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Препораки од „Маршал центар безбедносниот форум – Охрид 2015“1 
 

 

Транснационални закани: НАТО и национален одговор 

 
Во периодот од 26-30 август 2015 година, во хотелот Белведере во Охрид 

се одржа традиционалниот Форум за безбедност, во организација на Маршал центар - 

Република Македонија, на тема „Транснационални закани: НАТО и национален 

одговор“. Поддршка на организацијата на настанот дадоа: Секторот за јавна 

дипломатија на НАТО, Европскиот центар за безбедносни студии „Џорџ К. Маршал“ од 

Гармиш-Партенкирхен/СР Германија, НАТО Одбранбениот колеџ од Рим/Италија и 

Министерството за одбрана на Република Македонија. Форумот е резултат на 

континуираната работа на македонската асоцијација на Маршал центарот која 

традиционално веќе трета година го организира безбедносниот форум во Охрид. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1Препораките и „policy paper“-от се изготвени од Алумни-асоцијацијата „Маршал центар“ – Република Македонија а во 
голем дел се темелат врз мислењата искажани за време на одржување на „Маршал центар безбедносниот форум – 
Охрид 2015“. 
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На Форумот се разговараше за новите безбедносни закани и одговорот на 

НАТО како и за националните стратегии за справување со новите безбедносни закани 

како што се: тероризмот, организираниот криминал и корупцијата, енергетската 

безбедност, хуманата безбедност и сајбер-заканите. Производ од Форумот е овој „policy 

paper“ со препораки за НАТО и владите на државите од регионот за справување со 

транснационалните закани. На настанот присуствуваа 40-тина експерти од земјите од 

регионот, универзитетски професори, аналитичари, претставници на НАТО и на 

дипломатскиот кор во Република Македонија. Во продолжение следуваат кратки 

анализи од сите панели со конкретни препораки. 

 

 

Тероризмот како глобална и регионална безбедносна закана 

 
Современиот тероризам се карактеризира со трансформација од 

секуларен во религиозен тероризам и нови тактики, стратегии и долгорочни цели на 

терористичките организации. Балканот е транзитно подрачје кое ја спојува Европа со 

Средниот Исток. Покрај географската блискост, слабата гранична контрола и 

нестабилните влади го прават овој регион погоден за трансфер на џихадистичките групи 

од Европа во Сирија. Посебен проблем претставува што овие екстремисти можат многу 

лесно да добијат патни исправи, кои им овозможуваат лесно да ги минуваат границите 

во Европа. Патни исправи издадени од надлежните органи на државите од Западен 

Балкан беа најдени во Авганистан, во Чеченија, во Ирак и во Сирија. Џихадистичките 

активисти продолжуваат да регрутираат нови борци, да ги корумпираат локалните 

власти, да ги загрозуваат меѓународните сили распоредени во регионот и да го 

поткопуваат процесот на помирување помеѓу различните етнички групи. 

 

Во актуелниот конфликт во Сирија многубројни се групите од Балканот кои 

се борат против режимот на Асад. Според некои процени, ова претставува конфликт во 

кој најголемо учество имаат странските борци. Овој конфликт, по многу нешта, е 

покрвав од оној на просторите на поранешна Југославија. Во конфликтот се вмешани 

три големи исламистички групи: „Исламскиот фронт“, „Фронтот Ал Нусра“ и „Исламската 

држава“. За разлика од југословенскиот конфликт, каде што поголемиот дел борбени 

дејства се одвиваа во рурални средини, во конфликтот во Сирија борбите се одвиваат 

во урбани средини, што го прави конфликтот поатрактивен за странските авантуристи. 

Со стекнатото искуство и нивната радикализација, тие претставуваат сериозна опасност 

за државите од каде што доаѓаат. 

 

Постојат многубројни мотиви и предуслови балканските џихадисти да 

заминат за Сирија. Тоа се религиозните и историски врски, блискоста на Сирија до 

регионот, активната поддршка од ќелиите во регионот, урбаната воена зона, слабо 

чуваните граници итн. Сето тоа им овозможува на исламските екстремисти од регионот 

на Западен Балкан не само да земат активно учество, туку да бидат и оперативна 

поддршка на групите кои транзитираат и да ги помагаат финансиски и логистички. Тоа 

вклучува набавка на лажни патни исправи, разузнавачки информации за регионот, 

снабдување со оружје, пари и продукти. 
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Во својот последен стратегиски концепт НАТО се изјасни дека ќе се насочи 

кон изведување контратерористички активности. Оваа своја улога Алијансата ќе ја 

изведува во блиска координација со OОН. Во однос на ова, НАТО досега не беше 

премногу експониран во меѓународната коалиција за борба против „Исламската 

држава“, која ја предводат САД. Алијансата засега ја играше улогата на мобилизациска 

платформа која само делумно беше успешна. 

 

На последниот Самит на НАТО во Велс, сојузниците, иако им дадоа 

поддршка на САД за коалицијата против „Исламската држава“, беа воздржани околу 

непосредното ангажирање на Алијансата. Но тоа не значи дека НАТО е комплетно 

отсутен од активностите, туку веќе игра значајна улога во неколку домени: 

противвоздушна одбрана на територијата на Турција, воена обука и едукативни 

програми за ирачките безбедносни сили, мониторинг на странските борци кои се 

ангажираат на теренот и зајакнување на партнерството со државите од Средниот Исток. 

НАТО, пред сè, инсистира на мерки за градење на капацитетите на државите за 

справување со терористичката закана. Но дали е тоа доволно, останува отворено 

прашање. 

 

ОБСЕ, исто така, преку широкиот приод кон безбедноста е вклучен во 

активности за борба против тероризмот. Бројни документи на Организацијата ја 

третираат оваа проблематика. Алатките кои ги користи ОБСЕ се: размена на 

информации, воспоставување на мрежа на експерти и промовирање на соработката 

помеѓу државите. Покрај државите членки, во насока на превземање на 

противтерористички активности, ОБСЕ соработува и со партнерите (Алжир, Египет, 

Јордан, Мароко, Тунис и Израел). За оваа намена се користат следните органи: 

Центарот за превенција на конфликти, Секретаријатот, теренските мисии на ОБСЕ, 

Координаторот за антитероризам на ОДИХР и другите. 
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Во наредниот период се очекува да има помали напади во Европа, со 

помал број жртви, меѓутоа со силна емоционална порака, која ќе ги доведува во 

прашање западните вредности и слободи. Понатаму, тоа ќе значи и зголемен број 

млади лица од западните општества и Западниот Балкан што се регрутираат во 

редовите на „Исламската држава“. На секој екстремизам мора да се одговори, било тоа 

да е насилен или ненасилен, и корените што ја предизвикуваат радикализацијата мора 

да се елиминираат. Ако се земе предвид дека радикализацијата започнува со 

индивидуалното, најчесто од Интернет овозможено регрутирање, тоа претставува голем 

предизвик. Авторитетите во муслиманските земји се најсоодветни да се справат со оваа 

радикализација во нејзините почетни форми и значително да придонесат за 

суштествената реконцилијација помеѓу западната перцепција за исламот и исламската 

перцепција за Западот.  

 

За да се постигне ова, според учесниците на Форумот потребно е: 

• Да се препознае силната идеолошка закана што „Исламската држава“ ја 

претставува за европските вредности; 

• Западот треба да се справи со исламофобијата во своите редови. Треба да 

се промовира умерениот ислам и да се воспостават сојузи со умерените 

авторитети во муслиманските заедници за да се запре политизирањето на 

исламот; 

• Да се инвестира во разузнавачките капацитети, да се осигури подобра 

координација помеѓу собирањето разузнавачки информации и 

изготвувањето разузнавачки анализи; 

• Да се охрабрува меѓународната соработка во секоја фаза од „синџирот на 

радикализација“ за да се пресече процесот на регрутирање странски 

борци во редовите на „Исламската држава“; 

• Државите од регионот на Западен Балкан треба многу повеќе да работи на 

елиминирање на проблемите што може да ја стимулираат верската 

радикализација; 

• Долгорочно гледано, без елиминација на социјално-економските проблеми 

во западните општества коишто ја поддржуваат радикализацијата, не 

може да се има успех во оваа борба. 

 

 

Борбата против корупцијата во Западен Балкан 

 
Западен Балкан е енклава на ЕУ и НАТО која е од суштинско значење за 

остатокот од континентот. Во 2003 година, Европската унија им даде ветување на 

државите од Западен Балкан дека се перспективни члeнки. ЕУ ја повторува својата 

поддршка на европската перспектива на земјите од Западен Балкан, но таа поддршка 

го нема кредибилитетот како порано. Особено, откако Унијата го замрзна процесот на 

проширување. Слична е приказната и со НАТО. Откако им упати покани на Албанија и 

Хрватска во 2008 година, Алијансата повеќе не се занимаваше со проширувањето. 
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ЕУ и НАТО се институции преоптоварени со многу други прашања кои што 

се приоритетни на нивните агенди. Очигледно, на овие листи, прашањето за 

проширувањето не е високо на агендата. Ова не е добра вест ниту за кандидатите, а 

ниту за сегашните членки. Со замрзнување на проширувањето се одзема еден од 

најсилните извори на влијание врз земјите кандидати. И во ЕУ и во НАТО признават, 

иако неволно, дека врз државите може да се дејствува многу поефикасно кога тие се 

кандидати, отколку кога ќе станат дел од овие институции. Тоа го потврдија примерите 

со Грција, Бугарија, Романија и со Унгарија. Не e чудно што сите овие четири земји се 

соседи на државите од Западен Балкан. 

 

Западен Балкан има голема потреба од позитивните примери, но нема 

многу работи за пофалба. Државите се соочуваат со различни проблеми. Во еден случај 

тоа е уставната поставеност која предизвикува проблем, во друг е разнишана 

внатрешна стабилност, во трет тоа е непочитување на владеење на правото итн. Сепак, 

се чини дека корупцијата е заеднички именител за сите земји од регионот. На ова 

прашање ЕУ отсекогаш му посветувала посебно внимание. НАТО, иако е, пред сè, 

воено-политичка организација, сè повеќе станува свесен дека економијата има големи 

импликации на безбедноста. Па така во Командата во Брисел креира посебна 

организациска единица која треба да прави анализи и да ги советува одговорните 

авторитети за економските аспекти на безбедноста. Од државите во регионот се бара 

следното. 

 

Од Албанија се бара да ги интензивира напорите за борба против 

корупцијата и да ја спроведе својата антикорупциска стратегија и акционен план, да се 

зајакне соработката помеѓу органите за спроведување на законот и да покаже видливи 

резултати во истрагите. На Албанија ѝ се забележува дека има многу малку обвиненија 

за случаи на корупција и организираниот криминал, особено организираниот криминал 

поврзан со нелегалната имиграција, употреба на лажни документи, перење пари, 

одгледување дрога и трговија со луѓе. Исто така, од Албанија се бара да ја зајакне 

независноста, транспарентноста и одговорноста на правосудството, вклучително и да се 

обезбеди поголема правна сигурност на економските оператори и да се зголеми 

довербата на инвеститорите. 

 

Од државните органи на Босна и Херцеговина пак, се бара да одговорат 

на „легитимните барања на народот на БиХ“. Се бара зајакнување на владеењето на 

правото, борба против корупцијата и мерките за финансиска отчетност, како и заштита 

на човековите права. 

 

На Косово му се забележува дека корупцијата останува распространета во 

многу области, особено во јавните набавки, што продолжува да биде сериозен проблем 

на кој треба да се обрне внимание. Оттука, од авторитетите во Косово се бара 

вистинска политичка заложба и конкретни резултати во борбата против корупцијата. 

Покрај тоа, потребно е зајакнување на меѓуинституционалната соработка и да не се 

врши притисок врз судството за да може ефикасно да се бори против овој феномен. 
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На Македонија ѝ се забележува дека има недостаток на стратешко 

планирање во оваа област. Особено ѝ се забележува за корупцијата во процесот на 

јавните набавки, политичката корупција и корупцијата на високо ниво. Јавната доверба 

во антикорупциските тела останува на ниско ниво и оттука, итно се потребни мерки за 

подигнување на свеста и поголема политичка посветеност, се вели во Извештајот на ЕУ 

за напредокот на Македонија за 2014 година. На Македонија ѝ се забележува 

селективна примена на прописите и политичко влијание во оваа област. Оттука, 

потребен е проактивен приод за да се елиминираат сите овие сериозни прашања, се 

заклучува во Извештајот. 

 

 

 
 

 

На Црна Гора, иако е понапред од остатанатите земји од Западен Балкан 

во однос на ЕУ интеграцијата, ѝ се забележува дека во борбата против корупцијата 

напредокот е ограничен. Капацитетот на постојните институции во областа на 

спречување на корупцијата треба да се подобри и тие треба да имаат повеќе 

проактивен пристап, забележуваат од ЕУ. Воспоставениот систем на контроли за 

конфликти на интереси и анкетните листови не е ефикасен. 

 

Србија е пофалена за силен политички стремеж за борба против 

корупцијата. Но од Србија се очекуваат конкретни судски пресуди, особено за 

корупцијата на високо ниво, кои засега се ретки. На Србија ѝ се сугерираат одредени 

промени во кривичното законодавство како предуслов за поефикасна борба со овој 

феномен. 

 

Оттука, постојат повеќе од добри причини за спроведување на реформи во 

сите земји од регионот. Но бенефициите кои може да се добијат од ЕУ се главно 

искористени, па сега е многу тешко да се најде нешто што ќе го движи регионот напред. 

Отворено прашање е: како ваквата состојба ќе влијае на политичката стабилност? Веќе 

видовме народни протести во Босна и Херцеговина, но и во Словенија. Во Македонија, 

исто така, многу незадоволни општествени групи протестираа неодамна.  
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Според учесниците на Форумот потребно е следното: 

• Да се помогне економскиот развој на државите од Западен Балкан со што 

ќе се постигне поголема стабилност на регионот; 

• Државите од Западен Балкан мора да ги имплементираат препораките од 

ЕУ за борба против корупцијата; 

• Потребна е засилна регионална соработка, економска интеграција и 

заеднички стратегии на државите од регионот; 

• Цивилното општество треба да игра позначајна улога во 

трансформацијата на државите од регионот. 

 

 

Регионален приод кон енергетската безбедност 

 
Западот и Русија покажуваат силно ривалство за влијание врз владите на 

балканските држави. Овој регион отсекогаш бил место што големите сили сакале да го 

поседуваат. Тука се судирале големите империи во обидите да го освојат или да ја 

задржат својата превласт. Актуелен е судирот меѓу Западот и Русија за поголемо 

влијание врз балканските држави. За разлика од минатото, кога влијанието се 

остварувало со „поседување“, сега големите сили се борат за влијание преку 

инвестиции и вложување во енергетски проекти. Слабите регионални влади, 

неинтегрирани во евроатлантските структури, се обидуваат да балансираат помеѓу 

влијанието на спротивставените актери. 

 

Западните сили имаат две главни цели, да се одржи стабилноста на 

регионот и да се минимизира влијанието на Русија. Во таа смисла НАТО и ЕУ директно 

се вклучени во внатрешните работи на балканските држави од потпишувањето на 

Дејтонскиот мировен договор за БиХ, интервенцијата во Косово и рамковниот договор 

за Македонија. Тие се сè уште силно присутни во регионот, воено (преку мисијата 

КФОР) и политички (преку влијание врз реформите во државите во нивните обиди да 

станат дел од евроатлантските структури). Во таа смисла САД, а особено ЕУ, инвестираа 

значителни средства и политички капитал за да ги реформираат балканските општества 

и да придонесат за економскиот развој. Но, резултатите не се секогаш посакувани. 

Долгото држење на регионот во статус кво состојба придонесува регионалните влади да 

бараат други алтернативи за развојот на нивните држави, а кои се надвор од 

евроатлантската агенда. 

 

Во таа смисла тие гледаат во Русија и во Кина спасители за лошата 

економска состојба во која се наоѓаат. Руското агресивно однесување во непосредното 

соседство придонесе НАТО да ги зајакне своите воени капацитети на источното крило. 

Во исто време тоа ја забрза одлуката на ЕУ да се насочи кон создавање јужен коридор 

за природен гас, со кој ќе се бајпасира рускиот енергетски гигант „Газпром“ на 

европскиот енергетски пазар и на тој начин ќе се намали зависноста на Европа од 

Русија. Оттука, Западот силно се спротистави на бугарското учество во рускиот проект 

„Јужен тек“, по што Русија кон крајот на минатата година се откажа од овој проект. 
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Русија ги користи блиските историски и културни врски со државите како 

Србија и Грција за да му се закани на Западот. Рускиот интерес на Балканот е да се 

превенира западната експанзија во регионот, како воена така и во инфраструктурата, 

преку засилување на постоечките и изградба на нови инфраструктурни проекти. Иако 

Западот има поголеми ресурси за да инвестира на Балканот, Русија поседува неколку 

крупни регионални енергетски капацитети и им дава заеми на владите на балканските 

држави. Русија одржува добри односи и со локалните олигарси во државите. Таа 

особено инвестира во Србија и во Република Српска, која е засебен ентитет во БиХ. 

 

Маките на Западот ќе престанеа ако Русија застанеше со проектот „Јужен 

тек“, но не е така. Руските настојувања за поткопување на европските обиди за 

диверзификација во снабдувањето со енергија продолжуваат со најавата за градење на 

„Турски тек“, кој треба да биде замена за пропаднатиот „Јужен тек“. Гасоводот треба да 

донесе природен гас преку Црно Море до турско-грчката граница. За да му се овозможи 

на „Газпром“ да стигне до средноевропските пазари, Русија се подготвува да се изгради 

гасовод што ќе поминува од Грција преку Македонија и Србија до Унгарија. Оттука, 

покрај Турција, овие четири земји се во центарот на руската дипломатска офанзива. 

Сепак, поради внатрешните финансиски состојби на Русија, испораките за балканските 

држави се релативно лимитирани. 

 

Меѓутоа, политичката и безбедносна нестабилност во Македонија се 

заканува да ги поткопа овие планови. Алтернативните патишта за овој проект преку 

Бугарија, која се наоѓа под силен притисок на САД и на ЕУ, и Албанија, која е цврсто 

прозападно ориентирана, се неостварливи. Оттука и „големата загриженост“ на Москва 

за состојбата во Македонија. Но не е само нестабилноста на Македонија проблем во 

регионот. 

 

Во Бугарија во 2013 година имаше социјални протести, по што Владата 

поднесе оставка. Во Босна и Херцеговина, која е политички парализирана да изведе 

позначајни економски и политички реформи, во 2014 година имаше силни протести 

против корупцијата, на кои не можеше соодветно да одговори политичкиот систем во 

земјата. Грција е во длабока економска криза и во меѓувреме се сменија неколку 

влади. 
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Ваквата состојба во балканските држави им овозможува на 

надворешните актери да бидат поактивни во обидот да го зголемат своето влијание. Тие 

тоа ќе го прават и понатаму преку давање финансиска и политичка поддршка за 

локалните влади. Но фрагилноста на регионалните влади ќе ги оневозможува поцврсто 

да се поврзат со кој било надворешен актер. Како и многу други земји што се наоѓаат 

во граничните подрачја, тие ќе се обидуваат да задржат одреден степен на неутралност. 

Сѐ додека евроатлантските структури, ЕУ и НАТО, не го интегрираат целосно регионот, 

владите во овие земји ќе се обидуваат да водат балансирачка стратегија. Тоа ќе значи 

склучување економски договори што ќе им бидат од полза, добивање пакети 

финансиска помош и политичка поддршка од заинтересираните надворешни актери, а 

во исто време ќе се обидуваат да искажат лојалност кон Западот за да не бидат 

избришани од евроатлантската агенда. 

 

Во таа смисла, според учесниците на Форумот, потребно е: 

• Што поскоро регионот да се интегрира во евроатлантските структури; 

• Билатерлните проблеми кои ги имаат државите да не бидат пречка за 

нивна евроатлантска интеграција; 

• Да се обезбедат алтернативни извори на енергија за државите од регионот 

за да не бидат во ситуација да бидат уценувани од страна на Русија. 

 

 

Регионални капацитети за сајбер-одбрана 
 

Сајбер-безбедноста значи обезбедување на безбедноста на сајбер-

просторот од закани кои можат да имаат различни форми, од злонамерен софтвер, 

преку спамови, фишинг, па сè до софистицирани вируси кои можат да го „исфрлат од 

функција“ целиот општествен систем. Крадењето тајни информации од националните 

компании и владините институции, напаѓање на инфраструктурата од витално значење 

за функционирањето на една нација или напад на приватноста на еден државјанин, 

сето ова се екстремни примери на широкиот спектар на закани во сајбер-просторот, 

каде што, почнувајќи од владите, преку компаниите, па сè до обичните граѓани, никој не 

е сигурен. 

 

Иако НАТО како воена алијанса настојува да користи доста рационален 

јазик, сè уште ја нема дефинирано својата сајбер-терминологија. Поради недостигот на 

консензус, термините како „сајбер-напад“ и„сајбер-војна“ сè уште не се прецизно 

дефинирани. Од друга страна, исто така, не е дефинирана улогата што треба да ја има 

НАТО во евентуален сајбер-конфликт. Во јануари 2008 година НАТО ја усвои својата 

прва политика кон сајбер-одбраната и во согласност со тоа разви соодветен акционен 

план за дејствување, во кој се трасира јасната визија за опасноста и потребата од 

реакција кон таквата опасност од сајбер-заканите. 

 

Новиот стратегиски концепт и декларацијата донесена на Самитот во 

Чикаго 2012 година препознаа дека сајбер-нападите се сè пософистицирани и затоа 

дизајнирањето на ефективна сајбер-одбрана е една од најприоритетните задачи за 

НАТО. Изнаоѓањето на ефективен одговор, мора да биде преку пристап кој е базиран на 

интензивна координација, преку што ќе се зајакне отпорноста на системот на одбрана.  
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Сепак, комплексноста на овие закани наметна низа предизвици и од 

доменот на капацитетите и начините за справување со нив. Тие во голема мерка можат 

да предизвикаат контрадикторни ситуации кои му пркосат на меѓународното јавно 

право и, особено на почитувањето на човековите права. 

 

Државите од Западен Балкан се соочени со предизвикот и пресијата од 

потребата за инкорпорирање на современите технологии во секоја сфера на модерното 

живеење. Во таа насока денес е речиси повеќе од јасно дека за да се оствари оваа цел 

покрај останатото мора да се следат тековните трендови во сајбер-доменот. Во 

државите од Западен Балкан во теке е процес на имплементација на современа 

технологија преку која на граѓаните ќе им обезбеди поголеми удобства, ќе намали 

одредени трошоци и ќе забрза низа процеси. Меѓутоа, ова не смее да нè заслепува и да 

нè дефокусира од потенцијалните ризици заради неколку причини. 

 

 

 
 

  

Прво, паралелно со инкорпорирањето на технолошките достигнувања и 

современите технологии, општествата од Западен Балкан, како и останатите земји од 

светот, увезуваат ризици. 

 

Второ, платформите преку кои се користи современата технологија, како и 

голем дел од современата инфраструктура за кои се потребни софтверските пакети, не 

се креирани според безбедносни критериуми, туку според економските критериуми на 

помали трошоци и поголема економска и функционална ефикасност. 

 



Извештај–Транснационални закани: НАТО и национален одговор 

 

  

Маршал центар безбедносен форум - Охрид 2015 13 

 

Трето, светскиот тренд за тоа сопствениците на овие инфраструктури и 

софтверски системи во најчест случај да бидат приватни компании, за кои 

безбедносните прашања немаат директна економска логика, туку се непотребен 

трошок, е присутен и кај нас.  

 

Четврто, практиката на современите закани недвосмислено укажува дека 

недржавните актери кои имаат негативна агенда секогаш напаѓаат по линија на помал 

отпор, односно избираат т.н. „меки цели“. За жал, нападите на овие инфраструктури, 

заради поврзаноста предизвикуваат низа каскадни ефекти, преку што имаат сериозен 

капацитет асиметрично, со многу мал напор, да предизвикаат сериозен ефект. 

 

Оттука, според учесниците на Форумот, потребно е следното: 

• Подигање на свеста кај вработените во државните институции и граѓаните 

за опасноста од сајбер-заканите; 

• Државите да стават поголем фокус на истражувања за новите текови и 

трендови во светот на сајбер-безбедноста; 

• Државите од регионот да изготват соодветни национални стратегии за 

сајбер-безбедност. Во овој документ би се лоцирале капацитетите и 

координирале активностите на државите за борбата против сајбер-

заканите; 

• Иако државите од регионот на Западен Балкан до сега не биле цел на 

посериозни сајбер-напади, тие мора да преземат превентивни мерки за 

справување со ваков тип на закани. 
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Политиката на САД и на Германија кон Западен Балкан 

 

Политиката на САД кон регионот 

 

Надворешната политика на САД кон државите од Западен Балкан во 

последните петнаесетина години не се променила воопшто. Ваквата политика целосно 

не ги рефлектира потребите на регионот како целина и регионалните влади поединечно. 

И што е уште поважно, од аспект на националниот интерес на САД, оваа политика не е 

дел од сеопфатната глобална надворешна политичка рамка на САД. Кои беа столбовите 

на оваа надворешна политика на САД кон регионот? 

 

Прво, да се одржува стабилноста на регионот за да не дојде до нови судири 

помеѓу државите и различните етнички групи во рамките на државите. Второ, колку што 

е можно повеќе да се намали влијанието на Русија кон регионот. И трето, да ѝ се дава 

поддршка на Европската унија во менаџирањето на регионот. Вака поставената рамка 

на надворешната политика на САД кон регионот имаше свои недостатоци. Имено, 

регионот како целина и секоја од државите во него поединечно имаат поширок спектар 

на потреби отколку што е само неговата стабилност. Нов момент е што „закрепнатата“ 

Русија под водство на Путин прави обиди за поголемо влијание врз регионалните влади. 

Но, сепак, генерално ова влијание е минимално и во овој момент не го загрозува 

глобалниот интерес на САД. Од друга страна, сѐ повеќе е очигледно дека Европската 

унија не може сама да ја менаџира улогата што ѝ е доделена. Оттука, потребен е 

засилен ангажман на САД во регионот. 

 

Во креирањето на американската надворешна политика постојат неколку 

„систематски грешки“, како што велат аналитичарите, кои се одразуваат и врз 

политиката кон државите од Западен Балкан. Имено, на надворешната политика на САД 

ѝ недостигаат глобална кохерентност и насоченост. Понатаму, политиката на САД е 

отпорна на промени и иновации. И трето, надворешната политика на САД ја меша 

итноста со важноста на настаните.Критичарите на ваквата надворешна политика на 

САД проблемот го гледаат во неколку неконзистентности.  

 

Како прво, процесот на креирање на надворешната политика на 

администрацијата на актуелниот претседател Обама е премногу политизирана. Основна 

задача на администрацијата е да се заштити репутацијата на претседателот. А кога е тоа 

така, тогаш таа е многу внимателна во преземањето одредени чекори што можат да 

бидат ризични. Вториот проблем, според критичарите, е дека на американската 

политика ѝ недостигаат добра подготовка, планирање на акциите, анализа и процена на 

ефектите од одредени надворешни политички одлуки. Или, кажано со други зборови, таа 

не функционира кохерентно на глобално стратегиско рамниште. Оваа забелешка на 

критичарите е по малку чудна ако се знае дека според официјалните листи 

американските универзитети и центри за истражување се меѓу најдобрите на светот. 

Третиот проблем, како што велат аналитичарите, е што процесот на донесување одлуки 

во надворешната политика не е добро приспособен, односно нема повратни механизми 

за тоа како донесените одлуки влијаат на субјектите кон кои се насочени. Според некои 

критичари, надворешната политика на САД е премногу обременета со домашната 
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политика и јавното мислење. И последно, ваквата политика на САД не се справува 

ефективно и ефикасно со новите асиметрични закани, кои се поврзуваат со сајбер-

просторот, енергетската безбедност, корупцијата, организираниот криминал и особено 

со тероризмот. 

 

Политиката на Германија кон регионот 
 

Во овој момент во Германија се води дебата дали државата треба да го 

преземе водството во Европа или пак своето влијание во европските и светските работи 

да го остварува преку Европската унија. Конзервативниот дел од политичката елита во 

Германија отсекогаш сакал да ја види државата како „хегемон“ кој ќе има главен збор 

во Европа. Од друга страна пак либералниот дел од јавноста се залага Германија да ја 

гради својата улога преку ЕУ во која би била „главен олеснувач“ во градењето на 

зеднички позиции. Точно е дека на ЕУ во овој момент ѝ треба поцврство внатрешно 

водство поради разиединетоста за поголем број прашања, почнувајќи од „финасиската 

криза“, на пример, па сè до најновата „бегалска криза“. Дали сака Германија да стане 

толку моќна за да биде „европски САД“, и да има одлучувачко влијание врз сите други 

земји членки на ЕУ е, сè уште, отворено прашање. 

 

Првпат по завршувањето на Втората светска војна, кога Германија 

направи силен исчекор за да ја покаже својата моќ по обединувањето, беше за време 

на југословенската криза. Тогаш таа ја прзина Хрватска, спротивно на препораките на 

Бадинтеровата комисија, и ги доведе другите членки на ЕУ во незавидна позиција да ги 

следат нејзините одлуки. Оваа одлука Германија ја донесе не толку поради Хрватска 

колку што тоа беше поради нејзината желба да покаже дека се разбудил „заспаниот 

џин“ кој сака да има поголемо влијание во европските работи. Ваквата одлука ја доведе 

Германија во конфликт со Франција и Обединетото Кралство. Тоа на некој начин се 

рефлектираше и на војната во Босна и Херцеговина кога Германија водеше сопствена 

полтика, различна од политика на САД. 

 

Влијанието на Германија во регионот е големо. Некаде тоа е поради 

историските врски. Па така, на пример, Симеон Саксобургготски, поранешниот 

премиер на Бугарија имаше германски корени. Актуелниот претседател на Романија, 

Клаус Вернер Јоханис, исто така, има германско потекло. Но не е само тоа. Германија 

покажува силен интерес и за актуелните случувања во регионот. Под притисок на 

Германија почна нормализацијата на односите помеѓу Србија и Косово. Последните 

парламентарни избори во Албанија, кои беа клучни за европската перспектива на 

државата, беа спроведени под силен германски мониторинг. Германија е силен лобист 

за интеграцијата на Црна Гора во НАТО. А германската амбасадорка во Македонија 

испрати силна порака во која бараше оставки во Владата како предуслов за 

разрешување на политичката криза во земјава. 

 

Регионот на Зпаден Балкан се наоѓа на раскрсница помеѓу членството во 

евроатлантските структури и внатрешна стагнација. Минатата година на иницијатива на 

Германија во Берлин се одржа конференција со која канцеларката Меркел сакаше да 

му каже на регионот дека не е заборавен и да им даде поттик на регионалните влади за 

спроведување на болните реформи. 
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Во светот во кој САД веќе ја немаат позицијата на глобален хегемон, туку 

само на најголема светска сила, Германија сака да ја искористи актуелната состојба за 

да се позиционира како главна сила на идната Европа, каква и да биде таа. Но тоа е 

меч со две острици. Пред големите сили секогаш се поставува дилемата: колку моќ 

навистина треба да се употреби за да се добие посакуваната позиција и каков ќе биде 

ефектот од употребата на моќ? Ако државата ја користи својата моќ неограничено во 

обидот да ги постигне посакуваните цели се соочува со незадоволството од другите 

држави затоа што моќта носи и одговорност со себе. Оттука е помудро ако државата 

користи лимитирана моќ, односно само толку колку што е потребно за остварување на 

своите цели. Цената на неограничената моќ ја платија САД во ерата на Буш и затоа 

администрацијата на Обама сака да управува со светските работи од заднина.  

 

Американската неограничена моќ создаде силен антиамериканизам. 

Кога и да дојде до демонстарција против империјализмот на големите, страдаат САД. 

Зошто? Затоа што се тие олицетворение, симбол на овој империјализам. Оттука, многу 

подобро е да се биде втор или трет по големина играч. Така, на пример, Кина не сака да 

биде играч број еден. Прашањето е меѓутоа може ли Германија да биде втора или трета 

во Европа? Во Европа сите сакаат да бидат втори, а сепак некој мора да биде прв.  

 

Бегалската криза ја става пред сериозна дилема позицијата на Германија 

во ЕУ која пак, се поврзува со иднината на Европа. Германија за прв пат се наоѓа во 

позиција да одлучи дали има други алтернативи за својата улога во ЕУ. Дали ќе биде 

„хегемон“ кој подиректно ќе ги менаџира европските горливи проблеми или, пак, ќе се 

обиде и понатаму да ја задржи позицијата на „олеснувач“ во европските дебати? Како 

што вели Томас Багер, сега е моментот Германија да одлучи. 

 

Политиката на САД и Германија кон регионот 
 

Германија и САД имаат различни приоритети кога е во прашање иднината 

на Западен Балкан. А тоа пак, на балканските држави им создава дополнителни 

проблеми. Тие се свесни дека САД се сè уште број еден во светот, но кога се на дневен 

ред европските проблеми, тогаш Германија сè повеќе ја зазема лидерската позиција. 

Или, како што вели Сузана Грубјешиќ, заменик премиер за европски интеграции на 

Србија: „Јасно е дека договорите се испорачуваат во Брисел но одлуките ги носи 

Берлин“.  

 

Оттука, според мислењето на експертитеод Форумот потребно е 

преоценување на политиката што ја водат САД и Германија кон државите од Западен 

Балкан во следното: 

• Прво, треба да се согледа реалноста и да се преземат акции за 

справување со новите предизвици. Затоа што, ако се игнорираат овие 

нови предизвици, тоа може да ја доведе во опасност тешко достигнатата 

стабилност на регионот. Новите предизвици во регионот се однесуваат на 

неколку работи. Тоа се легитимноста и демократскиот капацитет на 

институциите во државите од регионот, ефикасноста на воспоставените 

механизми за поделба на моќта во постконфликтните општества, 

потребата за странски директни инвестиции во економиите на државите, 
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преструктурирање на економиите на државите, ефективна контрола на 

границите по масовниот налет на мигранти од Средниот Исток и успешна 

борба со корупцијата; 

• Второ, новите принципи на надворешната политика на САД и на Германија 

кон државите од Западен Балкан треба да бидат комплементарни и да го 

намалат акцентот на регионалната соработка во прилог на поголемо 

ангажирање за решавање на отворените билатерални прашања и 

внатрешните проблеми во државите. Новите политики на САД и на 

Германија треба да се фокусираат на реалноста дека секоја од државите 

на Западен Балкан има своја сопствена агенда и различни потреби, кои 

бараат специфични решенија. 

 

 

Лекциите за НАТО од украинската криза 
 

Украинската криза нуди неколку важни лекции во доменот на 

енергетската безбедност. Како прво, кога е во прашање енергијата, географијата сè 

уште игра голема улога. Понатаму, се покажа дека гасоводите значат економска и 

политичка моќ. Следно, кризата нѐ потсети дека енергетската безбедност е интегрален 

дел од националната безбедност на државите. За да ја дестабилизира Украина, Русија 

примени комбинација на воени, полувоени и мерки поврзани со функционирањето на 

комуникациските системи. Во својата стратегија Русија успеа да оствари контрола и врз 

гасните полиња на Украина. Ако НАТО сака да биде сериозен играч во справувањето со 

овие таканаречени „хибридни закани“, ќе мора да ја вклучи енергетската безбедност во 

својата агенда. Тоа досега не беше случај. 

 

 

 
 

 

Украинската криза ја демонстрира ефективноста на хибридната војна, 

вклучувајќи ја и нејзината енергетска димензија. Иако специфичната географска 

лоцираност на Украина и нејзината енергетска зависност ѝ овозможија на Русија 

степен на влијание што веројатно нема да го имаат во однос на многу други земји, 

сепак, постојат голем број причини за загриженост на Западот. Русија поседува серија 

алатки (економски, воени, комуникациски итн.) што ѝ овозможуваат да ги постигне 

своите цели. Наспроти тоа, Западот мора да преговара за заеднички позиции не само 

помеѓу многуте држави-членки туку и помеѓу различните институции. Оваа асиметрија 

секогаш ѝ дава почетна предност на Русија. Сепак, падот на цената на нафтата се 
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покажа како најголем предизвик за руската економија. Од друга страна, оваа криза ѝ 

даде дополнителен стимул на ЕУ да размислува за диверзификација на своите 

енергетски извори и дистрибутивна мрежа. 

 

Точно е дека НАТО не е институција што се занимава првенствено со 

енергетски прашања, како што е точно и дека Украина не е членка на Алијансата. Но, 

сепак, ако сака да биде влијателен фактор, НАТО мора да има стратегија како да се 

справи со предизвиците на хибридната војна, вклучувајќи ја и нејзината енергетска 

димензија. 

 

Иако овој тип војна може да биде успешен само против држави што се 

внатрешно слаби и поделени, ваква војна може да го отежне процесот на стратегиска 

процена и одлучување во рамките на НАТО, истовремено маргинализирајќи ги 

елементите на целиот спектар на дефанзивни капацитети на Алијансата. За да не му се 

случи ова на НАТО, според експертите од Форумот, важно е да се направат одредени 

приспособувања во следните области: 

• Алијансата треба да има усогласена политика во однос на Русија. 

Различните позиции на сојузниците го отежнуваат процесот на одлучување 

во НАТО; 

• Со вклучување на повеќе од 60 разузнавачки служби на 28-те сојузници, 

Алијансата претставува специфичен форум за размена на информации 

поврзани со хибридните закани. Оттука, потребни се промени во доменот 

на размена на разузнавачки информации и изработка на стратегиски 

анализи; 

• Треба да се воспостави политички дијалог за прашањата од енергетски 

развој. Во последните години Алијансата демонстрира поголема 

подготвеност да расправа за прашања поврзани со невоените аспекти на 

безбедноста, согласувајќи се дека тие можат да имаат големи 

безбедносни импликации. За да се одговори соодветно на оваа 

безбедносна закана, Алијансата мора да дискутира за прашањата за 

енергетската безбедност, со цел зајакнување на нејзината превентивна 

улога; 

• Потребно е да се подобри обуката и вежбите од доменот на енергетската 

безбедност. Зголемената важност на енергетските импликации во 

меѓународната политичка дебата ја прави енергетската безбедност 

незаобиколна карактеристика на програмите за образование и обуки во 

рамките на Алијансата; 

• Потребна е подобра соработка со приватниот сектор и енергетските 

институции. Како и во доменот на сајбер-безбедноста, приватниот сектор 

ги поседува најголемите енергетски капацитети што можат да бидат цели 

на хибридната војна. За да биде во тек со брзите промени во 

безбедносната средина, НАТО треба да ја прошири соработката со овие 

играчи како преку постојан дијалог така и преку заедничко учество во 

одредени вежби; 

• Потребна е потесна соработка помеѓу НАТО и ЕУ во доменот на 

енергетската безбедност. Украинската криза ја демонстрира растечката 

заинтересираност на ЕУ на полето на енергетската безбедност. Улогата на 
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Унијата во постигнувањето договор со Русија во врска со цената на 

рускиот гас за Украина, како и покажувањето солидарност со Украина во 

обезбедувањето руски гас за земјата, се примери за заинтересираноста и 

капацитетите што ги има ЕУ на ова поле. 

 

Новите безбедносни закани и одговорот на НАТО 
 

Стратегискиот концепт на НАТО, усвоен на Самитот на НАТО во Лисабон во 

2010 година, ја нагласува потребата НАТО да се прилагоди кон промените во 

безбедносната околина за соодветно да одговори на новите безбедносни закани. Овие 

нови безбедносни закани се поврзуваат со: тероризмот, сајбер-нападите, проблемите 

со енергетската безбедност и пролиферацијата на оружјето за масовно уништување.  

 

Во таа смисла НАТО воспстави посебен оддел кој што има задача да ја 

следи состојбата на ова поле. Во овој оддел има одделни секции кои што работат на 

прашањата за борба со тероризмот, сајбер-одбраната и енергетската безбедност и 

посебен центар за оружјето за масовно уништување. Понатаму, во овој оддел има две 

посебни единици, една за цивилно-воено разузнавање позната како единица за 

стратегиски анализи на капацитетите и друга за економско-безбедносни проценки. 

НАТО има и посебен директорат за нуклеарна политика.  

 

Справувањето со новите безбедносни закани бара холистички приод. 

Засега европските сојузници се скептични во давањето на поголема улога на НАТО на 

овоа поле. Од друга страна САД се залагаат за поголема улога на НАТО во справување 

со новите безбедносни закани. НАТО мора да ја одреди улогата која сака да ја игра во 

справувањето со новите безбедносни закани. Во таа смисла лидерите на Алијансата 

мора да изготват конкретни политички насоки и да кажат што е тоа што сакаат 

заеднички да го одработат со партнерите и, секако, да дадат конкретни предлози за 

соработка. Овие политички насоки треба да дадат конкртетен одговор на прашањето: 

која треба да биде улогата на НАТО во справувањето со новите безбедносни закни? На 

Самитот на НАТО во Варшава во 2016 година се очекува НАТО да дискутира како 

поефикасно да се справи со новите безбедносни закани, особено за тероризмот и 

борбата со Исламската држава. Исто така, на Самитот се очекува да се најде и 

прашањето за справување со хибридните закани и односите со Русија.  

 

Според учесниците на Форумот НАТО треба да го стори следното: 

• Да инвестира во капацитети за справување со новите безбедносни 

закани за да може да одговори на задачите од стратегискиот концепт. Во 

таа смисла треба да се води сметка да нема дуплирање на кацитетите 

помѓу сојузниците и правилна распределба на ангажираните ресурси; 

• Да се залага за обновување на разговорите со Русија за контрола на 

оржјето за масовно уништување; 

• Да работи поблиску со партнерите од Севена Африка и Средниот Исток во 

јакнење на нивните капацитети за справување со новите безбедносни 

закани, особено тероризмот. Од друга страна пак партнерите треба јасно 

да ги дефинираат своите потреби на ова поле и да бараат таму каде што 

им е потребно помош и поддршка од НАТО; 
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• Да го искористи моментот додека кај земјите од Западен Балкан сè уште 

се чувствува силна желба за интеграција во евроатлантското семејство 

затоа што ова може да биде пропуштена шанса за стабилизација и 

интеграција на овие земји. Алијансата треба особено да внимава на 

регионот затоа што ако не го интегрира тој може да се дестабилизира и да 

преставува закана за земјите-членки. 

 

Одговорот на нациите на новите безбедносни закани 
 

Државите од регионот на Западен Балкан се соочуваат со предизвикот 

како да одговорат на новите безбедносни закани. Некои од државите во регионот се 

членки на НАТО (Албанија и Хрватска), една е членка на ЕУ (Хрватска), некои се 

аспиранти за членство во НАТО и ЕУ (Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина), 

некои се „воено неутрални“ а имаат аспрации само за членство во ЕУ (Србија) додека 

некои иако имаат аспирации за членство во НАТО и ЕУ, се много далеку од 

исполнувањето на условите за членство (Косово). Ваквата хетерогеност на регионот се 

одразува и во нивната подготвеност во справувањето со новите безбедносни закани. 

Дел од државите имаа солидно развиена правна и стратегиска рамка за справувањео 

со овие закани по безбедноста додека останатите се во процес на изготвување на 

стратегиски документи и институционални капацитети за таа намена. Актуелната 

„бегалска/мигрантска криза“ со која се најмногу погодени дел од државите (Македонија 

и Србија) само го усложнува амбиентот.  

 

Експертите од Форумот сметаат дека: 

• Државите од регионот треба да развијат содветна првна и 

институционална основа за соодветно да одговорат на предизвиците кои 

доаѓаат од новите безбедносни закани; 

• Косово кое е изолирано од членството во меѓународните организациии не 

придонесува за регионалната стабилност; 

• Регионалните иницијативи за соработка кои што се бројни (дел од нив се 

насочени кон справување со новите безбедносни закани) и се 

преклопуваат треба да се преоценат и да стават во функција на потребите 

на државите; 

• Заканите врз безбедноста на земјите од регионот не можат секогаш да се 

акомодираат во регионален формат. Иако многу често тие имаат 

заеднички предзнак, секоја земја има своја специфика и свои потреби 

што треба да се има предвид кога се прават регионални стратегии; 

• Потребен е подобар систем за размена на информации на регионално 

рамниште. Особено во делот на размена на разузнавачки информации и 

помеѓу органите одговорни за спроведување на законот; 

• Во делот на справување со „мигрантската/бегалската криза“, заклучок е 

дека ниту една земја од Западен Балкан не може да се справи со овој 

проблем самостојно туку дека е потребна кординирана и заедничка 

стратегија како помеѓу земјите од регионот така и со меѓународната 

заедница. 
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