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ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Пишува: Рената МАТЕСКА

ВЛИЈАНИЕТО НА СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦ    

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Претставниците на дви-
жечките индустриски 
гранки во државава, 

челичната, текстилната и зем-
јоделието се пожалија дека 
Спогодбата за асоцијација и 
стабилизација не ги испол-
нила нивните очекувања. На 
неодамнешната Конфе рен-
ција за влијанието на Спо-
годбата за стабилизација и 
асоцијација врз бизнис сек-
торот, тие своите забелешки 
й ги посочија на вицепре ми-
ерката Радмила Шеке рин ска. 
Тие нагласија дека ма ке дон-
ската челична и текс тилна 
индустрија се во фаза на ре-
цесија.

"Програмата не успеа да 
направи правилна проценка 
и предвидување и за зго ле-
мување на побарувачката на 
пазарите на западно европ-
ските земји", коментираше 
Митко Кочовски, "Макстил".

И домашните земјоделци 
не останаа рамнодушни и се 

Претставниците на челичната индустрија се по-
жалија дека државата недоволно ги сти му-
лира за настап на европскиот пазар, а сл и-
чно незадоволство е презентирано и од 
тек с   тил ците и земјоделците.

Вицепремиерката Шекеринска потсети дека и 
без и со кандидатура, и без и со членство 
во ЕУ, Македонија во 2011 година ќе има це-
лосно либерализирани трговски односи со 
Унијата. Поради тоа, ќе мораме успешно да 
се справиме и со конкуренцијата, од нос но 
максимално да ги искористиме приви ле ги-
ите од Спогодбата за стабилизација и асо  -
цијација.

пожалија дека не можат да 
им конкурираат на европ-
ските.

"Се доцни со активностите 
и многу малку е направено 
за да го дочекаме што по под-
готвени и побезболно при-
клучувањето кон ЕУ", изјави 
Ефтим Шаклев, од Феде ра-
цијата на македонските фар-
мери.

Од друга страна, пак, и на-
шата текстилна индустрија е 
обременета со тешки про-
блеми.

"Би го издвоиле про бле-
мот со опасноста од Кина. 
Ние можеме да велиме, не се 
плашиме, ние сме тие што 
работиме програми кои не 
можат да важат во Кина и би 
рекол да, затоа што искус-
твото кажува дека блискоста 
на нашиот пазар е голема 
предност во однос на Кина", 
рече Владимир Ичокаев од 
Кластерот за текстил.

За вицепремиерката Ше-

керинска, Спогодбата за ста-
билизација и асоцијација е 
полезна, но бизнисмените 
не доволно ја искористиле. 

"Лошата вест е дека не ус-
пеавме во целост да ги ис ко-
ристиме привилегиите, кои 
на земја како Република Ма-
кедонија й ги дава Спо год ба-
та за стабилизација и асо ци-
јација", рече Шеке рин ска.

Таа посочи дека Европ-
ската унија е најзначајниот 
трговски партнер на Маке-
донија, со повеќе од 60 про-
центи од вкупната размена.

"ЕУ е нашиот најголем пар-
тнер, кој учествува со 60 про-
центи во вкупниот износ, од-

носно 44 проценти од вк у п-
ниот увоз. Ова не е до вол но 
и поради тоа до член ство то 
во европското семеј ство тре-
ба да ги користиме при ви-
легиите од Спогодбата за ста-
билизација и асоци ја ција, а 
во периодот од кан дида ту  ра-
та до членството да ги ис ко-
ристиме пристапните фон до-
ви", истакна Шеке рин ска.

"Европскиот Устав ја плати 
цената на економската реце-
сија во некои држави и се 
покажа дека процесот на ин-
теграција или ќе се забави 
или нема да продолжи со ис-
тата динамика сè додека зем-
јите не се справат со економ-

ВАНЧО УЗУНОВ, ПРОФЕСОР НА ПРАВНИОТ 
ФАКУЛТЕТ, СКОПЈЕ И СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ЗА 
ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА 

"ТОПКАТА НА ПРОБЛЕМОТ" Е КАЈ НАС, А НЕ ВО 
УНИЈАТА

Господине Узунов, какво е влијанието на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација врз бизнис секторот во др жа-
вава?

УЗУНОВ: Не е лесно да се оцени досегашното влијание 
на Спогодбата за стабилизација и асоцијација врз бизнис 
секторот во државава, од едноставна причина што во так-
вите процеси секогаш има добитници и губитници, а ние не 
располагаме со доволно податоци и детаљни анализи кои 
можат да ја отсликаат "нето состојбата". Она што може да се 
каже како груба оценка е фактот дека македонската еко но-
мија, во основа, не ја дочека таа Спогодба, и сите потен ци-
јални можности кои произлегуваат од неа, подготвено. Тоа е 
видливо од резултатите - дојде до пораст на де фи цитот во 
надворешно-тр говската 
размена. Меѓутоа, од дру-
га страна, во иднина може 
да се очекува да дој де до 
поизразено по зи тив но вли -
јание од Спогодбата врз 
економијата, се раз би ра, 
ако умееме и успееме да 
се престроиме така ка ко 
што налага внатрешниот 
пазар на ЕУ, и тоа во една 
широка смисла.

Како треба да реа ги-
раат македонските биз нис-
мени за да станат дел од 
европскиот пазар?

УЗУНОВ: За да станат 
дел од европскиот пазар 
маке дон ските бизнисмени 
треба да се насочат кон 
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БИЗНИСМЕНИТЕ НЕМОТИВИРАНИ, 
ПРИВИЛЕГИИТЕ НЕИСКОРИСТЕНИ!

ските проблеми", нагласи  за-
меник-претседателот на ма-
ке донската Влада за евро-
интеграции, Радмила Шеке-
ринска.

Според неа, Македонија 
тре  ба да биде внимателна и 
да биде подготвена на фак-
тот дека внатрешните сос-
тојби во Европската унија ќе 
имаат влијание на инте гри-
рањето. 

"Од друга страна, пак, тре-
ба да се има предвид фак тот 
дека проширувањето е најус-
пешниот инструмент на над-
ворешната политика на Уни-
јата. Ако ЕУ сака да биде ус-
пешен актер, не смее да се 
откаже од својот најуспешен 
инструмент - про ширу вање-
то", истакна Ше  керинска. 

Според претставниците од 
делегацијата на Европ ска та 

комисија, Македонија ве ќе 
ра  боти на интегриран на чин, 
дел од работите се про ме-
нети, но не е сè проме нето. 

"Најпрвин треба да сора-
ботувате со своите соседи и 
компаниите да почнат да се 
однесуваат како нивната др-
жава да е веќе дел од Унијата. 
Најдобра компанија ќе биде 
онаа која ќе успее да про из-
веде производи по најниски 

цени", им препорачаа на ма-
кедонските бизнисмени пр е-
тставниците од ЕУ.

Конференцијата "Влија ни-
ето на Спогодбата за ста би-
лизација и асоцијација врз 
бизнис секторот" се одржа во 
организација на Европ ската 
бизнис асоцијација, "Фон да-
цијата Киро Глигоров", деле-
гацијата на Европската коми-
сија и македонската Влада.

деловно работење со "филозофија", која е сосема различна 
од она што е типично во Македонија. Имено, прво да не се 
таргетира првенствено домашниот пазар и евентуално да се 
извезуваат вишоците; и второ, да се работи, пред сè, на по-
раст на ква литетот на про изводите и услугите, дури и (тоа е и 
пожелно), да дојде до пораст на цените на извозните про-
изводи и услуги, а не да се бараат пониски цени заради сла-
биот ква литет на домашните производи. Тоа е сосема раз лич-
но де ловно размислување кое, се разбира, не е лесно ниту 
да се прифати од страна на добар дел од македонските биз-
нис мени.

Имаме ли конкурентни производи за ЕУ?

УЗУНОВ: Кратко и јасно - имаме многу малку производи, 
кои се конкурентни на европските пазари. Тоа треба да се 
промени што поскоро.

Колку актуелните внатрешни случувања во Унијата ќе се 
одразат врз Македонија, особено врз нашата кревка еко но-
мија?

УЗУНОВ: Актуелните случувања во Унијата ќе се одразат 
врз нашата економија толку колку што сме (не)подготвени да 
ги амортизираме, како и да ги зајакнеме реформите, а не сп р-
отивно. Значи, "топката на проблемот" е повторно кај нас, а 
не во Унијата, така што - ќе нема алиби ако не се успее, до-
колку некој на тоа се надева.

Дали владината економска програма и стратегија е спо-
ред европските норми и стандарди?

УЗУНОВ: Нашата економска програма и стратегија ми се 
чини дека всушност, е премногу според европските норми и 
стандарди. Тоа ќе рече, не дека е идеална, меѓутоа е "ев роп-
ска" повеќе отколку што е голем дел од населението и бизнис 
заедницата во Македонија подготвена да прифати и да од-
работи. Затоа, иако не само затоа, ние често и имаме про-
блеми за лесно и ефикасно спроведување на секоја про гра-
ма. Но, како и да е, правецот на европските реформи е јасен, 
Унијата сите тие работи ги има јасно кажано, и тоа е тоа што 
треба да го изработиме. Тогаш кога во тоа ќе успееме - тогаш 
ќе почнеме да стануваме вистински интегрален дел од ЕУ во 
економска смисла.

"Спогодбата за стабилизација и асоцијација сама по себе 
има големо влијание врз македонската економија во целост, а 
особено врз неколку стопански гранки, како што се, челичната, 
текстилната индустрија и земјоделството. Спогодбата отвора 
можности за излез на македонските производи на европскиот 
пазар и македонските компании со брзото реструктуирање на 
своето работење треба да ги искористат овие можности", вели 
Димитар Ристовски од Европската бизнис асоцијација, еден 
од организаторите на Конференцијата.    

За тоа како треба да реагираат македонските бизнисмени 
за да станат дел од европскиот пазар, Ристовски коментира:

"Во овие моменти реакцијата треба да биде молневита, што 
би рекле, сè да биде завршено уште 'вчера'. Во македонските 
компании се потребни образование, едукација и тренинг на 
сите нивоа во компаниите. За развој на македонските компа-
нии и македонската економија во целост, потребни се обра-
зовани и едуцирани кадри, кои ќе го понесат товарот на пре-
структуирањето и развојот на македонската економија. Маке-
донија има конкурентни производи за европскиот пазар и 
треба на цел глас да го потенцираме тој факт. Сите сме сведоци 
дека неколку македонски ИТ компании, со својата квалитетна 
работа ги освојуваат европските пазари и тоа треба да биде 
поттик за останатите сегменти од македонската економија. 
Најмногу од сè, потребно е да веруваме во себе и во своите 
можности дека сме способни да создадеме македонски про-
извод, кој успешно ќе биде пласиран на европскиот пазар".  

За актуелните внатрешни случувања во Унијата, како еко-
номската програма и стратегија на македонската Влада, Рис-
товски вели:

"Имајќи ги предвид последните случувања во Европа, а во 
врска со процесот на ратификација на европскиот Устав, 
треба да се имаат предвид неколку работи. Треба да се има 
предвид дека процесот на создавање на едно нешто, а осо бе-
но од таква големина и значење како Европската унија, е про-
следено со успони и падови. Македонија треба да ги продолжи 
реформските процеси со полна пареа, без ниту еден момент 
застој. Ова особено се однесува на трансформацијата на ма-
кедонската економија, затоа што целта на една здрава и силна 
економија е да го подигне животниот стандард на едно по ви-
соко ниво и ние треба тоа да го постигнеме сами за себе, а со 
исполнувањето на таа цел, за Македонија вратите на Европ-
ската унија ќе бидат ширум отворени.     

Во програмата за развој на македонското стопанство за-
дадени се повеќе цели и се наведени инструментите со кои 
тие цели треба да се реализираат. За достигнување и успешно 
имплементирање на европските економски норми и стан дар-
ди, повеќе од сè, потребна е синтеза на работењето на држа-
вата и бизнис секторот".


