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Илија ПСАЛТИРОВ

П

КОРИСТЕЊЕ НА 

ред не кол-
ку дена бев-
ме сведоци 
на пре пуку-
ва њата ме-

ѓу новата и претходната Вла-
да, со потпретседателката 
на Владата одговорна за ев-
ропски прашања, а во врс-
ка со начинот на користење 
на европските пари, однос-
но на европските фондови 
кои й се на располагање на 
Република Македонија, со 
цел подобрување на севкуп-
ниот амбиент во државата 
преку поддршка на реформ-
ските процеси во различни 
сфери. Која беше заднината 
на овој дуел имајќи го пред-
вид актуелниот момент, не 
е мое да судам. 

Она што е клучно во це-
лата приказна е дали и кол-
ку навистина успешно сме 
ги искористиле досегаш ни-
те финансиски средства од 
Унијата и дали и колку сме 
подготвени за користење на 
новите извори на финан-
сиски средства, кои преку 
инструментот за претприс-
тапна помош ИПА, наскоро 
ќе ни бидат на располагање. 
Но, исто така, важно е да се 
утврди и тоа кој ги имал 
надлежностите за користе-
ње на странската помош и 
кој бил координатор за неа.

Поаѓајќи од 1992 година 
кога Македонија ја почна 
својата соработка со Европ-
ската унија, заклучно со де-
нес, вкупната финансиска по-
мош која е пласирана во зем-
јава, изнесува околу 700 ми-

лиони евра. Но, она што е 
особено важно да се по-
тенцира е фактот дека тре ба 
да се направи дистинк ција 
меѓу помошта која доа ѓа ди-
ректно од европските фон-
дови и програми како Фаре, 
Обнова, Темпус, Кардс и слич -
но, и онаа која Ма кедонија ја 
добива на би латерална ос-
нова од земји те донатори, 
како што се САД (преку 
УСАИД), Герма нија, Хо лан ди-
ја, Велика Бри танија, Нор-
вешка, Швајца рија, Шведска 
итн., што са мо укажува на 
тоа дека вкуп ната помош до-
биена од си те донатори за-
едно е многу поголема од 700 
милиони евра помош од ЕУ.

Досега Секретаријатот за 
европски прашања беше 
само координатор на стран-
ската помош, додека импле-
ментацијата беше извршу-
вана по строги критериуми 
на поодделни донатори и 
под нивен директен над зор. 
Конкретен пример не ка би-
де користењето на сред ства -
та од Кардс програмата, за 
која директна надлежност 
има Европската агенција за 
реконструкција (ЕАР), па 
спо  ред тоа, начинот на тро-
шење на средствата од оваа 
програма не е под директна 
надлежност на Владата, од-
носно на Секретаријатот за 
европски прашања. Токму 
тука во изминатиот период 
и се кршеа копјата меѓу 
претходната Влада и ЕУ, 
затоа што тогашната Влада 
сметаше дека е доволно 
подготвена да ја води са ма-

та, како координацијата, та-
ка и имплементацијата на 
проектите поддржани со 
па рите од Европската уни-
ја. Тоа и ќе случи за нешто 
повеќе од една година, ко-
га ЕАР ќе ја заврши својата 
мисија во Македонија и сев-
купната финансиска помош 
од ЕУ ќе оди директно пре-
ку Владата, што значи дека 
таа ќе биде и директно од-
говорна за тоа како ќе се 
трошат европските пари.

Што се однесува до тоа, 
пак, колкави средства точ-
но се предвидени да й би-
дат на располагање на Ма-
ке донија во наредните три 
години (2007, 2008 и 2009 
година), бројките според 
петте предвидени компо-
нен ти се следните: За пр-
вата компонента, односно 
за институционален развој 
во 2007 година се пред ви-
дени 41,6 милиони евра, во 
2008 година 41,8 милиони 
евра и во 2009 година 42,5 
милиони евра или вкупно 
126 милиони евра. За вто-
рата компонента, која се од-
несува на прекугранична и 
регионална соработка, се 
предвидени 4,2 милиони ев -
ра во 2007 година, 5,3 ми-
лиони евра во 2008 го дина 
и 5,6 милиони евра во 2009 
година или вкупно 15 ми-
лиони евра. Третата ком по-
нента, регионалниот раз-
вој, ќе повлече 7,4 милиони 
евра во 2007 година, 11,4 
ми лиони евра во 2008 и 
16,6 милиони евра во 2009 
година или вкупно 35,4 ми-

лиони евра. Четвртата ком-
понента, која се однесува 
на развојот на човечките 
ре  сурси, предви дува во 2007 
година 3,2 милиони ев ра, 
во 2008 година 6 ми лиони 
евра и во 2009 годи на 7,1 
милион евра или вкупно 
16,3 милиони евра. И на 
крај, последната петта ком-
по нента, односно ру рал ни-
от развој ќе й донесе на 
земјава 2,1 милион евра во 
2007 година, 5,7 милиони 
евра во 2008 година и 10 
милиони евра во 2009 годи-
на или вкупно 17,8 милиони 
евра. Тоа значи дека за след-
ните три години, Македо-
нија ќе треба да добие 
вкупна помош само од ЕУ 
во износ од 210,4 милиони 
евра, што во просек из не-
сува речиси 50 отсто по ве-
ќе споредено со просеч на-
та тригодишна помош во 
претходниот период. 

Оттука, клучно за наша-
ва земја ќе биде на кој на-
чин, со каков кадар и со 
каква организација ќе се 
одвива користењето на ев-
ропските пари во периодот 
кој следува. Евидентно е 
дека за поодделните компо-
ненти кои ЕУ ќе ги поддр-
жува финансиски, се неоп-
ходни и специфични домаш-
ни експерти и креирање на 
посебни тимови. Затоа пар-
тиските и политичките пре-
пукувања треба да се ос-
тават на страна, а да им се 
овозможи на професио нал-
ците и на експертите да си 
ја завршат својата работа.
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