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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Вкупната вредност на 
извозот на американското 
оружје во 2007 година е 
зголемена за 50 отсто и 
изнесувала речиси 25 
милијарди долари, со што 
САД го задржаа водечкото 
место во светот. Тоа 
практично значи дека 
Американците учествуваат 
со 41,5 отсто во продажбата 
на сите видови оружја. На 
второ место се наоѓа Руската 
федерација, која изминатава 
година заработила 10,4 
милијарди долари од извоз 
на оружје, што претставува 
17,3 отсто од вкупниот 
светски пазар. Велика 
Британија е веднаш зад 
Руската федерација, 
забележувајќи раст од 100 
проценти во однос на 2006 
година. Вредноста на 
оружјето кое Британците го 
извезувале изнесува 9,8 
милијарди долари. 

Меѓу главните купувачи од 
земјите во развој е Саудиска 
Арабија, која само минатата 
година купила оружје во 
вредност од 10,6 милијарди 
долари, а во што спаѓаат 72 
борбени авиона од типот 

Тајфун, кои чинат повеќе од 
10 милијарди долари. На 
листата на најголеми 
купувачи на оружје во 
светот следува Индија, која 
издвоила 5 милијарди 
долари за осовременување 
на својот воен арсенал, 
додека Пакистан потрошил 
нешто повеќе од 4 
милијарди. 

Интересен е податокот 
дека Русија, која првите 
неколку години по 
завршувањето на Студената 
војна заостануваше зад 
западниот свет, сега на 
голема врата се враќа на 
светската берза на оружје. 
Нејзини главни клиенти се 
Индија и Кина. Свое место на 
воениот пазар најде и 
Венецуела. Најголем дел од 
оружјето со кое таа денес 
располага го има купено од 
Русија што, пак, влијаеше и 
на јакнењето на нејзините 
политички и дипломатски 
врски со Москва. 

Сепак, воените експерти 
оценуваат дека уште долго 
време никој не ќе може да го 
урне приматот на 
американската воена 
индустрија во светот, која 
останува недостижна во 
поглед на извозот на 
модерно оружје. 

Следните три години руската Ар-
мија ја очекуваат промени как-
ви што досега не се видени во 

по новата историја. Ваквите навес ту-
вања од Министерството за одбрана 
во Мос ква, не само што ги изненади 
западните дипломатии и воените 
аналитичари, туку и сериозно ги за-
грижи. 

Според планот, до 2012 година, по 
итна постапка ќе се намали бројот на 
војниците до еден милион, што значи 
четири години порано од пред виде-
ното. По итна постапка е донесена од-
лука во руската Армија да останат 
само 150.000 офицери, наместо досе-
гашните 355.000. На тој начин, број-
носта на ко мандниот состав ќе из-
несува 15 отсто од вкупниот број на 
војници во ар ми јата и во флотата. 
Доколку се разгледа практиката во 
водечките земји во све тот, офи цер-
скиот состав просечно со чинува од 7 
до 20 проценти. 

Само до крајот на годинава во Ру-
сија ќе бидат укинати и околу 40.000 
не потполнети офицерски работни 
места. Се очекува бројот на гене ра-
лите да би де намален од 1.100 на 900, 
а отпуштање од работа ќе има и за 
вработените во централниот апарат 
на Министерството за одбрана и во 
органите на воената управа. Од се-
гашните 22.000 вработени во овие 
сегменти, бројката треба да се сведе 
на 8.500 лица. 

Планирано е во текот на наредната 
2009 година, околу 9.100 офицери да 
ја напуштат армијата откако ќе ги ис-
пол нат условите за пензиски стаж. 
Исто та ка, предвидено е до 2011 го-
дина околу 100.000 офицери да бидат 
вработени во граѓанскиот сектор. За 
таа цел веќе се разговарало со опол-
номоштени пр етставници на прет-
седателите на фе дералните окрузи и 
договорено е да се пронајдат местата 
на кои искуството и знаењето на 
офицерите најдобро би се иско рис-
тило. Од друга страна, пак, бро јот на 
младите офицери ќе треба да се зго-
леми за десеттина илјади и нивниот 
број да достигне близу 60.000. 

Во истиот овој период треба да би-
дат извршени и структурни реформи 
на руската војска. Во првата етапа на-
место дивизии ќе бидат воведени бри-
гади. Синџирот кој досега се состоел 
од четири алки воен округ-армија-ди-
ви зија-полк, ќе биде претворен во 
тро делен воен округ-оперативна ко-
манда-бригада. Со оглед на тоа дека 
ма те ри јално-техничката база на вое-
ните фа култети во Русија е значително 
за ста рена, а и заради фактот дека бу-
џетот не им дозволува обновување на 
сите 65 факултети, се планира до 2012 
година да се основаат три научни цен-
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С ТРАТЕШКИ С ТРАТЕШКИ 
РЕФОРМИ ЗА НОВИТЕ РЕФОРМИ ЗА НОВИТЕ 

БЕ ЗБЕ ДНОСНИ БЕ ЗБЕ ДНОСНИ 
ПРЕ ДИЗВИЦИПРЕ ДИЗВИЦИ

три, шест воени академии и еден воен 
уни вер зитет. 

Забрзаното темпо на реформирање 
на руската Aрмија и воената доктрина 
доаѓа по случувањата во Кавкаскиот 
регион оваа година. Имено, за време 
на судирот со грузиската Армија во 
Јужна Осетија било утврдено дека 
голема пр едност имаат компактните 
формации. 

ФУТУРИСТИЧКИ 
ВОЈНИ

Новата трка во воору жу ва-
њето е одамна почната. Во по-
веќе развиени земји во тек се 
опсежни истражувања за но-
вите видови оружја. Новата со-
фистицирана генерација из-
роди нови арсенали конвен-
ционални и неконвенционални 
оружја, со помош на кои ќе се 
водат футуристички војни. На 
пример, создадено е т.н. ми-
кробраново оружје, кое телата 
на жртвите треба да ги пре т-
вори во пареа. Понатаму, аме-
риканското воздухопловство 
склучи договор со "Боинг", кој 
треба да им овозможи на аме-
риканските ловци инсталирање на уреди за уништување на не-
пријателските летала. Цел е постојните ракети да се заменат со 
ласер. Секако дека најголем дел од програмите за усовршување на 
оружјата остануваат тајна. Русите, пак, развиваат нов тип на т.н. 
термобарично оружје. За таа намена се издвоени повеќе милијарди 
долари. Во план е создавање и на супермодерни подморници, 
невидливи авиони и ласерско оружје. Сè она што досега можевме 
да го гледаме во авантуристичките филмови од запад, во блиска 
иднина може да стане реална стварност.

Иран остро го критикуваше ново из-
браниот американски претседател, Ба-
рак Обама, кој изјави дека е непри фат-
ливо Иран да продолжи со развивањето 
на програмата за нуклеарно оружје и 
дека тоа треба да се спречи низ една 
заедничка меѓународна акција. Техеран 
смета дека на САД им се потребни ст ра-
тешки промени на американската на дво-
решна политика, а не само козме тички. 

Иран, кој првично ја поздрави победата 
на Обама на прет седателските избори 
како триумф над не популарната политика 
на Буш и му упати честитка на победникот 
за прв пат по 30 години, сега очекува 
попозитивни сигнали од Ва шингтон. Но, 
изјавата на Обама очи гледно ги урна 
надежите на режимот на Ах ма динеџад за 
полиберална позиција на Белата куќа кон 
Техеран. 
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Сè тоа е основа руската Армија пер манентно да добива 
нови облици и нови функционалности, во согласност со 
новите г еополитички и геобез бед носни прилики. Според 
руските воени стратези, големата армија треба да добие 
нов модерен и софистициран формат, за да ја избегне 
старата и истрошена форма на советската Aрмија. Тие оце-
нуваат дека треба да се создадат стратешки тери то ријални 
команди - север, исток и југ, кои делумно би ги замениле 
воените окрузи и бројните централизирани мос ковски 
команди.

Според САД, по Студената војна треба да по сто-
јат ограничувања за бројот на нуклеарните боеви 

глави, монтирани на со-
од ветните носачи, но не 
и за оние кои се наоѓаат 
во магацините. Вашинг-
тон го дестабилизира 
системот за против ра-
кетна одбрана не само 
во Европа, туку и на рус-
ките граници. Невоз-
можно е нашите радари 
да разликуваат дали е 

истрелана неатомска боева глава за да го совлада 
Осама бин Ладен или, пак, нуклеарна боева му-
ниција, која е насочена против Русија. Сè тоа за-
едно десет пати ја зголемува нестабилноста и 
сме там дека овој пат е крајно опасен.

Сергеј Лавров

Либија има намера да купи руско оружје во 
вредност од околу две милијарди долари, кое ќе 

опфаќа софисти ци-
рани радари против 
авионски ракетни 
системи, десеттина 
хеликоптери и по ве-
ќе од 50 тенкови. Ме-
ѓу желбите на Гадафи 
е во воениот арсенал 
кој ќе пристигне од 
Русија да има и воени 
бродови. Покрај дру-
гото, тој е подготвен 
да й  понуди на Моск-
ва да изгради воена 
поморска база во 
Бенгази. Официјален 
Триполи й должи на 

Русија 4,5 милијарди долари и еден од условите 
за да се склучи новиот воен договор со Кремљ е 
отпишувањето на долгот.

Неодамна Русија й одобри кредит на Ве-
нецуела во висина од 680 милиони евра за 
купување руско оружје. Оваа зделка меѓу 
Москва и Каракас ги загрижи западните сили, 
пред сè, Соединетите Американски Држави, 
кои ги обвинија венецуелските власти за де-
стабилизација на латиноамериканскиот ре-
гион. Инаку, во периодот од 2005 до 2007 го-
дина, Руската федерација и Венецуела по т-
пишаа 12 воени договори со вредност од по-
веќе од 3 милијарди евра за снабдување со 
оружје. Пред неколку месеци Русија испрати и 
воени бродови во Карипското Море за за-
еднички воени маневри со венецуелската мор-
нарица. Вашингтон тоа го оцени како сериозна 
провокација.       
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