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НАТО ПАК Т:  НАТО ПАК Т:  

али Алијансата има дол го-
рочна иднина? Субјективно 
мислам дека историјата ќе 
го даде одговорот на ова 
неминовно прашање, кое е 

суштинско, а од него е засегнат цел свет. 
На почетокот на третиот милениум, ме-
ѓународната заедница ја каракте ри зи-
раа големи и брзи структурни процеси 
и промени во насока на политичката, 
економската социјалната, воената и друг 
вид сфера на нејзиното функцио ни ра-
ње. Цел на овие, ќе ги наречам, стра-
тешки сфери, особено од воениот ас-
пект, биле и сè уште се во насока на 
одржување или на надминување на 
рамнотежата на "стравот" меѓу голе ми-
те сили и нивните коалициони партнери.

Од особено значење за една длабока 
анализа, меѓу другото, е и разбирањето 
на стратешките гледишта на трите глав-
ни субјекти и фактори во глобалниот 
систем за безбедност, а тоа се САД, 
Кина и Русија. Кинеските проценки за 
сегашната глобална ситуација поаѓаат 
од претпоставките за мултипо лариза-
ција, како неизбежен светски процес, 
како и од тоа дека САД останаа един-
ствена супер сила по завршувањето на 
Студената војна, кои секогаш го ка жу-
ваат последниот збор за важните гло-
бални прашања. 

Она што реално ги загрижува Ки не-
зите е фактот што во некои западни 
земји останале реци ди вите кои влечат 
длабоки корења уште од Студената вој-
на, а се манифестираат преку експан-
зијата на НАТО. 

Руските проценки се многу слични 
на кинес ките. Русите особено го ис так-
нуваат воениот аспект на безбедност и 
на ста билизирачкиот ефект на нукле-
арните потенцијали. Затоа и проши ру-
вањето на НАТО кон исток го сметаат за 
се ри озна закана. Американските гле-
дишта се во насока на подобрување на 
своите економски перформанси во од-
нос на сите главни сили, како и од свес-
носта дека се доминантна воена сила во 
све тот. Како заклучок на гореиз несе-
ното може да се истакне дека декла-
рираниот принцип на еднаквост во 
безбедноста не е можен и не постои во 
практиката. Градењето на новиот без-
бедносен сис тем, дали на глобално или 
на регио нално ниво е дел од по широ-
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закана за ниедна од ев ропските земји, 
тогаш како ќе се оп равда натамошната 
потреба од нови членки. Затоа и постои 
дилемата што се добива а што се губи, и 
што е тоа што Алијансата би го добила 
со евен туал ното проширување, затоа 
што само по себе перформансите на 
кандидатот по автоматизам не значат 
членство. Дали НАТО ќе стане дефан-
зивна Алијанса, чија основна цел ќе 
биде да го одржува мирот  во евро ат-
лантската област или станува збор за 
нешто сосема друго. Можеби се бара 
начин за поефикасно партнерство меѓу 
Европа и САД, што ќе й овозможи на 

случувањата на меѓународната сцена 
од многу нешта зависи од однесувањето 
на САД. 

Од однесувањето на САД ќе зависи 
како ќе се детерминира идни ната на 
НАТО, па и иднината на Европа, од-
носно проширувањето или раздру жу-
вањето на овој политичко-воен фак-
тор. Сепак, Европа била и останува под-
рачје каде што се тестира мултилате-
 ризмот, а тоа се однесува на подготве-
носта и на способноста на модерните 
држави да ги изложат своите меѓусебни 
односи и политики на заедничко дејс-
твување.       
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киот исто риски процес и ниедна од 
големите сили ќе нема посебен екс-
клузивитет. Дваесет и првиот век може 
да донесе регионални, етнички и ре-
лигиозно ци вилни војни од типот на 
војната меѓу Ирак и Иран, Судан, Ав-
ганистан. Но, сите овие војни се наоѓаат 
надвор од зоната на Алијансата. 

Денешната без бедносна агенда на 
Европа, особено за посткомунистич-
ките земји, е во насока на кооперативно 
зачленување во НАТО како гарант за 
нивната и за севкупната безбедност. Ев-
ропскиот пристап кон безбедноста по 
својата природа се те мели на ком про-
мис, а понекогаш на болен процес на 
земање и на давање. Но, клучно е пра-
шањето што доколку не постои воена 

Алијансата поефикасно соочување со 
новите безбедносни зака ни. Има многу 
опции за новиот НАТО, како и за него-
вите мисии, но сè уште не се јасно де-
финирани. 

Во меѓувреме Кина веќе може да се 
смета за светска сила. Индија, како и 
Бразил, се следните. Русија со нејзиното 
огромно пространство, со природните 
богатства, како и со нуклеарното оруж-
је, ќе остане светска сила дури и со 
присутните слабости, кои и понатаму 
ќе ги чувствува. Ќе биде ли Европа су-
пер сила или не останува да покаже 
времето, но моментната состојба изра-
зена преку еврото навестува дека може 
да се развие во економска и во фи-
нансиска сила. Моментната состојба на 


