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Интелигентна отбрана  
с ограничени ресурси? 

• Как? – С нова, 
стратегическа визия за 
продукта “колективна 
отбрана и сигурност” 

• Защо? – За да гарантираме 
сигурност от най-висока 
степен на фона не на 
потенциални, а на реални 
кризисни събития при 
ограничени финансови 
възможности 



Хронология на кризата 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ипотечна 

криза  
(САЩ) 

Финансова и 
банкова криза 

(САЩ + Европа) 

Криза на суверенните дългове (Еврозона) 

Световна икономическа криза:  
рецесия → техническа рецесия → стагнация 

→  депресия 



Разходи за отбрана на НАТО 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 891 793 
2008 1 063 185 
2009 1 058 802 
2010 1 081 872 
2011 1 038 145 

Забележка: Обобщени данни в млн. USD (Европа + Северна Америка) 
Направени или планирани разходи за съответната финансова година  

Източник: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49198.htm?  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49198.htm?
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Кризата … 
• Влошени макроикономически                             

показатели с тенденция към                               
задълбочаване 

• Натиск върху военните бюджети 
• Покачване цените на енергийните ресурси            

(суров петрол) на световните борси 
• Природни катаклизми 
• Кибер заплахи 
• Политика на небалансирани бюджети в дългосрочен 

аспект 
• Небалансирани разходи за отбрана между 

партньорите в Алианса 
• Ограничени отбранителни способности на Алианса? 

 
 

 



…и нейните възможности 
• Споделяне на отбранителни отговорности и 

отбранителни способности 
• Икономия на средства за мироопазващи и 

мироподдържащи операции 
• Разгръщане на същинско международно оперативно 

сътрудничество и постигане на международна 
оперативна съвместимост за отбрана                                  
от най-висок клас 

• Нов тип бюджетиране 
• Усъвършенстване на финансовата концепция на 

НАТО 
 



Пътят - 1 
• Засилване на сътрудничеството между НАТО и ЕС 

(вкл. финансовите институции на ЕО – ЕЦБ, ЕИБ, 
ЕБВР и др.) и в двете посоки 
– ЕС е единствената международна организация в глобален 

мащаб, която разполага с пълният набор от политически, 
военни, правни и икономически ресурси, в състояние да 
предложи дългосрочни решения на комплекси кризи като 
настоящата  

• Финансови и бюджетни иновации 
 



Пътят - 2 
• Стратегическо  
     приоритизиране на                                                     

мисиите и                                                           
отбранителните                                                       
способности 

• Строг контрол                                                                           
над бюджетирането 

 

 



Пътят - 3 
• Планиране според мащаба на предизвикателствата,  

а не според амбициите на стратезите 

 



На къде води пътят? 

 



 
 
 

Благодаря за вниманието! 
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