

конкуриращи се модели на организация и идеология, в който на преден план излизат 

набиращите сила Русия, Китай, Индия и Бразилия. Освен в глобалния световен ред 

обаче, Европа трябва да се стреми да играе основна роля и в създаването на един нов 

европейски ред. В периода, който определяме като еднополюсен, неореалистката 

логика сочи, че други държави ще се опитат да балансират срещу САЩ, което ще 

доведе до появата на велики сили в един многополюсен свят. Това се реализира не само 

чрез опитите на ЕС да балансира Съединените щати, но и с възраждането на Русия като 
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велика сила, а също и появата на нови актьори на глобалната сцена с претенции за 

лидерско място в света. 

В тази връзка дисертацията дава множество примери от света, които са в 

основата на структурирането на съвременния многополюсен международен ред, или са 

източник на заплахи, и които показват, че Европейският съюз все още трябва да 

развива и да се стреми да постигне провеждането на ефективна външна политика и 

политика за сигурност, вкл. и чрез упражняване на сила, за да е конкурентен на по-

реалистки ориентирани актьори като САЩ, Русия или Китай. Към примерите са 

включени освен Западните Балкани и Ирак, също и текущи международни проблеми 

като възхода на радикалния ислям и борбата с тероризма, Сирия, Либия, Афганистан, 

напреженията между Иран и Израел, конфликтният потенциал на отношенията между 

Северна и Южна Корея и др., които показват, че заплахи в международната система 

продължават да съществуват и което изисква по-реалистичен подход от страна на ЕС. 

Разгледан е и проблемът с Украйна, като авторовото мнение е, че проблемът 

предполага засилено напрежение и игра от позиция на силата между ЕС и Русия, чиято 

цел е приобщаване на пространството по периферията на Европа, което по същество 

показва тенденции към балансиращо поведение и реализъм. 

В контекста на новия световен ред ЕС остава далече от постигането на 

кохерентна политическа и военна идентичност с единна външна политика и политика 

за сигурност. Той има ограничена способност да проектира военна мощ, която включва 

използването на сила. Съюзът си остава група от суверенни държави с широки 

различия във външната политика, стратегиите, приоритетите и възможностите. Във 

военната област ЕС притежава значителна структурна слабост, вследствие на годините 

на занемаряване и пренебрегване, както и на недостатъчното инвестиране в нея. С 

развитието на промените в света и подходът на ЕС към тях ще стане ясно доколко той 

ще може да се адаптира към нововъзникващата структура на международния ред и 

произтичащите от нея съперничества и заплахи. Включването на една рационална 

рамка за реалистична външна политика, обоснована чрез анализ на произтичащите от 

международната система заплахи за сигурността, би разширило обхвата на новата 

европейска външна политика и политика за сигурност и на европейската култура за 

сигурност въобще. По този начин тя би могла да обхване един по-широк периметър от 

възможни отговори на външнополитическите предизвикателства. 

За да обоснова една реалистична рамка за необходимостта от способност за 

упражняване на сила и за провеждане на ефективна външна политика и политика за 
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сигурност, ще приложа (като един вид игрови модел) логическата рамка на Облога на 

Паскал. Същността на Облога се свежда до прагматична причина за вярата в Бог. Ако 

не знаем, че Бог съществува, трябва да се играе на сигурно, като вярваме в неговото 

съществувание, отколкото да рискуваме да съжаляваме, ако не вярваме. Аргументът 

има три форми, но накратко може да бъде обобщен  в следната таблица: 

 Бог съществува Бог не съществува 
Залагате, че Бог 
съществува, вярвате в Бог 

А) Пълна (безкрайна) 
печалба; безкрайна награда; 
вечен рай 

В) Неутрален резултат; 
статукво (загубата е крайна 
и пренебрежима в сравнение 
с безкрайността) 

Залагате, че Бог не 
съществува, не вярвате в 
Бог 

Б) Страдание; безкрайна 
загуба, нулева печалба; 
безкрайно наказание; вечен 
ад 

Г) Неутрален резултат; 
статукво (загубата е крайна, 
следователно е 
пренебрежима) 

 

Следователно да вярваш в Бог е по-изгодно и рационално, отколкото да не 

вярваш. Тоест, да заложиш на вярата и съществуванието на Бог доминира над 

залагането срещу Бог. 

Облогът на Паскал в контекста на международната политика и политиката за 

сигурност дава прагматична причина за провеждането на реалистична външна 

политика, базирана на способност за упражняване и проектиране на сила, както и рамка 

за рационален избор въз основа на логическо пресмятане на възможните сценарии в 

свят, в който все още съществуват сериозни заплахи пред политическите актьори в 

международната система. 

Пренесен в сферата на външната политика и сигурността Облогът на Паскал 

може да бъде обобщен в следната таблица: 

 Съществува заплаха Не съществува заплаха 
Залагате, че съществува 
заплаха; провеждане на 
реалистка политика, 
способност за упражняване 
на сила 

А) Възможност за 
противодействие; оцеляване; 
сигурност 

В) Неутрален резултат; 
статукво (загубата, основно 
материални ресурси, е 
пренебрежима) 

Залагате, че не съществува 
заплаха; отказ от 
използването на сила в 
международните 
отношения, следване на 
други форми на провеждане 
на външна политика; 

Б) Асиметрия; опасност за 
оцеляването; несигурност 

Г) Неутрален резултат; 
статукво 
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От таблицата се вижда, че е по-изгодно да се води реалистична политика и да са 

налице способности за упражняване на сила, отколкото даден актьор да е неподготвен 

за отговор на съществуващи или възприемани заплахи. Следователно, да заложите на 

сигурността е по-изгодно и рационално, отколкото да не заложите. Залагането на 

сигурността и предположението за съществуването на заплаха доминира над залагането 

срещу предположението, че не съществува заплаха. Облогът на Паскал като модел за 

оценка на опасността се вмества в реалистката етика, която включва три принципа – 

благоразумие, скептицизъм и реципрочност. Реалистичната етика е благоразумна, 

защото е добре обмислена и сдържана. Основно ограничение на предложения модел 

обаче е, че той не решава проблема с дилемата на сигурността. 

Пренесено в сферата на европейската външна политика и политика за 

сигурност, можем да заключим, че приложението на Облога на Паскал дава 

съществена обосновка за провеждане на по-реалистична, структурно ориентирана 

политика, където сигурността на общността, но и на индивидуалния гражданин, са от 

първостепенно значение. Математическата логика на модела показва, че най-сигурният 

вариант е да се заложи на политика, която дава най-сигурен резултат за оцеляването 

при съществуването на структурни източници на заплаха, като един вид застраховка, 

която да ограничи до минимум евентуалните загуби. Подобна е логиката на застраховка 

на имущество от природни бедствия например, където принципът „очаквай 

неочакването” е приложим. Въпреки че в повечето случаи на застраховане заплахата от 

бедствие е повече или по-малко вероятна, или дори почти невероятна, следва се най-

сигурният залог. Рационалната калкулация на този модел, базиран на логиката на 

Облога на Паскал, е застрахователната полица на Европейския съюз срещу евентуални, 

потенциални или действителни заплахи за неговата и тази на гражданите му сигурност 

– един вид подготовка за най-лош сценарий. А че най-лоши сценарии се случват е 

видно от кризата в бивша Югославия, за която Европейският съюз се оказа напълно 

неподготвен. 

 

Заключение и нормативни препоръки 

В заключителната част обобщавам изложените допускания и тестваните 

хипотези и правя валидни изводи и нормативни препоръки за европейската външна 

политика. Представените в изложението теоретични аргументи и примери подкрепят по 

същество така очертаните хипотези. 
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В контекста на първата и втората хипотеза може да се каже, че европейската 

интеграция (най-вече), политиката на съседство и политиката за икономическа помощ 

са примери за успешен модерен мултилатерализъм. Разпадането на бивша Югославия, 

част от което е и Косовската криза, както и войната в Ирак, обаче показват структурни 

проблеми и функционална неспособност на мултилатералните опити за намиране на 

изход от кризите. Такъв тип кризи се решават с други подходи, за които Съюзът се 

оказа неподготвен. Докато в първия случай успехът на модела се дължи на общи 

интереси, еднаквост на политическите режими (в повечето случаи става дума за страни, 

които са демокрации или в процес на демократизиране) и липса на структурни заплахи, 

при втория ЕС е изправен пред ситуация, в която актьорите не приемат неговите 

правила, поради което предприеманите от тях действия не се влияят от 

мултилатералните и икономически ползи на „моркова” на Съюза, а политиката на 

налагане на условия не може да изпълни функцията на „тояга”, когато е налице 

противопоставяне и заплаха от използване на твърда сила. 

Основен извод, свързан с първите две хипотези, е, че мултилатерализмът е 

успешна  външнополитическа стратегия, когато при решаването на проблеми могат да 

бъдат идентифицирани ясни общи интереси в международната общност. Когато не 

може да бъде намерена обща основа, или когато са налице заплахи, актьорите трябва да 

следват и други подходи, включително и такива, свързани с търсенето на баланси и 

упражняването на сила. 

В контекста на третата хипотеза, описаните модели на новия международен ред, 

заедно с множество примери от света, показват, че все още съществува анархия в 

отношенията между различните актьори в системата, но също така и между различни 

йерархични структури, вследствие на което – и теоретически, и практически – 

условията за структурно-определени заплахи са налице. От една страна съществуват 

съперничества между основните актьори в системата, базирани на големи кливиджи 

между демокрация, автокрация и теокрация, а от друга -  източник на заплахи и 

тероризъм са страните с разпадащи се политически системи, поради кризисния 

потенциал, който носят и възможността да въвлекат в конфликт и противопоставят 

великите сили. И докато война с Русия или Китай, въпреки съперничеството, изглежда 

немислима в настоящия момент, заплахата от конфликт между Израел и Иран и между 

Северна и Южна Корея са достатъчно реални. 

Последната хипотеза предполага, че ЕС, с неспособността си да води 

реалистична външна политика и да упражнява сила, се намира в асиметрична позиция 
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спрямо актьори, които имат такава способност. Това го лишава от сдържащия елемент 

на баланса на силата спрямо държави като Русия и Китай, които разполагат с този 

външнополитически инструмент, а същевременно поставя неговата сигурност в 

зависимост от САЩ. 

Степента на глобална обвързаност обаче не е стигнала до равнище, което да 

направи модела на ЕС универсален за целия свят. В съвременния свят се очертават и 

други конкуретни модели, които се основават на реалистичното разбиране за баланса 

на силите. По своята същност европейският конструктивистки мултилатерализъм 

отхвърля реалистката парадигма на структурно-определените влияния върху външната 

политика. Един от важните изводи, които се налагат обаче е, че времето на твърдата 

политика в областта на международните отношения все още не си е отишло. 

Структурата на международната система налага Европейският съюз, като глобален 

актьор с претенции да бъде и световна сила, да създаде възможности за проектиране на 

сила като част от една реалистична визия за текущото състояние на света, в допълнение 

към другите външнополитически инструменти, които има на разположение. Това не 

означава, че той трябва да се откаже априорно от другите елементи на външната си 

политика – конструктивистки подход, мултилатерализъм или мека сила, а трябва да ги 

допълни с една способност да упражнява сила, която да респектира и да може да даде 

международна сигурност както на страните-членки, така и на отделните граждани в 

епохата на глобализирани заплахи и тероризъм, чиято цел е не само армията на дадена 

политическа общност или страна, но и индивидуалният гражданин. В противен случай 

асиметричността в отношенията между ЕС и другите глобални актьори, които имат 

способност да проектират сила, ще се задълбочава. 

Това оставя на ЕС три възможности: 1) да повиши своя капацитет за 

упражняване на сила, в допълнение към останалите външнополитически механизми, 

които има на разположение, като солидарно носи тежестта на световната сигурност, 

заедно с другите големи либерални демокрации, съобразно статута си на глобален 

актьор и аспирациите да бъде глобална сила; 2) да остави проблемите на сигурността в 

ръцете на страните-членки, които могат да проектират сила, което ще засили 

дисбаланса с по-малките страни-членки и означава практически разпад на ОВППС; 3) 

да влезе в йерархична зависимост, за да преодолее дисбаланса в сигурността, с друга 

световна сила, която може да създава сигурност, като единствената, която е либерална 

демокрация и единствен възможен съюзник, остава САЩ, макар че между тях има 

сериозни различия именно по отношение употребата на сила. 
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ЕС трябва да преосмисли някои свои външнополитически стратегии и да се 

стреми към развиване на способност за провеждане на реалистична политика и 

упражняване на сила, което да върне Европа в центъра на глобалната политика, но не 

като арена на конфликти, а като световна сила, която заедно с други демократични 

режими да поеме отговорността за управлението на световния ред в посока към 

установяване на повече свобода и демокрация. Това от своя страна ще отвори 

възможности не за конфликти, а за повече мултилатерализъм, сътрудничество и 

институционализация на международните отношения. Другото направление е на по-

тясно взаимодействие с демократичните държави, вкл. тези от БРИК като Бразилия и 

Индия, в посока към това, което Кейган нарича концерт на демокрациите, както и 

участие в системата за сигурност на Запада, където основна е ролята на НАТО. 

Съвременното измерение на сигурността добива все по-голямо значение като 

сигурност на отделния индивид, което също би могло да окаже влияние при 

преформулирането на европейската външна политика към по-реалистични позиции. 

Докато реалисткият възглед обаче третира сигурността като интегритет на 

териториалната държава, основан на възприятието за заплаха и притежаващ 

материалния потенциал да й се противопостави ефективно, идеята за човешката 

сигурност предефинира сигурността като запазване на интегритета на човешкото тяло, 

което е и основното, което държавите трябва да защитават на първо място. Това е 

особено наложително с оглед на засилването на явления като международния 

тероризъм, чиято цел не е държавата, а гражданите й. 

За да стане Европейският съюз световна сила той ще трябва най-вероятно да се 

развие в посока към по-тясна федерализация, съчетана с развиване на способности и 

ресурси за водене на реалистична политика, и увеличени възможности за упражняване 

на сила, вкл. и военна, както и да следва политика на дефанзивен реализъм. Запазването 

на живота, свободата и стандарта на европейските граждани е негова най-голяма 

ценност, за което той трябва да може да действа с всички средства по-целия спектър на 

външната политика. Но за да стане ефективен актьор Съюзът трябва да спре да 

предполага, че това, което е добро за него, е добро за света, още повече, че при 

наличието на зони на анархия в международната система и неравномерно 

разпределение на сила, неизбежно ще има определена степен на съперничество в 

сферата на сигурността между великите сили 

Способността за упражняване на сила далеч не означава, че този потенциал 

трябва да се използва безконтролно от една суперсила Европа и при всеки случай, 
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когато възникне международен конфликт или криза. Европейският съюз трябва да 

продължи да следва преимуществено своята мултилатерална доктрина, когато това е 

възможно, и да прибягва до силови решения едва след изчерпване на алтернативните 

възможности, още повече, че една Европа, която разполага с инструментите на 

реалистичната политика, по-лесно, ефективно и успешно би могла да следва своя 

конструктивистки мултилатерален дневен ред, като същевременно изгражда свои 

собствени йерархични структури и е способна да налага решения на международни 

проблеми. Единственото основание за притежаването на потенциал за упражняване на 

сила е, първо, сигурността на Съюза като една политическа цялост, и второ, 

сигурността на европейските граждани, на всеки отделен индивид, които могат да 

бъдат гарантирани от неговия статут на велика сила. 

Светът все още не се е развил и интегрирал в степен, в която чрез един общ 

закон и морал, спазвани от всички международни актьори, или чрез упражняване на 

основана на закона власт на един общ легитимен център (световно правителство) да 

регулира нивата на заплахи, за да може външната политика да се впише в нормативната 

парадигма на конструктивисткия тип мултилатерализъм на Европейския съюз. Докато 

съществуват актьори и йерархични системи, които действат по стария начин на 

провеждане на политика на силата, ще бъде налице структурен дисбаланс между 

поддръжниците на двете форми на външна политика. В този случай на 

мултилатералните актьори ще им се налага да затварят дисбаланса на асиметрично 

притежаване на капацитет за силова политика чрез паралелно развитие на реалистична 

политика и способности, допълващи, в случай на нужда, техния предимно 

мултилатерален дневен ред. 

Европейският съюз трябва да продължи да следва преимуществено своя 

мултилатерален ред като първа опция при справянето с международни кризи и 

разрешаването на конфликти. Но когато мултилатерализмът не работи при наличието 

на заплахи, произтичащи от структурните кливиджи и променящите се баланси на 

новия световен ред, необходимо е да се следва политика на „старомоден” реализъм. 

 

Справка за научните приноси на дисертацията 

1. Прилага Облога на Паскал от една сфера на науката (философия/теология) 

към друга (политология/международни отношения/сигурност), което представлява част 

от практическия принос на настоящата дисертация и има научна и приложна стойност. 

Облогът дава логическа рамка на един реалистичен модел за вземане на решения чрез 
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пресмятане на вероятностите, приложен в дисертацията като игрови модел за 

формиране на политическо поведение, базиран на рационална калкулация на 

съществуващи възможности. 

2. Пренася теорията за кливиджите от вътрешната политика в международната 

система, като част от теоретичния принос на тази дисертация. Това дават поле за 

тяхното по-задълбочено изучаване и по-нататъшна теоретизация, както и за изследване 

на тяхното влияние върху структурирането на световния ред. Едно по-систематично 

изследване би могло да позиционира по-сериозно в методологичен план теорията за 

кливиджите не само вътре в държавите, но и между самите държави, и би разширило 

полето на научния дебат. 

3. Обобщава и изчерпателно разглежда широк кръг от автори, мнения, 

концепции и теории  за европейската външна политика и структурата на 

международната система, които могат да служат като информационен ресурс за 

основните направления в научния дебат. 

4. Обединява теориите за анархия и йерархия в международната система от една 

страна като паралелно съществуващи, а от друга – като възможност две йерархични 

структури да бъдат в състояние на анархия една спрямо друга. 

5. Дава реалистична нормативна рамка за провеждане на по-ефективна 

европейска външна политика, основана на анализ на структурата на съвременния 

световен ред и подкрепена със способности за упражняване на сила. 
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