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Предговор 
 

 Актуализирането на Косовския проблем от началото на 2008 г. доведе до ново динамизиране на 
геополитическата ситуация на Балканите, възникнаха обстоятелства, действия и процеси, които 
поставиха региона отново във „фарватера” на световните събития. Едностранното 
провъзгласяване на независимост от политическия елит в Косово, при всенародна и единодушна 
подкрепа от косовските албанци, и при съдействието на водещите фактори на Запада (ЕС/НАТО), 
предизвика не еднозначен отзвук и отношение. Те варират от безусловно одобрение и подкрепа 
до тотално отхвърляне и неодобрение. И отново извеждането на „възела” от проблеми свързани с 
намиране на решение относно статута на Косово предизвика напрежение, поляризация в 
подходите и отношението както на водещите международни фактори, така и на държавите в 
непосредствено съседство на Балканите, в по-широкия регион на Югоизточна Европа.  
С акта за едностранно обявената независимост на Косово се стигна до едно ново положение, при 
което процеса за създаване на нови държави, роене на държави в региона, продължи след доста 
дълго прекъсване, при което държавите, субекти на международни отношения не само се 
удвоиха - в региона на Югоизточна Европа и на Балканите вече съществуват 12 държави плюс 
две, които гравитират към Балкански държави, или към процесите които се извършват в този 
район. Подчертаваме това, тъй като е ясно, че отношенията се усложняват, поради това че 
голяма част от не са национални държави, а са резултат от международни арбитражи, от процеси 
на сецесия или на събития, които са свързани с иредентистки или сепаративни действия. След 
този привиден период на стабилизация и на активиране на евроинтеграционните процеси на 
Балканите, при които се забелязваше и вече е налице известен успех, то именно ситуацията 
около и в Косово доведе до смущения именно в процеса на евроинтеграция. С обявяването на 
тази едностранна независимост, новият субект на междудържавни взаимоотношения, независимо 
Косово, доведе до ново прегрупиране на държавите в региона, при което именно отношението 
към тази независимост, както разбира се отношенията със Сърбия, която веднага зае 
категорична позиция, доведоха до това че отново Балканските държави, държавите от региона, 
имат не само различни позиции, но и различно поведение по отношение на този ключов и спорен 
проблем. 
След обявяването на независимо Косово рязко се изостри ситуацията в Босна и Херцеговина, в 
която ръководството на Република Сръбска отново изведе на преден план въпроса за 
референдум и устройството на държавата. Очертава се сложно и дълбочинно прегрупиране на 
политическите сили и фактори сред албанците в Македония, които пренастройват своята 
тактика, цели и линия на поведение с оглед радикално променената ситуация в съседство, 
заплитането на спора между Гърция и Македония около името, забавянето и отлагането на 
очаквани и „планирани” стъпки към пълноценна евроатлантическа интеграция, бавните темпове 
по реализацията или неизпълнението на „план-графика” от Охридското споразумение.  
Въпреки уверенията, че Косовският случай е уникален и не предполага последващи аналогии, 
стана ясно, че избраното решение - етатизацията на изключително сложен, продължителен и 
многоаспектен етно-политически проблем, начина, по който бе реализирана, не могат да  останат 
без последствия, без други опити за възпроизвеждане по някакъв начин на подобни решения. И 
това бе потвърдено само няколко месеца по-късно със събитията на Кавказ. Безотговорния и 
некадърен  опит на президента на Грузия М. Саакашвили „веднъж завинаги” да реши въпроса за 
обединението на Грузия като ликвидира автономията на Южна Осетия чрез ракетно-
артилерийски обстрел и нашествие на танкове, доведе до разпалване на „малка война” в 
периферията на Европа. Ответният удар, нанесен от Русия, има не толкова военни измерения, 
колкото геополитически последици. Тя призна като независима държава не само Южна Осетия, 
но и Абхазия, с които установи специални отношения  и подписа съответни договорености с тях. 
Ново развитие получи и ситуацията свързана с положението и статута на Приднестровската 
република в Молдова, при което от една страна Русия категорично предупреди Молдова да не 
повтаря действията на М. Саакашвили и да не се опитва да реши проблема силово, от друга - 
политическият елит на Транснистрия заяви своята решимост чрез референдум да обяви  
независимост, установяване на „специални отношения” с Русия”  и възобновяване преговорния 
процес относно  статута на тази сепаратистка пара-държавност. Така „косовският случай” се 
оказа не само, че не е „специфичен и безпрецедентен”, но че има твърде много такива  критични 
зони, в които тлеят аналогични или сходни нерешени проблеми. 
Така отзвукът от Косово след обявяването на независимост реактивира редица „приспани” етно-
малцинствени проблеми  в Югоизточна Европа, доведе до пораждане на нови очаквания и 
надежди сред елитите на цяла група етно-политически движения и организации (от тези на 
Кавказ, Молдова, Босна и Херцеговина, Македония до такива във Войводина, Трансилвания, 
Санджака).  
И тук специално ще отбележим нещо, което особено и най-голямо внимание - активността и 
ролята на албанския фактор в Македония. Все пак Македония под външен натиск, при 
изключителната активност на албанските политически субекти в Македония призна Косово. И тук 
отиваме към проблема който тепърва ще получава развитие - с кого поддържа отношения новата 
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държава Косово - с току-що признатата от Косово Република Македония или с албанските 
политически фактори в тази държава. Цялото развитие от началото на 90-те години показва, че 
между албанските политически субекти и в Косово и в Македония съществува тясна, топла 
връзка. Една координация, едно съчетаване на взаимните действия, което винаги, когато нещо 
се случи в Косово, отеква по някакъв начин, рано или късно и в Македония. Няма спор, че едва 
ли нещо ставащо в Македония не се възприема или пренебрегва у нас, вкл. в политически и 
външнополитически аспект, не само в контекста на двустранните ни отношения. Подчертаваме 
ролята на албанския фактор в Македония - и неговата нова активност, тъй като тази Македония, 
която днес съществува (една виртуална държава, разделена на практика с конституцията от 2004 
на две части - албанска и македонска, при което албанската част все по-видимо присъства както 
географски и етнически, така и политически), не е признатата от нас Македония, каквато  беше 
до 2001г.  
Очевидно е, че наличието на поляризирани възгледи и мнения се дължат на изключително 
нарасналия обществен интерес към тази проблематика, свидетелстващ за голямата значимост и 
стойност, която придобиват въпросите, свързани със статута на Косово, етническите 
взаимоотношения в ново възникналата държавност, нейното „вписване” сред останалите държави 
в региона.  
Темата на конференцията “НЕЗАВИСИМОСТТА НА КОСОВО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 
ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ”, ноември 2008, организирана от 
Катедра “Международни отношения”, УНСС, в сътрудничество с нашите колеги от университети в 
Словакия и Гърция, е именно независимостта на Косово и предизвикателствата, които отваря 
този факт, този акт, поставящ проблеми пред политиката на сигурност на ЕС, отделно и заедно с 
това и на България. Затова бяха представени и разгледани различни аспекти от този феномен, 
както и дали наистина се очертават реални възможности за дестабилизиране на региона. В хода 
на дискусиите се установи, че след това събитие, след това решение може да се очаква, че ще 
има развитие, което ще въвлича все повече субекти, и за съжаление ще довежда и в бъдеще до 
определени елементи на нестабилност, които биха могли да преминат и в напрежение, и новите 
нестандартни предизвикателства по отношение на сигурността в региона. 
На вниманието на читателите са представени съкратени (в повечето случаи) версии на почти 
всички от изнесените доклади и съобщения. Надяваме се при възможност да представим пълни 
текстове, вкл. актуализирани, и, разбира се и нови, по темата, чиято актуалност едва ли ще е 
мимолетна. 
Всички несъвършенства на текста изцяло се дължат на съставителите и редакторите, за което се 
извиняваме. 
   
Доц. д-р Антон Първанов 
Д-р Георги Чанков 

 
 
 

І . НЕЗАВИСИМОСТТА НА КОСОВО -  ПОЛИТИЧЕСКИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ 
ПРОБЛЕМИИ 

 
1.1. The “Case of Kosovo” and essential problems of theory and practice of 
contemporary international relations 

Prof.Dr. Stoyan Barakov 
 

Abstract. The author stresses on some problems, concerning not only the Kosovo case, but the 
theory and practice of the international relations as a whole. First, there is the arising mistrust among 
the global players: the USA, the EU and Russia. Second, the renewed use of power for solving 
international problems. Third, the double standards. Fourth, the correlation between the sovereignty 
of the state and the right of self-determination. Which of these principles should prevail? 

 
 

“Случаят Косово” и  същностните проблеми от теорията и практиката на 
съвременните международни отношения* 

 
По отношение на признаването на независимостта на Косово от Република България следва се да 
отбележи, че някои наши мрачни прогнози се оказаха пресилени и не се реализираха. Например, 
че българският бизнес ще срещне силни затруднения на територията на Република Сърбия, в т.ч. 
и туристическите автобуси, които преминават през територията на Сърбия, т.е. очакваше се 

                                                 
* Доц.д-р Стоян Бараков, катедра “Международни отношения”, ЮЗУ “Неофит Рилски” 
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доста силна реакция, която не се получи. За съжаление обаче някои от проблемите останаха и 
продължават да ни безпокоят. Следва да насочим вниманието си към някои по-общи, същностни 
проблеми, засягащи не само конкретния случай и конкретния регион, не само казуса Косово и 
ситуацията днес и в близки години, а проблеми, които се отнасят пряко към теорията и 
практиката на съвременните международни отношения. Те са много и от целия този впечатляващ 
набор могат да се посочат само няколко без никаква претенция за изчерпателност. 
Първо, нарушено беше взаимното доверие между играчите на международната сцена и за 
съжаление между най-важните играчи на международната сцена. За това свидетелства 
“кавказкият блицкриг” от началото на месец август 2008 г., но не е само той. Започнаха процеси, 
проблеми, които дадоха основание на някои наблюдатели и анализатори да говорят за връщане 
към Студената война. Може би е пресилено едно такова мнение, но във всеки случай то не бива 
да се игнорира изцяло. Става дума за напрежение в отношенията САЩ - Русия, ЕС - Русия или 
по-скоро за част от държавите членки на ЕС и Русия, ЕС - САЩ, между самите членки на ЕС и т.п. 
Знайно е, че без доверие системата на международните отношения става доста нестабилна и 
вероятно за съжаление ще продължи да става по-нестабилна. 
Второ, като че ли се забрави и се пренебрегна изискването за неупотреба на сила и заплахата за 
използване на сила в международните отношения. Примерите са много, най-крещящият е Ирак, 
но за съжаление и Косово (особено войната от 1993 година). Трето е поредното утвърждаването 
на политиката на двойните стандарти. Забелязахме я още при декомпозирането на Югославия в 
края на миналия век, забелязваме я и сега. По един начин се подхожда към Босна и 
Херцеговина, по друг начин се подхожда към Косово. Това са съзнателно избирани примери от 
нашия регион. 
Четвърто, възниква въпросът за това има ли субординация на два основни принципа на 
международните отношение: правото на самоопределение, включително и отделяне, формиране 
на собствена национална държава най-често еднонационална и зачитането на териториалната 
цялост и ненарушимостта на държавните граници. И все към този въпрос: допустимо ли е и в 
какви случаи единият принцип се поставя по-високо от другия в едни случаи, докато в други 
случаи техните места се разменят? И още: кой определя критериите за това, кой може да бъде 
арбитър за това? Въпросите са по-скоро риторични.  
По-общите въпроси заслужават внимание, но още по-важни са предизвикателствата, които 
едностранното обявяване на косовската независимост постави и продължи да поставя пред 
общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС и България. Не случайно общата 
външна политика се добавя към дефинираната тема политика на сигурност, защото те са 
(външната политика и политиката на сигурност на ЕС) поне по дефиниция два компонента на 
една и съща политическа практика. 
Косово потвърди наличието на различия и дори на противоречия между държавите членки на ЕС 
по въпроса кога и дали трябва да се признае косовската независимост. Интересно е развитието 
на последните събития. Например гласуването на искането на Сърбия в общо събрание на ООН 
Международният съд да даде мнение дали обявяването на косовската независимост противоречи 
на международното право. Както се очакваше се оформиха четири групи. Първата група е 
гласувалите „за" предложението на Сърбия. Втората - против предложението на Сърбия. Третата 
- въздържали се и четвърта група, които не участваха в гласуването. Както се очакваше нямаше 
изненади за няколко държави членки на ЕС, които гласуваха “за" предложението на Сърбия. 
Става дума за Кипър, Гърция, Румъния, Словакия, Испания. Държави, които е известно, че имат 
доста сериозни проблеми със своите малцинства. По-голямата част от държавите членки на ЕС 
гласуваха с „въздържали се". Ясно е, че гласуването „въздържал се" е също израз на позиция, но 
за мен това не беше позицията, която трябваше да застъпи ЕС. Интерес представлява и това, че 
против предложението на Сърбия гласуваха шест държави - естествено САЩ, Албания (също 
естествено) и няколко тихоокеански държави - Маршалските острови, Микронезия, Науру, Палау. 
Държави, които в никакъв случай не могат да бъдат приети като решаващи фактори в 
международните отношения, независимо, че по устава на ООН всяка държава на общото 
събрание има право на един глас. По такъв начин Съединените Американски Щати бяха сериозно 
бламирани, като дори двете държави, признали косовската независимост почти едновременно 
със САЩ, Франция и Великобритания, не ги подкрепиха. Това вече говори за доста сериозен 
разнобой, за доста сериозно разминаване в позициите на водещите европейски държави, 
проличава за пореден път, че в ЕС няма обща позиция по един изключително важен за цяла 
Европа, в това число и за Балканите, проблем - Косовския проблем. За да компенсират по 
някакъв начин този удар, който получиха, САЩ много бързо упражниха много силен натиск 
буквално в следващите дни и две бивши югославски републики признаха косовската 
независимост. Белград реагира изключително болезнено, защото става дума за Република 
Македония и особено за Черна Гора. Посланиците на двете държави бяха обявени за персона нон 
грата и им беше даден твърде кратък срок да напуснат Белград. 
Може да се говори много, за това какво би могло да се очаква в Съвета за сигурност. Знае се, че 
по силата на резолюция 1244 на Съвета за сигурност Косово продължава да бъде част от 
Република Сърбия. Как ще се разреши този казус е много трудно за гадаене. Още повече, че в 
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Съвета за сигурност има две постоянни членки - Русия и Китай, които са в състояние да блокират 
всяко решение на Съвета за сигурност, което противоречи на техните интереси и са 
декларирали, че ще го направят. Засега интересите на Русия и Китай от съвпадат до голяма 
степен с интересите на Сърбия. Означава ли това, че ЕС ще може да се противопостави и ще 
иска да се противопостави на тези решения? Ще рискува ли да развали отношенията си с две 
мощни държави едната, от които най-многобройната на света, в т.ч. с най-многобройна армия на 
света и другата, която има не само мощен ядрен потенциал, но едно не по-малко мощно в 
сегашния момент оръжие - енергийните източници? 
Както и да е, косовската независимост беше призната и възникна въпросът „какво следва от тук, 
от това решение". Непрекъснато се внушаваше, че Косово няма да бъде прецедент, само че се 
оказа, че регионите, в които имаше тлеещи конфликти не желаят да се съобразяват с това 
пожелание, а те са много. По някои изчисления около 300 по целия свят. Конфликти с различна 
интензивност, разбира се. Показателен е руско-грузинският “блицкриг” в началото на август. Там 
едно на пръв поглед алогично решение на Русия за признаване на отцепническите райони 
възбуди духовете и постави доста въпроси. Как ще реагира по нататък Русия в другите 
конфликтни зони, които съществуват на нейна територия? Ще продължи ли да защитава Сърбия? 
Не е важен в случая въпросът кой загуби войната, дали Грузия или САЩ. (Защото няма никакво 
съмнение, че една малка Грузия нямаше да се реши на такава авантюра ако нямаше зад гърба си 
един мощен съюзник.) Какво целяха САЩ в това отношение? Дали да подложат на тест новия 
руски президент и тандема Медведев - Путин? Или още нещо, което за сега ние не можем да 
схванем? Предстои ни да видим много интересно развитие в Приднестровието, Нагорни Карабах 
и т.н. Специално за Нагорни Карабах - този проблем се следи много внимателно не само от 
Армения. 
Но да се върнем пак в нашия регион - Босна и Херцеговина. Защо Република Сръбска да не може 
да се отдели? Поне такава е логиката на Република Сръбска в Босна и Херцеговина и на Белград. 
Защо да не може да се отдели и да се присъедини евентуално към Република Сърбия, след като 
на Косово се даде такава възможност? Какво ще стане в Македония? Съвсем наскоро се появи 
едно кратко съобщение, че вдовицата на Енвер Ходжа направо говори за обединяване на всички 
албанци в една държава. Дали това е случайно? Възниква въпросът каква е перспективата на 
новата държава (или парадържава) Косово, нейната европейска перспектива? Как ще влезе тя в 
Европейския съюз и ще влезе ли въобще? Досега Европейският съюз приемаше държави. Косово 
държава ли е или протекторат? Приемаме по-скоро, че е протекторат. Европейският съюз ще 
промени ли правилата за приемане на нови членове или ще направи нов прецедент? Както се 
вижда въпросите са много. Още един от тях. Кой спечели от цялата тази история с Косово? Може 
би не са Балканите. Може би  не е ЕС и не е Европа. Може би спечелиха САЩ. На косовска 
територия те изградиха най-голямата в Европа военна база - Боундстийл. Заявиха своето 
намерение да останат тук продължително време. 
Две думи за самото Косово: Една нестабилна територия преди всичко в икономическо отношение. 
Стана така, че, както и в 1999 година, американците хвърлиха бомбите, а  Европейският съюз 
трябва да възстановява. Сега огромната финансова тежест ще се падне отново на държавите 
членки на Европейския съюз. При тази вече много силна финансова криза перспективите пред 
Косово стават все по-трудни. Да вземем огромната безработица - безработица, обхващаща преди 
всичко младите хора, а общо взето населението на Косово е младо население. Оттам опасността 
за засилване на наркотрафика през територията на Косово. Ако се отиде по-далеч този конфликт 
може дори да влезе в рамките на прочутата теория за “конфликт на цивилизациите" след като се 
знае, че населението на Косово е предимно изповядващо исляма. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Is the right of self-determination applicable to the case of Kosovo? 

Prof.Dr. Stanislav Mraz  
Применимо ли право на самоопределение в случае Косово?* 

 
Abstract. The author deals in this paper with the issue of the states sovereignty, the different opinion of this topic, its 
internal and external aspects, the limitations of the states sovereignty and the recognition of the state and its 
consequences as well. From the authors point of view, the state can not come into existence on the basis of the 
declaration, but pursuant to the successful process of obtaining the effective control over the territory and the 
recognition of the other states, in particular by the state, on which territory was the new state created. The 

                                                 
* Проф. д-р Станислав Мраз, Факультет международных отношений, Экономический университет в 
Братиславе, Словакия 
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declaration of the independence is necessary, but not the one and only step on the way of the creation of the new 
state by succession. 
 
Применимо ли право на самоопределение в случае Косово? Является ли  его одностороння 
сецессия от Сербии законной? При рассмотрении случая, касающегося Косово, применение 
принципа права национальностей на самоопределение, в данном случае права на 
самоопределение косовских албанцев, являются ключевым вопросом. Однако, международное 
право не даёт чёткого ответа на него. Устав ООН о самоопределении народов ещё не говорит ни 
о чем, поскольку указанный принцип стал актуальным лишь в период процесса деколонизации. И 
только документы, принятые в 60-ых и 70-ых годах 20-ого века,1 подробнее определяют 
самоопределение как право свободно определить собственный политический устав и свободно 
определить свое экономическое, социальное и культурное развитие.  
Таким образом право на самоопределение автоматически означает право на независимость, 
суверенитет на отделение от «материнского государства»? За исключением народов, 
находящихся под колониальным господством, ответ будет отрицательным. Все существенные 
документы ООН2 имеют очень осторожную формулировку, с тем, чтобы ни одно положение не 
могло интерпретироваться как таковое, которое нарушает территориальную целостность 
существующих государств. Согласно п. 6 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №. 1514 (XV) с 
6-ого декабря 1960 г.: „любая попытка, направленнaя на частичное или полное нарушение 
национального единства (national unity) и территориальной целостности государства,  
несовместима с целями и принципами  Уставa ООН“. Похожие положения содержат и  другие 
документы, подтверждающие право на самоопределение. Из изложенного, таким образом 
выплывает, что реализация права на самоопределение не означает автоматической 
независимости, и что это право возможно воплотить и другим демократическим способом в 
рамках существующего государства. 
Кто имеет право на самоопределение? Как правило, „All peoples have the right of self-
determination“3 , в переводе на словацкий язык: „Все народы имеют право на самоопределение. 
Перевод, в нашем случае неточный, в целом предлагает простое решение: народы  имеют право 
на самоопределение – и тогда остаётся определить понятие «народ» (косовские албанцы, 
очевидно, не являются народом). Выражение peoples, однако, имеет более широкое значение, 
нежели приведённый словацкий эквивалент. Принципиальной проблемой реализации права на 
самоопределение, таким образом, является идентификация лиц, которую включает выражение  
people(s).   
Однозначно можем констатировать, что обсуждаемый принцип непосредственно касается 
колониальных «народов», которым он и был оригинально предназначен. Напрашивается вопрос, 
возможно ли его применить и в случае people, проживающего в рамках одного государства, а не 
под колониальным господством, управляемым из-за рубежа, имеющей определённый статус в 
центральном правительстве (например,  people, проживающий во Владении Басков, на Корсике, в 
Шотландии, Северной Ирландии, Квебеке, Сербии...). 
Выражение people может иметь два значения: означает или всё население государства, или лиц, 
составляющих определённые разные группы на основании расовой, этнической и возможно 
религиозной принадлежности. Внимание, обращённое во всех существенных международных 
документах, а также в предыдущей практике государств (их заявления, декларации, позиции...) 
на серьёзность территориальной целостности означает, что people необходимо понимать в 
смысле all the peoples данной территории. Естественно, что все члены разных меньшинств 
являются составной частью people данной территории. В таком смысле они, как индивидуумы, 
являются также носителями права на самоопределение. Однако, меньшинства, как таковы, не 
имеют права на самоопределение. Одновременно это значит, что меньшинства не имеют права на 
сецессию, на независимость или на объединенин с подобными группами в других государствах4“. 
Таким образом, национальные меньшинства оставлены без международно-правовой охраны на 
произвол, а границы государств определены навсегда? Ответ будет в обоих случаях 
отрицательным5. Меньшинства охраняются пакетом многих документов в области прав человека, 
например, путём запрета дискриминации. Актуальное положение найдём, например, в ст. 27 уже 
упомянутого Международного Пакта о гражданских и политических правах: „В государствах, где 
проживают этнические, религиозные или языковые меньшинства, их члены вместе с остальными 

                                                 
1 напр.  Deklarácia zásad medzinárodného práva, týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce štátov v súlade 
s Chartou OSN z 24.10.1970 (G.A.Res.2625 (XXV)), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach  
a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (č.120/1976 Zb.)  
2 Rezolúcie VZ OSN č. 1514 (XV), 6. December 1960 a  č. 2625 (XXV) z 24. októbra 1970, www.un.org 
3  ст1.- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach  16 december 1966,UN Treaty Series, vol. 999, p. 
171, alebo č. 120/1976 Zb. 
4 R. Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It (1994), str. 124 
5 тамже, стр.125 



 10

членами меньшинства не будут лишены права пользоваться своей собственной культурой, 
признавать и проповедовать свою собственную религию или пользоваться собственным языком». 
В идеальном случае такие права включает структура государства. В менее идеальном случае 
государству следует напомнить о его обязанностях по отношении к своим меньшинствам.  
Вопреки факту, что право на самоопределение не является авторизацией права на сецессию для 
меньшинств, международное право никак не запрещает сецессию и  даже создание новых 
государств. Международное право отнюдь не обязывает меньшинства оставаться в 
государственном союзе, где с ними плохо обходятся или их не уважают. Если такое меньшинство 
действительно способно создать независимое государство или объединиться с другим 
государством, тогда такая реальность после свидетельства о её постоянстве и устойчивости, 
будет надлежащим образом признана и респектирована международным сообществом. 
Упомянутая новая реальность, т.е. возникновение нового государства или присоединение к 
другому государству, однако, согласно международного права, должна возникнуть законным 
путём, так как в противном случае может возникнуть ситуация, которая будет руководствоваться 
принципом ex iniuria ius non oritur (из бесправия не возникает никакого права) – примером такой 
ситуации может служить присоединение судетов к Германии на базе Мюнхенского договора, или 
территории Южной Словакии к Венгрии - на базе Венского арбитража. Таким образом, 
способность осуществлять государственное правление меньшинство должно доказать 
самостоятельно, а не на основании решения извне.  
Международная практика не знает права односторонней сецессии на основании большинства 
голосов или волеизлияния большинства населения  определённой (несуверенной) территории, 
невзирая на то, составляет ли это население один или более народов – peoples. Согласно 
международного права, народы или этнические группы в рамках одного независимого 
государства осуществляют своё право на самоопределение путём своего участия в политической 
системе государства на базе его территориальной целостности.6 
a) И в случаях сильного, устойчивого и общеизвестного требования независимости, 
например, если результаты референдума свидетельствуют о субстативной поддержке 
независимости, этот вопрос является вопросом правительства соответствующего государства, 
какую позицию оно примет по отношении к таковому требованию. Международное право даже в 
подобном случае не обязывает материнское государство признать независимость, однако, его 
правление должно бы наряду с национальным интересом принять во внимание и интересы всех 
стран-участниц.  
b) Даже в контексте территориально-обособленных колониальных территорий 
односторонняя сецессия от материнского государства является исключительной. Реализация 
права на самоопределение в первую очередь была вопросом колониального правительства, и 
лишь в случае блокирования со стороны последнего, ООН одностороннюю сецессию поддержала. 
За пределами колониального контекста до сих пор ООН занимала чрезвычайно неодобрительную 
позицию относительно приятия отделяющейся организационной единицы в члены организации 
против воли правительства государства, от которого данная сущность намерена отсоединиться.  
Начиная с 1945 года, такого случая не отмечено (например, и Бангладеш был принят в члены 
ООН после согласия Пакистана). В случаях, когда материнское государство выразило согласие с 
отсоединением данной территории, если условия отделения, согласованные соответствующими 
сторонами были респектированы, а независимость была приобретена на основании такой 
согласованности, следует незамедлительное и беспрепятственное принятие в ООН. Однако, если 
правительство материнского государства настаивает на неодобрительной позиции относительно 
односторонней сецессии, провозглашение независимости такой организационной единицы до сих 
пор не получило поддержки со стороны международного сообщества и не вело к  его признанию 
как государства. 
c) Изложенное рассчитывает и на положение так называемого safeguard clause Декларации 
дружественных отношений с 1970 г., принятой резолюцией ГА ООН № 2625 (XXV). Согласно этой 
клаузулы, государство, правительство которого представляет весь народ (whole people) на 
основании принципа равенства, и которое действует согласно принципу самоопределения по 
отношении к своему народу в целом (all people), имеет право на охрану и территориальную 
целостность.  
Международное право, таким образом, до сих пор всегда оказывало предпочтение (выдвигало) 
целостности государств, этому и соостветствует право государства отвергать и оказывать 
сопротивление односторонней сецессии  части своей территории всеми правовыми средствами. 
Однако как только отделяющаяся сущность укрепит свои позиции и по отношении к данной 
территории проявит эффективное исполнение государственной власти, международное право 

                                                 
6 J. Crawford, State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession, Report to Government of 
Canada concerning unilateral secession by Quebec, 19 February 1997 
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готово признать политическую реальность7. А в случае Косово, есть ли возможность 
констатировать эффективное исполненение государственной власти? 
Есть возможность признать Косово как государство, если существующая 
прокламированная независимость и односторонняя сецессия Косово от Сербии 
противоречит международному праву? Если Косово как минимум не исполняет многократно 
упомянутые традиционные критерии государственности, как государство оно не должно быть 
признано. Дееспособность на признание не возникает на основании усилия сущности наполнить 
критерии государственности, а на основании того, наполняте ли она данные стандарты в 
действительности и согласно ли международного права8.  
Если данная сущность не в состоянии доказать наполнение критериев государственности и то, 
что её независимость не возникает путём нарушения международного права, в признании, 
согласно существующей практики, должно быть отказано. Действия государства, которое такую 
сущность признает как независимое государство, противоречат международному праву, в то же 
время такое государство нарушает права других государств9. Такого рода признание является 
собственно злоупотреблением права признать новое государство, так как является признанием 
(как независимого государства) сущности, которая согласно праву не является независимой, и 
таким образом не исполняет основных критериев государственности. Подобное признание 
Международный суд определил бы не только как неправильное, но и с большой вероятностью 
как противоправное10. Факты, не вызывающие никакого сомнения и возникшие на основании 
действий, нарушающих международное право, не могут стать источником новых прав и 
обязанностей11. 
Принцип, состоящий в том, что сущности, требующей государственности на основании 
противоправных действий, должно быть отклонено в признании, имеет поддержку и в 
международной практике. В послевоенное время это касалось особенно примеров непризнания 
государственности Южной Родезии, южно-африканских бантустанов, Палестины и особенно – 
Северного Кипра. В случае сомнений, касающихся законности провозглашения 
самостоятельности Косово, существующие государства должны бы руководствоваться 
международно-правовой обязанностью и отклонить признание Косова как государства. 
Заключение: В настоящее время можем констатировать, что с точки зрения государства, 
которое Косово (между тем) непризнало, Косово и надалее считается составной частью 
суверенного и независимого государства - Сербии. В то же время Косово ещё не имеет символов 
государства, хотя законным образом можно предполагать, что в будущем их получит. 
Государства международного сообщества, согласно международного права, обязаны (в том числе 
и согласно Резолюции СБ 1244) респектировать суверенитет и территориальную целостность 
Сербии, и не имеют права преждевременно признать Косово как субъект международного права, 
т.е. признать Косово как государство без исполнения ним как минимум основных критериев 
государственности,  как уже случилось что-то подобное до сих пор. 
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1.3. The two aspects of the problem of recognition 
Prof.Dr. Enyo Savov 

 
Abstract. The Kosovo case poses the question what is as a state, and how it can it arise according to 
the international law. The breakup of complex states, such as the Soviet Union, Yugoslavia and 
Czechoslovakia, shows that it is possible for new states to emergence on the basic principles of self-
determination of nations and peoples. There shall be at least three elements, to acknowledge that the 
state exists - population, territory, effective state power. They are present in Kosovo. Whether other 
states will recognize it de jure and de facto, is of second importance.  

 
Двата аспекта на проблема за признаването* 

 
Косово поставя въпроса днес що е държава, как може да възникне в съвременното международно 
право нов субект като държавата и дали е, както правилно се изрази доцент Първанов, 
отчупването на една част от унитарната държава правомерно или неправомерно.  
Според мен възникването на държава при днешните условия, ако се върнем назад към 50-те, 60-
те години на миналия век, бихме могли да приемем, че процесът на създаване на нови субекти 
като държави е приключил със завършване на разпадането на колониалната система. Но 
събитията от края на 80-те, началото на 90-те показаха, че това не е така. Разпадането на 
сложни държави като Съветския Съюз, Югославия, Чехословакия, показва че и днес е възможно 
възникването на държави в резултат на един от основните принципи на съвременното 
международно право - принципа за самоопределение на нациите и народите. При което между 
народ и нация, разбира се, има разлика.  
Какво бихме могли априори да отхвърлим като противоправно възникване на държава. 
Единствено аз бих поставил възникването на държава като субект на международното право в 
резултат на нарушаване на основни принципи и норми на международното право - в резултат на 
агресия, в резултат на окупация, тоест действия забранени от съвременното международно 
право. 
Трябва да се върнем и към това що е държавата според международното право. Ще оставим 
политическото определение, няма да припомням Жан Боден, Хоби и така нататък. Имаме в 
международното право едно определение, което е от 30-те години, една латиноамериканска 
конвенция (Монтевидео), в която е казано, че трябва да са налице най-малко три елемента, за да 
признаем, че държавата съществува като субект на международните отношения - население, 
територия, ефективна държавна власт. Трябва да са налице тези елементи, за да приемем че 
имаме формирование във формата на държава. Има ли ги в Косово? Имаме ги.  
Следователно, ако приемем, че от политическа гледна точка признаването, възникването на 
Косово беше нецелесъобразно и би могло да е укоримо едно откъсване на част от унитарна 
                                                 
* Проф.д-р Еньо Савов, Катедра “Международни оттношения”, УНСС 
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държава, въпреки че доколко Косово се включваше в понятието унитарна държава, бихме могли 
да спорим, то от международна правна гледна точка би трябвало да приемем, че ново 
възникналия субект е lege artis според предписанията на международното право, и въпросът за 
неговото признаване вече е второстепенен. Доколко останалите субекти ще приемат наличието 
на такъв субект и съобразно със своите суверенни права ще установят с него дипломатически 
или каквато и да е друга форма на отношения, т.е. дали ще го признаят de jure и de facto или 
apropos, както е прието в международното право и дипломацията.  
Следователно, за да се отговори на поставения въпрос трябва да го разглеждаме в двата му 
аспекта - политически и международно-правен. Бележките, които могат да се направят от 
политически аспект са ирелевантни що се отнася до международно-правните аспекти  на 
възникването на субекта и неговото признаване. 
 
 
1.4. The recognition of Kosovo and some trends in the broadening of the scope of 
European integration 

Prof.Dr. Andrei Georgiev  
 

Abstract. The Recognition of Kosovo confirms the European perspective of the Western Balkans, but also the ambiguity in the expansion trend 
of a united Europe. The earlier extensions of the EU have proved to be an effective tool for changing the societies in the neighboring countries. 
The extensions have become doctrine and somewhat part of the identity of the EU. The Eastern extension, however, challenged the unity, 
stability and the strategies for further development of the EU. It imported instability and disharmony to the Community and posed the question of 
its borders. The Kosovo case offers the experiment of “soft borders” to discipline new member-sates or candidates.  

 
 

Признаването на Косово и някои тенденции в разширяването на европейската 
интеграция* 

 
Признаването на Косово потвърди европейската перспектива на Западните Балкани. Наред с 
това, този акт - пряко и непряко - се намираше и вероятно ще продължи да се намира в 
своеобразно взаимодействие с редица проблеми в цялостната обединителна динамика на Европа. 
Едни от тях с трудности намират позитивно придвижване, други са отлагани и подлагани на 
преоценка, а трети директно или полугласно се признават за нерешими на този етап. 
Ще отбележим само някои детайли от тази проблематика.  
За отминали дебати на "архаични" теми  
Косовският случай беше сред поводите за воденето на един донякъде "архаичен" дебат. В 
първата половина на 2000-те години обсъждането на радикалното хегемонно начинание на 
Америка достигна на моменти до разговора за "нова американска империя". По аналогия и в 
известно различие беше поставен и въпросът за т.нар. Pax Europeana. Включилите се е в този 
ретро-дебат загатнаха за нов тип "империализъм". Една от неговите разновидности, отнасяща се 
и до Европа, следваше да е съвместима с общочовешките права и ценности, но и да спомага за 
установяване на организираност и ред. Като общо начинание на развитите демократични страни, 
техните съюзи и създадените от тях институции един такъв "съседският империализъм" трябваше 
да неутрализира нестабилността и безредието в тяхната близка периферия. Място в това 
начинание имаше и за Америка, и за Европа.12   
Предложенията за Pax Europeana бяха пряко свързани с обкръжението на разширяващия се ЕС. 
Подобни идеи, пак тогава, лансира ръководена от Д. Амато независима комисия по въпросите на 
Западните Балкани с особено внимание към косовските и босненските проблеми. 
Смяташе се, че изборът на решение за остатъчните балкански рискове изправяше ЕС пред 
дилемата: разширение или "империя". Докладът Амато изместваше дискусията от "изграждането 
на нации" или не толкова амбициозното "строителство на държави" - в американското схващане, 
към една потенциална европейска рецепта - "изграждане на държави-членки". Ще добавим: или 
условни кандидати за членство с не съвсем ясна перспектива. Този вариант трябваше да 
компенсира, например, Косово, което едва ли би имало време да изживее традиционната 
национална независимост. 
Ако от европейска гледна се говореше за дилемата "разширение или империя", то при косовския 
вариант на наличен международен протекторат нещата се затваряха до прехвърлянето "от 
империя към империя". Още от пръв поглед личеше, че, според обстоятелствата, сходен модел е 
мислим поне за още някои части на Западните Балкани.13 

                                                 
* Доц.д-р Андрей Георгиев, Катедра “Международни отношения” 
12 Купър, Р., Разпадането на нациите. Ред и хаос през ХХІ век, София, 2004, с. 91-104; Peters, M., Deconstruct-
ing "the West"? Competing Visions of New World Order, Globalization, № 02, 2003, www. globalization.icaap.org 
13 Статуквото на Балканите вече не върши работа, Капитал, № 15, 2005. 



 14

Ограничеността на подобни аналогии е всеизвестна. Самата терминология изглежда неприемлива 
от гледна точка на официалната ("постмодерна") словесност на европейската интеграция. Може 
и дълго да се спори дали и доколко практическите проблеми, пред които се изправя ЕС в 
Западните Балкани, имат общо с тези, които са се изпречвали на имперските и хегемонните сили 
в миналото. 
Европейският подход за Косово - а с много условности той има отношение към македонската и 
босненската перспектива - не е форма на властване над подчинени държави и народи. Не е в 
тесен интерес на централните инстанции в Брюксел или на водещи европейски сили. Избран е по 
всяка вероятност по-добрият общоевропейски подход. Но признаването на Косово, чиято 
независимост остава под международно наблюдение, показва, че по немалко белези става дума 
за хегемонен проект. За което би трябвало да се държи сметка. 
За разширенията и съседите  
Признаването на Косово поставя отново на дневен ред въпроса за двусмислеността в общата 
разширителна тенденция на обединена Европа.  
Разширенията на ЕС в южната и източната част на континента се оказаха ефективен инструмент 
за промяна на режимите в съседни преди това страни. Новоприетите получаваха възможност да 
се стабилизират, да усвояват нова динамика - в икономиките, обществата, държавите като цяло. 
Разширенията станаха доктрина за преходите в околния свят. Превърнаха се в решаваща част от 
привлекателността и донякъде в елемент на идентичността на ЕС. До източното разширение 
обаче ЕС не се беше изправял пред подобно цялостно напрягане на единството, управляемостта 
и изравнителните стратегии. 
Замислени и осъществявани като износ на стабилност в присъединяваните страни, разширенията 
започнаха да се превръщат във внос на нестабилност и дисхармония за общността.14 Проблемът 
се оказа не само в недоразвитостта на страните от източното разширение, но и в недозрялостта 
на ЕС за източното и още повече за евентуални следващи разширения. 
Междувременно пред вратите на ЕС застанаха нови кандидати: Хърватия; Турция - с все още 
дебатирана по принцип и разтеглена най-малко в десетилетие възможност; Западните Балкани - 
с перспектива, състояща се от обещание за членство и отсъствието на определеност за неговото 
осъществяване. 
В тази обстановка се изостри въпросът за границите на обединена Европа. Той се превърна в 
приоритет за успокояването и стабилизирането на самата общност. ЕС се изправи пред 
необходимостта да дефинира ясно своя "абсорбционен капацитет" с оглед на икономическите, 
политическите и институционните дадености.  
От тази гледна точка, Косово - със своя статут и проблеми - подчертава ангажимента към 
Западните Балкани, но в същата степен засилва тежненията към "разширителна консолидация" и 
разтяга сроковете и формите за европрисъединяването на страните от този район. 
Нещо повече. Признаването на Косово вероятно ще добави свой принос към факторите, 
подхранващи подобна двусмисленост в цялостната политиката на съседство и новооформените 
инициативи за Черноморска синергия и Източно партньорство. 
Изходната постановка на тези проекти е да бъдат пресрещнати предизвикателствата и 
използвани шансовете, които произтичат от приближаването на ЕС до нови страни и региони в 
резултат на източното разширение. Допълнителен стимул за този подход дава подмолната и 
явната нестабилност на новата външна покрайнина на ЕС след източното разширение.  
Подходът поначало е двойнствен. От една страна, с изключение на Западните Балкани и Турция, 
в дневния ред на ЕС не присъства евентуално членство за новите съседи. От друга страна, на 
тези страни - на изток и юг - се предлага по-благосклонно отношение и по-тясно сътрудничество. 
Затваря се пътят към членство - за тези, на които то не е обещано, и се отваря алтернативна 
европейска перспектива. Целта е околността на обединена Европа да не се състои от 
отхвърлени, обезкуражени и деморализирани страни. Европейският ангажимент би трябвало да 
ги предпазва от враждебност и задълбочаване на техните проблеми и конфликти във вътрешен и 
външен план.  
Последните епизоди след източното разширение показват, че наред със съседството е мислимо 
да се стигне до диференциация на самото членство. Слоевете или концентричните кръгове се 
умножават: вътрешни - от страни под строго наблюдение и контрол, полувътрешни - от страни с 
обещано далечно членство, и външни - от приближени страни без членство. ЕС не може да си 
позволи рязко да отблъсне "желаещите" страни. Затова е и нееднозначността.  
Бъдещето на политиката към околните страни остава дискусионно. Продължава раздвоението 
между двете крайности за съседството: алтернатива на разширението или стъпка към отсрочена 
заявка за членство. Политиката на съседство и новите инициативи все още не задоволяват нито 
едно от двете очаквания. 
За противниците на разширенията те трябва да се превърнат в строго дефиниран инструмент, 
защото в настоящия вид са подвеждащи - съдържат много от предприсъединителната динамика. 

                                                 
14 The Economist, Is the European Union losing the will to enlarge itself?, 26.05.2005, www.economist.com. 
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За тези, които поддържат по-нататъшното разпростиране на общността, политиката на съседство 
пък е недостатъчна и обезкуражаваща.15 
За "меките граници" и тяхната условност 
Косовският случай подчертава политико-географското самоопределение на обединена Европа. С 
това обаче подхранва тенденцията към оформяне на особеното пространство на т.нар. меки 
граници на ЕС.  
Както нееднородността вече не е изключение, а правило, по същия начин и многообразието в 
устройството и функционирането на ЕС ще става нещо обичайно. В тази посока теглят 
съхранената ценност на националния интерес и проблематичността да се управлява общност от 
27 (и повече) страни. Въпрос на време е като че ли участващите  държави по видимо да се 
впишат под една или друга форма в различни слоеве и скорости на интеграционно движение. 
Има достатъчно основания да се приема, че интеграцията с променлива геометрия ще постави 
малките и най-вече изостаналите страни от ЕС в по-несигурно и неблагоприятно положение в 
сравнение с предишната общностна структура. Едната възможност е към този тип страни да се 
проявява по-голямо безразличие за обхвата и темповете на тяхното интегриране. Не може да се 
изключва, от друга страна, да се оформят групи от държавите, които на базата на различни 
признаци трайно да бъдат критикувани, подлагани на натиск и недостатъчно подпомагани.16  
Източното разширение предизвика двусмисленост и сериозен смут на полето, където се срещат 
"вътрешното" и "външното" на ЕС. Тук същностните характеристики на Общността като че ли се 
видоизменят. На това място обединението, което почива на принципите на икономическия 
просперитет, солидарността и демокрацията започва да отдава приоритет на сигурността. 
Тази "друга" общност не предлага или обещава много по-проблематично и далечно членство. 
Подстъпите до единния пазар стават по-трудно достижими, а раздаваните помощи - по-малки. От 
приближаващите се до ЕС страни по- твърдо ще се изисква трансформация на вътрешната 
уредба и възприемане на поведение в синхрон с европейската сигурност.17 На линията на 
вътрешно-външното, на притеглянето и отграничаването, дневният ред на ЕС се раздвоява. 
Едната програма е на развитието, другата - на предпоставките и охраняването на условията за 
това развитие. 
Създава се представа за "мека граница" на ЕС, която трябва да неутрализира негативни 
последици сред околните на ЕС страни от "твърдата граница", която прокарват все по-високите 
препятствия пред членството. Оформя се междинност: вътрешно-външно пространство за страни-
членки, с някои белези на кандидат-членки и близки съседи, както и за кандидат-членки и 
близки съседи с някои характеристики на проблемните страни-членки, подложени на 
продължително и строго приспособяване след официалното приемане. 
Признаването на Косово ще извади в по-голяма степен наяве тези реалности и ще облекчи 
тяхното публично обсъждане. Премълчаното снижаване на статута на новото членство, за да не е 
толкова болезнено новото нечленство, обърква и заблуждава. От своя страна, обществено 
достъпното многообразие от критерии и взаимоотношения също не изключва на първо време 
объркване. Но в перспектива ще създава по-ясна картина за новия облик на ЕС. Ще облекчава 
общността от поемане на неизпълними обещания, които се дават, може би защото са такива, или 
защото са обвързани с неизпълними условия. Въвеждайки повече стандарти, ЕС ще започне да 
неутрализира двойните стандарти, а с това да изчиства своя облик.  
За моделите на контрол над новопостъпилите и приближените до ЕС страни 
Със своята държавност под международно наблюдение и проблематична легитимност на редица 
икономически и политически процеси Косово поставя нови изисквания към целия комплекс от 
методи и политики на поставяне на условия от страна на централните инстанции в ЕС.  
Упражняването на реална власт над правителствата над приближените и новите страни-членки 
не е само въпрос на задължение и престиж на централните органи на ЕС. Строгото наблюдение, 
стигащо до пряко насочване на вътрешните процеси, позволява в някои случаи да се създават 
прецеденти и да се експериментират институционални и управленски схеми. 
Засиленото наднационално моделиране и опитите за маневриране на новите и приближените до 
ЕС страни могат в перспектива да изградят образци както на държавна деконструкция, така и на 
изграждане на държави-участнички в регионалните формации. Именно на терена на източното 
разширение - по-общо, и на полето на Косово и Босна и Херцеговина - в частност, е вероятно 
тези две форми да си дадат среща много по-изразително, отколкото другаде в общността. 
От една страна става дума за транснационализация, която не протича в условията на отворена 
система. Част от новите страни подлежат на държавно преустройство в относително закрита 
регионална зона, под строгото наблюдение и въздействие на един по същество хегемонен център 

                                                 
15 Zaborowski, M., The EU as a Global Power, ISS Seminars, 2007, rep. 06-10, www. iss-eu.org. 
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17 Pinzler, P., Bis sie irgendwann platzt, Die Zeit, № 40, 2006; Bendiek, A., Europäische Außenpolitik, SWP-
Zeitschriftenschau, Februar 2006, www.swp-berlin.org. 
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- Комисията или Съвета, в различна степен и според обстоятелствата. От друга страна, търсейки 
най-подходящо място за себе си и маневрирайки във властовата и управленската конструкция на 
ЕС, тези страни се стремят, отново експериментално, към по-подходящи съотношения за 
относителното разделяне на суверенитета и автономността - укрепване на първото при 
относителна загуба на второто.18 
Като цяло ангажиментът на ЕС с перспективата на Косово открива възможност за по-нататъшно 
втвърдяване в отношението и действието на ЕС към новите и приближените страни. Свидетелство 
в това отношение е и настоящото развитие на формите на мониторинг, административен натиск 
или отказ на европейско финансиране, прилагани към някои страни от източното разширение.  
Всичко това продължава да става при добре известните дефицити на политиката на поставяне на 
условия. Става дума за прилагането на традиционната комбинация от наказания и стимули при 
често нееднозначни оценки, идващи от различни места, при двусмислен характер на поставяните 
изисквания и неприложим към конкретните условия експертен и политически опит. 
Но въпросът не е само в приложението на закостенели шаблони, без съобразяване с мащаба и 
сравнителния исторически темп на реформите. Следва да се отчита, че на различни етапи ЕС 
излъчваше противоположни модели. Първоначално ЕС препоръчваше на новите страни 
либерални проекти на реформата, които в повечето случаи не бяха особено популярни вътре в 
общността. В етапа на присъединяване акцентите се смениха.19 Но и в двата случая 
новопостъпилите страни не разполагаха с особена свобода на избора. 
При това на етапа на либералните модели не беше обърнато достатъчно внимание на развитието 
на социалната държавност, разбирана в нейния широк смисъл. А именно: като демократичен 
контрол върху действието на пазарните сили и върху последиците от тяхното рязко 
освобождаване. 
Не е нужно специално да се подчертава и че уповаването върху финансовия и нормативния 
приток от ЕС демобилизира политическите елити, деформира опитите за по-високи критерии на 
политическа прозрачност и самостойна управленска активност. По тази линия се засили и 
раздвояването на догонващите страни в ЕС около това дали еврофондовете са ядрото, около 
което ще се осъществяват растежът и развитието или поражданият на собствена почва растеж е 
оста, около която се центрират еврофондовете като много важен, но допълнителен ресурс. 
Косовската независимост под международно наблюдение отваря допълнителни експериментални 
полета за дисциплиниране на нови страни-членки, кандидатки и държави с проблемна 
пълноценност в периметъра на ЕС. Откриват се възможности за засилен натиск. Същевременно, 
без омаловажаване на проблемите на наблюдаваните сега страни, прибавянето в цялостният 
контекст на косовската специфика открива и една друга възможност. Тя включва не само 
диференциране, но и по дълбоко преосмисляне от страна на съответните инстанции в ЕС на 
тяхната политика на поставяне на условия и контрол. 
 
 
1.5. Kosovo case and EU divide between idealism- and realism-based foreign 
policy    

Dr. Georgi Chankov 
 

Abstract.Facing the major foreign policy schools realism and idealism, we can not observe 
anywhere pure realistic or idealistic foreign policy. How can we describe the policy of the 
European Union? The end of the Cold War raised expectations for a peaceful imposition of a 
new liberal-democratic world order. Main role in this order was envisaged for the European 
Union. But after most EU-countries recognized Kosovo's independence, they have failed to 
explain why the Kosovo case should not serve as a precedent. The main weakness in an idealistic 
foreign policy lays in the possibility to abandon one of its principles. There is a risk to review the 
Kosovo case as a realistic move for reallocation the spheres of influence. In such a case the 
Union will be in a weak position in comparison with the other global players.  
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Когато разглеждаме основните външнополитически школи реализъм и идеализъм, както по време 
на научни дискусии, така и по време на работата със студенти, сме стигали многократно до 
извода, че в чист вид реалистична или идеалистична външна политика не можем да се 
наблюдава. Държавите, които водят подчертано идеалистична външна политика, на моменти се 
съобразяват със собствените си възможности, с границите до които воденето на такава политика 
е възможно. От друга страна държавите които се придържат към класическата реалполитическа 
школа, в търсенето на допълнителен ресурс при защитата на техните национални интереси, 
трябва да се придържат към някои принципи на международното право, да се включват в 
работата на наднационалните институции, т.е. в идеалистическата конструкция в системата на 
международните отношения. За нас е важно как изглежда политиката на Европейския съюз, т.е. 
към коя школа по-скоро можем да причислим общата външна политика на съюза, в случаите 
когато изобщо такава политика е налице. 
Краят на Студената война сложи край на една система на международните отношения белязана 
от конфронтация, т.нар. двуполюсен модел.  Краят на двуполюсния модел породи оптимизъм за 
налагането на един нов, по-добър световен ред, лишен от конфронтация. Оптимистичните 
очаквания отразени например от Франсис Фукуяма в неговата така популярна книга “Краят на 
историята...”, бяха свързани с налагането на либералната демокрация в световен мащаб, на 
основата на нейните очевидни предимства. Очакванията бяха за едно мирно налагане на един 
нов либерално-демократичен по своята същност световен ред, от който са заинтересовани 
всички участници в системата на международните отношения. Разбира се оптимистичните 
очаквания от 90-те години изключваха силово налагане на либералната демокрация в 
международен план при изграждането на световен ред, основан на силата на правото и залагащ 
на засилване на работата на международните институции,на принципа на доброволното участие 
в тях. От гледна точка на очакванията за нов, по-добър либерално-демократичен световен ред, 
основна роля се падаше на Европейския съюз. Очакваше се съюзът да се утвърди като 
самостоятелен, влиятелен играч в международните отношения, и то като актьор, който съдейства 
за налагането на принципите на либералната демокрация чрез положителен пример и чрез 
политика поставена на принципна основа. В някои отношения трябва да отчетем безспорни 
успехи - разширяване на Европейския съюз на Изток от всички се приема като безспорен 
геополитически успех. Разширяването е дотолкова успешно, че ЕС на моменти се затруднява как 
да удържи вълната от нови страни-кандидатки за членство в Съюза. Припомняме, че членството 
в ЕС става на основа на предварително заявени правила и принципи, които страните-кандидатки 
доброволно се съгласяват  да спазват. Залага се на сътрудничество,на работа в международните 
организации, т.е. налице са  международно право, принципна политика, имаме сътрудничество в 
международните организации, все елементи от един по същество идеалполитически световен 
ред, що се отнася до ЕС и зоната на неговото влияние. При разширяването на Изток бяха решени 
успешно редица въпроси, в т.ч. малцинствени,подобно на случая в Косово. Да припомним, че 
благодарение на условията за членство в ЕС не се стигна до конфликт например между Румъния 
и Унгария по отношение на малцинството в Трансилвания. Двете страни бяха убедени, че 
решаването на този въпрос, ако изобщо трябва да се търси някакво ново решение, е най-добре 
да стане именно в рамките на общото членство в ЕС. В този смисъл авторитетът на Европейския 
съюз, успехите на външната му политика,се градяха преди всичко на това, че тази политика 
беше поставена на принципна основа, че тази политика беше насочена към изграждането на този 
нов световен ред,основан на принципите на либералната демокрация.  
Ако нещо до сега пречи Европейския съюз да се утвърди еднозначно като глобален играч, това 
са до голяма степен събитията от бивша Югославия, като косовският случай е само последното 
звено в тази верига. Да припомним, че когато започна конфликтът в Югославия, най-напред 
вътре в самия Европейски съюз се наблюдаваха елементи на реална политика: борба за 
надмощие и за разширяване на влиянието между водещи европейски страни членки - Франция, 
Германия и Великобритания. Дали заради някакво подценяване или затова, че водачите на 
същите страни бяха изненадани до някаква степен от събитията, но те не успяха да изработят 
една обща платформа, да стигнат до едно общо решение на проблемите в бивша Югославия. От 
тук нататък в случаите, в които страните от ЕС успяваха да съгласуват вижданията си до обща 
политиката, същата следваше събитията и приемаше временни, често конюнктурни и лишени от 
принципна основа решения. Предложението на Жак Делор за запазване на федерацията срещу 
ускорено приемане в ЕО и незабавна финансова помощ, направено през 1992 г., очевидно не е 
било направено достатъчно настойчиво и така се стигна до поредицата от нежелани събития, 
като косовският случай засега е последен във веригата.  линия,която накрая резултира в 
решаването на косовския случай.Бяха поставени по съмнение доста от принципните основи на 
общата външна политика на Европейския съюз. 
Многократно беше заявено, че обявяването на Косово за независима държава не бива да се 
разглежда като прецедент и не бива да служи за насърчение за други общности, настояващи за 
политическа самостоятелност. Следва обаче да се добави, че когато се обсъждаше този случай, 
бяха направени позовавания от предишни такива прецеденти, например отделянето на Източен 
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Тимор от Индонезия. Слабостта в позицията на страните от Европейския съюз, които признаха 
независимостта на Косово, е че те не успяха да обяснят на принципна основа защо случаят 
Косово не трябва да служи за прецедент и не бива да бъде последван по никакъв начин. 
Основната слабост при воденето на една принципна, идеалистична външна политика е, че в 
момента, в който някой от нейните принципи бъде поставен под съмнение, то тази политика губи 
цялото своето основание, тя губи своята убедителност. Ако решението на косовския случай е 
плод на някаква реалполитическа схема, логиката на реалната политика е ясна и разбираема. 
Държавите, които водят реалистична външна политика, са предвидими и ясни в своите 
намерения. Те са участници в международните отношения, с които всеки може да се съобразява, 
стига да е наясно с техните национални интереси. Ако решаването на косовския случай по този 
начин беше представено като прост опит да се очертае нечия сфера на влияние, то не би могло 
да се твърди, така решението би било по-приемливо за страните, които в момента и без друго го 
отхвърлят. Но най-малкото такава политика би била ясна и разбираема, би била поставена 
някаква по-рационална основа.  
Както в началото на югославската криза при признаването на Хърватия, така и в дадения случай 
се появиха различия вътре в Европейския съюз, между страните –членки. Пет от тях отказват да 
признаят независимо Косово, като е очевидно, че много страни-членки, в т.ч. и България, взеха 
решение по посока признаване на независимостта под силен външен натиск. В случая с България 
останаха откровени опасения, че това не стана в съзвучие с националните интереси. Със 
сигурност останаха  напрежения, които могат и да избият в последствие и да създадат 
вътрешнополитически и външнополитически проблеми. В момента се поставя следния въпрос- 
как “случаят Косово” се отразява на постигнатия до момента авторитет на Европейския съюз, как 
той съдейства или пречи за изграждането на обща външна политика и политика на сигурност на 
Европейския съюз, процес който е далеч от  завършване. Съществува  риск случаят Косово да 
бъде припознат като упражнение по реалполитика, като борба за преразпределяне на сфери на 
влияние. В такъв случай  Европейския съюз се озовава в една сравнително по-слаба позиция от 
останалите възлови играчи в системата на международните отношения. Европейският съюз 
печели доверие и уважение сред доста участници в международните отношения заради това, че 
предпочита да използва така наречената „мека сила”, т.е. икономическите средства на външната 
политика. Въпреки че и в ”меката сила” има елемент на принуда, тя е доста по-приемлива заради 
отказа на употребата на военна сила. Ако обаче Европейския съюз бъде вкаран в една 
реалполитическа схема на международните отношения, тогава отказът от използване на военна 
сила ще се възприема не толкова като принципно предпочитание към други средства на 
външната политика, колкото израз на невъзможността на Европейския съюз да изгради свои 
собствени въоръжени сили, които да бъдат достатъчно силен аргумент при решаване на някои 
спорове и конфликти.  
При това положение по-сериозна тежест в международните отношения играят САЩ с тяхното 
безспорно превъзходство що се отнася до въоръжени сили. Но тук можем да причислим и Русия, 
която ще придобие една по-голяма тежест като предвидим участник в едни по-скоро 
реалполитически схеми. Бяхме свидетели на последната демонстрация на руска военна мощ при 
конфликта в Грузия. Следва да добавим и главното невоенно, но в случай на нужда силово 
средство на руската външна политика - доставките на енергоносители. В някои случаи Русия 
може да придобие несъразмерна тежест в международните отношения за сметка на Европейския 
съюз, несъвместимост от гледна точка на брутен вътрешен продукт и прочее ресурси, обезпечена 
с тези средства на реалната външна политика: въоръжена сила и доставки на жизненоважни 
енергийни източници и суровини. В това отношение може да се мисли за някаква съпоставка с 
Китай. Не е изключено и Китай скоро да придобие по-сериозна тежест като реалполитически 
играч, в това число и чрез продължаващото развитие на китайските въоръжени сили.  
За нас ще бъде интересно да следим как протича борбата за надмощие за позиции вътре в самия 
Европейски съюз, доколко и как водещи страни членки ще продължават да защитават в някои 
конкретни случаи свои частни национални интереси, как ще се образуват конфигурации от 
временни или по-постоянни съюзи по определени въпроси. Колкото по-силно изразен е този 
процес на борба за влияние вътре в Европейския съюз по една чисто реалполитическа схема, в 
толкова по-голяма степен и външната политика на Европейския съюз (в моментите когато изобщо 
се стига до някакви общи външнополитически решения) ще се доближава повече до тази 
реалполитическа схема с опасността, за която вече стана въпрос. Вкарана в една 
реалполитическа схема на международните отношения Европейският съюз може да загуби част 
от своята тежест, част от своите възможности в несъответствие с неговата величина като 
стопанска единица и политическа общност, която наистина се изгражда на базата на едни 
приемливи за доста участници в международните отношения принципи на либералната 
демокрация. 
 
 
1.6. Kosovo as a test for the priorities in the security policy of Bulgaria 

Prof.Dr. Georgy Genov 
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Abstract. The problem is will be there ever a common European foreign policy? After 2005 the 
European Union "goes East" by its Neighborhood policy and Black Sea Synergy.  The recogni-
tion of Kosovo is an attempt of the European Union to demonstrate his ability to be global leader 
and to impose its will. European Union is trying to be a global player and Bulgaria as a member-
state will test the implications of such a development. We observe the raising cost of member-
ship, which each member has to pay. 
But the Kosovo case proves the disunity in the European Union and the shortcomings of the EU 
the decision-making.   
So the question of Kosovo becomes part of the appeasement of the Balkans as a whole, which 
depends also on NATO. Bulgaria is part of a union, which defends the right of interference into 
the internal affairs of sovereign states. Hence the question: What kind of unions are the EU and 
NATO, and how they can protect Bulgarian interests? 
 

  
Косово като тест за приоритетите в политиката на сигурност на България* 

Моето изложение е в пространството и времето на две взаимно изключващи се тези. Първата е, 
че Косово няма нищо общо с нас и не е наш проблем, а втората е, че Косово има нещо общо с 
нас и е наш проблем. Но тъй като все пак се полага, че трябва да разгледам и позицията на 
Европейския съюз, с нея ще започна. Всъщност проблемът, който стои пред нас, е въобще ще го 
бъде ли този Втори стълб и ще има ли някога обща, подчертавам обща, европейска външна 
политика на сигурност и отбрана. По всички (през последните 5 до 10 години) сравнително 
признати за важни проблеми ЕС с единна позиция, единна политика, общо действие не е успял 
да се изяви при цялата си амбиция да се утвърждава като глобален фактор. Към това трябва да 
добавя обстоятелството, че след 1999 година, особено след 2005 година, Европейският съюз 
«върви на изток» и в този смисъл очевидно е, че той ще върви далеч на изток, включително в 
Средна Азия, чрез политиките си за съседство (neighborhood policy), черноморска синергия (Black 
Sea synergy), по-големия Среден Изток (greater Middle East) и т.н. Концепции, които активно се 
подкрепят, поне на равнище Европейска комисия. Естествено в тази посока върви и 
предстоящото (?) глобализиране и разширяване на НАТО – summit-а през март в Букурещ. И в 
двата случая България е страна-членка, която ще изпита последствия от подобно развитие. 
Увеличава се обаче, обемът, обхватът и интензивността на външнополитическите ангажименти и 
цената за членството, която всяка страна членка “плаща”. При различие на мащабите и 
възможностите тази цена става вече сериозен проблем. 
От сериозните въпроси оттук-нататък, произтичащи от обстоятелствата по членството на 
България в такъв тип организации, е че всъщност действително Европейският съюз се отличава с 
определено себеусещане, възприятие и мислене за ексклузивност, ексклузивни права, 
ексклузивна роля на географско-политическата, да не говорим за икономическата, територия на 
Европа, и явно се опитва в този смисъл в някаква степен да получи признание на правото си на 
“своя сфера на влияние”. В сложни взаимоотношения, разбира се, с Америка (трансатлантическо 
сътрудничество), и в сложни взаимоотношения, поради енергийна зависимост и разполагането с 
големи арсенали с оръжия за масово поразяване, едновременно с двете ядрени свръхдържави.  
Но наред с опитите на Европейския съюз да бъде голбален играч, последствията за страните-
членки са, че те трябва да участват в тази глобална политика, съответно да поемат ангажименти 
с висока цена (“висок риск-голяма печалба”, и, обратно – при успех). И оттук нататък очевидно 
ще имаме прецеденти със ситуацията с Косово, в която ще трябва да формулираме и отстояваме 
някаква национална (?) позиция в рамките на Съюза, неговите институции и органи. Нещата 
изглеждат и се възприемат от различните столици различно. За съжаление Балканските държави, 
за които въпроса с Косово има пряко и далеч по-значимо отношение по много причини, не 
формираха някаква обща регионална позиция; останаха  също така разделени и след новата 
ситуацията с Косово.  
Второ, очевидно, случаят с Косово доказва, вече съвсем конкретно, отсъствието на единство в 
Европейския съюз, но и структурните слабости на ЕС за взимането на решение и формирането на 
обща позиция и воля. Очевидно е оттук, също така, че каквото и да е позитивно развитие в това 
отношение - в смисъл на реализация на договорите на ЕС, а тук да отворя една скоба - опасявам 
се, че и лисабонският текст на договор не дава удовлетворително решение за процеса на 
взимане на решения в областта на втория стълб и най-вероятно ще доживеем и постлисабонски 
договор за ЕС – скоро не се очаква.  

                                                 
* Доц.д-р Георги Генов, Катедра “Международни отношения”, УНСС, dirgenov@unwe.acad.bg 
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Тук възникват и други въпроси. Известното прибързване на Европейския съюз – “да удари едно 
рамо”, главно се осъществи от определена група държави, влизащи в претендиращата за водеща 
роля тройка (directoire). Естествено трябва да се зададе един риторичен въпрос: ако решенията в 
ЕС се взимаха с двойно мнозинство, то взетото решение щеше да бъде задължително за всички 
страни-членки, вкл. несъгласните. Но ако принципът за единодушието все още пречи това да се 
случи, сигурно е, че ако Лисабонският договор беше влязъл в сила и ако бяха изтекли годините 
до 2012, щеше да има обвързващо решение - с квалифицирано мнозинство. Остава 
впечатлението, че дори сега голям брой държави са изправени пред дилемата: винаги с 
“големите” съгласни (yesman), или риска, вероятно чест, да се придържат към «съюзна 
дисциплина» в случай, когато това не отговаря на техните разбирания за национални интереси, 
т.е. мотото «интересите на цялото (каквото и да значи това, както и от когото и да са 
формулирани) стоят над интересите на частите». Друго да не, очевидно трябва да се 
реконцептуализират понятията за национална сигурност и национални интереси, респ. техните 
приоритети. 
Не става дума само за външна политика или сигурност – разгледаното обстоятелство може да се 
отнесе и към ред други политики на Европейския съюз, където степента на заинтересованост на 
страните-членки също не само може да бъде – ще бъде, и често, твърде различна. И въобще 
сложния проблем за постигане на хармония и съгласие в ЕС, случаят с Косово го доказва, не е 
удовлетворително уреден. Няма визия и концепция за едно оптимално функциониране на Съюза, 
няма в този смисъл в рамките на междудържавно сътрудничество и ефективна защита на 
малцинството в Европейския съюз, на малките държави. 
Не може да не се съглася, че повечето въпроси, които си задаваме и им търсим отговори, 
трябваше да се задават и да намерят отговори преди декларацията за независимост, преди в т.ч. 
започналия, вече явно режисиран и организиран, процес на признаване. Сега те вече се отнасят 
като хипотеза за бъдеще развитие, абстрактно или не - приложими въпроси и отговори към други 
събития, на други места, а Косово вече е международен факт - политически, в някаква степен и 
юридически (Има ли международноправна норма за минимален брой признали държави като 
критерий за международна легитимност; очевидно трябва да се изчака да видим дали Прищина 
ще кандидатства за членство в международни /междуправителствени/ организации – и какво ще 
стане тогава.)  
Каква е ситуацията собствено от правна гледна точка с Косово след толкова месеци? Въпреки 
масираната световна кампания, досега са ангажирани почти 50 държави-членки на ООН да 
признаят Косово, а 140  са се въздържали, отклонили или потвърдили, че не желаят да го 
признават. Значи това ще е проблем за ЕС и за външната политика на страните-членки на съюза 
за дълго време - призналите Косово. Нещо повече, Испания активно лобира изцяло в Латинска 
Америка против признаването на Косово, което води общо взето до схващането, че има просто 
сериозни противоречия в случая, които вече излизат или се изнасят извън Европейския съюз. 
Фактът, че въпросът е отнесен към Общото събрание от Сърбия, досега предизвика само плах 
опит да бъде контриран като на Ахтисаари много бързо му се присъди Нобелова награда за мир. 
Но във връзка с дотук изказаното също така трябва да напомня, че декларации за независимост 
са правили много преди Косово, но това е единственият известен случай, когато такава 
декларация беше предизвикана, подкрепена и ресурсно осигурена. Така че декларация за 
независимост сама по себе си правно не е обвързваща за никого, в това число в повечето случаи 
практически не води до очакваните резултати, дори обратното. Тук могат да се напомнят няколко 
случая (Биафра, ООП, например). 
Решението обаче, което ще вземе Съдът на ООН може да има драматични последствия. По 
принцип то има препоръчително-съвещателен характер. Т.е. всяко решение на този съд не е 
юридически обвързващо. При това не всички държави-членки на ООН са признали юрисдикцията 
на съда и неговите правомощия, или пък въобще считат, че трябва каквито и спорове да имат да 
отнасят към този съд. Опасенията обаче са, че този съд може да вземе не просто препоръчително 
мнение от този тип - легално, нелегално и т.н., а директно да отсъди, че обявяването на 
независимост е в нарушение на норми на правото. 
Не е нужно да си юрист, но от такава гледна точка – ''що е държава'', съответно легитимност и 
предпоставки за признаване, има една международна конвенция от Монтевидео (1933 г), и 
Косово не отговаря на всички критерии. Все пак международното право се развива от доста 
отдавна, и този въпрос е възникнал, както разбирате, и след 14-те точки на Удроу Уилсън и пр. А 
значи държава от тази гледна точка, за да бъде държава призната, която и човешка общност да 
претендира за това, трябва да има територия, граници, съответно и трябва да има структура за 
управление, позволяваща поддържането на нормални дипломатически отношения с други или 
другите държави. От тази гледна точка Косово беше готова да придобие някои от формалните 
реквизити на държавност - което не може да се отрече - конституция, химн, знаме и т.н. (не е 
случайно, естествено дори е новата емблема или герб галантно да отправят апел с  тия жълти 
звездички на син фон, които много се обичат и у нас). 
Признаването на Косово определено се дължи на амбицията на Европейския съюз да докаже 
способността си да бъде лидер и да наложи волята си. Желание, споделяно, но изпълнението е 
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доста различно. Каква е сега в момента ситуацията? Значи формално имаме три представителя 
на ЕС в Косово, което отразява и сложността на структурите и нерешения юридически въпрос: 
кой може легитимно да представлява ЕС пред външния свят? Значи, имаме един Лоренцо Давиди, 
италианец, който е шеф на офиса за връзка; един френски генерал, Ив Декермабон, който 
оглавява новата мисия за налагане на върховенството на закона; един много симпатичен 
датчанин, който обаче изпълнява две функции - от една страна е специален представител на ЕС 
за Косово, от друга страна е представител на държави, които нямат представителство в 
Европейския съюз. В първата си функция трябва да бъде неутрален, във втората си функция той 
активно лобира за признаване на независимостта на Косово. Което на свой ред повдига въпроса: 
до каква степен ЕС и неговите органи, особено отделните страни-членки, могат да контролират 
добросъвестното изпълнение на задължения, определени с мандат, дали от върховен 
представител, генерален секретар или от Комисия на отделни личности Тъй като се видя, че 
контрол върху Ахтисаари никой не успя да осъществи, както и върху този Петър Фейд, 
датчанина. От тази гледна точка, изпълнявайки в дадената ситуация някаква неразписана роля, 
зад него не стои Съюзът като цяло, тъй като няма обща позиция по въпроса. 
Какво е отражението, обаче, на цялата ситуация? Аз участвах на една дискусия, на която се 
опитваха да ни «подгреят» и да предизвикат известно одобрение във връзка с предстоящото 
обявяване, че ще признаем Косово. Правителството твърди, че са оценили 22 възможни 
сценария, последващи от обявяването на независимостта на Косово. Мъдро преценени обаче, 14 
от тях имат шанс да бъдат осъществени с различна степен на вероятност. Разбира се, доминират 
при аранжирането по степен на вероятност на тези 14 вероятни последствия. Разбира се, 
повтарям, доминира вярата, че ЕС ще постигне общо съгласие. В това число се твърдеше, че 
съвсем скоро това ще стане на съвещание на Съвета на министрите. Второ, че някои от 
последиците извън собствено западните Балкани ще бъдат решени в контекста Москва-
Вашингтон, и че няма да се стигне до едно или друго развитие, повтаряне на случая с Косово 
като прецедент. И най-накрая, че енергийните съображения, енергийните потребности, добрите 
цени на енергията и енергоносителите ще стимулират износ, от една страна, от друга - в общи 
линии, че нещата ще поприключат (всичко тече...). Изключвам ситуацията, която е въпрос на 
хипотези и спекулации, в каква степен взимането на такива, вкл. наши решения, са повече или 
по-малко резултат на външни източници на влияние. 
Определена вяра, също така, беше демонстрирана, че «ЕС е в състояние да решава териториални 
проблеми на страни-членки на Съюза». В частност с определени решения и актове «ЕС е вече в 
състояние да умиротвори окончателно Кипър» и «косовският проблем няма като прецедент 
отново да възникне на каквато и да е основа, където и да е» и с кой знае каква роля. Също така 
беше изказано, макар и имплицитно, разбирането, че «собствено Балканите не са обособен, 
сравнително самостоятелен политически регион». Балканите са част от ЕС и в този смисъл те 
могат да са регион, но по специфичния жаргон на Общностните политики на ЕС. 
Прозираше желанието България да има «водеща или активна роля и да допринесе», и това да й 
се признае, че в общи линии умиротворяването върви по-нататьк. Към външните измерения на 
ситуацията трябва да отбележа също така, което в общи линии ви е известно, че в последните 
осем години Балканите не бяха приоритет на американската външна политика. Простичкото 
обяснение е, че след като са били за предишната администрация на демократите, естествено 
републиканците имат други приоритети.  
Външнополитическият щаб на Барак Обама обаче пледира за възстановяването на приоритет 
номер едно в американската външна политика - Европа, а това означава и Балканите. В това 
число и по-голяма готовност и решителност на САЩ за сътрудничество и за интервенция. 
Оттук въпросът за Косово се свежда и се вплита в бъдещето окончателно омиротворяване на 
Балканите, което се свърза с изпреварващото членство в НАТО. Тъй като ЕС номинално иска и 
има сериозни изисквания за подготовка и т.н. съответно решенията се взимат трудно и сложно, 
за членство в НАТО нещата са в значително по-напреднал стадий. Тия дни са подписани много 
споразумения със Сърбия. Мога да ви уверя, че до година-две най-късно Сърбия ще е член на 
НАТО, с което се счита, че ще се реши окончателно проблема, и каквито и тълкования, търкания 
и противоречия да има по повод Косово, те ще се решават вече в рамките на съюза при 
изпълнение на съюзни споразумения и чрез взимане на решения с единодушие. Оттук общото 
схващане, че както и да е, каквито и проблеми да възникват, те са една сравнително приемлива 
цена за създаване на прецедент за водеща роля на ЕС и НАТО при решаване на регионални 
проблеми. В това число с етническо-малцинствен характер, в това число с преодоляване на 
граници, прекрояване на граници и т.н. 
Като стана въпрос за границите, аз си спомням един акт от Хелзинки, потвърден на едни срещи в 
Мадрид и в Белград и т.н. и че само за последните 15 години са прекроени 14 граници в Европа. 
Теоретически остава възможността още две да се прекроят (да видим фламандци и валонци как 
ще се разберат), надявам се, че ще остане чисто хипотетична. Но така или иначе, очевидно този 
принцип за ненакърнимост на границите, териториална цялост и прочие като норма е подчинен 
на политическата целесъобразност; фактически силата на правото е като право на силните - 
разликата между правото и неговото приложение.  
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Като реплика ще изкажа и друго съображение. Ние сме участници, България като страна, в общи 
линии, в оспорване на абсолютната валидност на принципите за ненамеса във вътрешните 
работи. Нещо повече, членуваме в съюзи, които прокламират право на намеса във вътрешните 
работи та суверенни държави. Така че, юридически въпросът може да се тълкува както и да е. А 
той обаче има не само правни и юридически измерения, има и политически и оттук последното, с 
което ще завърша. 
Какъв е ЕС и в какво НАТО членуваме? В каква степен българските интереси или възможностите 
за реализация на български интереси наистина са реални, освен ако не съвпадат с тези на 
другите страни-членки? При какви условия те са постижими и въобще какво отношение ще имаме 
към еволюцията в тяхната политика и структури, и в целия процес на формиране и 
осъществяване на дейността им като такава. Аз мисля, че на този етап нямаме готови отговори, и 
поне на равнище политически елит и управляващи ние още дълго време ще се чудим защо са 
решили едно и е станало нещо друго и т.н. Аз намирам, че в заключение мога да кажа, че 
примерът с този на Косово е поучителен, той е близък  до нас в много измерения. В частност, 
въобще за Косово и региона имаме достатъчно много информация. Оказа се, че в някои 
отношения сме надценили себе си. Ние се гордеехме, че сме голяма информационна, 
аналитично-оценъчна сила, с голямо политическо влияние в ЕС и прочие относно Закавказието. 
Но общо взето проспахме светкавичното развитие в Грузия. Но да си зададем още един 
риторичен въпрос - през декември 2008 Съветът на външните министри на НАТО трябваше да 
обсъди готовността на Грузия за членство в НАТО (по принцип се очакваше, че администрацията 
на Буш ще счита, че е последната звезда или перла в тяхната външнополитическа корона при 
сдаването на властта на който и да е следващият президент на САЩ) – в каква ситуация щяхме 
да сме с формален съюзник като воюваща с Русия Грузия. 
 
 

ІІ. REGIONAL ASPECTS OF THE PROBLEM AND “NO”-DECISION OF MEMBER-
STATES 

ІІ.РЕГИОНАЛНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА И НЕ-ПОЗИЦИИ НА СТРАНИ-
ЧЛЕНКИ 

 
2.1. Regional aspects of the declaration of independence of Kosovo  

Prof.Dr. Anton Purvanov   
Abstract.  

 
Регионалните измерения на обявяването на независимостта на Косово** 

 
За нас най-важното са регионалните измерения на това, което се случи след обявяването на 
независимостта на Косово. Най-напред този акт на обявяване на едностранна  независимост от 
страна на Косово не беше неочакван. Той се очакваше и беше въпрос на време. До този акт 
съществуваха възможности за друго решаване на въпроса, други начини, така че да не се стига 
до едностранно обявяване на независимост и до една своебразна вълна на напрежение. В ход 
беше един преговорен процес, зад който застанаха такива авторитетни фактори на 
международната арена, каквито са ЕС, САЩ и контактната група. В този преговорен процес се 
очертаваха позициите на двете страни, на косовските албанци и на Сърбия, търсиха се допирни 
точки и възможности тези допирни точки да станат основа за по-следващо развитие. Но така или 
иначе в тези преговори първоначалните позиции не успяха да еволюират. Сближаването се оказа 
твърде малко, поради което преговорния процес беше стопиран и се стигна до едностранни 
позиции и действия. След като стана ясна немощта на контактната група да изведе преговорите 
до някакъв успешен край, се стигна именно до това че от началото на 2007 г. част от тези 
водещи международни фактори изразиха своята позиция и дадоха открита подкрепа за 
намеренията на политически елит на Косово. (Иначе това което се случи до началото на 2008 
можеше да протече в друго русло.) Така януари 2008 се превърна в ключов преходен период, 
през който самото обявяване на независимостта вече стана въпрос на време и начин на 
извършване. С акта за едностранната независимост на Косово се стигна до едно ново положение, 
при което процесът за създаване на нови държави в региона продължи с едно доста дълго 
прекъсване, при което броят на държавите, субекти на такива международни отношения тук в 
този регион не само се удвои, но и стана доста повече. На този етап в региона на югоизточна 
Европа вече съществуват 12 държави плюс две които гравитират към Балкански държави или към 
процесите които се извършват в този район. Подчертавам това, тъй като при това удвояване на 
държавните субекти е ясно че отношенията се усложняват, поради това че голяма част от 
нововъзникналите държави не са национални държави,а са резултат от международни 
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арбитражи, от процеси на сецесия или на събития, който са свързани с иредентиски или 
сепаративни действия. 
След един привиден период на стабилизация и на активиране на евроинтеграционните процеси 
на Балканите, при които се забелязваше и вече е налице известен успех, то именно ситуацията 
около и в Косово доведе до смущения в този процес на евроинтеграция. Обявяването на тази 
едностранна независимост на този нов субект на междудържавни взаимоотношения Косово 
доведе до ново прегрупиране на държавите в региона, при което именно отношението към тази 
независимост, както и отношенията със Сърбия, която веднага зае категорична позиция, 
доведоха до това че отново държавите от региона,имат не само различни позиции, но и различно 
поведение по отношение на този ключов и спорен проблем. Многократно беше подчертавано,че 
актът за независимост на Косово няма да се повтаря при други случаи и при други такива спорни 
проблеми. Но именно “прецедентът Косово” отвори кутията на Пандора не само в региона, но и в 
по-широки измерения, при което се активираха подобни сепаратиски и иредентиски движения и 
стремежи. Очертава се вече такава възможност при която, за разлика от предходните процеси 
когато новите държави възникваха на базата на деструкция на многосъставни държавни 
формации, сега в случая с Косово имаме едно откъсване от една унитарна държава на една 
значителна част от нейната територия, при което това става в нарушение на международни 
правни документи.  
Все още никой не е отменил резолюция 1244 на съвета за сигурност на ООН. Тя си остава в 
сила,но беше обезсилена от развитието на процесите в Косово, както и от този акт на обявяване 
на независимост.Примерът, който даде Косово, намери своето отражение не само в 
непосредствена близост, но в събитията в Кавказ. Отваря се възможност за активиране на 
подобни стремежи и действия и актове в друга критична точка, която е в непосредствена близост 
до Балканите. Става дума за ситуацията в Молдова.След събитията в Грузия, двете републики 
които се провъзгласиха и бяха признати от Русия.Непосредствено след събитията в Грузия Русия 
ясно и категорично изяви своята позиция, като отправи предупреждение към ръководството на 
Молдова да не следва примера от събитията в Кавказ.  Заедно с това обаче и лидера на тази 
сепаратиска, самообявила се Приднестровска република също така изрази своята категорична 
готовност и решимост от една страна да затвърди постигнатото по отношение на независимостта 
на Приднестровието и от друга страна да доведе до активиране на преговорите, при които да се 
изясни статута на тази отделила се република и да получи и той международно признание.  
Тук се задейства синдрома на падащото домино и именно събитията в Косово и доведоха до нови 
процеси в съседство. В непосредствена близост до Косово се създаде ситуация при която 
определени сили и фактори в съседни и по-далечни държави също така се възползваха от това, 
което стана в Косово, за да проявят своята нова активност. Специално внимание заслужава 
активността на албанския фактор в Македония. Македония призна Косово, но това признаване 
стана от една страна под силен външен натиск, а от друга страна и поради изключителната 
активност на албанските политически субекти в Македония. Тук отиваме към проблема който 
тепърва ще получава развитие, а именно с кого поддържа отношения новата държава Косово: с 
току що признатата от Косово Република Македония или с албанските политически фактори в 
тази държава? Цялото развитие от началото на 90-те години показва че между албанските 
политически субекти в Косово и в Македония съществува тясна, топла връзка. Една 
координация, едно съчетаване на взаимните действия, при което винаги, когато нещо се случи в 
Косово, то отеква по някакъв начин, рано или късно и в Македония. Така след конфликта в 
Косово през 98-99 г. настъпиха събитията от 2001 г. в Македония. Подчертаваме ролята на 
албанския фактор в Македония и неговата нова активност, тъй като тази Македония, която днес 
съществува, не е онази Македония отпреди 2001г. На практика днешната република Македония е 
една виртуална държава. Тя е разделена на две части, албанска и македонска, при което 
албанската част все по-видимо присъства както географски и етнически, така и политически. 
Албанците в Македония, албанският политически фактор и неговите субекти, различните 
албански партии, действат единно и в съответствие с общите цели,които си поставят албанците 
не само в Македония, но и на Балканите. От гледна точка на ситуацията в самата Македония се 
стига до там,че този албански фактор вече разполага със сили ,средства и ресурси, които му се 
отпускат от държавата, но той се разпорежда с тях самостоятелно. На базата на предните 
поправки и допълнения към конституцията на Македония от 2004 г. се стигна до това че 
децентрализацията която беше предприета се компрометира и създаде именно тези две почти 
самостоятелни части на Македония -албанска и македонска. Участието на албанците в 
държавните структури и институции,както и в публичния живот най-вече води до едно истинско 
обособяване, капсулиране, при което албанските политически партии и субекти имат възможност 
за пряко въздействие. Те могат да блокират всяко решение в парламента или на правителството, 
което не отговаря на близките или по-далече ориентирани цели на албанците в Македония. 
Последните случаи ни показаха че албанските политически фактори в Македония могат да 
предприемат сами инициативи и да ги превръщат в държавна политика. От друга страна 
македонските политически фактори в стремежа си да решат други проблеми, които са свързани с 
идентичността както на мнозинственото население, така и на самата държава в опит да спечелят 
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доверието и още по-силната подкрепа на някои от водещите фактори, отиват към едни до голяма 
степен недопустими компромиси. На базата на такива компромиси в началото през 2001 се 
стигна до това общо споразумение, което след това като една лавина доведе до разширяване на 
отстъпките, които бяха направени и до промяна на статута на самата държава. 
Трябва да се спомене и променената ситуация в Босна и Херцеговина. В тази република се 
стигна до едно ново активизиране на националистическите сили и субекти, както в 
мюсюлманско-хърватската федерация, така и в Република Сръбска. Това активизиране води към 
заемане на по-твърди позиции, на по-категорично поставяне на искания, които доскоро бяха 
предмети на обсъждания, като се търсеше компромис, който да позволи на тези политически 
сили все пак да запазят това привидно сътрудничество и да запазят държавата, Република Босна 
и Херцеговина, като такава.  
Друго нещо във връзка с тези процеси, пряко ангажиращи региона: става дума за това че с 
откъсването на Косово от Сърбия в региона все повече се утвърждава един специфичен проблем, 
сръбския проблем на Балканите, който възприема все по-остри очертания.  В съседство на 
Сърбия, на северозапад и югозапад, във всички постюгославски държави, сърбите които преди, 
по време на федерацията,бяха част от югославските народи и не се чувстваха като втора 
категория, сега във всички тези държави сърбите са малцинство, което е поставено във 
форсмажорни условия, при което стотици хиляди сърби, от Хърватия и от Босна бяха принудени 
да напуснат своите родни краища и да търсят убежище в самата Република Сърбия. Тези стотици 
хиляди хора представляват един проблем, който Сърбия тепърва трябва да решава, защото е 
трудно да се социализират такива многохилядни маси бежанци и емигранти.  Трудно е да бъдат 
управлявани, защото те ще проявяват една нетърпимост към статуквото и ще търсят връщане на 
това което са имали. Това връщане в условията които сега се очертават лесно може да премине в 
един своебразен реваншизъм, при което Република Сърбия на базата на тези множество загуби и 
на проблемите, които трябва да решава, може да се превърне в един фактор на иредентизъм в 
региона. Още повече че процесите на нейната евроинтеграция едва сега започват. Те са твърде 
колебливи и няма гаранция че ще вървят постъпателно и еднопосочно, при това с очертаващи се 
краткосрочни перспективи за реализация. Този сръбски проблем на Балканите, излизайки на 
преден план, може да донесе нови полета на напрежение и нестабилност на северозапад от 
източна Словения към Република Сръбска до Черна Гора. Ето че след признаването на Косово от 
Черна Гора сърбите от Черна Гора, които са една значителна част от населението на тази 
република и които засега никой не счита за малцинство, се обявиха против и вече се 
организират политически. Те ще продължат в тази насока, при което не се знае доколко 
черногорският политически елит ще съумее да овладее ситуацията. Още нещо, което неизбежно 
ще има своите видими прояви, това е поведението на сърбите в Македония. Макар и малко, те са 
все пак концентрирани в нейните северозападни и северни части, признати са официално като 
един от народите на тази република и категорично няма да приемат това, което направи 
правителството, тъй като ще се окажат в една пълна изолация. Те и без това живеят в малки 
компактни региони около Скопие и са обградени вече отвсякъде от албанци. 
Трябва да се отбележи и новото развитие на албанския проблем. С обявяването на независимост 
на Косово се стигна до една от стратегическите цели на албанците от Балканите и това е 
промяна на териториалното статукво и постигането на една цел:  създаването на две държави за 
една нация. Албанците реализираха нещо, което си бяха поставили отдавна за цел и сега то е 
реалност. Цели се международното признаване на Косово, с което да се утвърди това ново 
статукво. Тази постановка има и своето развитие с изменено ударение, като вече се цели 
Македония да се превърне в една държава за две нации, при което албанците да променят своя 
статут и да се превърнат в уставотворна или държавотворна нация. Събитията, които последваха 
след независимостта на Косово доведоха до известно дестабилизиране, до нарушаване на тази 
атмосфера, която се беше установила и която даваше предпоставки и надежди за избягване на 
евентуалното повторение на събитията и процесите от началото на 90-те години. Сега такива 
гаранции няма. Има предпоставки, има тенденции, при които процесите да доведат до 
своебразно повторение на това, което се случи през 90-те години в Македония. 
 
 
 

2.2. Balkan dimensions of Kosovo foreign policy after the independence 
declaration  

Anton Panchev 
Abstract. The act of unilateral declaration of independence by Kosovo was expected. The negotiation 
process stopped and we witnessed unilateral positions and actions. In Southeast Europe there are 
already 12 states, a large part of which are not national states, but a result of international arbitrations, 
cessions or separatist actions. 
After stabilization and activation of the European integration processes in the Balkans, the case of 
Kosovo hampered this process. The example of Kosovo had its reflection in the events in the Cauca-
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sus, but unlocked new processes in the neighborhood too. Particular attention deserves the activity of 
the Albanian factor in Macedonia. With the proclamation of Kosovo’s independence of was the Albani-
ans achieved one of their strategic objectives: the creation of two states of a nation. Now there are no 
guarantees against a possible repetition of events and processes from the beginning of the 90s. 
 
 

 
Балканските измерения на външната политика на Косово след обявяването на 

независимостта* 
 
След обявяването на своята независимост на 17 февруари 2008 г., Косово се стреми да развива 
активна външна политика най-вече по отношение на признаването на страната от повечето 
страни-членки на ООН. В същото време,  институциите в Прищина се опитват  да отделят 
нужното внимание и на регионалните аспекти на външната политика на Косово след 
прокламирането на независимостта. Първоначално ще бъде отделено малко внимание върху 
изграждането на структурите ангажирани с провеждането на външната политика на страната.  
Министерство на външните работи на Косово 
Понастоящем, освен лобирането за признаване на независимо Косово, основните усилия на 
Прищина в областта на външната политика са насочени към изграждането на необходимия 
структурен и административен капацитет на новосъздаденото Министерство на външните работи, 
както и осигуряването на необходимите финансови ресурси за създаването и функционирането 
на външната политика на Република Косово.След няколкомесечни консултации между министър-
председателя и президента на Косово, на 28 август бяха определени първите 10 посланици на 
страната. На повечето от посланиците са определени и заместници, които да ги подпомагат в 
изграждането на дипломатическите връзки със съответните страни. Това са хора, които 
притежават определен професионален опит в сферата на международните отношения. 
Правителството на Косово отдели 25 милиона евро за закупуване и оборудване на посолствата, 
които ще се използват не само за първите 10 посолства, но и за следващите, които предстоят да 
се открият в близко бъдеще. Въпреки осигуреното финансиране, ключово предизивикателство 
пред външната политика на Косово ще бъде изработването на външнополитическа стратегия. 
Американската агенция за международно развитие (USAID) ще подпомогне изграждането на 
различните капацитети на Министерството на външните работи на Косово чрез специален проект, 
който ще продължи две години и половина. Помощта ще бъде насочена към подпомагане на 
изграждането на дипломатическите представителства на Косово; развиване на капацитета на 
двата основни отдела на Министерството: Бюрото за двустранните отношения, международните 
организации и сигурността и Бюрото за юридически въпроси, договорите и човешките права. 
Помощта ще се изразява в предоставянето на технически съвети от американски експерти, 
обучения, изследвания, семинари, логистична подкрепа, хардуер и софтуер. Сумата, с която ще 
се финансира проектът все още не е известна. Основният краткосрочен приоритет ще бъде 
изграждането на косовските дипломатически мисии. Друг приоритет ще бъде организирането на 
консулските служби за голямата косовска диаспора. Проектът ще финансира и техническото 
снабдяване и управлението на посолствата. 
Краткосрочни цели на косовската външна политика: 
• Пълно прилагане на споразумението за статута; 
• Осигуряване на необходимото международно признаване на независимостта; 
• Осигуряване на мира, сигурността и стабилността на държавата и нейните граждани; 
• Членство в световните и регионални организации, с приоритет на ООН; 
• Засилване на политическото, икономическото и културното сътрудничество, както и това в 
областта на сигурността, със страните от региона; 
• Подобряване на образа на страната и международното доверие; 
• Изграждане на капацитети за удовлетворяване на нуждите на диаспората и защита на 
интересите на косовските граждани в чужбина. 
Дългосрочните цели на косовската външна политика: 
• Пълноправно членство в НАТО и ЕС; 
• Изграждането на система от специални отношения и връзки със САЩ; 
• Подпомагане на икономическото развитие на Косово посредством механизмите и инструментите 
на външната политика; 
Моралните ценности, според които трябва да се ръководи външната политика на Косово: 
• Подкрепа за демокрацията и правовата държава; 
• Уважаване и подкрепа на човешките и малцинствените права; 
• Подкрепа за разрешаването на конфликтите по мирен път и хуманитарната намеса. 
История 
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Регионалната политика на Косово има своята кратка, но наситена история. По време на мандата 
на UNMIK, Косово е сключило доста двустранни споразумения, както и с международни 
организации, предимно в областта на икономиката, енергетиката и сигурността. Косово е част от 
споразумението за свободна търговия със съседни страни като Македония и Албания. Косово 
подписа и Регионалното споразумение за свободната търговска зона в Югоизточна Европа. Друго 
подобно важно споразумение е Договорът от Атина, с който страните от Югоизточна Европа се 
задължават да създадат регионален енергиен пазар. Десет страни от Югоизточна Европа 
подписват споразумението в Атина през 2002 г., а Косово се присъединява към него през 2005 г. 
По инициатива на UNMIK е подписано споразумение със Съюзна република Югославия за 
трансгранично и полицейско сътрудничество, издирването на лица, обмяна на съдебно-
медицински експертизи и връщането в съответната страна на идентифицирани смъртоносни 
средства. Споразумението за статута определя рамките на външните отношения на Косово и 
предвижда една мандатна роля за Прищина. Съгласно споразумението, Косово се задължава да 
спазва всички договори и другите международни задължения подписани от UNMIK от името на 
Косово. С изпълнението на няколко условия, като част от опитите за нейното международно 
признаване, Косово трябва да се опита да ратифицира определен брой международни 
споразумения.  
   През последните няколко години, Косово/UNMIK не са развивали някаква специална политика 
към района и съседните на новата държава страни. Съществува обаче, сериозна база за 
развитието на добри отношения. Косово е успяло да създаде стабилни отношения с всички 
страни в района с изключение на Сърбия. Понастоящем, в района, се наблюдава по-голяма 
поддръжка за независимостта на Косово отколкото през 1999 г., когато само Албания и донякъде 
Словения и Хърватска подкрепяха тази идея. Останалите страни от региона имаха големи 
резерви, но позициите на някои от тях претърпяха еволюция. Промяната на отношението към 
Косово през последните години са силен индикатор и възможност за Косово да се интегрира в 
регионалната среда на двустранен и многостранен принцип. Косово е интегрирано до голяма 
степен в търговската и енергийната регионална мрежа като част от Съвета за регионално 
сътрудничество, Споразумението за свободна търговия в Югоизточна Европа подписано в 
Букурещ, както и в Договора за енергийната общност (известен като Атинския договор). Що се 
отнася до политическите аспекти и тези свързани със сигурността, Косово все още се смята от 
някои страни за източник на нестабилност. Това ще задължи Косово да предприеме мерки в 
своите външнополитически действия за укрепване на доверието у балканските страни. Взимайки 
предвид, относително благоприятната среда, в която се намира Косово, страната ще се стреми 
към максимално бърза интеграция в регионалните структури и различните общобалкански 
политически, икономически и тези по сигурността инициативи и проекти като Инициативата за 
сътрудничество в Югоизточна Европа ((SECI), Процесът на сътрудничество в Югоизточна Европа 
(SEECP), Срещите на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM), Сътрудничеството 
на разузнавателните служби (SEEIC). Включването в тези институционализирани проекти и 
инициативи ще бъде голяма крачка към стабилността в региона, въпреки очакваната много силна 
съпротива от страна на Белград. 
Отношенията на Косово с балканските страни   
Ефективността и качеството на регионалната политика на Косово ще бъде един от основните 
тестове за истинската легитимност на независимостта на Косово. И по тази причина, Прищина 
трябва да поддържа добри отношения не само със своите съседи, но и с всички страни от района 
– Черна Гора, Македония, Албания, България, а по-късен етап и със Сърбия. Много са насоките и 
възможностите за провеждането на активна регионална политика от страна на Косово, но 
основните усилия ще бъдат насочени към постигане на признаване на независимостта на 
страната и развитието на транспортната инфраструктура, особено на пътните връзки със Скопие, 
Дуръс, Тирана, Белград, Солун и София.  
   Като малък политически субект, с много кратка държавна история и ограничени финансови 
ресурси, Косово не е в състояние да изпрати свои дипломатически представители във всяка 
признала я страна. Основният приоритет на Косово ще бъде изграждането и подобряването на 
отношенията със страните от Югоизточна Европа; участието в инициативите за регионално 
сътрудничество; изграждане и развитие на отношенията с водещи европейски и световни 
фактори; интеграция в европейските и евро-атлантическите структури. 
Албания 
Отношенията с Албания са развити в най-голяма степен във всички аспекти в сравнение с 
останалите страни от региона. Не бива да се пренебрегват обаче и някои проблеми в 
отношенията между двете албански държави като различната степен на близост между между 
партийни субекти от двете страни на границата – социалистите в Тирана поддържат по-добри 
контакти с Демократическата партия на Косово, а демократите на Бериша с Демократическия 
съюз на Косово. Съществуват и няколко културни и исторически мотивирани спорове, но те не 
променят факта за съществуването на „специални отношения” между двете държави. 
Доказателство за това са посещенията на висше равнище, които си разменят лидерите на двете 
страни. Косово може да разчита на цялостната подкрепа на Република Албания в своята 
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регионална политика. Инфраструктурните проекти в Косово са изцяло ориентирани към 
подобряване на транспортните връзки с Албания. Най-крупният инвестиционен проект е 
строителството на магистралата, която ще свърже Косово с Тирана и Дуръс. Двете страни си 
сътрудничат и в енергетиката посредством размяната на електричество, въпреки огромните 
трудности, които срещат. Сътрудничеството между Косово и Албания се развива във всички 
сфери чрез подписването на спогодби за регулирането на редица въпроси в здравеоопазването, 
образованието, културата и др.   
Черна Гора 
Отношенията с управляващия елит в Черна Гора са изградени посредством двустранна 
дипломация на неофициално равнище. Доброто отношение към бежанците от страна на 
черногорските власти през 1999 г. и изключително либералния граничен и митнически режим 
между двете страни е създал климат на сътрудничество в отношенията Прищина-Подгорица. 
Независимостта на Черна Гора и посещението на предишния министър-председател Чеку в 
Подгорица, както и позитивните декларации на Мило Джуканович са потвърждение на добрите 
отношения през последните няколко години. Косовските албанци правят сериозни инвестиции в 
недвижима собственост в Черна Гора. Под контрола и с активното участие на международните 
организации Косово и Черна Гора трябва да развият сътрудничеството си в борбата срещу 
организираната престъпност, защото контрабандата в граничните райони процъфтява. През 
последната година се наблюдава известно напрежение между Подгорица и Прищина заради 
албанското малцинство в Черна Гора. Полицейското и съдебното преследване на албански 
екстремисти от страна на черногорските власти предизвиква недоволството на част от косовските 
албанци, които смятат, че това са репресии срещу техните събратя в съседната страна. За 
Прищина е много важна полученото признание и подкрепа от Подгорица за нейната 
независимост. Черна Гора обаче, не се явява приоритетна страна за Косово от гледна точка на 
икономическите връзки, макар че, черногорското адриатическо краебрежие се явява като 
основна туристическа дестинация за косовските граждани.   
Сърбия 
Отношенията със Сърбия представляват основното предизвикателство пред външната политика 
на Косово. Съгласно споразумението за статута, Прищина е задължена да си сътрудничи с 
Белград за изпълнението на някои от неговите точки. В този аспект, Прищина и Белгард се 
окуражават да създадат обща комисия, която да подпомогне тяхното сътрудничество и 
развитието на добросъседски отношения. Въпросите, по които трябва да си сътрудничат двете 
страни са следните: 
• Изчезналите лица; 
• Разрешаването на въпроса за дела на Косово във външния дълг на бивша Югославия и 
взаимните задължения; 
• Сътрудничество и финансиране на сръбските общини от Белград; 
• Връщане на архивите, кадастралните планове и други документи, вкл. и връщане на музейните 
експонати; 
• Военно сътрудничество в областта на сигурността. 
Що се отнася до трансграничното полицейско сътрудничество и обмяната на съдебни експертизи, 
Прищина ще наследи споразуменията подписани от UNMIK, в случай, че Белград признае 
правомощията на новите косовски власти като наследник на UNMIK, което едва ли ще се случи в 
близко бъдеще. Ако Сърбия се съгласи да признае споразумението, колкото и малко вероятно да 
е, сътрудничеството между двете страни ще се развие. Това ще се отрази благоприятно и на 
интеграцията на косовските сърби. В близко бъдеще (до края на годината) е много съмнително, 
че Сърбия ще реши да си сътрудничи с Прищина дори за някои практически въпроси като 
възстановяването на граничните пунктове. Косово е готово да разговаря със Сърбия само по 
„технически” въпроси като полицията и правосъдието с цел интегрирането на сръбското 
малцинство. Международните организации, надзираващи независимостта на Косово, настояват за 
пряк диалог между Прищина и Белград по спорните въпроси. Косовските власти отправят 
непрекъснато обвинения към Белгард за нарушаване на териториалната цялост на Косово и 
опити за разделяне на страната. 
Македония 
Отношенията на Косово с Република Македония са сложни и ще продължат да бъдат такива в 
близко бъдеще. Икономическите контакти между двете страни са изключително добри и се 
развиват интензивно. Признаването на Косово като независима държава от Скопие ще се отрази 
позитивно върху двустранните отношения. От друга страна обаче, връзката на албанските 
политически партии в Македония с косовски политически субекти и институции, затормозява 
връзките между двете страни и пречи за изграждането на трайно доверие между Скопие и 
Прищина. Отношенията с Македония са деликатни и поради трудността на опитите на Скопие да 
балансира своята политика между Белград и Прищина, както и поради етническите напрежения в 
страната. Междуетническият конфликт в Македония през 2001 г. продължава да предизвиква 
недоверие сред македонското обществено мнение и политици за ролята на Косово в този 
конфликт. Македония е вторият по обем търговски партньор на Косово, а Прищина показва 
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готовност да се поучи от македонския опит в евро-атлантическата интеграция. Косово и 
Македония имат специален интерес от сътрудничество в областта на борбата с организираната 
престъпност. Решаването на въпроса за демаркацията на границата между двете страни бележи 
сериозен напредък в отношенията между двете страни. При политиката на Косово към Македония 
трябва да се вземе предвид, че Прищина ще разполага с ефективен инструмент за натиск и 
въздействие върху Скопие в лицето на голямото албанско малцинство в страната. 
Турция 
Връзките между Косово и Турция са на изключително високо равнище. Турция отвори 
представителство на своята стопанска камара в Прищина, с цел увеличаване на търговията и 
инвестициите. През последните няколко години се наблюдава стабилно увеличаване на 
търговските връзки между Косово и Турция. Много добри са отношенията и на политическо 
равнище. Посещението на турски политици и висши чиновници в Прищина са често срещано 
явление и целят развиване на отношенията във всички области. Голяма роля в този процес играе 
и турското малцинство в Косово, което се ползва с турската държавна протекция. В турски 
университети се обучават над 860 младежи от Косово, а Турция оказва подкрепа на различни 
културни проекти. В Турция се осъществява и обучението на 270 офицери и служители от 
бъдещите сили за сигурност на Косово, полицията и Агенцията за разузнаване. 
Дипломатическите действия на Косово ще бъде насочени към задълбочаване на отношенията с 
Република Турция, която си е извоювала приоритетно място във външната политика на най-
новата държава на Балканите наред със САЩ и Албания.   
Словения 
Макар че, Словения не е сред първите 10 страни, в които Косово ще открие свое посолство, 
връзките между тях са много развити, особено в икономическата област. Словения е един от 
основните инвеститори в Косово, а съществува и албанска диаспора в бившата югославска 
република. Обявяването на независимостта на Косово се извърши по време на словенското 
председателство на ЕС и в Прищина оценяват много високо ролята на Любляна в този процес.  
Босна и Херцеговина 
Босна и Херцеговина няма да признае Косово в близко бъдеще поради съпротивата на сръбските 
представители в колективното управление на Федерацията. Въпреки симпатиите между 
албанците и босненските мюсюлмани и хървати, нивото на контактите ще продължи да бъде 
ниско. Това се дължи не само на съпротивата на босненските сърби, но и на други фактори като: 
неразвитостта на икономиката на двете страни, страхът от проникване на ислямски 
фундаменталисти от Босна в Косово и др. 
България 
Външната политика на Косово по отношение на България ще бъде насочена към постигането на 
две основни цели: 1) Получаване подкрепата на София за включването на Косово в различните 
международни организации и регионални инициативи и, 2) Облекчаване на визовия режим за 
косовските граждани. В Косово има интерес сред политическите лидери и институциите от 
поддържането на добри връзки с България и тяхното развитие, но нашата страна трябва да бъде 
активната в този процес, защото разполага със значително повече ресурси – организационни, 
кадрови, финансови. 
Българската политика към Косово има две измерения. Първото, е по линия на двустранните 
отношения, а второто е свързано с членството на нашата страна в ЕС, НАТО, ОССЕ и някои други 
международни организации. България е пряко ангажирана с Косово поради членството си в ЕС, 
НАТО и Международната направляваща група. Политиката на България по отношение на Косово 
трябва да бъде насочена както към предотвратяване на заплахите за регионалната стабилност 
идващи от Косово, така и към развитие на двустранните отношения, от които страната ни да 
извлича определени политически и икономически дивиденти. Основният интерес на България по 
отношение на Косово е свързан с гарантирането на максималната стабилност и сигурност на 
Западните Балкани, което ще се постигне най-лесно посредством развитието на интеграционните 
процеси в региона.  
   България изостава значително в развитието на своите контакти с Косово в сравнение със 
страни като Турция, например. Съществува реалната опасност нашата страна да пропусне 
сериозни възможности за развитие на икономическите връзки с Косово, както и да се окаже в 
ролята на безсилен свидетел на събитията в тази част на Балканите, тъй като няма да 
притежава ефективни инструменти за въздействие върху цялостната ситуация там. България 
трябва да развие пакет от мерки и инициативи за развитие на сътрудничеството с Косово, 
защото само с активната подкрепа на демократичните процеси в най-новата държава на 
Балканите може да се постигне трайна стабилност и просперитет в региона. Подобни 
действия изискват голяма степен на координация от различни държавни институции, които 
трябва да бъдат подплатени и с необходимия финансов и кадрови ресурс.     
 

2.3. Slovakia on Kosovo:  
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Will a “no” do?* 
Mgr. Jaroslav Baran, PhD 

 
Abstract. The future status of Kosovo has raised much attention in Slovakia. The position of Slovakia is based on the principle of 
territorial integrity, a key principle of international law. However, the country’s position, strongly rejecting independence of 
Kosovo, found little support in the EU. Slovakia shares the conviction of illegitimacy of the Kosovar independence with only a 
handful of other EU member states. The position is also weakened, because the “big three” of the EU - France, Germany and the 
United Kingdom are among the strongest proponents of the independence. 

 
Slovakia and Western Balkans 
The stance towards the independence of Kosovo has been a dividing line in Europe and beyond ever 
since the question was raised. In some countries, Serbia and Kosovo are regarded as a problem of 
morale. It also poses a problem of identities intermixed into a non-coherent nation. Others see 
multiple nations without the ability to govern over themselves independently. For another group of 
observers the focus is put on strict compliance with international law. For some other observers the 
question is connected with a geopolitical game of influence and balancing of power. Whichever group 
you belong to, in the global political system you have to address everybody involved. And the 
discussion was heated from the first time the prospect of an independent Kosovo was introduced. 
The political processes in Western Balkans were watched very closely in Slovakia in recent years. In 
fact, among the Slovak political elites Western Balkans is perceived as a priority in the foreign policy 
focus. This is due to the relative geographical proximity and historical ties between Slovaks and Slavic 
nations in the region. Another reason might be found in the person of the foreign minister. The 
current and the former head of the ministry had previous links with the Balkans. 
The priority of Western Balkans is reflected on the highest political level in the Manifesto of the 
Government of the Slovak Republic. In Part 9 of the Manifesto the region is explicitly mentioned: 
“Slovakia shall specifically focus its attention, within the framework of the Common Foreign and 
Security Policy, on strengthening security and stability in the Western Balkans and Eastern Europe.” 
This priority has also been implemented into strategic documents of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Slovak Republic. Prior to the declaration of independence of Kosovo, Western Balkans was set as 
the main area of activity.  Between 2006 and 2007, when Slovakia served as a non-permanent 
member of the UN Security Council, representing the Eastern European Group, the promoting security 
and stability of the region was declared as a priority. 
Slovakia (mostly) against Kosovo independence 
Even with the priority of Balkans in Slovak foreign policy in mind, it was surprising that the issue of 
Kosovo independence gained much attention not only in the political arena, but also in the media and 
public discourse. This surprise was underlined by the relative passivity towards the Kosovo status in 
2006 (Nečej, 2007). Actually, the Kosovo question was one of the few foreign policy issues raising 
extraordinary attention in the public. There are several reasons for this. Among them, very significant 
is the interconnection of foreign and domestic policy issues. The Kosovo question was disputed with 
the domestic political change between 1999 and 2007 in mind. In 1999 the then governing prime 
minister Mikuláš Dzurinda allowed NATO airplanes to operate in Slovak airspace during the operation 
in Serbia. This move was questioned by the opposition parties, which later came to power and 
adopted a negative stance towards the NATO military intervention in Serbia. They were also firm in 
their belief, that the intervention was a breach of international law. Some observers pointed out, that 
allowing NATO airplanes to use Slovak airspace made the country in part responsible for the outcome 
of the bombings of Serbia. This argument appeared in 2007 as well, but it was not included in any 
official document. Among other reasons behind the Slovak position was non-compliance of the 
independence of Kosovo with the UN Charter and international law. Also, ignoring the territorial rights 
of Serbia, a legitimate UN member, in the Ahtisaari Plan, seemed odd. 
The other problem the issue posed was the possibility of it creating a precedent for other regions in 
the world, includig Abkhazia or South Osetia. This was proved to be the case, despite the then widely 
proclaimed opinion about the Kosovo case being “sui generis” and not to be included in a wider 
concept (Cox, 2007). Some nationalist politicians from Slovak and Hungarian political parties claimed 
the Kosovo case would also serve as a precedent for a wide-ranging autonomy of some southern parts 
of Slovakia, populated by a large Hungarian minority (Nečej, 2007). 
In 2007 political parties looked to establish a clear stance on the issue and all of the relevant ones, 
excluding SMK (Party of the Hungarian Coalition), rejected the idea of Kosovo independence. Smer-SD 
(Direction - Social Democracy) with the leader and Prime Minister Robert Fico was one of the 
strongest opponents of the independence of Kosovo, pointing out the problems arising from the 
independence from the standpoint of international law. Very similar arguments came from SNS 
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(Slovak National Party). The party argues that the proposals of the Ahtisaari Plan, which described the 
situation as extraordinary, introduced unusual measures and violations of international law. The third 
party of the ruling coalition, LS-HZDS (People‘s Party – Movement for a Democratic Slovakia), insists 
on a compromise with Serbia. 
The opposition parties also supported further negotiations about the future status of Kosovo, 
supporting Serbian claims. Both KDH (Christian Democratic Movement) and SDKU-DS (Slovak 
Democratic and Christian Union) based their arguments on the similar historical development of 
Slovaks and Serbs, also mentioning common Christian roots of the two nations. 
In the discussion on Kosovo in 2007 only SMK (Party of the Hungarian Coalition) supported the 
Ahtisaari Plan and outlaid a declaration in support of the former Finnish president’s proposal. 
However, on 28th March 2007 a total of 123 out of 150 members of the National Council of the Slovak 
Republic, the country’s parliament, voted in favor of a Declaration of the future status of the Serbian 
province of Kosovo. In this document the parliament declared, that a possibility of independence of 
Kosovo does would not provide stability to the region. The declaration also notes, that there are still 
other ways to reach an understanding and that a solution to the issue must be in accordance with the 
UN Charter and international law. The demands of Serbia must not be ignored. The government is 
bound by this parliamentary resolution. 
This has been the official position of the Slovak Republic during 2007 and 2008. It was also the official 
position after the unilateral declaration of independence of Kosovo on 17th February 2008. The only 
slight difference was represented by the opinion of the Ministry of Foreign Affairs and foreign minister 
Ján Kubiš. The official position of the ministry is that Slovakia should try to support a joint position of 
the EU and NATO and that the isolated Slovak position is unsustainable in long term.20 
Slovakia vs. everybody else? 
After an initial unclear position on Kosovo, the EU tried to find a solution to the Western Balkans issue. 
In the resolution the future of Kosovo and the role of the EU from 29th March 2007 the European 
Parliament declared full support for the “UN-led process to determine the final status of Kosovo”. The 
report never spoke of independence for Kosovo and it highlighted, that “any settlement regarding the 
future status of Kosovo must be in accordance with international law”.  
A proposal of the High Representative of the UN for Kosovo Martti Ahtisaari includes an International 
Civil Representative, responsible for the implementation of the Plan. This institution was supposed to 
distinct Kosovo from a fully independent country (Austin, 2007). The EU supported the Ahtisaari Plan 
from the first day it was presented. This was mostly due to the pressure from France, Germany and 
the United Kingdom. This “big three” of the Union’s strongest countries had varied reasons to support 
the independence of Kosovo. With backing from the USA and against the will of the Russian Federation 
and China they soon acquired other supporters of the independence among EU countries.  
On 5th February 2009 a new resolution was adopted in European Parliament, recommending that the 
EU Member States which have not recognised the independence of Kosovo should do so. Meanwhile 
Slovakia made a compromise and decided to accept passports issued by Kosovo, the reasons being 
humanitarian according to the ministry of foreign affairs – a step the country was rejecting for several 
months. Now it seems that the cautious position of the Slovak foreign ministry was in place and the 
prime minister’s dedication to fighting of the independence of Kosovo is fading. The rhetoric is still the 
same, but the issue of Kosovo was overshadowed by closer and more significant problems, the 
economic crisis and energy security being in the focus. The Kosovo question is open for now, as the 
situation in the Balkans region is quiet for the moment, until a new wave of disruption comes. 
As the Slovak foreign ministry announced after the declaration of independence of Kosovo on 17th 
February 2008, “Slovakia will closely follow the development of the situation in Kosovo and the region 
as well as the steps of the international community. Only after evaluating the situation Slovakia will 
decide on its further steps. At the same time, Slovakia will support all activities of the UN, European 
Union, NATO, OSCE and Council of Europe regarding Kosovo, primarily by the means of Slovak 
participation at NATO (KFOR) and the EU (EULEX) missions based on the UN Security Council 
Resolution 1244 (1999).”  
No clear decision on Kosovo has fallen yet. But Slovakia is getting closer to the point, where a 
recognition of Kosovo will be a political necessity, bearing in mind the scarecrow of diplomatic 
isolation, should all other EU countries recognize Kosovo’s independence. 
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2.4. Greece and the Kosovo Case:  
A Critical Approach* 

Sarras Michalis, Siokorelis Vasileios 
 
Introduction 
It is commonly accepted that the historical changes that took place in the early 1990s, with the fall of 
the Wall of Berlin and the establishment of western institutions in the Countries of Central and Eastern 
Europe, were catalytic for the reorientation of the geostrategic balance and the policy of force in the 
whole area of Europe.   
Specifically in the region of the Balkans, the resurgence of the existing ethnological - minoritary 
questions, which was to a great degree instigated for the change of borders, led to the appearance of 
movements for emancipation and political independence.    
In this frame, the present article examines the Kosovo Case from the viewpoint of the greek exterior 
policy.  
In our opinion, the position of Greece on this “hot potato” has its particular value, because is 
indicative of the attitude (of waiting) that many countries seem to follow, as it is directly connected to 
the general policy that the international community seeks to play in the whole region21.   
The role of Greece in the region of the Balkans 
The promotion of the regional cooperation in the Balkans, in combination with the Process of 
Stabilisation and Connection of the EU, constitute the two main objectives of Greek exterior policy in 
South-eastern Europe. Accordingly, the bilateral relations of Greece with the states of the Balkans 
serve this general objective. They are developed in constant base via the Pact for the Stability of 
South-eastern Europe, the Initiative for the Collaboration in South-eastern Europe and the Process of 
Collaboration for the Countries of South-eastern Europe22.    
Moreover, Greece, as member of the Development Assistance Committee (OECD), has undertaken the 
obligation to spend 0,51% of its GNP in order to reinforce the economic development of third 
countries23. In this frame, the Greek government adopted a special plan24 (Greek Plan for the 
Reconstruction of the Balkans - GPRB). 
The GPRB is a ten-year-development program of 550 millions € (the resources of which emanate from 
the Greek budget) and finances work, investments and specific actions in seven Balkan countries25 
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(Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, F.Y.R.O.M., Romania and Serbia). It’s 
remarkable that it includes separate financial aid for the region of Kosovo (15 mill. €).     
The plan aims, firstly, at the political, economic and social stability of South-eastern Europe, while its 
final objective is the modernisation of infrastructures, the promotion of productive investments, the 
support of democratic institutions and the state of right, the modernisation of Public Administration, 
the aid of social state, the confrontation of economic inequalities, as well as the working and scientific 
improvement of profiting countries. Also, main objective of the plan remains the support of the 
European orientation for the recipient countries.  
Furthermore, it should be mentioned that Greece supports all the initiatives of the EU in the region of 
the Balkans, such as the growth of non-military mission (EULEX) in Kosovo, which began on 09.12.08. 
Consequently, in the following months, the mission of the UN (UNMIK) will decrease its personnel at 
70%26. As far as the European enlargement is concerned, the European Commission included Kosovo 
as a unique part in the financial framework for the pre-accession strategy (Instrument for Pre-
Accession – IPA).  
During the summit of the Council of General Affairs (November 2007), Dora Bakoyannis (Greek 
Minister of Foreign Affairs) made the following proposal: “the EU should determine the status quo for 
the countries of Western Balkans, if these countries want to receive date for the beginning of acceding 
negotiations immediately”. The proposal did not become acceptable, because in this way the criteria of 
Copenhagen would be underestimated .  
On 08.10.08 the General Assembly of the United Nations adopted relevant resolution, which calls the 
International Court of Hagen to decide on the legality of Kosovo’s independence. In favour of the 
Serbian demand voted 77 states (and Greece), 74 countries abstained, while negative was the vote of 
6 states (USA, Albania, Nauru, Palau, Marshall Islands and Micronesia).   
In February 2009, D. Bakoyannis visited Pristina and after having separate meetings with the 
President Fatmir Feidiou and the Prime Minister Hasim Thatchi stressed: “We are here with multiple 
presence: with the Office of Contact, with military force participating in the KFOR, with political 
personnel in the EULEX and with the intention to extend further our economic relations27”.  
From the statements above we perceive that the Greek side not only does not condemn the unilateral 
emancipation of Kosovo (17 February 2008) and its recognition by countries of the international 
community, but on the contrary seeks the intensification of bilateral relations with the “new state”.  
The relations of Greece with Serbia and Albania – Crucial factor of the Kosovo Case 
The policy of Greece on the Kosovo Case is determined to a great degree by the relations that the 
country develops with its neighbors (and particularly with Serbia and Albania). Concretely, Greece has 
traditional narrow bonds of friendship with Serbia and for this reason it would be very difficult to 
advance towards a recognition of Kosovo, without having previously extracted the consent of the 
Serbs. Moreover, the common opinion in Greece is against the unilateral secession, something that 
would cause serious political damage for the government, which would intend to take such decision. 
At the same time, the reciprocal suspiciousness cultivated by a big part of the Greek population 
against the Albanian element worsens the general situation. Greece wouldn’t wish the unilateral 
secession of Albanians in Kosovo to function as precursor and compass for the Albanians of FYROM. 
And the reason is that such movement would lead not only to the creation of “Big Albania”, but also to 
the dismemberment of FYROM with chain reactions for the viability of the state. As a result, 
realignments would fuel in the region of the Balkans and the insecurity would increase again. 
Moreover, Greece, having achieved the previous 12 years (1996-2008) high indexes of growth (on 
average 3,9%), has special interest to seek the stability in its neighborhood, the reciprocal 
collaboration, the economic growth and the subsequent interdependence with the Balkans. 
Consequently, it wouldn’t wish a martial and fluid situation in its neighborhood that would disturb the 
status quo and would threaten its safety and economic infiltration in the region (e.g. with high 
percentage of Foreign Direct Investments stocks).   
For these reasons (particular relations with Serbia, fear for consequent perturbations in the Balkans 
that would put into jeopardy its advantageous place in the region, political cost etc), Greece doesn’t 
intend to recognize Kosovo, if previously Serbia doesn’t do so. However if Serbia takes those returns 
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that potentially wishes in order to recognize an independent Kosovo (almost impossible to happen), 
such as immediate accession into the EU or even partition of Kosovo and annexation of the Serbian 
part in Serbia, then - of course - things would change.   
On the other side, Greece doesn’t  have any particular remaining problem with Albania. The whoever 
problems created in Southern Albania (Northern Ipeiros), as well as certain demands of Albania from 
Greece, don’t constitute appreciable factors for the interception of the dynamic bilateral relations. The 
prospect of accession of Albania into the EU  - in combination with the political support that Greece 
could offer in this direction - as well as the recent approval of the Greek parliament of the accession of 
Albania in NATO, can blunt even more the suspiciousness between the two countries.  
Furthermore, the increasing economic interdependence (Greek investments in Albania, bilateral trade) 
and especially the thousands Albanian immigrants that came in Greece seeking a better life, can 
function positively in the effort of deepening the bilateral relations. Thus, Greece is impossible to 
demonstrate indifference, neither for Albania, nor for the Albanian element in the Balkans.   
Conclusions  
By the whole analysis we conclude that Greece tries to balance in two boats, which float in unsettled 
waters. On the one hand the relations with Serbia and the fear of realignments in the Balkans and on 
the other hand the dynamics of relations with Albania and the obvious reciprocal interests. But most of 
all, the policy of Greece in the Balkans is motivated by the declared objective to become factor of 
stability in the region of South-eastern Europe. Intention, which prompts the country to follow an 
ambiguous political position on the Kosovo Case.  
 
 

III. DEVELOPMENTS IN NATO,THE EUROPEAN UNION AND IN MEMBER STATES  
ІІІ. ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО  

НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

3.1. The Mental Barriers of the Central European Integration٭ 
Doc. PhDr. Ján Koper, PhD. 

 
Postmodernism means in generally the end of so-called metanarrative „stories“ ( Liberalism, 
Scientism, Marxism), of impossible ideals, of the end of imaginary entirety, the genesis of many new 
mini-sovereignties, the appearance of new social actors.1 So the main sign of social life is getting 
plurality, necessarily exercised in every sphere of social life. How the process of the globalization 
identifies with this assertion or the creating of various integrating structures? The answer is just 
seemingly complicated. Postmodernism´s paradigma alone is on the one hand sovereign will of 
national states which directs to guarantee internal and external conditions necessary for harmonic 
existence, on the other hand it retreats from modernistic competitive challenge and competition and it 
prefers cooperative monent2, although the competition does not disappear, only its substance has 
changed, oriented rather into position of obtaining prestige or better status for instance from the point 
of realization integration criterions. 
 The central European geopolitical area is relatively new phenomenon. So there is no wonder, that it 
exists many opinions its geographic definition.3 But this problematic thing is not the subject of the 
report. The international-political dimension is important, or the importance of central Europe, which 
has passed through several development phases- from marginal zone in a system of bipolarity, 
through trifling with idea of international political neutrality till present situation of gradual approach 
and practical involvement into European and Euro-Atlantic structures. The success condition of 
realization integration intentions is the overcome and the release of surviving illusions, which restrain 
this process.  
 The completion analyze assumption of the central European illusions is critical philosophic thinking. 
But its application is not easy. As professor Ivan Sviták mentioned on the lecture organized by the 
Philosophical institute SAV in Bratislava, 27. 9. 1990, dedicated to development of politics in 
Czechoslovakia after 1989 year4, first of all this criticality can result from uncharged of normalization 
and likewise from the qualitative political changes process at the end of 80-ties of last century (from 
velvet revolution), from the outer view and from application of global approach. 
 In generally the patriotic illusion is the assertion that we alone and as the first have set ourselves 
free from totality. It is necessary to realize, that Czechoslovakia at the end of 80-ties of last century 
became the part of wide anti-totalitarian movement, which cross far away the board of the central 
European region, or at the same time even sooner did so Poles, Germans, Yugoslavs, or even in a 
same sense Russians. The German chancellor H. Kohl properly demonstrated this thesis on the 
process of Germans´ unification, when he said, that the unification would not be possible without 
endurance and help of western partners, without realization of Gorbatschov´s idea of nations self-
determination rights, which cannot be repressed all the long period. Alike the reunification of Germany 
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would be obstructed without help of eastern neighbors, who regained their freedom. And other former 
German chancellor Kurt George Kiesinger adds, the unification of separated parts of Germany can be 
seen in a context of the end of conflict between West an East as a unit5. 
 The central European illusion is similar to what in a year 1984 Milan Kundera designated as “an 
abduction of Europe”. In a matter of fact it is effort to form an central European autonomy or 
multinational institutional entity of sovereign states with their specifics concerned to past, present and 
also future. But the question is : with Germany or without it? It seems, that to think about the central 
European context without Germany in any sense would be a mistake. It is conclusive, that Germans 
were for central Europe cultural creating element and they contributed with significant size to its 
technological and economic progress, considered also the Slovak area. At least the resulting 
knowledge is, that the German’s unification was and still is more over important matter as creating of 
institutionalizing version of central Europe, or the central European autonomy. 
 When the uncommon system of Europe arrangement established on bipolarity between East and West 
broke down, eastward from so-called iron curtain arose specific power vacuum. On a west side there 
were flowing creative forces, which looked for their new application. Otherwise this forces were 
bounded with their solidarity to NATO an EC, but their solidarity faced serious examination face to face 
central European and east European look-outs. As in a year the agreement of common movements of 
NATO and EC´s states towards the East was not made (apart from a few exceptions), what 
automaticlly had to lead to the situation, when each of member chose their own way of continuation. 
Today it is clear than ever, that Germany is the first who goes through the open door into central and 
eastern Europe. Even more, later when Germany was in its policy bounded to this states, proved with 
concrete steps that is prepared to make its own policy in central and eastern Europe. In documents 
there are the official attitudes of German government to events in NDR and Czechoslovakia in years 
1989- 90, but especially the decision to accept individually an independent of Slovenia and Croatia 
and through the same way, with which forced other members of EC to join the step. Czechoslovakia 
and the states created from it is concrete example of new relations between western and eastern 
Europe. Germany has exploited many opportunities, when it is not limited by obligations to EC or EU 
to gain in this areas the position of an main western partner. In this direction it helps on the one hand 
the lower involvement of France an Great Britain, also foreign-political orientation of Czech an Slovak 
post-November governments. However, by this way can be promoting and opening questions, which 
were taboo in relations between this groups of states till certain time : sud-german requirements 
property restitution and right recognition, and also a matter of opening Benes´s decrees. 
 The chronicle illusion of bridges is resulted from our European geopolitical position and from 
certain past experiences. It means, that political representation of central European countries should 
rather undertake the role of bridges, or of mediators between East and West, or more modernly said - 
between North and South. But from material view we are too weak (there is not enough specific 
governmental means) and from spiritual view (there is need to emancipated from symptoms of 
Messianism, it means, that we are able to solve world-wide problems). The realization of “the mission 
of join “ idea is limited, because the most central European states´s position belong from international 
law aspect into group of “small states”, included Slovakia. 
This states are characterized by: 
- small physical power 
- relatively weak international position 
- regional limitation, or restrictions of interests 
- close internal market 
- small internal economic sources: their structure and development often depends on external 
market and conjuncture. 
The same but less realizable idea as illusion of bridges is dealing with idea of the third way, or to us 
more closer ,, idea of independent star on European heaven”. Both illusions have the same limits 
as uncritical illusion of bridges. More likely the future of the central European states depends on 
unification ´s process in advanced level, or more general integration process like central European 
process. We mean all-European integration process. 
 So, there is no wonder, that for instance the political representations 
of V- 4 states from the very beginning managed to overcome other illusion - the institutional 
illusion, where the most of them are skeptical in a different phases to set the possibility to lead this 
process into higher level and value it as an ineffective and useless process in connect with ultimate 
general specified aims. 
 The single section of thinking is the illusion of integrated Europe. Why we talk about illusion, 
when concrete facts of unification process are seen by everyone and when the integration leads to its 
final phase? The answer can be other question: How we can talk about integrated Europe, when its 
major part is out of this unification. Of course, we talk mainly about Russia and in this case there are 
at least two levels of thinking: 

1. Russia as a part of integrated Europe. The other questions comes up: whole Russia, or only its 
European part, or - if whole Russia, why then we do not talk about European - Asian unification? Of 
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course, there is possibility to disqualify Russia from European integration process, but in this area we 
can only rely on our good sense of integrated Europe and Russia as a potential EU member. 

2.  The relation of traditional EU members (western states in traditional way of thinking), eastern 
and central European states (states of former soviet block) and Russia (or the whole so-called Russian 
area). The central European countries, which have just emancipated from soviet´s influence, are 
situated in not very good schizophrenic situation: on a one hand there is a clear aim towards 
integrated western Europe, on the other hand the nostalgia, but also pragmatical feeling of need to 
renew traditional relations, nowadays with Russian union. The involvement of Russia in European 
processes is still intensively continuing. So the problem of central European countries remains their 
ability to accept EU criterions as the only way to Europe and not to urge West to accept central 
European stereotypes. Beside thinking about West and central European relation we can arrive into 
marginal possibility, which comes up from the character of today´s period, that they are only a 
boarding point for West to its tendency of capture Russian market. But Russian market seems to have 
specific national stability. In such case the role of central Europe would be irrelevant and it would be 
logical, if West has its major part of finance and technological help orientated to Russia and not to 
central European states. 
From above it results, that whatever economic and political- security separateness in a time of 
globalization , in a period of European integration´s accumulation, would not be only the greatest 
illusion, but also unforgivable mistake of state-political representations of transformed countries.  
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3.2. Rationalization of Legislation in Administration 

 in the European Union* 
JUDr. Mária Gogová, CSc 

 
Abstract. Legislation always forms a base for business environment and at the same time works as a tool in forming and 
enhancing this environment.  Attention has been focused on rationalization and “advanced” way of forming European law that is 
expected to result in effectiveness growth, employment and meeting the requirements of the Lisbon Strategy. The paper deals with 
some theoretical link between effectiveness and rationalization of administrative regulations. 
The paper has been  worked out within the project VEGA No.1/3805/06 “Evaluation of the economic effectiveness of businesses, 
marketing strategies and new trends in the policy of European Union industries”. 
 
INTRODUCTION 
The effectiveness of public administration is closely connected to the processes carried out within 
public administration where minimal resources result in maximal benefits and outcomes of public 
institutions. The process of rationalization is one of the criteria and a “method” of effectiveness 
measured, while the effectiveness is a very large topic. It is clear that if rationalization is a way and a 
method, effectiveness is the goal of implementing it. 28        Processes of rationalization can be applied 
in the field of activities of public administration and it is obvious, that only rationalization aimed per 
partes at parts of the process and at elements of the system of public administration is a criterion and 
a need to apply it and to reach its complex effectiveness. From a special point of view the process of 
rationalization can be characterized as an attempt to “create an optimum structure of an 
administrative body and to rationalize activities in administration and legislation in a way of making 
them simple, and of implementing mechanization and automation”.29 / 
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28 We agree with P. Skultety (2004, p.42) as according to him “rationalization must be understand as a complex of 
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29 See /1/ in Bibliography  p. 42 
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While applying the systematic method we can conclude that measures of rationalization can be applied 
not only in the issues of organization, functioning, but also in the issues of the personnel employed 30 
in public administration. All the above mentioned issues employed in the process and their synergic 
effect condition the process of reaching and improving the effectiveness of public administration as a 
whole.   
Fulfilling the ambitions of rationalization and referring to the nature of activities within public 
administration, it is obvious that a basis of rationalization within public administration is formed by the 
process of rationalizing legislation that is in line with “Secundum et Intra Legem” its legal basis. 31 
We can conclude that rationalization of regulations and legislation in the field of public administration 
is a basic assumption for rationalizing all important activities within public administration thus having 
an impact on the quality of business environment and on the rate of economic effectiveness in 
businesses. 
Effectiveness of regulations in administration and legislation and its legal and theoretical 
implications 
In general, effectiveness of legal rules represents an issue of theory and legislation, a point of rules 
and their application. It is usually a source of discussions and lawyers discussions. The issue is closely 
connected to working out legislation that shall reflect the specific features of the legislation 
environment, legislation culture and broaden social and economic conditions.  
Based on the theory and essential assumption that rationalization shall be done, one must admit that 
rationalization can be done only if rules, relations and specific features of legislation and the public 
environment 32/5/ are known. 
In the given context following theoretical assumption and affiliated aspects are needed to be taken 
into account: 
- working out basic principles and  carrying  out the process of regulation in administration and 
legislation from the point of view of its qualitative aspects and implication represent functioning of 
current analytical activity when scientific methods are employed; 
- the first condition of the process of rationalization is being proactive towards quality of the content 
and form of regulating at the stage of creating standards;33  
- at the stage of legislative preparation it is very important to take two aspects into account: 
to set up goals that shall be achieved and to determine ways how to achieve them (i); 
This is usually affiliated with constituting standard motivation needed to carry out above mentioned 
processes and to resolve the problem of placing the legislative processes in the context of coherent 
forming of legislation (ii); 
- according to the above mentioned facts the most decisive element within the processes of 
rationalization and activities is, from our point of view, the effectiveness of regulating administration 
and legislation. It can be defined as a relation between the result of legal rules affect and their goal. 
The legal rules were formed to achieve the goal of formulating administrative regulations and 
directives, Administrative Law, bodies of unequal responsibilities participated in the process. See 
details in Gogova, M. (2006) 
It is obvious that setting up goals and forming relevant standard motivation are a function of knowing 
public needs in a competitive atmosphere of setting up several goals. That means that it is necessary 
to set up goals that are able to create conditions of competitiveness. While setting up goals it is 
necessary to reflect their coherence in objective and scientific needs in the development of the public, 
society. Meeting given conditions in a symbiosis and formulating legal rules are needed to finalize 
legal amendments so that, Ipso Facto, legal regulation can be carried out in the field of administration 
and legislation. 
European Framework of Legislation and Application within Rationalizing Administration and 
Legislation in the Context of Enhancing Economic Effectiveness 
Basic theoretical points have been outlined so in following parts of the text real European trends and 
approaches towards rationalization of administration and legal rules are discussed.34 /7/ 
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The European context of rationalization in the process of regulating administration and legislation 
must implement “Lisbon” priorities of the European Union and its countries.  Although the EU 
initiations have gained the status of superior EU politics, the process of rationalization has become a 
leitmotif of all EU activities. 
It has been proved that the EU has developed some initiations on advanced, better legislation that 
with the Lisbon strategy and its amendments have become the basic pillars of evaluating and 
rationalizing in the field of administrative and legal rules in European countries. The initiation on 
regulation of legislation has rooted in rationalizing the process of economic growth and employment as 
basic goals set up by the Lisbon strategy. EU countries are bound to keep on developing their 
attitudes towards legislative amendments to achieve a level of public interest protection enabling 
to develop economic activities.35  
The program on advanced legislation started in the year 2002 with a general goal to achieve simplicity 
and some improvement in the regulating environment.  The program has focused on lowering the 
amount of bureaucracy (i), enhancing the quality of legislation (ii) and working out drafts of advanced 
legislation concerning customers and services and business (iii).To achieve the above mentioned goals 
means to suggest and combine the ways of  achieving them, e.g.: 
- to introduce a system of evaluating the impact and enhancing the quality of the Commission’s  
proposals; 
- to implement the program on making the existing legislation simple; 
- to review the Commission’s proposals supervised by the Council of Ministers and the European 
Parliament, while implementing the public opinion; 
- to discuss all Commission’s initiations from the  point of view of alternative acts and  
  other regulations like self-regulation or common regulation done by participating    
  parties. 
The Commission in its announcement for the Council and the European Parliament KOM (2005) 97 in 
its full wording announced about the Commission’s intention to start its complex initiation aimed at 
creating an actual  European Union framework of regulations that shall meet the requirements valid in 
21st century. The given announcement is understood in a wide context, as the legislation needed for 
law making has been prepared in a form of an internal institutional agreement on administration and 
legislation signed by representatives of the European Parliament, European Council and Commission. 
The agreement was published in OJ 2003/C 321/01 as Institutional Agreement on Better Law Making. 
Referring to the legislative basis and former initiative of European countries and the Commission in 
2002 and referring to meeting the requirements of the Lisbon Strategy, the Commission published the 
above mentioned announcement to reinforce the way in which the legislation can assist in increasing 
the growth and employment rate. At the same time it employs the goals to be reached in social 
services, environment and benefits for citizens and administration bodies. According to the quoted 
announcement a normative criterion, that shall be employed, is the fact that for valid legislation and 
for new political initiations, a new legislation amendment shall reflect its adequateness in relation 
towards the political goals that are observed (principle of rational proportionality. 
Numerous initiatives of European institutions include also attempts to saturate the absence of 
legitimacy, lawfulness and to improve political awareness, because it is obvious that obligations based 
on described activities represent mutual interests and membership countries shall be obliged to prove, 
that in line with their obligations they are due to implement principles of better legislation via their 
national Lisbon programs. 
The Commission has accepted “Action Program on Decreasing Administrative Load in the 
European Union” via the announcement 36/9/ as one of the substantial pillars of the program on 
better legislation in EU. In line with the program the Commission assisted by membership countries 
shall measure the administration load that is affiliated with the EU legislation and their national 
transposition and it shall develop proposals how to decrease it. At the same time EU countries shall 
focus on quantification and lowering the administrative load also within their national legislation.  
European Council in its summit agreed with the above mentioned requirement and the Commission’s 
proposal to decrease the administrative load, that is based on the European administrative 
legislation, by 25 per cent37. At the same time the European Council in its announcement has 
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 38

addressed the European countries to set up their national goals in field of their legislative powers by 
December 2008 and to articulate them in a proper way. 
The Action Program provisions emphasize that the excessive administrative load in thirteen areas, that 
have  been selected preliminarily, should be lowered. The areas contain legislation implying merits of 
a case of administration costs of the institution. 
For activities in given areas and referring to the initiation for better law making the Commission has 
accepted following mutual principles of decreasing, lowering the administrative load: 
- to check whether the same  information is not forwarded for several times to the same addressor, 

to eliminate overlapping duties; 
- to lower the number of needs and frequency of writing reports and reporting to a minimum level; 
- to employ  e-mailing and intelligent portals as much as possible; 

 to send written forms of  information only in cases when operating the company includes some 
risk; 

- to abolish the obligation to send information on basic requirements. The information can be sent 
only in case there have been some changes implemented. 

- to forward official statements explaining complete  regulations that could prevent the business 
from running. 

Measuring administrative costs caused by unsuitable legislation /10/ seems to be very important. 
Consultants working and collaborating with the Commission and European countries shall measure the 
administrative costs in a given period. The project shall be monitored by a steering group and some 
other subgroups of experts. EU countries shall be involved in the project via the group of national 
experts. 
EC shall collaborate with EU countries in identifying and disseminating the information on lowering the 
load of information obligations at national level, while in action programme and in developing the 
measures to decrease the administration load, also businessmen and businesswomen shall participate. 
CONCLUSIONS 
The importance of legislation in economic relations and stabile business environment is great and has 
been shifted towards large qualitative implications. The quality of legislation can be understood in the 
context of economic, costs and administrative effectiveness. Correctness and alternative forms shall 
be employed.  
At present EU and its institutions come up with initiations of better legislation in the European Union 
that can result in working out national legislation. The program on better law making aims at 
economic results, employment rate increase and creating jobs. The goals set up in this program shall 
be achieved by means of synergy, lowering the operation costs and increasing the scale of benefits.            
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Abstract: After the Cold war, principal geopolitical changes have occurred in Eurasia and in Europe. Development and security 
of the EU is connected with existence of NATO in Europe. However, enlargement of NATO, especially its third and fourth phase, 
brings some risks as well – new geopolitical tensions, new geopolitical competition, new round of armament can occur in 
Eurasia. Consequently, world becomes even less secure.  
 
Change of geopolitical map of Europe and change of geopolitical relations in the world were the 
geopolitical results of the end of the Cold war. Fall of the Soviet Union has caused immense 
geopolitical chaos and initiated a new global geopolitical transformation of the world. However, it is 
necessary to note that Versailles system was not rebuilt in a significant way in Europe. States of the 
Central European region are “returning” to Europe; Iron curtain has fallen down; new convergence 
and integration occur; Europe gains totally new geopolitical importance, strength and role. Europe 
becomes unified and self-aware.  
New Europe is the youngest continent concerning geopolitical configurations. Integration to the EU is 
very important moment for Europe from geopolitical point of view. It represents process of voluntary 
creation of new Europe. Nowadays, European Union has 27 member states and has become a new and 
important geopolitical player. Creation of new geopolitical Europe has meant (and still means) not only 
change of its inner structure, but also growth of its geopolitical power, influence and strength in global 
geopolitical structure and its position in Eurasian geopolitical area. In the following years 2012-2016, 
it is assumed that some Balkan states, Ukraine and Turkey will join the EU. However, contemporary 
situation in the EU and in these states show that this enlargement will not be sooner than in 2014. 
European geopolitical area belonged in the past and belongs also in the present to key and main 
global geopolitical areas. Its geopolitical value, geostrategic position and influence on global 
geopolitical structure and its relations will be probably growing. If the economic, political and security 
integration of European Union is successful, it is possible to expect that European Union becomes 
object of the main global geopolitical influence (inputs) and one of the key geopolitical players of the 
world. European Union will be also more geopolitically active (more outputs) on global geopolitical 
areas and within other players. The situation will bring new changes in power-political balance within 
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the global geopolitical structure. Therefore the existence and presence of NATO on European continent 
has an immense geopolitical importance in this context.  
Geopolicy of Europe is closely connected with geopolicy of NATO and the USA from 1949. 
Understanding of past and future of European (European Union) geopolicy means understanding of the 
whole mechanism of establishment and enlargement of NATO. It is clear that European Union, in spite 
of certain reservations to foreign policy of the USA, needs NATO to its geopolicy, and on contrary, 
NATO needs European Union to its global geopolicy.  
The USA, through NATO, fulfilled not only role of military defense in the Western Europe, but also 
ensured existence and stability of the Western Europe; played function of a regulator of power-
political relations during the period of the Cold war. When the direct enemy “disappeared” after the 
end of the Cold war, states of the Central and Eastern Europe have turned toward the West and the 
Warsaw Pact, COMECOM and the USSR have disintegrated. The process of new unification has started 
in Europe. However, several contradictory questions have arisen under this situation: Will it be 
necessary to ensure security of the Western Europe by the USA and NATO after complete building of 
European Union? Will the presence of NATO in Europe be inevitable, when there is no concrete danger 
or potential threat of weakening of hegemonistic position of the USA and the Western Europe itself? 
Do the USA and NATO have to strengthen their influence and power, when powerful states like China, 
Japan, Russia or Europe do not threaten the security of the USA and NATO and states-enemies like 
Iran, Cuba or North Korea do not have necessary power? 
Contemporary threat for NATO states does not rise from outer military threat. Threats during the 
period of the Cold war concerning dangerous level of military-strategic balance between the USA and 
the USSR were replaced by the new contemporary threats and risks. The risks can be divided 
according their probability to transform into real threats:  
▪ Terrorist actions; 
▪ Proliferation of weapons of mass destruction; 
▪ Breaking of standard international economic relations and flows of strategic goods; 
▪ Migration waves, oppression, poverty, religious and ethnic conflicts; 
▪ Violence actions of subjects (state or military groups); 
▪ Extensive and significant violent activities; 
▪ Threat of violation of fundamental values of democracy and freedoms of citizens; 
▪ Natural disasters, accidents and epidemics; 
▪ High energetic consumption of population and fight for natural sources; 
▪ Threat of aggression and military attack; 
▪ Misusing of research results. 
 
Nowadays, neither European geopolitical player is well-prepared for such geopolitical change and for 
such threats and risks in the next decades. Atlantic integration and NATO presence in Europe is 
inevitable in connection with European security. NATO still remains a decisive tool of American 
influence in Europe. Europe without NATO would be more vulnerable, less secure and weaker. NATO is 
ensuring security for Europe; providing stabile framework for fulfilling the goal of European unity; 
enabling stronger geopolitical influence to European Union. 
According Brzezinski, Europe represents basic geopolitical bridgehead on Eurasian continent for 
America. American geostrategic interest on Europe is immense. Area of Europe is preferred, key and 
strategic directions of geopolitical influence of the USA and NATO how to penetrate into Eurasia and 
how to defend states of the West. After the end of the Cold war, after releasing of the strategic 
European area, holding of this area by NATO power was first-rate geostrategic task and logical 
consequence. The process of NATO enlargement toward the East, into deepness of Eurasia has 
started. In case of stagnancy or failure of NATO Eastern enlargement, it would be impossible to apply 
the complex American geopolicy against Eurasia. Failure would break the leading position of the USA, 
end the conception of enlarging Europe and could revive the “sleeping” or even “dying” Russian 
geopolitical aspirations about ruling over the Central Europe. Placing the bridgehead the most to the 
East is the main interest of the USA and NATO. Reaching of Caspian region is a geostrategic goal, 
what could create favorable geostrategic conditions to direct influence in Central Eurasia. At the same 
time, geopolitical defense barrier against penetration of Russia, Islam and China into the West and 
barrier against possible integration of mentioned players against NATO, the EU and the USA could be 
built. 
The enlargement of NATO is process closely connected with the enlargement of European Union. 
Integration of the states of the Central and Eastern Europe to the West was and still is closely 
connected with requirement of their membership in NATO.  
Process of NATO enlargement can be divided into five phases. The first three phases are joined with 
the process of the EU enlargement and integration: the first phase – the Czech Republic, Poland and 
Hungary; the second phase – the Slovak Republic, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania and 
Slovenia; the third phase – the Ukraine as possible NATO member state. Integration of the Ukraine to 
NATO is so important from geopolitical point of view that access of the only state can be content of 
the third phase of the enlargement. On the other hand, this process will be connected with geopolitical 



 41

reaction from side of Russia, with increasing of geopolitical tension and weakening of security in 
Eurasia. It is not expected Serbia and Belarus as further member states of NATO so far. 
Between the second and the third phase, the process of building of NATO defense system continues in 
the new area of the Alliance – f. e. installing of radar system in the Czech Republic and missile 
interceptors in Poland. Stronger reaction from Russian side is expected. Russia can even change its 
geopolitical goals toward the Caspian region, the South of Eurasia (Iran and India) and the East of 
Eurasia (Japan) as a consequence of this process. Russia can also adopt stronger and faster military-
strategic defense measures. There is a threat that the new round of armament has been initiated. 
After 17 years, hand on the watch is moving to 12 o´clock faster again.  
The fourth and the fifth phase will not be joined with integration and enlargement of Europe but with 
NATO enlargement. The fourth phase should include military penetration (building of military bases 
and NATO military presence) into some Caucasian states like Azerbaijan, Georgia, Tajikistan etc. and 
stabilization of the USA in Iraq. The fifth phase will be aimed not only at accession of Albania, Croatia 
and Macedonia, but also at geopolitical control of the whole Caspian region by NATO member states. 
Situation from the third phase is extraordinary sensitive from geopolitical point of view and can evoke 
tensions, new conflicts and geopolitical collisions. 
Realization of the fourth phase can evoke certain form of threat, geopolitical oppression and 
geopolitical constraints at Eurasian players. Situation can lead to new integration of power in Asia, 
new confrontation between NATO, the USA and Asian players, especially Russia and China with active 
support of Iran. 
NATO enlarged by the Central and Eastern Europe (the first three phases) will reach three basic 
critical zones, lines of touch with the others geopolitical centers, with “active geopolitically dangerous 
regions”. Further enlargement, in its fourth and fifth phase, will bring NATO into “black hole”, in direct 
touch with the states of Eurasian Balkan. Further conflicts, chaos and new forms of asymmetric war 
between NATO and Asian players will be probably evoked. 
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Abstract.The influence of foreign direct investment on the development of the Slovak economy is discussed in the paper. Some 
theoretical points like characteristics, division and determinants of FDI, their impact on the economy of the hosting country are 
described. The paper analyses the development of FDI in the Slovak Republic since 1999 and investment directions into sectors 
of the national economy. Conclusion discusses advantages of the investment environment in the Slovak Republic. 
The paper is worked out within the project Vega No. 1/3805/06 – “Company economic effectiveness evaluation and its link to 
marketing strategies and new trends in the industrial policy of EU”. 
 
Introduction 
Foreign Direct Investment represents a capital n the Slovak economy that cannot be replaced by 
anything else. The capital is needed in the process of restructuring the economy. Like in other 
countries where the transformation process takes place, also in Slovak economy there is a lack of 
internal national resources. Due to this fact, governments in European countries are interested in 
attracting foreign investment flow while applying various tools as stimuli, e.g. stimuli of tax vacation 
and other financial stimuli. 
Foreign direct investment has an impact on economy, social and political life of the hosting country. 
The direct effect of foreign investment can be seen in the field of effectiveness, increasing labour 
productivity, employment rate and improving the quality of life standards of public. Although the 
amount of FDI has increased partially for last ten years due to higher demand, the foreign investment 
has been a supplement to national industries investment that represents the chief factor of growth. 
Most developing and economy-transforming countries follow the example of developed countries that 
have been trying to put aside everything that hinders them from foreign investment flow and try to 
improve conditions for foreign investors. 
In this field Slovakia competes with the countries of Middle and Eastern Europe that utilize similar 
tools to attract foreign investment flow. 
Foreign Investment as a Capital Needed for the National Economy Development 
Foreign investment represents a form how long-term international capital moves and it can be divided 
into portfolio investment (indirect investment) that is not controlled by the exporter who does not 
manage the company abroad. The exporter gets the yields on the capital, buying and selling stock and 
shares (mainly shares and obligations) that are not connected with invested capital control. 
Direct Investment (capital investment) is placed by the investor abroad so that the investor can 
control the company. This is a long-term investment; the investor shares the company profit, 
property. We can assume that foreign direct investment represents shifting the finance, management, 
experience, secret, technologies, rights to utilize the brand, know-how, marketing strategies, etc. 
The basic point of foreign direct investment division is the property share of the foreign investor. 
According to it there are: 
• Investment with 100 per cent foreign investor’s property having a form of businesses, companies, 
branches of multinational corporations. The  corporations own, manage, control manufactures, 
businesses in many countries. 
• Joint ventures – a form of activities where national and international counterparts are involved in. 
The ratio is given by an agreement or by the national government in the country, where the company 
is seated. In this form two or more subjects from different countries do the business affiliated with 
transformation of finance, materials and no-material staff from one country to another one. Then the 
foreign subject in the country starts operating in the country, it enters the national economy. 
• According to the measure of flexibility and the investor’s freedom to make decision on the site of 
future investment, FDI can be divided into: 
• flexible (strategic) investment. Due to the development of modern technologies there is a group of 
companies founded that do not depend on either resources of raw materials or cheap labour force or 
soft technological and ecological standards. Also countries with a good economy are interested in 
attracting this type of investment into their country and they offer very challenging conditions. The 
demand is higher than the supply. This type of foreign investment flow is conditioned by labour force 
and its quality. This type of investment is available when companies merge or it is possible via 
acquisition. 
• colonial investment. Companies in some specific fields depend on cheap labour force determined by 
locality (price and transport). This type of technology determined by locality and factors mentioned 
above is called colonial, the name is connected to historical period when powerful countries processed 
raw materials in their colonies and finished the production in mother countries. 
Foreign direct investment determinants 
 Flow of FDI is determined by future profit anticipation. Basic rule says that investment flows from 
regions with expected low profits to those ones with high expected profits when the potential risk is 
considered. Company decision is determined by many other factors having influence on selection of 
host country, partner, investment form, total amount of investment, its timing and duration. They can 
be divided into two groups: 



 43

 Internal determinants – connected to company internal conditions and sources. 
 management – determines investment type and amount, country selection. Management 

experience, approach to foreign business, ability to take the chance and bear the risk are key factors 
having impact on the future steps. 
 accepting new employee with experience in international business which can be applied in new 

workplace. 
 important event – decrease of sale in domestic market, effort to overcome the difficulties connected 

to export, new possibilities of product application, new product, etc. 
External determinants comprise complex of economic, cultural, legal factors from the company 
environment: 
• determinants in mother country – (stimuli from the mother country to invest abroad, high labour 
force price, high production costs, lack of raw materials, etc.) and also 
• determinants in host country (increasing demand and market, attractive investment environment, 
low price for labour force, materials, energy, availability of qualified labour force, infrastructure 
quality, etc.) 
From point of view of foreign investors in decision to invest in selected country following criteria are 
important: evaluation criteria for economy performance, political risk, foreign debt, credit rating and 
approach to international investment. 
Foreign direct investment effects 
 FDI effects are connected with wide range of risks influencing not only host country economy, but 
mother one too. FDI have impact on different economical, social and political phenomena, its effect 
can be positive, negative, immediate or with later effect: 
1) Impact on balance of trade and payment – FDI influence balance of payment in host as well 
as in mother country by inflow and outflow of funds and goods. They can increase export in host 
country thanks to competing products, marketing know-how, and utilisation of existing distribution 
networks. Import substitution, revenues from export, state-aided technology import have impact on 
balance of trade. In marked oriented FDI, these directly profit from large market in the host country, 
foreign daughter company can create market for mother company products. 
Foreign investor effort to find suppliers for its daughter company abroad (not in the host country) 
causes outflow of capital and funds from the country, increases of import and slows down 
development of domestic economics. 
2) Impact on employment – FDI influence employment stability, or creation of new positions. Final 
effect depends on factor if the foreign investment substitutes domestic industry, on production type 
and conditions, or possibility to finance economy activities by other sources.  We can speak about so 
called direct employment, e.i. positions in mother company and its factories in host country and so 
called indirect employment visible in supplier companies from other fields and unions. It is called 
multiplication effect visible in other domestic firms which increase production capacity due to higher 
demand and so the result is creation of new positions. 
3) Impact on economy structure – economy structure can be influenced by FDI in two ways: 
impact in field and regional structure, and competitive environment. Connection of FDI with domestic 
industry is crucial for regional effects. It is applied by two ways – sub supplies from independent 
suppliers from different fields or by takeover of domestic companies who work as part of international 
company. Host countries can influence regional development by regulation of foreign investment by 
means of tax policy differentiation when low taxes are aided to attract investors to selected regions. 
Sometimes foreign investors chose region selected by the government of host country in order to 
make positive image in front of the public. However, infrastructure, accessibility and availability of 
sources are key factors. 
4) Political, social and environmental effects – FDI bring implementation of new culture, way of 
life and customer preferences into the host country. From environmental point of view companies 
making investment abroad tend to reach very good results in this area and via financial, technical and 
managerial help contribute to environment protection in host country. Effects of FDI differ according to 
its form. In comparison to investment on empty land or acquisitions it does not bring immediate 
actives, labour force, new technology, does not increase number of companies and competitiveness in 
the country (change of ownership and shift of control from domestic to foreign represent the 
motivation). 
The macroeconomic effect is very fast, visible in balance of payment of current account, currency or 
exporting product stabilisation. Other effects such as increase of employment, building connections 
with domestic subjects come later. Effects of both forms are equal from long-term evaluation. 
Negative effects of foreign investment: 
• tendency of foreign investor to reach dominant status – therefore host countries often restrict the 
amount of investors shares in the company or field 
• creation of dual economic structure – insufficient connection of original weak domestic economy and 
modern sector established by foreign investor. Therefore domestic economy can not grow without side 
and multiplication effects of foreign investment. 
• so called “enemy takeover” – there comes liquidation of the company after its takeover 
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• absorption of savings and talents able to make business – which stops them to act in domestic 
firms, where they would be helpful in national economy developing process 
• flow of foreign investment creates risk of successive economic and later also political dependency 
from investing country 
Negative effects are often created by non systematic investment stimuli from host countries. 
Development of FDI in the Slovak Republic 
 State of FDI  in the Slovak Republic is influenced by several phenomena. Slovakia is a country with 
small domestic market. Therefore foreign investors must be oriented to export in order to used their 
investment into production efficiently. This fact is already visible in export ratio in Slovakia. Taking 
into consideration the fact that Slovakia does not have sufficient amount of sources and its small 
market, from point of view of investors is the country interesting for cost oriented investment where 
low salaries are playing significant role. It is the combination of motivation to export and Slovakia 
strategic position together with taking advantage of traditional business contacts with surrounding 
countries what attract investors. 
Slovakia started to form its privatisation policy open to foreign investors in 2000 which enabled 
breakthrough FDI. At the end of 1999 total amount of investment was 96 billion SKK (2.3 billion USD) 
and by the end of 2000 the sum reached number 177 billion SKK (3.7 billion USD, i.e. 20% GDP). This 
tendency continued also in the following period: in 2001 Slovakia got another 61,5 billion SKK(1.3 
billion USD), representing 5.8% GDP and in 2002 the flow of FDI reached 186 billion SKK (4.1 billion 
USD) or 17.3% GDP. 
 By the end of 2003 the amount of FDI reached 384.5 billion SKK (10.6 billion USD, or 29% GDP) in 
comparison to 234.4 billion SKK invested into industry, 81 billion in financial sector, 39 billion SKK in 
business and distribution; and finally 35 billion SKK in IT and communication technologies. 
 As of December 31, 2004 amount of FDI was 398.5 billion SKK (14 billion UDS), of which 331.9 
(11.7 billion USD) went to business and 66.6 (2.3 billion USD) to bank sector. As of December 31, 
2005 amount of FDI reached 417 billion SKK (13.1 billion USD). In 2005 the flow of FDI to Slovak 
economy was slightly smaller. In first half of 2006 the sum represented 15.4 billion SKK. 
 
Table 1: Flow of FDI in SR in 1999-2005  

 
Source: National Bank of Slovakia 
 
State of FDI according to the field of investment 
 The analysis says that FDI in Slovakia are 
concentrated into several branches, the structure 
significantly copies the process of privatisation. 
Traditionally dominant sector is industrial production, 
however current ration is lower than 37.3% as of 
September 30, 2003 in comparison to 2001 there is 
decrease by 10 points (from 53% to 43%). Most 
significant growth was in 2002 in electricity, gas and 
water production and distribution where the increase 
is from 0.2% in 2001 to 12.5% in 2002 privatisation 

of SPP). Important field is also financial sector and insurance business, as in 2001 several Slovak 
banks were privatised which means 20% or 2.1 billion USD. Into the first five belong wholesale and 
retail trade – grow of investment in form of building international chain of stores, but also transport, 
warehouses, post and telecommunications (privatisation of telecommunications). Together they 
represent nearly 95% of total FDI. To sectors with secondary importance belong real estate trade, 
rental and business activities with approx 3%. This sector becomes more and more attractive for 
foreign investment with high added value, see graph below: 
Conclusion – Reasons for investment in Slovakia  
FDI in Slovakia start formation of field and branch structure in industrial production. It would be more 
positive if these fields and branches were not oriented to material, energy and import. Investment 
environment in Slovakia can be characterised as stabilised area for foreign business activities. 
Reasons supporting this definition are as follows: 
1.Implemented reforms improving business environment: 
 Tax system – all types and sums are taxed by 19% flat tax; no double taxation and 0% tax from 

dividends. 
 Pension system reform 
 New Labour code – rewarded by World bank as one of the most flexible in EU 
 Health care system reform 
 Social system reform – new measures aimed at prevention from social system violation, social 

revenues are addressable 
 Law on business register 

2.Industrial tradition and strategic sectors 

bil. SKK  
Total  

As 
of 1.1. 

 
Netto 

change 

Currency   
and other 
differen-
ces 

 
As 

of 31.12. 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

2004 

2005 

78 568 
96 038 
177141 
234396 
319497 
363562 
397688 

16 689 
99 561 
61 448 

185594 
38 970 
33 022 
20 123 

781 
-18 458 
-4 193 

-100 744 
-9 967 
1 920 
-791 

96 038 
177 141 
234 396 
319 246 
348 500 
398 504 
417 020 
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Traditionally strong sectors with growing potential: 
 Engineering and automotive industry 
 Metallurgy and processing industry 
 Electro technical industry 
 Chemical industry 
 Wood processing and paper production 

3.Low costs for labour force  
4.Availability of highly qualified labour force 
5.Macroeconomic stability 
6.New rules for investment stimuli distribution 
Clear basic conditions: 
• minimum amount of investment 
• minimal ratio of investment used for modern technologies 
• educational structure of employees 
• several forms of investment stimuli 
• unambiguous amount of contribution from state – any company can calculate the number 
7. Support and services of SARIO (Slovak Agency for Development of Investment and 
Business) which is prepared to offer vide range of services to foreign investors: 
• Advice in any area related to start of business 
• Providing information aimed at individual sectors 
• Analyses of labour market, taxes, macro economy, etc. 
• Advice in choosing best locality and real estate 
• Mediation of contacts and negotiations with relevant institutions 
• Help with submitting request for investment stimuli 
• Free services 
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3.5. Bilateral Investment Agreements as a Specialized Type of International 

Investment Treaties* 
JUDr. Ing. Milan Budjač, Ing. Tatiana Bezáková 

 
Abstract. International investment agreements create a bilateral and multilateral base for an international and legal space for 
warranty, protection and development of international investment activities and capital shifts in regions or super-regions. The 
term international investment agreements denote Bilateral investment agreement also named treaties on promotion and mutual 
investment protection. Also international agreements on economic integration and other economic agreements of investment 
nature represent the category of international investment agreements. 
The paper is worked out within the project VEGA 1/4563/07 “The relationship between international and European law”. 
 
Introduction 
At present the issue of international investment is being subjected to some adjustment in international 
investment agreements that are signed inter partes so that agreements on bilateral relations can be 
amended (regional agreements, multilateral agreements). 
International investment is the issue regulated by international investment treaties and their 
instruments regulate the legislation on foreign investments, i.e. investors who come from 
foreign countries, countries they live in but the company they own is situated in a different country 
than they live. These investors have a status of investors protected by a treaty. 
According to Sturm, P. and Balas, V. “…the legislation on international/foreign investment forms one 
of the main areas of the international economic law”, the authors continue “….. there is not a 
legislation based on multilateral agreements that would form a closed circle of standards – of 
procedural and material rules or primary and secondary rules. In this field there are rules of various 
natures that coexist and are created at the bilateral, regional and universal levels.”38 The legislation 
on international investment is a field where many antagonist political and legislative conceptions 
meet.39 It happens quite often that the rules of soft law are applied and at the same time rules of a 
complementary or alternative character can be multiplied. 
According to what has been mentioned above international investment treaties represent a specialized 
category of multilateral, regional and bilateral international agreements and their legislation generally 
concerns activities on investment. The common goal of this type of agreements is to create a good 
investment environment; this can be proved by the wording like “….promote, create and maintain..”; 
and by complex effective international mechanisms promoting the investment (especially in bilateral 
investment agreements). These agreements usually offer solutions to solving problems of conflicts. 
International agreements with their legal nature represent different types of agreements in line with 
the provisions of the Vienna Agreement on contract law. 
Multilateral Investment Agreements 
are based upon the application of the so called multilateral attitude towards creating international 
economic relationship comprising the provision on international conditions and rules of investment 
activities rooted in the consensus of quite large number of stakeholders. It can be concluded that 
multilateral investment agreements are considered to be means of creating universal conditions for 
law regulating international investment. Nevertheless it can be said that mainly it is a large variety of 
different interests and attitudes of their potential stakeholders that prevents them from signing these 
contracts.  
The nature of multilateral investment agreements causes the abstract attitude towards the process of 
defining international investments.40 As an example it can be used an Agreement on resolving conflicts 
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2007”): “……….No doubt that investment is a factor that contributes to energetic industry at a large scale in a real 
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in investment between the countries and citizens from other countries dated back to the year 1965 
(hereinafter “Washington Agreement”) that does not include any definition of investment. From our 
point of view the seemingly abstract term of investment has its meaning in its extensive form while 
referring to the establishing the jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment 
Disputes, hereinafter ICSID. These points can be proved by articulating the definition of international 
investment in the Agreement establishing  Multilateral Agency for investment securities – the year 
1985; hereinafter “Soul Agreement” defining in the article No.12 the so called acceptable investment, 
and in line with it, security can be offered ipso iure. 
Multilateral investment agreements do not control the issues like investing, handling the investment, 
liquidation and investment repatriation. The missing agreements are replaced by some rules of 
international law, soft law and regulations on bilateral investment agreements. 
Regional and Inter-regional Investment Agreements 
This type of agreements controls a wide range of agreement relations and tools. The main goal of 
these agreements is widening regional markets, liberalizing the investor’s possibilities to enter the 
market, ensuring prompt trading, etc. In their substance these agreements are of a regional nature in 
free market, trade that, at the same time, and represent the agreements signed within the 
Organization for economic collaboration and development. Due to their qualities not all instruments for 
regional collaboration are legally binding. 
It can be concluded that out of multilateral and regional investment agreements the leading position in 
the legislation on international investment agreements is held by bilateral investment agreements 
that have become flexible tools for creating conditions for international investment. 
Bilateral Investment Treaties, their Qualities and Content 
form the largest category and are most frequently used in the field of international investments. They 
are international agreements signed by two parties, two sovereign countries41, and their goal is to 
offer securities for their investments. These international treaties are derived from primary framework 
general treaties that control economic relations in the countries concerned, e.g. treaties of friendship 
etc.. 
It is clear that from the point of view of legislation they are agreements that are completely based on 
freedom of the selection and content. From the point of view of the genesis of this type of agreements 
they originally comprised two types of agreements – agreements on opening companies (i) and 
agreements of friendship, trade between countries (ii). These types of treaties would concern the 
people of one agreement party who performed investment activities in the other party’s country and 
their activities, investment and its security were regulated by these agreements. In next period these 
types of treaties were followed by typical so called agreements on support, promotion and mutual 
investment protection that are classical, bilateral investment agreements at present as well. 42 
Nowadays, creating wide-range bilateral agreement on base inter partes represents political power to 
stimulate international investment43, which includes ipso facto substantial elements of favourable 
investment area of some countries. 
In a way of determination content it is possible to say, that modern bilateral investment agreements 
include these parts: 
A) terms definition (investment, investor, property) 
B) regulations of investment promotion and protection  
C) regulations of reinstatement and losses of investment’s attributes 
D) regulations on possible expropriation 
E) selecting possible performance criteria 
G) regulations about rights transfer  
H) mechanism to settle disputes on investments between parties to the contract and investors.  
 I) regulations on validity and law power. 
Ad. a) 

                                                                                                                                                             
cially the Agreement on Energy Charter. According to Bezakova, T. “……it is necessary to manage the energy 
supply in the way so that it can be the most effective one while taking into account the risk and hazard it is affiliated 
with” (Bezakova, T., In: Almanach, 2007). 
41 See more details in Vienna Agreement on Law of Contract published in Zbierka zakonov No. 15/1998 Zb.4 
42 A specialized position is held by bilateral agreements within the so called “intraEU” relations, as according to 
Gogova, M. (2005): “…..European Union,.. it is not only an economic, political but a legislative and administrative 
community as well and in this sense there is a space formed to create, implement and control mutual coordinated 
administration policy of EU countries.” In this context it is necessary to evaluate the impact of European business 
policy because the business policy can be an example of “applying standards of the administrative law ES/EU that is 
being formed in the framework of the communitarian pillar, due to the fact that some national competences of EU 
countries has been shifted to Communities institutions”. (Gogova, Socialno-ekonomicka revue, 2007) 
43 The above mentioned fact confirms the counterpart’s attitude towards the definition of investment. See, for exam-
ple, bilateral investment agreement of the Slovak Republic, which confirms these tendencies.    
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In the issue of defining terms, the most important definition of investment, which in bilateral 
investment’s agreements is defined in an extensive and detailed way, is that investment is built on 
synthetic and analytic base. 
For example according to regulation No.1  Agreement between government of the Slovak Republic and 
government of Belarus on mutual investment promotion and protection (Dohoda medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií) 
published in Collection of Acts as an appendix to the announcement  of  Ministry of foreign Affairs, No. 
468/2006 Z. z. – Coll.  “investment“ is defined as  „property or rights, which investors of  one party 
invests on land of the other party to be active in the economic sector and in line with regulations of 
the other party.“ And it is also valid that any change in legislation shall not have impact on the nature 
of investment and the term of investment includes all types of investment done with article 11th of 
the agreement.44 Besides defining the term of investment, bilateral investment agreements contain 
also the definitions of other terms like profit, investor, land, legal entity, convertible currency, public 
unit, financial institution etc. 
Ad. b) 
Regulations used to protect and support, promote investments are settled as major substantial 
parts of bilateral investment treaties. There are for example regulations comprising following clause: 
Each of the parties to the treaty supports creation of fair conditions for investors of the other party, 
invests in the country, and each of them shall enable the other party to invest according to the law. 
(de lege). The general clause depends on the law that is valid in the country of the parties to the 
treaties and is amended by regulations. The regulations shall articulate the conditions how the 
investors and their investments shall be treated and shall be protected by the law of the country 
where the investment is done. None of the parties to the agreement shall discriminate the other party. 
A general provision controls how parties meet the conditions given by treaties.  
Ad. c) 
National treatment and Most-Favoured-Nation-Clause represent a standard of culture. There is a 
need for every counterpart to provide proper  conditions for each investor either to invest or to yield. 
 National  regulations and the Most-Favoured-Nation-Clause does not offer the investors of other party 
advantages or privileges based on a  certain level of economic integration.  
Ad. d) 
Bilateral investment treaties comprise a special provision on damage reparations and potential losses 
regulations. The damages and losses can be caused by force majeure (war conflicts, martial law 
etc.).45  
Ad. e) 
Bilateral investment treaties articulate also regulations of possible international investment 
expropriation. First of all these regulation subsummarize the core clause. In line with the core clause 
the investment of one of the parties shall not be expropriated and shall not be a subject of any other 
similar measures, except for public goals and under conditions of an early, suitable and effective 
compensation.  
According to former clause it is clear, that investment expropriation can be carried out in 
extraordinary circumstances and in line with the legislation. The compensation shall be done in line 
with the prices valid at the market and must reflect the value of expropriated property before the 
process of expropriation was done or before threatening expropriation had been announced in public. 
The process shall implement the commercial interest rate and shall be valid since the date of 
expropriation till the date of purchase. The compensation shall be represented by convertible 
currency. 
The institutions carrying out the process of expropriation followed by compensation lost values are 
obliged to meet requirements given by one of the parties to the agreement to its investors or 
investors of third country. 
Ad f) 

                                                 
44 The wording of article 11 is clear that this agreement  shall be connected to the investment done in the country by  
one of  the parties to the contract in line with the national legislation, before and after the agreement comes into its 
force, but it shall not resolve any disputes concerning the investment or claim done. This regulation represents an 
extension to the agreement that is equivalent of an attribute of the retroactivity.    
45 It is clear that when investment decisions are made, it is necessary to analyze thoroughly the external investment 
environment. In this respect we agree with Baculikova, N. (2008) stating:”…The external environment represents a 
complex of political, economic, technological and social, commercial and cultural impact, interacting each other in 
the situation of globalization and internationalization.” 
A standard condition given by modern bilateral investment treaties is a condition guaranteeing the possibility to 
examine the process of expropriation. That means investors of one party to the agreement that are concerned by the 
expropriation have the right to have their case examined by a court or by an independent body (not belonging to the 
public administration or self-government or a law maker of the other party) immediately and to have their invest-
ment evaluated in line with principles of expropriation given by the treaties. 
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Performance, output criteria represent requirements developed by the host country for the 
investors of the contractor. The requirements are based on utilizing national resources and they give 
the amount of export and import of technologies, the employment rate of native citizens of the 
country, etc. According to the experience gained in Slovakia in this field, bilateral investment treaties 
do not give the criteria on performance; they are given by diagonal investment treaties.  
Ad g) 
Provision on transformation is aimed at ensuring the investors of the other party to the contract 
free transformation of payments including yields connected to their investments. The transformation 
include net profit, capital yields, dividends, interest, fees on licenses, other common incomes gained 
from investments, yields on sales or complex or partial liquidation of investment, funds formed due to 
paying the credits back, citizens income or income of residents of the other contract that are allowed 
to work in affiliation with investment in the country, supplementary funds needed to maintain or 
develop existing investment and they also include  compensating the damage and expropriation. 
All the above mentioned transformations shall be done in convertible currency with no delay in line of 
the investors interests. 
Provision on fund transformation is included in bilateral investment treaties and their wording refers to 
the national duties of investors and the host country and its administration.46  
It is not disputable that all above mentioned measures represent a certain level of interference into 
the investors rights to  do the transformation, it is obliged that the measures have to be rational, 
adequate and cannot be discriminating. They shall be carried out in a good will and belief and they 
cannot exceed the limits given for recovering the situation connected to the payment balance. 
Ad h) 
The core of the legislation for bilateral investment treaties is formed by regulations on investment 
protection and regulations concerning settlement of possible disputes on investments. 
The regulation is based on creating a jury of judges ad hoc or constituting delegations to the ICSID – 
Centre for settling investment disputes. 
Ad i) 
In the final provisions of bilateral investment treaties the validity and legal power, force, duration 
and termination of the treaty are given. For example, the Treaty between the government of the 
Slovak Republic and the government of the Korean Republic on promotion and mutual investment 
protection was published in the Collection of Acts as an appendix Announcements of the Ministry of 
Foreign Affairs No.4/2006 Coll. ,  Section 12. It is  stated that this agreement is governed by national 
legislation of both parties to the treaty and it comes into its force on 90th day after both parties have 
made an announcement in a written form that legal requirements on treaty validity are met. In 
section 2 the term of the treaty validity is proclaimed; the treaty shall be in force for ten years and it 
can be prolonged after this period of time. The new term of validity is not limited until one of the 
parties announces in a written form to the other party about the termination of the treaty. 
Conclusion 
International investment treaties are one of the partial factors in attracting the foreign investment 
flow that forms a secure investment environment and good conditions for signing investment treaties 
between countries, regional offices and prospective investors.47  
We strongly believe that the existing transparent international framework of international investment 
and a firm legislation in the countries are the decisive factors of stimulating attractiveness of regions 
to invest in.  
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Словацкая республика и Европейский союз∗ 
 
1. Общая характеристика Словакии  
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Удельный вес технологического и наукоемкого сектора в структуре занятости населения[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAV: Плохая структура словацкой экономики, экономическая газета 28.4.2005 
Рост ВВП Словакии ( 2000-2009 гг.) 
 
ВВП на душу населения (ПКС) государств-членов Европейского Союза (2007 г.) 
 

Страна ВВП на 
душу 
населения 

Средний 
удель- 
ный вес  
ЕС 

Безработи- 
ца, % 

ЕС 27 24900 100,0 6,8 
Бельгия 29700 119,5 7,0 
Болгария 9500 38,1 6,2 
Чехия 20200 81,3 4,7 
Дания 30500 122,8 3,3 
Германия 28100 113,1 7,9 
Эстония 17600 70,6 4,1 
Ирландия 37100 149,3 4,7 
Греция 24100 97,3 8,0 
Испания 26500 106,9 8,9 
Франция 27600 111,2 7,8 
Италия 25200 101,4 6,3 
Кипр 23200 93,4 3,9 
Латвия 14400 58,0 5,8 
Литва 15200 61,0 4,3 
Люксембург 68900 277,5 4,0 
Венгрия 15800 63,5 7,8 
Мальта 19200 77,3 5,9 
Голландия 32900 132,6 2,9 
Австрия 31600 127,3 4,0 
Польша 13300 53,8 8,3 
Португалия 18600 74,8 7,7 
Румыния 10100 40,6 6,1 
Словения 22600 90,9 4,6 
Словакия 17000 68,6 10,5 
Финляндия 29000 116,8 6,5 
Швеция 31300 126,1 5,9 
Великобритания 29100 117,5 5,1 

 
 

Сектор ЕС Словакия Чехия Венгрия Ирлан- 
дия 

Финлян- 
дия 

Трудоемкий  
сектор 

41% 32% 33% 36% 40% 47% 

Нетрудоемкий 
сектор 

46% 50% 50% 49% 42% 40% 

Другие 
отрасли 

13% 18% 17% 15% 18% 13% 
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2. Внешняя торговля Словакии 
 
Внешняя торговля Словакии ( в 1000  млн. евро) 
 
год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Экспорт   9,58 12,81 14,06 15,23 19,30 22,23 25,76 33,33 42,46 
Из них ЕС   8,57 11,50 12,74 13,63 16,59 19,34 22,48 28,97 36,82 
Удельный  
вес ЕС 

89,45% 89,77% 90,61% 89,49% 85,95% 86,99% 87,26% 86,90% 86,71% 

Импорт 10,62 13,82 16,48 17,52 19,91 23,91 28,46 35,70 43,94 
Из них ЕС   7,91 9,70 11,87 12,80 14,83  18,93 22,28 26,88 32,61 
Удельный  
вес ЕС 

74,48% 70,18% 72,02% 73,06% 74,48% 79,17% 78,28% 75,29% 74,21% 

Сальдо ВТ -1,04 -1,00 -2,42 -2,28 -0,61 -1,68 -2,70 -2,37 -1,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иностранные инвестиции в Словакии 
 
Иностранные инвестиции в Словакии (млн. дол. США) 
 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Объем ПИИ в СР 2 920 3 228 4 762 5 731 8 924 15 776 21 876 23 656 

Прилив ПИИ в Словакии 707 428 1 925 1 584 4 141 2 160 3 031 2 428 

 

Товарная структура импорта СР
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Отраслевая структура иностранных инвестиций в Словацкой Республике 
 

Объем ПИИ в Словацкой Республике  (31.12.2005), 
отраслевая структура

Производство 
металла, 6,4%

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, пара и 

горячей воды, 
6,9%

Оптовая торговля 
и посреднеческая 
деятельность, 6,0%

Прочие услуги, 
44,3%

Производство 
транспортных 
средств, 8,1%

Обработка дерева, 
производство 

товаров из дерева 
и пробки, 7,5%

Производство 
кокса, очистка 
нефтепродуктов, 
ядерного топлива, 

5,6%

Финансовая 
деятельность, 

кроме страхования 
и пенсионного 
обеспечения, 

15,3%

 
 
Отраслевая структура иностранных инвестиций в Словакии (млн. слов. крон) 
 

 2000 2006 2007 
Отраслевое деление 177 141 880 576 782 092 
Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 188 1 898 1 503 
Рыболовство, рыбоводство 1 881 0 0 
Добывающая промышленность 93 908 11 800 10 407 
Обрабатывающая промышленность 435 378 704 318 555 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 2 124 122 311 153 378 
Строительство 20 511 10 704 9 019 
Оптовая и розничная торговля, ремонт  
транспортных средств, мотоциклов и 
товаров народного потребления 1 348 104 048 65 325 
Гостиницы и рестораны 29 793 1 130 2 008 
Транспорт и связь 21 106 52 403 43 293 
Финансовая деятельность 5 188 140 916 144 841 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 68 44 714 29 643 
Государственное управление и 
 обеспечение  военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение   583 7 426 297 
Образование 188 2 0 
Здравоохранение и предоставление 
 социальных услуг 1 881 2 042 1 688 
Общественные, социальные и 
Другие  службы 93 908 2 477 2 135 
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Территориальная структура иностранных инвестиций в Словацкой Республике 
 

Объем ПИИ в Словацкой Республике  
(31.12.2005), территориальная структура

Другие 
страны, 
15,7%

Голландия, 
19,7%

Германия, 
19,3%

Австрия, 
14,8%

Италия, 
12,5%

Чехия, 5,9%

Венгрия, 
6,9%

Франция, 
5,2%

 
 
Месячная заработная плата в государствах-членах ЕС (евро*) 
 

 осударство-
член ЕС 

Месячная заработная 
 плата, евро 

Индекс:  
Германия = 100  

Болгария 148 5 

Хорватия 728 25 

Чехия  580 20 

Эстония 416 14 

Венгрия 540 19 

Латвия 272 9 

Литва 356 12 

Польша 588 20 

Румыния 264 9 

Словакия 452 16 

Словения 988 34 
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Средняя заработная плата в государствах-членах ЕС (евро) 
 

Средняя заработная плата (евро)
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Сравнение величиныподоходного  налога  с физических и юридических лиц государств-членов 
ЕС 27, 2005 г. 
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4. Отношения Словакии с Европейскоим Союзом 
 
Удельный вес Словакии в торговле с ЕС  27 (в 1000 млн. Евро) 
 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Экспорт   8,57 11,50 12,74 13,63 16,59 19,34 22,48 28,97 36,82 

% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,3% 

Импорт 7,91 9,70 11,87 12,80 14,83  18,93 22,28 26,88 32,61 

% 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 

Сальдо 0,66 1,80 0,87 0,83 1,75 0,41 0,20 2,09 4,21 

 
Удельный вес ЕС 27 во внешней торговле Словакии (% от общей ВТ) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Удельный 
вес в 
импорте 

74,5 70,2 72,0 73,0 74,5 78,8 78,3 75,3 74,2 

Удельный 
вес в 
экспорте 

89,4 89,8 90,6 89,5 85,9 86,7 87,3 86,9 86,7 

 
Удельный вес ЕС 27 во внешней торговле Словакии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансирование науки и исследований в Европейском Союзе (% ВВП) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ЕС 27 1,86 1,87 1,88 1,87 1,83 1,84 1,84 

Болгария 0,52 0,47 0,49 0,5 0,5 0,49 0,48 

Германия 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,48 2,53 

Словакия 0,65 0,64 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 
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