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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

НАМЕРНА ИЛИ "МИЛОСРДНА" ЕУ ТАНАЗИЈА 
НА ПАК ТОТ ЗА С ТАБИЛНОС Т

ПРИКАЗНА ЗА  
ПЕТЕЛ КОЈ СНЕ 

Пактот за стабилност, 
меѓународен инстру-
мент формиран за да-

вање помош за развој на де-
мократијата на земјите од Ју-
гоисточна Европа, потоа за 
поттикнување на еко ном ски-
от развој и јакнење на без-
бедноста и сигурноста во 
регионот, заминува во исто ри-
јата, без да биде даден отчет 
колку проекти се реали зи-
рани и дали во земјите од 
Западен Балкан е создадена 
клима за соживот и за еко-
ном ски просперитет.

Оние кои го обмислија, го 
облекоа и го создадоа, а тоа 
е меѓународната заедница и 
ЕУ, решија да го еутанизираат 
Пактот за стабилност. 

Неговата функција веќе ја 
нема основната задача, а по 
приемот на Бугарија и на Ро-
манија во ЕУ, регионот ќе би-
де стеснет, ставен во ќош и 
сведен само на земјите од За-
паден Балкан, кои и натаму 
ќе сонуваат и не ќе знаат што 
сакаат од себе, освен Хрват-
ска која рече "не" за поли-
тичко збратимување, но ја 
прифати идејата за без ца рин-
ска зона. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Поради последниот соци-
јалистички бедем - Белград, 
Пактот за стабилност беше 
роден во 1999 година, но суд-
бината си поигра со него во 

"И покрај сите уверувања, желби или на-
дежи, кои постоеја кај земјите донатори и кај 
земјите кориснички, вклучувајќи ја и РМ, 
Пактот не ги даде очекуваните резултати. 
При чините се во бирократското пози цио ни-
рање на ЕУ и на сите системи во рамките на 
Пактот за стабилност, кој беше дел од ог ром-
ната машинерија на Унијата. Но, тука сигурно 
има и одредени геополитички, геостратешки 
интереси или неусогласености", вели Алек-
сандар Димитров, поранешен министер за 
надворешни работи.

истиот град, каде Дунав ја љу-
би Сава, во Белград да биде 
најавена информацијата за 
негово згаснување или видо-
изменување, што всушност 
значи признание за TNE END. 
Во Скопје оваа вест беше 
симболично проследена низ 
медиумите, без некоја воз бу-
да или анализа што Маке до-
нија доби од Пактот, од кој се 
очекуваше да потече мед и 
млеко. Но, очигледно Вави-
лонската кула се урна како 
кула од карти, бидејќи меѓу-
народната заедница падна 
на испитот, а  инволвираните 

страни, земјите од Јуоис точ-
на Европа, го пропуштија во-
зот, така што ја прокоцкаа 
шансата да бидат ем мудри, 
ем сити. Во целиот случај ма-
кедонските политичари се 
од несуваа ноншалантно, а 
ветувајќи ни "брда и долини", 
всушност ни симнуваа ѕвез-
ди од небото. Но, откако ја 
увидоа сопствената грешка 
во однос на сериозноста на 
Пактот за стабилност, пре-
молчно ја примија инфор-
мацијата за неговиот погреб, 
кој ќе биде интимен и без 
присуство на балканците.   

"Пактот за стабилност бе-
ше донесен на 10 јули 1999 
година во Келн, симболично 
на истиот датум кога беше 
потпишано примирјето и за-

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ, ПОРАНЕШЕН АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ, ПОРАНЕШЕН 
МИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИМИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
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 ЕВРОПСКИОТ 
СЕ ЦРНО ЈАЈЦЕ

вршувањето на актив ностите 
на НАТО врз тогашна Југо сла-
вија. Идејата на Пактот беше 
преку т.н. три столба: прво, 
јакнење на демократијата; 
второ, економска обнова и 
развој; и трето, јакнење на 
безбедноста и сугурноста; да 
му се помогне на регионот 
во неговиот развој и во де-
мократизирање", истакнува 
Александар Димитров, по ра-
нешен министер за над во-
реш ни работи и актер на пр-
вите активности поврзани со 
Пактот.

Според него, помошта на-
менета за регионот тогаш би-
ла насочена кон некои земји 
од Југоисточна Европа, а не 
кон сега т.н. Западен Балкан. 
На тој начин, долгорочно гле-
дано, непосредно й се пома-
гало и на Европа, бидејќи са-
мо развиени, демократски, 
безбедни и стабилни земји 
мо жат кога тогаш да очеку-
ваат прием во ЕУ.

"Мојата позиција, и тогаш 
а и денес, е дека најдобро ќе 
беше Пактот за стабилност 
да се концентрира на еко-

мера да се издвојат нај аве-
ните средства за тие намени; 
и трето, отсуството на не по-
знавање на суштината на 
про блемите кои секоја од 
земјите ги има поединечно, а 
и регионот во целина, за да 
бидат што покомпатибилни 
со европските стандарди и 
со ЕУ", оценува Димитров. 

Имаше ли судири меѓу 
аме риканската и европската 
надворешна политика како 
да се развива овој проект?

"Во тоа време немаше, се 
работеше синхронизирано, 
барем она што можеше јавно 
да се забележи. Но, судирите 
почнаа, ако говориме во вис-
тинска смисла на зборот, 
оној момент кога требаше да 
се одговори на прашањето 
за подготвеноста на богатите 
земји за определувањето и 
донирањето на сумите", на-
гла сува Димитров.

Кои од земјите од ре ги он-
от го искористија овој ин стру -
мент - донирање  сред ства за 
одредени проекти?

"За жал, немам конкретни 
показатели, но тогаш во раз-
говор со колегите од ре ги о-
нот, со министрите за над-
ворешни работи од Албанија, 
Бугарија, Романија, па и од 
Југославија, која се приклучи 
во втората фаза, по про ме-
ните на режимот во Белград, 
и кај нив и кај мене прео вла-
дуваше принципиелно неза-
доволство од бавноста на 
реализацијата на проектите, 
од неподготвеноста да се 
определат онолку средства 
колку што беа најавувани. 
Заедничка и моја оценка бе-
ше дека на тој начин, со так-
во бавно реализирање на 
она што е договорено и при-
фатено, се испраќаше многу 
лоша порака и лош сигнал за 
регионот во целина. На при-
мер, за Македонија, по сите 
стандарди на Европската бан-
ка за обнова и развој, од 35 
или 36 проекти конку ри рани 
во т.н. работна маса, од носно 
во економскиот столб, беа 
прифатени 5 брзоста р тувач-
ки проекти, за кои беа оп ре-
делени или требаше да бидат 
донирани околу 175 милио-
ни евра. Таа сума тре баше да 
биде донирана, но колку што 
ми е познато, не верувам 
дека и 10 проценти од нив се 
реализирани, а овие 5 брзо-
стартувачки про екти тре ба-
ше да почнат во рок од една 

номскиот развој, бидејќи 
очи гледно сите земји во ре-
гионот, како и Македонија, 
страдаат од недоволно еко-
номски развој, што е пред-
услов за поголема демо кра-
тија и за почитување на чо-
вековите права од една ст-
рана, и пред услов за пого ле-
ма без бед ност и сигурност, 
од друга", објаснува Димит-
ров, кој нè потсетува на фак-
тите дека кон крајот на март 
2000 го ди на, во Брисел се 
одржала до наторска конфе-
ренција.

"Тогаш за сите три столба 
или како ги нарекувале три 
работни маси на Пактот за 
стабилност, разни донатори, 
почнувајќи од ЕУ, преку САД 
и други побогати земји беа 

најавени околу 2,5 милијарди 
евра за донации. Овие сред-
ства беа најавени дека ќе би-
дат донирани и определени, 
под услов да се изработат 
кон кретни физибилити про-
екти, кои ќе бидат апли ка-
тивни и ќе можат да донесат 
некаков резултат. Но, за жал, 
многу брзо вториот столб, на-
менет за економскиот развој, 
кој објективно беше најскап 
и најмногу бараше средства, 
некако беше запоставен и на-
пуштен. Според она што го 
знам, Пактот ги сконцентрира 
сите активности кон првата 
и кон третата работна маса, 
односно се сврте кон чо ве-
ковите права, демократијата, 
безбедноста и сигурноста во 
регионот. Мислам дека на тој 

начин се пропушти една го-
лема шанса, која преку деј-
ствувањето на Пактот, со си-
те негови механизми кои по-
лека се институционали зи-
раа, тоа ќе беше од огромна 
помош за регионот, кој тре-
баше да се развива во функ-
ција за негово полесно вкло-
пување или вградување во 
проектот за заедничко вле-
гување во европскиот дом. 
Зошто до тоа не дојде е го ле-
мо прашање. Мислам дека за 
тоа постојат најмалку три при-
чини: прво, не докрај де фи-
нираните проекции на гл ав-
ните европски, па и свет-
ските центри, Вашингтон и 
Брисел, што да прават со 
овој регион; второ, недо вол-
ната искрена желба или на-

СЕГАШНИОТ СПЕЦИЈАЛЕН КООРДИНАТОР НА СЕГАШНИОТ СПЕЦИЈАЛЕН КООРДИНАТОР НА 
ПАКТОТ ЗА СТАБИЛНОСТ, ЕРХАРД БУСЕКПАКТОТ ЗА СТАБИЛНОСТ, ЕРХАРД БУСЕК
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година. Значи, најдоцна до 
април 2001 го дина тие тре-
баше да се реа лизираат. Во 
овој момент, не знам што се-
га од овие 5 про екти се реа-
ли зира: автопатот Демир Ка-
пија-Гевгелија, зао би кол ни-
цата околу Скопје, мали про-
екти за водо снаб дување за 
кои требаше да се донираат 
меѓу 25 и 50 ми лио ни до ла-
ри, 400 киловолтниот дал но-
вод кон Бугарија, и гра нич-
ниот премин Блаце", ис так-
нува ексминистерот.

Која е причината за вак-
виот бавен пристап на зем-
јите, кои донираат средства? 

"Не знам за другите, но 
кога зборувам за овие 5 бр-
зостартувачки проекти зак-
лучок е дека постои проблем 
во структуирањето на Пак-
тот, бидејќи овие проекти 
беа готови и афирмирани од 
страна на сите учесници на 
Самитот на Пактот, кој се одр-
жа кон крајот на јули и август 
1999 година. Тогаш секоја 
зем ја требаше нешто да прет-
стави. Македонија понуди 
огромни проекти, кои веќе 
беа одобрени како физи би-
лити студии, и ние појдовме 
од тоа дека тие се апли катив-
ни и полесно прифатливи, 
бидејќи имаат регионално 
значење, а половина од нив 
беа изработени во тесна со-
работка со владите на Ал ба-
нија и на Бугарија. Но, до тоа 
не дојде. Според тоа, во од-
нос на економскиот дел од 
Пактот за стабилност, про-
блемот беше во функцио ни-
ра њето, во алоцирањето на 
средствата и подготвеноста 
тие да се дадат во рамките на 
Пактот", го лоцира проблемот 
ексдипломатот. 

БИРОКРАТСКА 
МАШИНЕРИЈА

Првите критики на ме ѓу-
народните политичари за не-
функционирањето на Пак тот, 
доаѓаа од луѓето кои го водеа 
овој проект. Бодо Хом бах тоа 
го правеше пред за мину ва-
њето од функцијата специ ја-
лен координатор на Пактот. 
Потоа го критикуваа и други 
фактори...

"Подоцна не ги следев 
сите активности, освен што 
начелно собирав инфор ма-
ции. Но, мислам дека и по-
крај сите уверувања, желби 
или надежи, кои постоеја кај 
земјите донатори и кај зем-

јите кориснички, вклучувајќи 
ја и РМ, Пактот не ги даде 
очекуваните резултати. При-
чините... како што веќе ре-
ков, ги гледам во биро крат-
ското позиционирање на ЕУ 
и на сите системи во рамките 
на Пактот за стабилност, кој 
беше дел од огромната ма-
шинерија на Унијата. Но, тука 
има и одредени геополи-
тички, геостратешки инте-
реси или неусогласености, 
кои дополнително негативно 
влијаеја врз афирмацијата и 
исполнувањето на онаа ос-
новна задача, која требаше 
да ја има Пактот", вели Ди-
митров.

не би сакал да речам, ама за-
вршивме со стапот".

Ако се анализира фор си-
рањето на првиот или на тре-
тиот столб, развојот на демо-
кратијата и безбедноста, се-
пак ниту во тие намери не се 
успеа - Босна и Херцеговина 
сè уште е на почетокот од 
Дејтонските преговори, Ко-
сово исто така, а Албанија се 
соочува со корупцијата. Таа е 
проблем за Романија, за Бу-
гарија, чии патишта кон ЕУ 
привремено се стопирани, а 
нешто слично се случува и 
во Македонија!?

"Кажав дека само со еко-
номски развој се овозможува 

во ЕУ, практично во 2007 го-
дина остануваат само зем-
јите од Западен Балкан, така 
што прашање е дали тој ќе 
биде способен да функцио-
нира само за нив, или Унијата 
ќе осмисли некој друг ме ха-
низам, кој ќе им помогне за 
влез. Но, при тоа ќе мора да 
се има предвид огромната 
сложеност на функциони ра-
њето на ЕУ, која по проши ру-
вањето и проблемите кои ги 
има со недонесувањето на 
Уставот и ригидноста, која се 
јавува во одредени земји 
кои го блокираат натамош-
ното проширување, за жал, 
во вакви услови Западен Бал-
кан и Македонија, неза висно 
што нашата власт тврди или 
нереално ветува, процесот 
ќе биде забавен. Сметам де-
ка преговорите за членство 
ќе ги почнеме по две-три го-
дини, но не можеме да оче-
куваме исполнување на Ко-
пенхагенските критериуми и 
наше членство за овие 10 
или 15 години", оценува Ди-
митров.

Може ли Западен Балкан 
да биде надеж, кој како про-
ект нашите политичари го 
при фатија, додека хрват ски-
от премиер Иво Санадер го 
дочека на нож за да се пр е-
стане со сонот за некоја но ва 
Југославија, иако таа е за ми с-
лена како бесцаринска зо на?

"Западен Балкан не е про-
ект, тоа е идеја за слободна 
царинска унија, која е об-
врска и на РМ, поврзана со 
Договорот за стабилизација 
и асоцијација. Познато е де-
ка РМ прва преговараше и го 
потпиша тој договор или спо-
годба, во кој е предвидено 
почеток на царинска унија за 
земјите од т.н. Западен Бал-
кан, бидејќи објективно тоа 
и сме, така што тука не гле-
дам ништо проблематично. 
Напротив, ДА уште во 2002 
го дина се залагаше и ја кри-
тикуваше тогашната и се гаш-
ната влада што доцни со 
пред лагањето за царинска 
унија на Западен Балкан, 
односно на просторот на Ју-
гоисточна Европа, бидејќи 
на тој начин ќе може да се 
оствари функционирањето 
на економскиот развој и обу-
ката на земјите како треба 
утре да се однесуваат и да мо-
жат да бидат поадаптибилни 
членки на ЕУ", коментира Ди-
митров.         

Може ли да се оцени дека 
уште тогаш можеше да се 
насети кризата која денес се 
манифестира во ЕУ, што да 
прави со себе и со земјите од 
Западен Балкан?

"Како времето минува, чо-
век сè повеќе може да раз-
мислува дека Пактот за ста-
билност, покрај сите негови 
добри намери, одредени кру-
гови го оценуваат дека тој 
испадна - морковот за зем-
јите, кои тогаш беа соочени 
со она што се случуваше во 
регионот, а на крај и мор-
ковот го нема. Значи, на крај, 

развој на демократијата и по-
голема безбедност и сигур-
ност. Зошто тоа се направи? 
Дали така се планираше она 
што се случи во 2001 година 
во Македонија? Дали и на та-
му има некои проекти во врс-
ка со целиот Западен Балкан, 
особено по независноста на 
Косово, кое е само прашање 
на време, тоа ќе биде друго 
прашање за поголема или 
подлабока анализа. Во Бел-
град се најави видоиз мену-
вање на Пактот или негово 
реформирање, но со при е мот 
на Бугарија или на Ро ма нија 

ПОРАНЕШНИОТ СПЕЦИЈАЛЕН КООРДИНАТОР НА ПОРАНЕШНИОТ СПЕЦИЈАЛЕН КООРДИНАТОР НА 
ПАКТОТ ЗА СТАБИЛНОСТ, БОДО ХОМБАХПАКТОТ ЗА СТАБИЛНОСТ, БОДО ХОМБАХ


