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нализирајќи ги 
евро интегра ци-
о ните процеси 
во Македонија 
во изминативе 
неколку години 
и според си  те 
текстови кои 

сум ги пи шу вал на таа тема, 
се чини дека предвидувањата 
за динами ката со која на ша-
ва земја ќе се приближува 
кон ЕУ барем досега се по ка-
жаа точни. По некогаш си мис-
лам дека чо век и не треба да 
биде поз на вач на работите 
за да пред види што следно 
нè очекува, имајќи предвид 
како се од виваат работите 
во државава во последниве 
15 години. Но, сепак струч ни-
те анализи се неопходни за 
секоја држава и влада да 
знае дали одре де ни потези 
направени во оп ре делен мо-
мент се оние вис тинските или 
е потребно неш  тата да се нап-
рават поинаку. 

Откако на почетокот на 
оваа година беа доставени 
од говорите на Прашалникот 
до Европската комисија, др-
жавава почна да се под гот-
вува за здобивање статус - 
кан дидат за влез во Унијата. 
И не е лошо да се надеваме 
(нели надежта последна уми-
ра), ама сметам дека за да 
дојдеме до портите на ЕУ, ка-
ко што пишував и во некои 
претходни текстови, не е пот-
ребно само декларативно за-
лагање на Владата, туку вис-
тинско вложување на се вкуп-
ниот потенцијал на земјата. 
И повторно ќе повторам, без 
реформи во економијата не 
ќе можеме да се надеваме на 
позитивен одговор од Уни ја-
та. Секако реформите се не-
опходни и во другите сфери, 
но сепак мислам дека еко но-
мијата е таа која ќе биде глав-
на тема на дискусија со ев-
ропските институции, зашто 

политичките реформи горе-
долу ги доведовме до крај. 
Во продолжение би сакал да 
дадам две сценарија за ид-
ните односи на Македонија 
со ЕУ. Едното е поопти мис-
тичко и можеби не толку ре-
ално, а другото е помалку оп-
тимистичко, но според мене, 
пореално.

Значи, прво да видиме зош-
то Унијата (евентуално) би да-
ла позитивен одговор на Пра-
шалникот и на поднесената 
кандидатура за членство? До  -
колку земеме предвид дека 
ЕУ вложи многу средства во 
регионов, а со тоа и во Ма-
кедонија преку програмите 
КАРДС, претходно ФАРЕ и ОБ-
НОВА, тогаш може да се каже 
дека интерес на Унијата е да 
му овозможи на регионот по-
брз напредок и прибли жу ва-
ње кон нејзините стандарди. 
Конкретно во Македонија беа 
финансирани низа проекти 
од витално значење за др жа-
вата, а особено улогата на ЕУ 
беше клучна во посткон фликт-
ниот период. Средства беа 
дадени, како за обновување 
на разурнатите домови во 
кризните региони, така и за 
низа проекти за обновување 
на севкупната инфра струк ту-
ра. Ако се земе предвид дека 
воените и полициските сили 
на ЕУ својата прва мисија ја 
имаа токму во Македонија, а 
со оглед на нивниот вон ре-
ден ангажман, може да се ка-
же дека на Унијата сепак не й  
е сеедно дали Македонија ќе 
биде успешна приказна или 
не. Големците од ЕУ успехот 
на државава ќе го чув ству ва-
ат и за свој, имајќи го пред-
вид претходно кажаното, но 
и фактот дека во последниве 
неколку години за секоја по-
важна одлука во земјава нив-
ното присуство беше не из-
бежно. Затоа можеби е и за 
очекување дека постои веро-

јатност за повлекување на 
по   литичка одлука од страна 
на ЕУ за давање позитивен 
одговор за поднесената кан-
дидатура.

Сепак, второто сценарио 
е некако поверојатно, ако ги 
земеме предвид сите поз на-
чајни факти кои не й одат во 
прилог на земјава. За кои фак-
ти станува збор? Она што пр-
во би го изнел е веќе спом-
натото незадоволство на Уни-
јата од спроведувањето на 
реформите во земјава, осо-
бено како што потенцирав, 
во сферата на економијата. 
Забелешките кои ги упатува 
Унијата, наведуваат на тоа де-
ка Владата не покажала до-
волно умеење за да се спра-
ви со економските проб ле ми, 
па оттука е принудена да пра-
ви потези, кои не се "баш" по-
пуларни ниту кај гра ѓаните, 
ниту кај европските поли ти-
чари. Пример за тоа секако 
се договорите во четири очи, 
без претходно распишан тен-
дер. Друго прашање кое зна-
чајно може да го забави на-
шето приближување кон ЕУ 
е недоволно изразената бор-
ба против корупцијата, која 
ги поткопува и онака слабите 
темели на нашево општество 
во целост. Не се помни дека 
барем една од стотиците афе-
ри, кои се случија од осамос-
тојувањето до денес, се до ве-
де до крај, односно дека ви-
новниците беа изведени пред 
судот на правдата. Еднос тав-
но, како да е непишано пра-
вило дека за аферите во Ма-
кедонија однапред се знае 
де  ка ќе останат вечна нераз-
јаснета мистерија за поши-
роката јавност. Третиот зна-
чаен факт, но директно по вр-
зан и со претходните се од-
несува на бавните реформи, 
кои се одвиваат во судството 
и во јавната администрација. 
Нивното спроведување ги 

со пира другите процеси, со 
што се намалува севкупниот 
капацитет на државата да од-
говори на предизвикот на ре-
чен - членство во ЕУ. Следно 
што може да влијае на нега-
тивниот одговор на Коми си-
јата секако се парла мен тар-
ните избори во земјава, кои 
треба да се одржат наесен 
идната година. Тоа под раз-
бира дека дури и позитивно 
да се одговори барем на Пра-
шалникот, одлуката за поч ну-
вање преговори за членство, 
односно одлуката Маке дони-
ја да стане земја-кандидат, 
си гурно нема да биде доне-
сена пред изборите. Ова е 
логично ако се има предвид 
дека Унијата не би сакала со 
евентуална позитивна одлу-
ка да й даде предност на ак-
туелната власт пред опози-
цијата. Тоа, пак, ни малку не 
значи фаворизирање на опо-
зицијата, туку едноставно Ев-
ропската комисија ќе сака 
евентуалните преговори да 
ги почне со новата влада, без 
оглед дали изборите ќе ги 
добие опозицијата или пов-
торно актуелната власт. Ток-
му за да не влијае на из бор-
ниот резултат, не е за оче ку-
вање дека ЕУ набрзо ќе ја до-
несе одлуката за прифаќање 
на кандидатурата на Маке до-
нија. Оттука, може да се кон-
статира следното: Не е спор-
но дека ЕУ сака да ја види Ма-
кедонија како нејзин сос та-
вен дел, но прашањето е кол-
ку време ќе мине за тоа да се 
случи, зашто реформите не 
се прават преку ноќ, а ние 
сме тука мошне бавни. Зна-
чи, сè е во наши раце. Што 
побрзо и поквалитетно ги 
спро ведеме реформите и ги 
исполниме критериумите за 
членство, толку се поголеми 
шансите за прием во Унијата. 
Сепак, останува времето да 
покаже што е следно!?


