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С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертацията на Александър Политов 

"Външната политика на Европейския съюз в условията на нов световен ред: 

между конструктивисткия мултилатерализъм и структурния реализъм (1989-

2013)" 

за присъждане на научната степен "доктор по политология" 

 

Представеният дисертационен труд е структурирана в пет части - въведение, три 

глави и заключение, разположени на 317 страници, от които 19 са библиография. От 

307 библиографски заглавия, 269 са на английски език, а 38 на български. 

Техническото оформление отговаря на установените норми и стандарти. 

Темата на изследването е добре подбрана и напълно съответстваща на характера 

на текста. Структурата на работата е логична и въпреки големия обем от информация 

не се отклонява от поставената цел, основния изследователски въпрос и очертаните 

хипотези. 

Темата е значима с оглед на текущия дебат за мястото и поведението на 

Европейския съюз в международната система, с развитията в източната периферия на 

континента през последните 25 години, а още повече и с развитието на последните 

събития около кризата в Украйна. Периодът на изследването е добре подбран, тъй като 

преди 1989 г. външната политика на Европейския съюз може да бъде разглеждана като 

функция на американската в контекста на Студената война и противопоставянето 

между Западния и Източния блок. 

Дисертацията разглежда необходимостта от провеждането на широкоспектърна 

и базирана на реализъм европейска външна политика, вкл. и чрез средствата на 

принудата и упражняването на сила. Подходът е теоретичен и следва методиката за 

провеждане на качествено изследване, като дисертацията е подчинена на основния 

изследователски въпрос за това, доколко ЕС може да се превърне от значим актьор в 

международната система в суперсила или велика сила, без да има способност да води 

реалистична и ефективна външна политика, основана на баланс на силите в новия 

международен ред. Авторът очертава четири хипотези и поставя като независима 
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променлива структурата на международната система, а като зависима променлива – 

поведението на актьорите в системата вследствие на външните структурни влияния. 

В Глава 1 авторът прави разширен преглед на научната литература, като 

обхваща широк кръг от тези и концепции, като по този начин балансира тенденцията 

към подбор на литература, доказваща авторовата теза. Според автора на дисертацията, 

дебатът в литературата основно се концентрира върху това каква сила е Европейският 

съюз и какъв международен актьор е той, а не върху ефективността и резултатите от 

провежданата политика. Като цяло, в научния дебат е отделено малко място за 

формиращата роля върху политиката, която имат структурните влияния на 

международната система. 

Глава 2 е посветена на теоретизацията и практиката на европейската външна 

политика.  Главата разглежда различни теоретични модели като реализъм/неореализъм, 

либерализъм и конструктивизъм и прави исторически преглед на развитието на 

мултиулатерализма, като разглежда неговите съвременни форми и европейски 

контекст. Европейският мултилатерализъм е разгледан както като цел, така и като 

средство за постигането на целите на европейската външна политика в условията на 

относителна военна слабост. Дисертацията прави преглед на начините, по които ЕС 

провежда своята външна политика и онагледява чрез примерите на кризите в бивша 

Югославия и Ирак слабостите на европейската външна политика.  

Глава 3 разглежда съвременния световен ред и теориите за анархия и йерархия в 

международните отношения. Авторът изказва допускането, че в съвременната 

международна система двете могат да съществуват паралелно, както и че е възможно 

две  йерархични системи да се намират в състояние на анархия една спрямо друга. 

За да очертае разделенията в структурата на международната система, 

докторантът прилага в един по-широк контекст теорията за кливиджите от вътрешната 

във външната политика, което е един от приносите на дисертацията. В подкрепа на 

основните хипотези са разгледани няколко модела на европейски (Кръстев et al) и 

световен ред (Купър, Кейган), създаването на алтернативни модели за организация на 

света и съвременната трансформация от еднополюсен към многополюсен свят. 

Съществен принос на дисертацията е прилагането на Облога на Паскал от 

сферата на философията/теологията към сферата на външната политика и 
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международните отношения, като игрови модел, даващ прагматична причина за 

провеждането на реалистична, структурно-ориентирана външна политика, базирана на 

способности за упражняване на сила – един вид рационален избор въз основа на 

логическо пресмятане на възможните сценарии. Ограничение на модела, както 

правилно отбелязва докторантът, е че той засилва дилемата на сигурността. 

В заключителната част авторът обобщава изложените хипотези и прави валидни 

заключения и нормативни препоръки за външната политика на Европейския съюз. 

Според него, пред ЕС има три възможности: 1) да повишава своя капацитет за 

упражняване на сила, в допълнение към останалите външнополитически механизми; 2) 

да оставя проблемите на сигурността в ръцете на страните-членки, които могат да 

проектират сила; 3) да влезе в йерархична зависимост с друга световна сила, за да 

преодолее дисбаланса в сигурността. Анализът на разделенията в международната 

система показва, че в света съществуват структурни заплахи, които изискват 

използването на други, по-реалистични и по-силови подходи за справяне с тях. И 

докато ЕС трябва преимуществено да следва своя мултилатерален дневен ред, в 

случаите когато това не е възможно, той трябва да се придържа към един старомоден 

реализъм, отчитащ структурните влияния на системата  и променящите се баланси на 

новия световен ред. 

 

София, 25 април 2014                                                Доц. д.с.н.  Огнян Минчев 


