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е се чини да се задоволат го-
лемите светски сили, а не да 
се заштитат националните ин-
тереси на Македонците.

Што се однесува до ад ми-
нистративните критериуми и 
овде делумно се преземени 
чекори за нивно испол ну ва-
ње, но резултатите се далеку 
од потребните. Многу закони 
по европски терк се усвоени 
од Собранието, но она што 
недостасува и на што инсис-
тира ЕУ е нивна импле мен та-
ција, што е резултат на не ефи-
касното дејствување на јав-
ната администрација. Отту ка, 
ре  формите на јавната ад ми-
нистрација се есенцијални но, 
за жал, тие одат многу бав но 
или во некои сегменти ду ри и 
не се почнати. Ова прет ста ву-
ва огромна пречка за реа ли-
зирање на сите други рефор-
ми, имајќи предвид де ка токму 
државната адми нис трација е 
таа која треба да ги спрове-
дува. 

Во поглед на исполну ва ње-
то на економските критериу-
ми, Македонија има најмалку 
направено, а тоа се гледа од 
општата економска состојба 
во земјата, која може да се 
окарактеризира како очајна. 
Имено, ако тргнеме од кри ми-
налните приватизации, преку 
сомнителните бизнис зделки 
на фирми најчесто поврзани 
со високи политички кругови, 
наместените тендери, па сè до 
владините договори со стран-
ски фирми во четири очи, се 
заклучува дека најголема ра-
бота во периодот кој прет-
стои ќе нè очекува во сферата 
на економијата. Овде секако 
посебен акцент треба да се 
стави на степенот на разви-
еност на пазарната економија 
и на способноста на маке дон-
ските претпријатија да се но-
сат со конкуренцијата која ќе 
се појави од фирмите од ЕУ, 
по целосно отворање на ма-
кедонскиот пазар. 

По поднесувањето на Пра-
шалникот до Европската ко-

елбата на 
на шата др-
жава да ста-
не дел од 
Ев роп ска та 

унија под раз бира вло    жување 
огромни напори, преземање 
значајни реформски зафати и 
испол нување на низа кри те-
риуми, кои самата Унија ги има 
поставено. Поаѓајќи од Ко пен-
хагенските критериуми, кои ЕУ 
ги донесе во 1993 година, па 
сè до поединечните кри те риу-
ми за одредени земји, како 
што за Македонија е им пле-
ментирањето на Охрид скиот 
договор, се поставува праша-
њето до каде сме ние и дали 
одговорите на Пра шал никот 
се доволни за до бива ње по-
кана за отпочнување пре го во-
ри со Европската ко ми сија за 
приклучување кон ЕУ!?

Ако ги анализираме пое ди-
нечно критериумите од Ко-
пен хаген, Македонија се чи-
ни најмногу има направено во 
остварувањето на поли тич ки-
те критериуми, особено во 
пог лед на правата на мал цин-
ствата, но не и во сегментот - 
владеење на правото. Значи, 
во поглед на овие кри териу-
ми сè уште треба да се работи 
на средување на работите во 
судството и во полицијата, со 
цел да завладеат законите по-
деднакво на целата терито-
рија на земјата, што сè уште 
не е случај (на пример, Кон-
дово). Сепак, многу значајни 
закони, коишто во најголем 
дел беа и обврска од Рамков-
ниот договор, а се однесуваат 
на почитување на мал цин ства    -
та, беа донесени во изми на-
тите четири години и со тоа 
се смета дека е направен че-
кор напред. Додека нивното 
донесување за едни граѓани 
претставуваше успех и нацио-
нална победа (на пример, За-
конот за употреба на зна ми-
ња та), за други претставуваше 
пораз и повреда на на цио нал-
ните чувства. Но, за некого тоа 
и не е важно, зашто најважно 

ми сија, надежите на Владата 
за побрзо приближување кон 
ЕУ се зголемија. Но, од прет-
ходно напишаното се гледа 
дека не сме направиле ниту 
половина од она што треба, 
за да ги исполниме крите риу-
мите за членство. А, дека и во 
самиот Прашалник има многу 
недоречености покажува и 
фактот што на два пати беа 
вратени дел од прашањата, 
за нивно допрецизирање и 
појаснување. Ако се види од 
кои области се вратените пра-
шања, ќе се заклучи дека Ев-
ропската комисија, во перио-
дот кој претстои, главен ак-
цент ќе стави на проблемите 
кои Македонија ги има во 
економијата. Она, на пример, 
на што ќе треба да одговори 
Владата е како и зошто се пра-
вени договорите во четири 
очи и со кои фирми, затоа 
што таквиот начин на про даж-
ба најчесто се карактеризира 
со појава на коруптивни еле-
менти. Јавните набавки и на-
местените тендери се уште 
ед на форма на појава на ко-
рупција, со што им се дозво-
лува само на привилегирани 
фирми да учествуваат во го-
лемите зделки на државата. 
Од ова може да се види дека 
борбата против корупцијата 
од декларативна треба да ста-
не ефективна, зашто со ова 
зло многу нешта во еко ном-
скиот живот на земјата не се 
така како што треба. Колку се 
поврзани работите меѓу поод-
делни сфери потврдува и при-
мерот со странските инвес ти-
тори. Имено, многумина од 
оние кои посакале да вложат 
во Македонија, откако уви де-
ле дека нивниот бизнис би 
немал соодветна правна заш-
тита, заради слабото судство 
и нефункционирање на зако-
ните, односно дека не постои 
стабилен деловен амбиент, 
ед  ноставно се откажуваат од 
својата намера. Каракте рис-
тичен пример е рудникот Са-
са, кој му беше продаден на 

странски инвеститор (слове-
нечки државјанин со маке дон-
ско потекло), по што про даж-
бата беше поништена, а па ри-
те наместо да му бидат вра-
тени на инвеститорот, беа пот-
рошени од страна на сте чај-
ниот управник за покривање 
на некои долгови кои ги имал 
рудникот. Па, се поставува 
прашањето, како Владата оче-
кува да привлече странски 
ин вестиции, кога самата со 
своите постапки ги одвлекува 
инвеститорите. Продажбата 
на атрактивни локалитети, 
осо бено во центарот на Скоп је, 
за отворање трговски центри 
и супер маркети, и не е баш 
некој доказ за привлекување 
странски инвестиции, зашто 
тие повеќе ќе ги влечат па ри те 
од македонската економија и 
ќе ги изнесуваат во матичните 
држави, отколку што би соз-
давале вредности за маке дон-
ската економија. За еко ном-
ски пораст се потребни ин-
дустриски капацитети, зголе-
мено производство на готови 
производи и нивен зголемен 
извоз. Напротив, досегашните 
влади во минатиот период не 
покажаа особена грижа кон 
заштитата на домашното про-
изводство и кон поддршката 
на извозот, туку напротив, не-
колку пати беше дозволен 
увоз на производи од стран-
ство, кои со значително пос-
лаб квалитет и со пониски це-
ни, им конкурираа на домаш-
ните производи. Оттука, пос-
тои голема неопходност од 
програма за создавање конку-
рентност на домашните прет-
пријатија, но и создавање де-
ловна клима за водење ус-
пешен бизнис. Со сигурна 
прав на рамка и поед нос та ве-
ни административни проце-
дури, Владата може да даде 
конкретен придонес во овоз-
можувањето услови за нор-
мално функционирање на фир-
мите. Што побрзо го сториме 
тоа, толку поблиску ќе би де-
ме до портите на ЕУ.


